Klíčové zásady řádného chování či obchodního jednání (Pravidla chování)
Ve světě obchodu, který je stále více podrobován přísné regulaci, od nás často požadují naši obchodní
partneři, zaměstnanci i úřady, abychom písemně potvrdili to, co považujeme za samozřejmost: klíčové zásady
řádného obchodního jednání, kterými se společnost HRONOVSKÝ s.r.o. řídí.
Základní vyjádření obsažené v tomto dokumentu je reakcí na tyto žádosti a pokračováním toho, co jsme v
rámci naší společnosti popsali v roce 2013 pod hlavičkou Hodnoty společnosti HRONOVSKÝ s.r.o.. Jednou
ze zásad, která nejlépe vystihuje naše hodnoty je tato:
„Jsme slušní.“
Následující klíčové zásady řádného obchodního jednání rovněž vyjadřují tuto základní hodnotu společnosti
HRONOVSKÝ s.r.o..
Své obchodní partnery podporujeme a pobízíme k přijetí a zavedení podobných zásad řádného obchodního
jednání v jejich společnostech.
Lidská práva
V rámci svého působení se zavazujeme respektovat lidská práva tak, jak jsou popsána ve Všeobecné
deklaraci lidských práv OSN. Z tohoto důvodu naprosto odmítáme jakoukoli formu nucené nebo dětské práce
a diskriminace.
Bezúhonnost
Ve všech zemích, kde působíme, dodržujeme příslušné zákony a předpisy. Patří mezi ně zákonná pravidla
pro hospodářskou soutěž a prevenci korupce, ochranu dat, důvěrnost obchodních a firemních tajemství a
pravidla pro řízení exportu a importu. Pokud v naší práci narazíme na konflikt zájmů, hlásíme to svým přímým
nadřízeným.
Ochrana zaměstnanců
Dodržujeme zákony o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. To znamená mimo jiné dodržování maximální
povolené délky pracovní doby a kolektivních nebo zákonných pravidel pro odměňování našich zaměstnanců,
kterým umožňujeme uplatňovat jejich práva na sdružování a shromažďování a vést kolektivní vyjednávání.
Naše hodnota společnosti HRONOVSKÝ s.r.o.
„Podporujeme lidi v dosažení toho, co od nich očekáváme“ je ústředním motivem všech našich snah.
Ochrana životního prostředí
Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí a v našich výrobních závodech dodržujeme požadavky zákonů
o životním prostředí. S přírodními zdroji zacházíme zodpovědně a v souladu se zásadou udržitelnosti.
Zodpovědnost
Naši zaměstnanci, týmy vedoucích pracovníků jednotlivých společností, výrobních závodů a obchodních
jednotek společně s vedením skupiny ve své každodenní práci zajišťují dodržování klíčových zásad řádného
obchodního jednání a nesou za to zodpovědnost. Jsme si vědomi toho, že porušení zásad může mít jisté
následky.

