ETICKÝ KODEX
Náš závazek-vzkaz od našeho CEO
Vážení kolegové,
Jsem velmi potěšen, že mohu potvrdit, že společnost AUFEER TOOLS podporuje deset zásad iniciativy Global Compact
OSN. I když jsme vždy jednali, jednáme a budeme jednat v souladu se základními hodnotami reprezentovanými UNGC,
jsme hrdí na to, že jsme formalizovali náš závazek, pokud jde o tyto zásady. Prostřednictvím tohoto závazku
vyjadřujeme svůj úmysl začlenit tyto zásady do strategie, kultury i každodenních činností naší společnosti. Také se
těšíme, až se zapojíme do společných projektů, které podpoří šíření cílů Organizace spojených národů po celém světě.
Se srdečným pozdravem,
Ing. Martin Vaca, MBA, CEO
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Úvod
Jako globálně aktivní společnost na několika kontinentech se společnost AUFEER TOOLS snaží zajistit dodržování
lidských práv a uznávaných standardů a tímto etickým kodexem AUFEER TOOLS potvrzuje svou podporu Globální
dohodě OSN.
Vedení společnosti dobrovolně zohledňuje v rozsahu přiměřeném naší skupině a našemu závazku k obchodním
hodnotám AUFEER TOOLS, kultuře AUFEER TOOLS a Kodexu chování AUFEER TOOLS, poskytuje pevný základ pro
všechny činnosti a pro splnění závazku AUFEER TOOLS dodržovat deset zásad OSN Global Compact.
V AUFEER TOOLS je politice udržitelnosti přikládána zvláštní důležitost. Zahrnuje jak dlouhodobou obchodní politiku,
tak integraci ekologických a sociálních aspektů do systému řízení. Vnímáme to jako přispění k zajištění budoucnosti
naší společnosti a k dlouhodobému ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Z tohoto důvodu byla politika bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci AUFEER TOOLS a politika ochrany životního prostředí AUFEER TOOLS stanovena jako důležitý
základní kámen našeho podnikání.
Prevence nekalého obchodního jednání a korupce je důležitou oblastí dodržování předpisů v našem systému
compliance managementu, což společnosti AUFEER TOOLS umožňuje garantovat protikorupční chování v souladu se
zásadami UN Global Compact.
My, majitelé AUFEER TOOLS, jsme přesvědčeni, že naše zásady chování jsou důležitým klíčem k tomu, abychom naši
společnost trvale vedli k trvalému růstu a rozvoji, jak našich zaměstnanců, tak celého regionu.

Uplatnění
Etický Kodex, Kodex chování a Politika ochrany životního prostředí společnosti AUFEER TOOLS platí pro společnost
AUFEER TOOLS a její dceřiné společnosti, včetně menšinových podílů ve společnostech, jež spoluvlastní (dále jen
„AUFEER TOOLS“). Bez výjimky se vztahuje také na všechny zaměstnance těchto společností, bez ohledu na jejich
postavení, funkci nebo úroveň zaměstnání, a na každého člena některého z orgánů společnosti těchto subjektů. Pokud
by místní požadavky vyžadovaly změny stávajícího formuláře Etického kodexu AUFEER TOOLS, může je provést jen
pověřená osoba.
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AUFEER TOOLS se zavázala k trvalé podpoře deseti zásad OSN Global Compact a ke kontinuálnímu zlepšování jejich
dodržování.

PRINCIPY:
Lidská práva
Zásada 1: Podniky by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv
Zásada 2: Podniky by se měly ujistit, že se nepodílejí na porušování lidských práv.
AUFEER TOOLS podporuje a respektuje ochranu mezinárodně vyhlášených lidských práv a zajišťuje, aby se společnost
v žádném slova smyslu nepodílela na porušování lidských práv.

Práce
Zásada 3: Podniky by měly dodržovat svobodu sdružování se a skutečné uznání práva na společné vyjednávání.
Zásada 4: Podniky by měly podporovat odstranění všech forem násilné a nucené práce.
Zásada 5: Podniky by měly podporovat účinné odstranění dětské práce.
Zásada 6: Podniky by měly podporovat odstranění diskriminace týkající se zaměstnání a povolání.
AUFEER TOOLS se zavázala vytvářet pro své zaměstnance pracovní prostředí bez diskriminace v oblastech zaměstnání
zaručuje svobodou sdružování bez jakýchkoli výjimek. Ve společnosti je účinně uznáváno právo na kolektivní
vyjednávání. AUFEER TOOLS kategoricky odmítá veškeré formy dětské a nucené práce byť jen v nejmenším náznaku.

Životní prostředí
Zásada 7: Podniky by měly podporovat preventivní postoj ke změnám životního prostředí.
Zásada 8: Podniky by měly převzít iniciativu k tomu, aby podporovaly větší odpovědnost vůči životnímu prostředí.
Zásada 9: Podniky by měly podpořit rozvoj a šíření ekologicky nezávadných technologií.
AUFEER TOOLS považuje ochranu životního prostředí za jeden z hlavních cílů a poslání společnosti. Cílem naší Politiky
ochrany životního prostředí je minimalizování dopadů našich procesů a způsobu podnikání na životní prostředí. Zásady
naší Politiky ochrany životního prostředí v neposlední řadě ovlivňují výběr našich dodavatelů.
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Boj s korupcí
Zásada 10: Podniky by měly bojovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a úplatkářství.
Kodex chování AUFEER TOOLS popisuje naši účast na boji proti korupci. V AUFEER TOOLS jsou nastavena jasná pravidla
a předpisy týkající se dávání a přijímání darů a každý zaměstnanec je povinen se jimi řídit. Mimo to jsme připraveni
prozkoumat a objasnit všechny případy nahlášení podezření z korupce.
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