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Předmluva 

     Následující kritéria definují BOHEMIA transport cz s.r.o. ohledně myšlení a chování v našich podnikových 

činnostech. Požadavky jsou považovány za základ pro úspěšné provádění obchodních vztahů mezi BOHEMIA 

transport cz s.r.o., našimi partnery a v neposlední řadě našimi zaměstnanci. 

     Všichni zaměstnanci společnosti, včetně jejího vedení, jsou zodpovědní za svoje konání, rozhodnutí a 

zvoleném postupu při práci. Jsou si plně vědomi svých individuálních kompetencí, které obsahuje jejich práce, a 

hlásí se k pravidlům podnikatelské etiky a dbají na svoji profesní čest. Dobré jméno získává společnost 

dlouhodobou reputací bezúhonností a kompetentnosti. Každý zaměstnanec dbá o dobré jméno firmy, ochranu 

jejích zájmů a zavazuje se:  

• ochraňovat duševní vlastnictví, obchodní tajemství a všechny informace o zákaznících, jejich 
požadavcích a pracovní postupy, tzv. know-how společnosti 

• dodržovat kvalitu a správnost poskytovaných služeb 
• dodržovat smluvní závazky 
• ochraňovat materiální bohatství firmy stejně jako profesionalitu osob reprezentujících právnickou osobu 
• snaží se dosáhnout environmentálních cílů společnosti 
• dodržovat sociální práva jednotlivých zaměstnanců, tak i respektují tyto práva u našich zákazníků a jejich 

zaměstnanců 
• dodržují politiku bepečnosti při práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Účel a motivace  

Naším cílem je udržovat konkurenční výhodu prostřednictvím kvality a trvalé hodnoty našich produktů a 

služeb. Taktéž i prostřednictvím našich úspěšných a udržitelných obchodních aktivit. Dlouhodobý úspěch naší 

společnosti také závisí na tom, jak rychle a přesně identifikujeme rizika a příležitosti a že neustále dodržujeme 

zákony, předpisy, etické principy a naše vlastní dobrovolné závazky. 

Nejenže stanovíme standardy v naší společnosti BOHEMIA transport cz s.r.o., ale také pracujeme na zajištění 

dodržování těchto standardů u našich subdodavatelů. Tento přístup volíme z důvodu, že odpovědné chování a 

komerční úspěch se vzájemně nevylučují, ale ve skutečnosti navzájem podporují. 

 

Etický kodex by měl pomoci definovat a deklarovat tyto body: 

• definovat základní principy fungování společnosti  
• určit standardy a hodnoty chování pro všechny zaměstnance a pracovníky BOHEMIA transport cz s.r.o., 

včetně svých dodavatelů  
• eliminovat takové aktivity zaměstnanců a pracovníků BOHEMIA transport cz s.r.o., které by mohly mít 

negativní vliv na dobré jméno BOHEMIA transport cz s.r.o. 
• motivovat všechny zaměstnance k etickému chování, protože tyto pravidla jsou stejné pro všechny 

zaměstnance bez rozdílu jejich pracovní pozice. 
• uplatňovat profesionální, zodpovědný a vstřícný přístup ke všem svým zákazníkům s cílem naplnit jejich 

požadavky ve smyslu těchto etických norem  
• snížit tlak na životní prostředí způsobené činností naší společnosti 
• zajistit stejné, nebo podobné chování jak na ůrovni naší společnosti tak i na úrovni našich obchodních 

partnerů 

 

Spolupráce 

Obchodní partneři BOHEMIA transport cz s.r.o. hrají nedílnou roli v obchodním úspěchu naší společnosti. 

Partnerství vytváří trvalé obchodní vztahy, které jsou vzájemně prospěšné. Naše společnost je proto zaměřena 

na úzkou spolupráci se svými obchodními partnery. 

 Při použití požadavků na udržitelnost, jsme si vědomi naší odpovědnosti za ekonomický, ekologický a 

sociální dopad našich jednání. Taktéž se snažíme o stejné chování od našich partnerů, zejména pokud jde o 

lidská práva, zdraví a bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí a korupci v boji proti boji. 

 

Rozsah a pokrytí 

Následující požadavky na udržitelnost se vztahují na všechny obchodní vztahy mezi BOHEMIA transport cz 

s.r.o. a jejími obchodními partnery, pokud se vztahují na příslušné obchodní činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Ochrana životního prostředí 
  

BOHEMIA transport cz s.r.o. se snaží neustálé snižovet tlak na životního prostředí, které vyvíjí svým 
poskytováním produktů a služeb. Také klademe důraz na snižování požadavků na přírodní zdroje v průběhu 
životního cyklu našich výrobních prostředků, při zohlednění ekonomických faktorů. Po našich obchodních 
partnerech se snažíme dodržovat všechny platné zákony a předpisy v oblasti životního prostředí. 
 
 BOHEMIA transport cz s.r.o. navíc očekává, že všichni její zaměstnanci budou pozorovat a dodržovat 
následující: Vytváření a použití systémů environmentálního řízení environmentálního řízení je jedním z hlavních 
cílů firemní politiky. 
Všichni naši zaměstnanci budou dodržovat aktivní přístup k environmentálním výzvám, řešit ekologické výzvy s 
náležitou péčí a předvídavostí. Budou se vyhýbat, škodám na životním prostředí a zdraví. Taktéž budou v rámci 
možností toto požadovat vyžadovat po našich obchodních partnerech a jejich zaměstnancích. 
 Naše společnost se zavazuje, že bude rozvíjet a podporovat šíření technologií přátelských k životnímu 
prostředí. 
 Budeme zejména vynakládat úsilí na minimalizaci emisí ovzduší, které představují riziko pro životní 
prostředí a zdraví, včetně emisí skleníkových plynů. Nařízení LN Pro zlepšení environmentálních klíčových 
ukazatelů výkonnosti produktů a služeb musí dodavatelé zajistit proaktivní řízení nejdůležitějších 
environmentálních ukazatelů, včetně snížení emisí skleníkových plynů 
 

Produkty a procesy efektivní zdroje 
 Naše společnost se snažín efektivně využívat energie, vody a surovin. Využití technologií využívající 
obnovitelných zdrojů a minimalizace poškození životního prostředí a zdraví, bereme jako nezbytnou a nedílnou 
součást vývoje a rozvoje naší společnosti. Taktéž se snažíme o extrakci využitelných surovin, prodloužení 
životnosti produktu a taktéž recyklaci již vzniklých odpadů popřípadě využitých a vysloužilých výrobních 
prostředků ve všech fázích podnikání a činnosti naší společnosti. 
 

Registrace, hodnocení a omezení látek a materiálů 
 Naše společnost se vyhýbá, nebo se snaží omezovat používání látek a materiálů s nepříznivými dopady na 
životní prostředí, nebo zdraví. Za tímto účelem identifikujeme alternativní řešení přátelská k životnímu 
prostředí, která jsou dlouhodobě účinná. Taktéž naše společnost vede veškerou platnou evidenci týkající se 
„Nebezpečných odpadů“ a taktéž provádí jejich likvidaci v souladu se zákony České republiky. 
 

Odpad a recyklace 
 Při poskytování služeb, vlastní výrobě (produkci) bereme v úvahu produkční životnosti a následnou recyklaci 
(ekologickou likvidaci) zbytkového odpadu, chemikálií a odpadních vod. Bereme v úvahu opětovné použití 
odpadů, jako zdroj surovin, které mohou být následně využiy. Recyklaci považujeme za ekologický a bezpečný 
způsob likvidace odpadu. U látek, které nejsme schopni vlastními prostředky zlikvidovat, se snažíme o jejich 
identifikaci, roztřídění a odevzdání pro další likvidaci, nebo recyklaci, podle platných zákonů České republiky. 
 
Kvalita a bezpečnost 
 Při dodání musí všechny produkty a služby splňovat smluvně dohodnutá kritéria kvality a bezpečnosti a 
musí být bezpečné pro jejich zamýšlené použití. 
 
 

2)  Lidská práva a pracovní práva zaměstnanců 
 BOHEMIA transport cz s.r.o. má respekt k mezinárodně uznávaným lidským právům, která jsou základem 
všech obchodních vztahů. Naše společnost se zavazuje respektovat práva zaměstnanců a osob, dalších 
zúčastněných stran a zacházet s nimi podle pravidel mezinárodního společenství. 
 Není přípustné žádné otroctví ani jiné obdobné chování. Taktéž je nepřípustnépro naši společnost 
spolupracovat se společnostmi, které obchodují s lidmi. Odmítáme veškeré vědomé používání nucené a povinné 
práce, jakož i všechny formy moderního otroctví a obchodování s lidmi.  Tyto pravidla požadujeme i u našich 
obchodních úpartnerů. Nemáme žádnou vazbu na nedobrovolnou vězeňskou práci. 
 Naši zaměstnanci vstupují do dobrovolného pracovního vztahu a mohou tento pracovní vztah ukončit 
v souladu s platnými zákony České republiky. 
 
 



Není tolerována dětská práce a jsou chráněni mladí zaměstnanci 
 Dětská práce je v naší společnosti zakázána. Zároveň dodržujeme minimální věk pro přijetí do zaměstnání v 
souladu se státními předpisy a mezinárodními předpisy. Podle podmínek mezinárodní úmluvy (Convention C138 
of the International Labour Organisation (ILO) žádné dítě mladší 15 let nemůže být zaměstnáno ani nepřímo 
pracovat přímo nebo nepřímo, s výjimkou případů stanovených v článcích 6 a 7 úmluvy. 
 Zaměstnanci BOHEMIA transport cz s.r.o. mladší 18 let nepracují přesčas, ani neabsolvují noční směny a 
jsou chráněni před pracovními podmínkami, které by mohli poškozovat jejich zdraví, bezpečnost, morálku nebo 
rozvoj. 
 

Žádná diskriminace a žádné obtěžování 
 Naše společnost odmítá všechny formy diskriminace a obtěžování, například z důvodu etnického původu, 
barvy kůže, pohlaví, náboženství, národnosti, sexuální orientace, sociálního zázemí, věku, fyzického nebo 
duševního omezení, rodinného stavu, těhotenství, členství v odborovém oboru nebo politická příslušnost. Toto 
jednání je založeno na demokratických principech a toleranci vůči lidem nebo skuinám lidí, kteří mají odlišný 
názor.  
 Všichni zaměstnanci jsou vybíráni a zaměstnáváni na základě jejich kvalifikace a schopností a zkušeností. 
 Taktéž se zavazuje zajistit pracovní prostředí bez jakéhokoliv obtěžování. Naše společnost podpruje sociální 
prostředí, které podporuje respekt k jednotlivci. Zajišťujeme, aby zaměstnanci nebyli vystaveni fyzicky nebo 
psychicky nelidskému zacházení, fyzickému trestu nebo hrozbám. 
 

Kompenzace a výhody 
 Kompenzace a výhody (mzdy,stravné…) zaplacené nebo přijaté zaměstnancem za normální pracovní měsíc, 
odpovídají přinejmenším legálně platnému a zaručenému minimu. Pokud neexistují zákonná ustanovení nebo 
dohody o kolektivním vyjednávání, jsou založeny na průmyslovém, obvyklé místní kompenzaci a výhodách, které 
zajišťují odpovídající životní úroveň pro zaměstnance a jejich rodiny. 
 

Pracovní doba 
 Naši zaměstnanci mají zajištěno, aby pracovní doba odpovídala alespoň příslušným národním právním 
požadavkům nebo minimálním standardům dle platných právních předpisů České repbliky, maximálně 48 hodin 
práce s dobou odpočinku nejméně 24 hodi po sobě jdoucích hodin každých sedm dní. Podle ILO může být týdně 
maximálně 12 hodin přesčasů, dočasně a v případě mimořádných událostí, jako jsou naléhavé opravy. 
 

Zdraví, bezpečnost a požární bezpečnost při práci 
 BOHEMIA transport cz s.r.o., dodržuje národní právní předpisy o zdraví, bezpečnosti a požární bezpečnosti. 
Všechna opatření pro zdraví a bezpečnost v zaměstnání, nezahrnují žádné výdaje zaměstnanců. Zároveň máme 
stanoven proces, který umožňuje snižování snižování zdravotních rizik a úrazů, souvisejících se zdravotními riziky 
a zlepšení zdraví, bezpečnost a požární bezpečnost. 
Za tímto účelem informujeme zaměstnance zejména: 

- O identifikovaných nebezpečích a souvisejících preventivních a nápravných opatřeních zavedených k 
minimalizaci rizik. 

- Provádíme školení zaměstnanců o prevenci zdravotních rizik, souvisejících s prací, prevencí nehod při 
práci, první pomoci, zacházení s chemikáliemi a požární bezpečností. 

- Poskytujeme bezplatně vhodné ochranné vybavení a ochranné oděvy. 
- Máme nainstalováno vhodné zařízení pro ochranu proti požáru, jako jsou detektory požáru a hasicí 

přístroje. 
-Monitorujeme a kontrolujeme zdravotní rizika související s prací na základě, kterých vyvodíme ochranné 

opatření. 
- Máme označené chemikálie, dle používaného celosvětového harmonizovaného systému klasifikace a 

označování chemikálií (GHS), nebo klasifikace, označování a nařízení o balení v evropských zemích. 
Chemikálie jsou uloženy být uloženy v souladu s národními předpisy. 

 
 
 Naše společnost má vypracované krizové plány, v souladu s těmito plány, máme i vhodná zařízení, zejména 
týkající se požární ochrany. Máme zajištěn materiál první pomoci pro lékařskou pomoc. V případě nehody jsou 
zaměstnanci proškoleni, jakým způsobem informovat jak lékařskou pomoc, tak i požární ochranu. 
 
- Veškeré pracoviště jsou vybaveana vhodným počtem nouzových východů, únikových tras, která jsou 
dostatečně označeny. 



- V případě, že dojde navdory veškerému úsilí k nehodě v práci, je poskytnuta první pomoc v souladu s 
příslušnými zákony České republiky. 
 
Pracovní a životní podmínky 
 Všichni naši zaměstanaci mají přístup k hygienickým zařízením a pitné vodě dle platných předpisů České 
republiky. Veškerá zařízení odpovídají hygienickým normám platných v České republice.  
 

Svoboda sdružování 
 Respektujeme základní právo všech zaměstnanců, aby mohli vytvořit odbory a ty je zastupovali.  
 

 
3) Transparentní obchodní vztahy 
 BOHEMIA transport cz s.r.o a nase odpovědnost za vlastní akce a za výběr svých obchodních partnerů. Jak 
naše společnost tak od našich obchodních partnerů očekáváme, že budeme spolupracovat s určitou integritou a 
vzájemně si chránit také pověst. Zaměstnanci pracují a zajišťují, aby udržovali pouze obchodní vztahy s náležitě 
prověřenými obchodními partnery, kteří působí v souladu s pravidly a předpisy. V případě nalezených porušení, 
podniknou příslušná opatření k nápravě identifikovaných porušení a v budoucnu jim zabrání.  
 

Vyhýbání se střetům zájmů 
 BOHEMIA transport cz s.r.o. se rozhoduje pouze na základě objektivních kritérií a nejsme ovlivňováni 
finančními, nebo personálními zájmy nebo vztahy. 
 

Zákaz korupce 
BOHEMIA transport cz. s.r.o. a netolerujeme zkorumpované praktiky a proti těmto praktikám jednáme. 
BOHEMIA transport cz. s.r.o. proto podporuje národní a mezinárodní úsilí neovlivňovat nebo narušovat 
konkurenci prostřednictvím úplatkářství. 
BOHEMIA transport cz. s.r.o. odmítá, zabraňuje a netoleruje všechny formám korupce. Naši zaměstnanci 
zajišťují, aby jejich zaměstnanci, subdodavatelé a agenti neposkytovali, nenabízeli ani nepřijímali úplatky, 
provize, „usnadňnující platby“, nesprávné dary nebo výhody pro zákazníky, úředníky nebo jiné třetí strany. 

 

 
4. Spravedlivé chování trhu 
Volná konkurence 
 BOHEMIA transport cz. s.r.o. respektuje spravedlivou a svobodnou soutěž. BOHEMIA transport cz. s.r.o. 
dodržuji platné předpisy o konkurenci a antimonopolním chování. Zejména neuzavíráme protisoutěžní ujednání, 
nebo dohody s konkurenty, dodavateli, zákazníky nebo jinými třetími stranami. Nezneužíváme možné 
dominantní postavení na trhu. Neposkytujeme žádným spůsobem ani výměnou konkurenčně citlivé informace a 
neakceptujem chování, které omezuje, nebo by mohlo potenciálně omezovat konkurenci nesprávným 
způsobem. 
 

Kontrola importu a exportu 
 Přísně dodržujeme všechny platné zákony pro dovoz a vývoz zboží, služeb a informací. Zejména 
nebezpečných a zvláště nebezpečných látek. 
Dodržujeme a nepodporujeme „Praní peněz“ 
Dodržujeme příslušné právní ustanovení proti praní peněz. 
 

Ochrana důvěrných informací 
 Vhodným způsobem používáme a chráníme všechny informace, data jsou spravována v souladu s jejich 
klasifikací. Máme zajišťeno, aby citlivá data byla správně shromažďována, zpracována, uložena a odstraněna. 
Naši zaměstnanci, udržují důvěrná obchodní tajemství. Důvěrný obsah není zveřejněn, ani předáván třetí straně 
nebo zpřístupněn v žádné jiné podobě bez nezbytného povolení. 
 Zpracování všech osobních údajů týkajících se zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů (např. osobní 
data, informace o společnosti, skladování, linky, použití, cenová ustanovení) je prováděno v souladu s platnými 
právními předpisy o ochraně údajů. 
 
 



 

5. Povinná kontrola dodavatelských řetězců materiálů 
Naši společnost nepoužívá ani neobchoduje se surovinami a materiály konkrétně cín, tantal, wolfram, zlato, 
kobalt a slída.  
 
 
 
 

6. Integrace požadavků na udržitelnost v organizaci a procesech 
 
 Tyto požadavky na „náležitou péči“ (due obligance) jsou rozšířením výše uvedených požadavků na 
udržitelnost týkající se ochrany životního prostředí, lidských práv a pracovních práv zaměstnanců, 
transparentních obchodních vztahů a spravedlivé tržní chování. 
  
  Náležitá péče BOHEMIA transport cz s.r.o ukotvená v těchto požadavcích na udržitelnost jsou integrovány 
do každodenního podnikání prostřednictvím strukturovaného a kompetentního řízení.  
 
 BOHEMIA transport cz s.r.o  se snaží, aby nesprávné chování bylo okamžitě identifikováno, zpracováno a 
napraveno, aby bylo možné chránit dobré jméno BOHEMIA transport cz s.r.o, její zaměstnance a obchodní 
partnery.  
 
 Rovněž oceňujeme, pokud nám poskytnou informace této povahy naši obchodních partneři, zákazníci 
popřípadě dalších třetí strany. BOHEMIA transport cz s.r.o je odpovědná řešit závažná regulačních porušování a 
porušování práva ze strany svých zaměstnancůa subdodavatelů. Jedná se zejména o porušení, která výrazně 
poškozují pověst nebo finanční zájmy BOHEMIA transport cz s.r.o. 
 V souvislosti se spravedlivým a transparentním postupem chrání systém společnosti, oznamovatele 
popřípadě svázané osoby. Systém je založen na standardizovaných a rychlých procesech spolu s důvěrným a 
profesním zpracováním zpráv interními pracovníky. 
 Pokud existují konkrétní důkazy o potenciálním pochybení ze strany zaměstnanců BOHEMIA transport cz 
s.r.o., nebo zaměstnanců obchodního partnera při spolupráci s naší spoluprácí, nahláste to prosím. Odpovědným 
pracovníkům uvedených na našich webových stránkách (www.btcz.com), nejlépe na email: 
v.sedlacek@btcz.com kde Vaše podané informace budou chráněna a dále využita k nápravě vzniklého 
pochybení. 
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