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Etický kodex pro dodavatele – Josef Škrkoň – Techplast, a.s. 

 
Firma Josef Škrkoň-Techplast, a.s. přenáší požadavky v dodavatelském řetězci od svých zákazníků ke svým 

dodavatelům v rámci sociální politiky a etiky, životního prostředí, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací a 

hospodaření s energiemi. 

Firma Josef Škrkoň-Techplast, a.s. si plně uvědomuje zodpovědnost vůči zákazníkům, dodavatelům a dalším 

zainteresovaným stranám v oblastech sociální politiky. 

Firma Josef Škrkoň-Techplast, a.s. klade velký důraz na hodnoty integrity a spravedlnosti pro všechna místa 

v dodavatelském řetězci. 
 

Zásady pro naplnění sociální politiky: 
 

1. Legislativa – Dodavatel dodržuje zákony, vyhlášky a nařízení, vycházející z legislativy příslušných zemí, ve kterých 

působí a rozvíjí svoje obchodní aktivity. 

 

2. Korupce a úplatkářství – Dodavatel nepřipustí a netoleruje žádné formy korupce, neloajálnosti a zpronevěry. Během 

svých činností neovlivňuje nezákonným způsobem přijímání darů nebo dalších výhod.  

 

3. Dětská práce – Dodavatel přísně dodržuje všechny předpisy Organizace spojených národů o lidských nebo dětských 

právech. Dbá na dodržování minimálního věku a na přiměřenou formu činností v rámci zaměstnávání mladistvých, 

jako je těžká práce a práce ve ztížených pracovních podmínkách. Zároveň dbá na dodržování legislativních požadavků. 

 

4. Dodržování základních lidských práv a svobod a uplatňování rovných příležitostí – Dodavatel dodržuje podmínky 

vycházející z národních legislativ pro základní práva a svobody zaměstnanců. V souladu s legislativou zabrání 

jakékoliv formě nucené práce a diskriminace na základě pohlaví, věku, etnicity, náboženského vyznání, sexuální 

orientace či handicapu. 

 

5. Mzdy a výhody – Dodavatel ctí stanovené podmínky v oblasti své mzdové politiky. Nijak nezvýhodňuje zaměstnance, 

pokud odvádějí stejnou práci ve stejné kvalitě a čase. 

 

6. Pracovní doba – Dodavatel dodržuje požadavky na maximální pracovní dobu dle legislativy, včetně přestávek na 

oddech. 

 

7. Zdraví a bezpečnost – Dodavatel zajistí dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích a dohlíží na 

používání osobních ochranných prostředků. Dbá nad zlepšováním pracovního prostředí. 

 

8. Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání – Dodavatel nebrání svým zaměstnancům podílet se na formě 

zlepšování v oblastech bezpečnosti práce, životního prostředí, bezpečnosti informací atd. 

 

9. Bezpečnost informací – ochrana osobních údajů – ochrana soukromí – Dodavatel chrání osobní údaje svých 

zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran dle platné legislativy. Veškerá citlivá data a přístupy zabezpečí proti 

kybernetickým a teroristickým útokům. 

 

10. Střet zájmu – Dodavatel předchází okolnostem, které by mohly vést ke konfliktu zájmů jeho představitelů ve vztahu 

k obchodním partnerům nebo konkurentům firmy.  

 

11. Whistleblowing – ochrana oznamovatelů – Dodavatel má vytvořený interní systém pro ochranu oznamovatelů, kteří 

mohou v oprávněném případě s určitou mírou ochrany upozornit na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na 

pracovišti, které by poškozovaly firmu, zaměstnance, zákazníky nebo další zainteresované strany. 

 

12. Ochrana životního prostředí – Dodavatel zlepšuje svoje procesy v oblasti udržitelného rozvoje pro životní prostředí 

ve všech definovaných oblastech. 

 

Emise skleníkových plynů – Dodavatel sleduje a hledá nástroje pro snižování uhlíkové stopy v oblastech životního 

prostředí. Do řešení zapojuje svoje zaměstnance, případně další zainteresované strany. 

 

Hospodaření s energiemi – Dodavatel hledá možnosti úspor používaných druhů energií, včetně možnosti využití 

obnovitelných zdrojů energie. 

 

Kvalita vody – Dodavatel v rámci svých technologií hledá úspory ve spotřebě vody a eliminuje případné emise do 

vodního hospodářství. 
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Kvalita ovzduší – Dodavatel v rámci svých technologií eliminuje emise do ovzduší. 

 

Odpadové hospodářství – Dodavatel v rámci svých technologií hledá možnosti dalšího využití vzniklých odpadů a 

klade důraz na řádné třídění odpadů.  

 

Hospodaření s chemikáliemi – Dodavatel používá a řídí chemické látky v rámci nařízení REACH, v souladu 

s platnou legislativou.  

 

13. Export a Import – Dodavatel dodržuje platné zákony o kontrole dovozu a vývozu. Zejména sankce, embarga a další 

zákony, nařízení a zásady pro řízení elektronické výměny dat a dodávek zboží. 

 

 

Etický kodex pro dodavatele firmy Josef Škrkoň – Techplast, a.s. je umístěn na webových stránkách 

firmy v aktuálním znění, na adrese: www: techplast.cz v záložce „Dokumenty“.  

 
 


