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1. Úvod 

Spojení podnikatelské činnosti s etickými zásadami je klíčovým faktorem dlouhodobého 
úspěchu společnosti FERROTHERM s.r.o. a stalo se zavedenou tradicí. Jsme přesvědčeni o tom, 
že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně závislé a že obchod je třeba provozovat v 
duchu poctivosti v rámci daných pravidel. V našem etickém kodexu společnosti FERROTHERM 
s.r.o. jsme si stanovili závazná pravidla našeho podnikání a požadujeme, aby je dodržovali 
zaměstnanci společnosti FERROTHERM s.r.o.. Musí prokazovat čestnost a poctivost ve všech 
aspektech svých obchodních aktivit. Od svých partnerů vyžadujeme, aby nesli zvláštní 
odpovědnost vůči vlastní společnosti, vůči zákazníkům a dodavatelům, vůči životnímu 
prostředí a také vůči společnosti. Etické zásady uvedené v tomto Etickém kodexu pro 
obchodní partnery („etický kodex“) vycházejí ze základních principů úmluvy OSN Global 
Compact, úmluv MOP, Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Úmluvy OSN o právech 
dítěte i ze směrnic OECD pro nadnárodní společnosti. Tento etický kodex pro obchodní 
partnery stanovuje minimální normy, u kterých očekáváme, že je naši zákazníci, dodavatelé a 
další smluvní strany budou dodržovat. Tyto normy platí pro stálé i dočasné zaměstnance, 
zaměstnané studenty, agenturní zaměstnance, i jakékoli jiné pracovníky. 

 

2. Podnikatelská etika 

2.1 Obecné zásady  
Partneři jsou povinni dodržovat platné zákony a všechny ostatní příslušné předpisy v zemích, 
kde jsou činní, a spolehlivě plnit své povinnosti. Dále se očekává, že partneři budou ve všech 
aspektech své obchodní činnosti prokazovat čestnost a poctivost a že se zavážou k sociální 
odpovědnosti s ohledem na všechny své obchodní aktivity.  

2.2 Střet zájmů a korupce  
Při jednání s partnery a státními institucemi je třeba striktně oddělovat zájmy společnosti a 
soukromé zájmy zaměstnanců na obou stranách. Jednání a rozhodnutí musí probíhat 
nezávisle na aspektech, které se netýkají záležitosti, o kterou se jedná, a do kterých jsou 
zapojeny osobní zájmy.  

2.3 Praní špinavých peněz  
Partneři zajistí dodržování všech zákonů, které zakazují praní špinavých peněz nebo 
financování protiprávních nebo nelegitimních aktivit. Partneři ručí za to, že budou vykonávat 
obchodní činnost výhradně se seriózními obchodními partnery zabývajícími se legitimní 
obchodní činností a s finančními prostředky získanými z legitimních zdrojů.  
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2.4 Duševní vlastnictví a ochrana majetku  
Partneři musí respektovat důvěrnost informací, které se týkají společnosti FERROTHERM 
s.r.o. a jejích zúčastněných stran. Tyto informace nesmí být sdělovány nikomu, kdo na tyto 
informace nemá právo. Partneři musí zavázat své zaměstnance k ochraně obchodních a 
firemních tajemství. Důvěrné informace ani důvěrné dokumenty nesmí být bez náležitého 
oprávnění vyzrazeny třetím stranám a nesmí být zpřístupněny ani jinou formou, pokud k 
tomu nebyl udělen náležitý souhlas nebo pokud nejde o informace veřejně přístupné. 
Partneři jsou povinni respektovat majetek společnosti FERROTHERM s.r.o. a jejích 
zúčastněných stran. Zaměstnanci partnerů smějí používat majetek společnosti FERROTHERM 
s.r.o. a ostatních jen tehdy, mají-li k tomu příslušné oprávnění. Partneři nesmí tolerovat 
krádež majetku. Nesmí docházet ke zneužití, poškození ani ztrátě majetku a zařízení 
společnosti FERROTHERM s.r.o..  

2.5 Práce a lidská práva  
Společnost FERROTHERM s.r.o. vyžaduje, aby partneři dodržovali lidská práva všech 
zaměstnanců a aby s nimi jednali s úctou a respektem, jak předpokládá Mezinárodní 
organizace práce (MOP). Společnost musí podporovat úmluvy OSN o lidských právech a 
zajišťovat spravedlivé pracovní podmínky všech osob pracujících na jejich pracovištích a 
v jejich dodavatelském řetězci. Zaměstnanci partnerů jsou povinni zajistit, aby tato 
všeobecně uznávaná základní práva byla dodržována. 

2.6 Nucená práce  
Společnost je povinna odmítat jakoukoli formu nucené práce. Žádný zaměstnanec nesmí být 
k práci přímo ani nepřímo nucen použitím síly a/nebo zastrašování. Zaměstnat lze pouze 
osoby, které se pro práci dobrovolně rozhodly. Společnost FERROTHERM s.r.o. netoleruje v 
dodavatelském řetězci žádný druh otroctví, obchodování s lidmi, dlužní otroctví ani 
nedobrovolnou vězeňskou práci.  

2.6 Dětská práce  
Společnost respektuje nařízení Organizace spojených národů týkající se lidských práv a 
zejména práv dětí. Společnost FERROTHERM s.r.o. vyžaduje od všech partnerů nulovou 
toleranci vůči jakémukoli druhu dětské práce ve společnosti a v dodavatelském řetězci. Týká 
se to všech fází výroby.  

2.7 Spravedlivé pracovní podmínky a odměňování  
Společnost zajistí, aby mzdy a výhody jejich zaměstnanců byly spravedlivé a v souladu s 
platnými vnitrostátními a místními právními předpisy i se smluvními ujednáními. Dále zajistí 
dodržování maximální přípustné pracovní doby stanovené v příslušné zemi. 
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2.8 Důstojné zacházení a boj proti diskriminaci  
Společnost FERROTHERM s.r.o. od všech partnerů vyžaduje, aby netolerovali nepřijatelné 
zacházení se zaměstnanci, jako je např. tělesné trestání nebo mučení, sexuální obtěžování 
nebo zneužívání, psychický nebo fyzický nátlak, nebo hrozba takovým zacházením. Dále na 
partnery apelujeme, aby vytvářeli atmosféru vzájemného respektu a důrazně vystupovali 
proti jakékoli diskriminaci na základě aspektů, jako je rasa, náboženství, pohlaví, sexuální 
identita, sociální původ, ideologie, politické názory, členství v odborech, věk, postižení a 
osobní či sociální okolnosti. 

2.9 Ochrana soukromí 
Společnost musí respektovat právo svých zaměstnanců na ochranu jejich osobních údajů. 
Společnost musí dále zajistit, aby veškeré používání osobních údajů jako je shromažďování, 
registrace, uchovávání a odstraňování probíhalo v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Ochrana životního prostředí / Environmental policy 

Společnost je povinna udržitelným způsobem prosazovat cíle ochrany životního prostředí. 
Musí dodržovat zákony a mezinárodní normy i požadavky zákazníků na ochranu životního 
prostředí. Je třeba zajistit a zachovávat všechna nezbytná úřední povolení, licence a 
registrace. Společnost podporuje úsilí o minimalizaci nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a klima a o neustálé zdokonalování ochrany životního prostředí. Partneři budou 
identifikovat ekologická rizika a provádět vhodná preventivní opatření. Budou podporovat 
ekologicky zaměřené jednání na straně svých zákazníků. 
 
3.1 Znečištění životního prostředí a úspora zdrojů  
Společnost FERROTHERM s.r.o. vyžaduje, aby její partneři šetřili přírodní zdroje. Je třeba 
minimalizovat nebo zamezit negativním dopadům na klima, životní prostředí a zvířata 
opětovným použitím a recyklací materiálů, nastavením výrobních procesů i používáním 
náhrad materiálů. 
Organizace může veřejně propagovat, že zvažuje své environmentální chování a přijala 
osvědčené postupy nebo pracuje na zlepšování svých environmentálních výsledků. Je to vše 
ve vztahu k organizaci a typu průmyslu, ale politika životního prostředí může propagovat 
environmentální stav a environmentální cíle organizace všem zúčastněným stranám. 
Současní i potenciální klienti si mohou přečíst prohlášení a jsou schopni určit, zda by chtěli s 
organizací pokračovat. Může také poskytnout jasné informace všem zainteresovaným 
stranám o environmentálních hodnotách organizace. 
 šetrných ke klimatu a pracovních postupů na podporu snížení emisí skleníkových plynů. 
Nebezpečné materiály Je třeba identifikovat biologické nebo chemické materiály nebo 
jakékoli jiné materiály, které by mohly způsobit újmu člověku, zvířatům nebo životnímu 
prostředí, buď samy o sobě nebo při interakci s jinými materiály, a zajistit bezpečnou 
manipulaci s těmito materiály. Týká se to uchovávání, přemísťování, používání, recyklace a 
likvidace těchto materiálů. 



Číslo dokumentu:  
      

   
          spol. s r.o.  

 
Ferrotherm spol.s.r.o., Havlíčkova 624, CZ-293 01 Mladá Boleslav    Stránka 6 z 9 
IČO: 47538511                           DIČ:CZ47538511 
www.ferrotherm.cz                   office@ferrotherm.cz              +420 326 716 011 
Registrace v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu Praha, oddíl C, vložka 18326 

3.2 Odpadní vody a pevný odpad  
Partneři musí mít k dispozici systémy zajišťující bezpečné nakládání, přepravu, ukládání, 
opětovné použití nebo recyklaci odpadní vody a pevného odpadu. Očekává se, že sníží nebo 
se vyvarují plýtvání všeho druhu, včetně plýtvání energií, například úpravou výrobních 
procesů, údržby, použitím náhrad materiálů, recyklací nebo opětovným použitím. Všechny 
činnosti, které by mohly mít negativní dopad na člověka, zvířata nebo životní prostředí, musí 
být prováděny odpovídajícím způsobem. Partneři musí sledovat a vyhodnocovat všechny 
druhy odpadních vod a pevných odpadů vzniklých v jejich provozech ještě před jejich 
vypuštěním nebo likvidací a nakládat s těmito látkami odpovídajícím způsobem. Společnost 
FERROTHERM s.r.o. považuje ochranu životního prostředí za jeden ze svých standardů. 
Politika v oblasti životního prostředí byla stanovena vedením společnosti FERROTHERM s.r.o. 
a je určena především všem zaměstnancům společnosti. Společnost FERROTHERM s.r.o., je 
ohleduplná vůči životnímu prostředí a klade maximální důraz na jeho ochranu. 

Jednotlivé směrnice ochrany životního prostředí, metodické pokyny v oblasti ochrany 
ovzduší, vody, chemických látek a managementu odpadů jsou spolu s cíli stanovenými v 
oblasti ochrany životního prostředí součástí širšího rámce ochrany životního prostředí ve 
společnosti FERROTHERM s.r.o., a to v souladu s požadavky Environmentálního 
Managementu ISO 14001. 
Minimalizování dopadu činnosti společnosti na životní prostředí je založeno na preventivním 
přístupu a proaktivním jednání. K uskutečnění našich cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí a dodržování všech zákonných požadavků je v sídle společnosti určena jedna osoba 
(ředitel společnosti) zodpovědná za plnění požadavků v souladu s požadavky systému 
Environmentálního managementu ISO 14001. 
Ochrana životního prostředí je prioritou při realizaci všech našich projektů. 
Pro všechny zaměstnance společnosti FERROTHERM s.r.o., ale i pro dodavatelské firmy je 
ochrana životního prostředí závazek, který je přirozenou součástí života. 
 
3.3 Ochrana ovzduší 
Společnost FERROTHERM s.r.o. provozuje osobní motorová vozidla, která produkují emise, 
všechny vozidla procházejí pravidelnými servisními prohlídkami zahrnujícími i měření emisí. 
Všechna vozidla společnosti FERROTHERM s.r.o. splňují emisní limity dané právními 
předpisy. Hlavním kritériem při výběru nového vozidla je produkce emisí, z tohoto důvodu 
společnost zvažuje nákup elektromobilů a zřízení dobíjecí stanice v areálu společnosti. 

Společnost FERROTHERM s.r.o. provozuje plynový kotel na zemní plyn. Tento zdroj je 
klasifikován dle zákona o ochraně ovzduší jako nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. 
Kotel je pravidelně kontrolován a udržován odbornou firmou. 

 
3.4 Ochrana podzemních a povrchových vod 
Společnost FERROTHERM s.r.o. využívá vodu z městského vodovodu, voda je 
spotřebovávána v sociálním zařízení pro zaměstnance a drobnou údržbu, není využívána 
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k technologickým účelům. Společnost FERROTHERM s.r.o. nevypouští odpadní vody do 
povrchových vod, pouze do kanalizace. Připravujeme studii projektu pro zachytávání dešťové 
vody, která pak může být využívána pro závlahu zelených ploch. 
 

3.5 Management odpadů 
Přístup společnosti FERROTHERM s.r.o., k odpadovému hospodářství je založen na 
jednoduchém principu: zabránit vzniku odpadu tam, kde je to možné. Dalším způsobem je 
recyklace popř. v nevyhnutelných případech spalování nebo bezpečné uložení odpadu na 
skládkách.  

Většina odpadu ve společnosti FERROTHERM s.r.o., se recykluje. Pokud není recyklace 
možná, upřednostňujeme spalování odpadu před jeho umístěním na skládkách. 

 
Vedení společnosti FERROTHERM s.r.o. se pro splnění této Politiky v oblasti ochrany 
životního prostředí zavazuje: 
 
 vytvářet odpovídající podmínky pro plnění stanovených záměrů společnosti a k tomu  

uvolňovat potřebné zdroje 
 podporovat zvyšování kvalifikace u svých pracovníků a zvyšovat jejich povědomí v  

oblasti kvality a ochrany životního prostředí 
 zajistit odpovídající motivaci v systému odměňování a rozvoj motivačních prvků 
 své hospodářské cíle realizovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí 
 k podávání otevřených a pravdivých informací o dopadech svých podnikatelských 

činností na životní prostředí, pracovní prostředí a zdraví svých pracovníků 
 vést otevřený dialog se zákazníky, svými pracovníky, dodavateli, orgány státní správy,  

zájmovými skupinami a ekologickými organizacemi o přístupu společnosti k ochraně  
životního prostředí 

 poskytovat odpovídající zdroje pro trvalý rozvoj systému kvality a ochrany životního  
prostředí v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015  

 nebude činit žádná rozhodnutí nebo opatření, která by jakýmkoliv způsobem mohla  
nepříznivě ovlivňovat životní prostředí 

 využívání přírodních zdrojů bude provádět šetrně především hospodárným  
využíváním paliv a energií 

 bude průběžně snižovat výskyt odpadů ze svých činností 
 bude vyzývat naše subdodavatele a smluvní partnery k prokazování vyšší  

environmentální uvědomělosti a formou řízené spolupráce působit na zvyšování  
jejich povědomí ke kvalitě a ochraně životního prostředí 
trvalou vzájemnou komunikací se zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami 
dosáhneme lepšího pochopení chování FERROTHERM s.r.o. vůči životnímu prostředí s 
platnými právními předpisy. 
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3.6 Zodpovědné získávání surovin  
Partneři jsou povinni zajistit, aby zboží a materiály nepocházely z pochybných nebo 
nelegálních zdrojů. Jsou povinni provádět opatření pro zodpovědné získávání zboží a 
materiálů s cílem zajistit dodržování právních předpisů. Není povolen nákup a obchodování s 
regulovanými konfliktními minerály (zejména tantal, cín, wolfram, zlato nebo jejich deriváty 
pokládané za konfliktní). Obchodní partneři musí zajistit, aby společnosti FERROTHERM s.r.o. 
nebylo dodáváno žádné zboží obsahující kovy na bázi minerálů pocházejících z konfliktních 
oblastí, kde jejich nákup přímo nebo nepřímo podporuje nebo financuje ozbrojené skupiny. 

 
3.7 Energetická politika 
Energetická politika společnosti FERROTHERM s.r.o. je proces pro zajištění energetických 
potřeb budovy a zařízení ve vlastnictví (pronájmu) společnosti FERROTHERM s.r.o. s ohledem 
na snižování nákladů za spotřeby a spotřeb.  Zajištění zvyšování energetické účinnosti je v 
souladu s požadavky systému ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s 
energií. 
 
 
Vedení společnosti FERROTHERM s.r.o. se v rámci své strategie při hospodaření s energií 
zavazuje: 
 všude tam, kde je to možné a efektivní vytvářet předpoklady a zdroje         
 k dlouhodobému zvyšování energetické účinnosti 
 přijímat opatření zaměřená na průběžné zlepšování energetické náročnosti 
 zajišťovat dostupnost informací a všech zdrojů nezbytných pro dosahování cílů a  

cílových hodnot 
 plnit právní a jiné požadavky, které se vztahují k užití energie, spotřebě energie a  

energetické náročnosti 
 podporovat nákup energeticky úsporných výrobků, zařízení a služeb 
 podporovat energeticky uvědomělé chování pracovníků a návrhy na snižování  

spotřeby energie a její efektivní využití 
 optimalizovat spotřeby (zlepšovat tepelně – technické vlastnosti budov, energetická  

úspornost použitých technologií a zařízení, efektivita provozů) 
 
 
Všichni zaměstnanci FERROTHERM s.r.o. jsou odpovědni za plnění této politiky. 
 
Politika životního prostředí je vyjádřením environmentální pozice a hodnot organizace. 
Norma ISO 14001 uvádí, že politika v oblasti životního prostředí je celkovým záměrem 
organizace v oblasti životního prostředí a jejím vedením formálně vyjádřeno vrcholovým 
vedením. 
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4. Politika kvality 

Jsme spolehlivým a korektním obchodním partnerem s vysokou úrovní poskytovaných 
služeb, jednáme eticky uvnitř i vně společnosti. Dbáme na vytváření a udržování stabilních a 
dlouhodobých vztahů. Víme, kdo je náš zákazník, známe aktuální trendy a požadavky trhu, 
jsme experty ve svém oboru a víme, co vyrábět a pro koho. Efektivní komunikací se zákazníky 
zjišťujeme jejich požadavky a spokojenost s naší produkcí a službami. Svými zkušenostmi 
pomáháme našim partnerům s rozvojem jejich podnikání a uspokojování potřeb jejich 
zákazníků. Naše výrobky a služby jsou kvalitní a bezpečné, vždy v souladu s platnou 
legislativou ČR, EU a dalších cílových trhů. Zákazník jim proto věří a vyhledává je. 
Chováme se hospodárně, neplýtváme zdroji, předcházíme vzniku odpadu a recyklujeme. 
Pečlivě volíme dodavatele surovin, obalů, spotřebních materiálů i služeb. Jejich pravidelným 
hodnocením zajišťujeme zvyšování kvality a hospodárnosti. 
Respektujeme nastavené procesy a podílíme se na jejich neustálém zlepšování s cílem 
zajištění trvalé kvality a bezpečnosti. Vzájemně spolupracujeme, podporujeme sounáležitost 
zaměstnanců se společností a přebíráme osobní zodpovědnost za vykonanou práci. 
Všichni zaměstnanci společnosti jsou s touto politikou kvality a bezpečnosti seznámeni a 
uvědomují si svoji osobní odpovědnost při plnění každodenních pracovních činností. 
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