
etický kodex
ÚVOD

Cílem tohoto etického kodexu je poskytnout všem zaměstnancům CE Industries jednoduchá pravidla, podle nichž jsou povinni
se řídit ve vztahu k veřejnosti, spolupracovníkům, partnerům a celému spolupracujícímu okolí. Dodržování Etického kodexu
přispívá ke zvyšování mezilidských vztahů na pracovištích a významně přispívá ke zlepšení dobrého jména CE Industries a
každé dceřiné společnosti. Etický kodex definuje firemní a etické hodnoty chování vůči okolí.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnanecké úrovně, včetně statutárních orgánů společnosti. Vedoucí pracovníci
budou při uplatňování a dodržování Etického kodexu vzorem. CE Industries očekává, že podobné zásady spolupráce budou
respektovat a dodržovat všichni dodavatelé, partneři a spolupracující osoby.

CE Industries nebude tolerovat jakékoliv porušení Etického kodexu a jeho porušení může posuzovat jako závažné porušení
pracovních povinností.

Etický kodex CE Industries je nadřazený jakémukoliv podobnému internímu dokumentu dceřiných společností.



mise
Rozvíjíme průmysl současnosti pro udržitelnou
budoucnost s důrazem na odpovědnost a respekt
k životnímu prostředí a lidské společnosti.

Aktivně přispíváme k rozvoji dynamicky měnícího se trhu různých
odvětví a k jeho stabilnímu růstu. Využíváme příležitostí, které přináší
současnost, s ohledem na budoucnost. Dlouhodobým rozvojem,
podporou a zhodnocováním našich dceřiných společností přinášíme
užitek nejen našim akcionářům a zákazníkům, ale i lidem, přírodě a
ekonomice.



vize
Vytváříme jedinečná řešení s přidanou hodnotou
vycházející z našich zkušeností, sdílených znalostí
a lidského potenciálu.

Reagujeme flexibilně na individuální potřeby našich zákazníků. Základ
našeho know-how tvoří schopní lidé a jejich znalosti, dovednosti,
kompetence a odvaha, které efektivně propojujeme napříč všemi obory i
našimi aktivitami s cílem přinášet kvalitativně lepší řešení a uspět. Mezi
hlavní obory podnikání našich společností na evropských trzích patří
železniční doprava, recyklace surovin a energetika.



naše hodnoty
ODVAHA

ODPOVĚDNOST

INOVATIVNOST

Víme, na co máme a jdeme za tím. Jsme
rychlí a flexibilní. Nebojíme se přĳmout a
realizovat rozhodnutí, zavést změnu
nebo i opustit neperspektivní rozhodnutí,
avšak s cílem maximalizace užitku a
minimalizace negativních dopadů. Jde o
racionální neohroženost, sebedůvěru a
umění zdravě riskovat. Chováme se zodpovědně, férově a

transparentně v souladu s dobrými mravy
a dobrou pověstí holdingu, dceřiných
společností i lidí, kteří jej tvoří. Jsme
odpovědní za svá rozhodnutí ve veškerých
našich činnostech a přĳímáme následky
těchto rozhodnutí.

Rozvíjíme výrobky a služby s kvalitativně
lepšími parametry, s ohledem na
specifika jednotlivých odvětví a potřeb
zákazníků. Naším záměrem je přinášet
konkurenceschopná řešení s přidanou
hodnotou pro naše obchodní partnery a
pozitivním dopadem na životní prostředí,
občanskou společnost i ekonomiku.

KOMPETENTNOST
STABILITA

Jsme odborně, kvalifikačně i osobnostně
způsobilý tým. Naše rozhodování je
založeno na zkušenostech a profesionalitě
ve všech odvětvích a na všech úrovních
řízení. Umíme propojit odborníky z různých
oborů a vždy hledáme synergii napříč
holdingem.

Máme stabilní kapitálové zázemí,
odpovídající hmotná i nehmotná aktiva,
motivovaný manažerský tým a pracovní
prostředí. Nastavujeme stabilní struktury
v dlouhodobě udržitelné rovnováze pro
naše dceřiné společnosti, klíčové
manažery, zaměstnance, obchodní
partnery i společnost.



etický kodex
VZTAHY VE SPOLEČNOSTI

• Při plnění svých povinností zaměstnanec vždy slouží zájmu svého zaměstnavatele s respektem k definované vizi, misi a
hodnotám CE Industries

• Zaměstnanci respektují zavedené interní předpisy a systém jakosti
• Zaměstnanec nesděluje žádné interní informace o firmě, zákaznících nebo jiné důvěrné informace
• Zaměstnanec je povinen vždy používat vhodné ochranné pomůcky a dodržovat vhodnou pracovní ústroj
• Zaměstnanec je povinen na svém pracovišti udržovat pořádek a řádně zabezpečit firemní majetek
• Zaměstnanec se vůči kolegům a nadřízeným chová slušně a férově, v rámci svých pravomocí a s plnou odpovědností za

své pracovní výstupy
• Zaměstnavatel zajišťuje spravedlivé pracovní prostředí
• Zaměstnavatel zajišťuje maximální ochranu soukromí osobních informací
• Zaměstnavatel zajišťuje vhodné pracovní prostředí s ohledem zejména na bezpečnost práce a ochranu zdraví
• Zaměstnavatel i zaměstnanci dbají na striktním dodržování platných právních předpisů
• Zaměstnavatel i zaměstnanci dodržují šetrný přístup k přírodě a zlepšování životního prostředí



etický kodex
VZTAHY VŮČI OKOLÍ

• Zaměstnanci chrání dobré jméno a pověst svého zaměstnavatele
• Zaměstnanci jednají poctivě, s úctou a vzájemným respektem k zákazníkovi a obchodním partnerům
• Zaměstnanci dodržují platné zákony dané země
• Zaměstnanec se vůči svému okolí chová čestně a dbá etických zásad společnosti
• Zaměstnanec dodržuje pravidla hospodářské soutěže a poctivého obchodního styku
• Zaměstnanec jedná transparentně a vyhýbá se jakémukoliv korupčnímu jednání
• Zaměstnanec nikdy nepřĳímá ani nenabízí žádné úplatky v jakékoliv formě
• Zaměstnanec je povinnen jakýkoliv náznak korupčního jednání ihned oznámit zaměstnavateli
• Zaměstnanec se vyhne jednání s osobami u kterých existuje důvodné podezření z korupčního jednání
• Zaměstnanec je povinen ohlásit zaměstnavateli jakékoli osobní zájmy, které by mohly ovlivnit zájem zaměstnavatele
• Zaměstnanec je povinen zachovat v obchodním styku mlčenlivost vůči třetím osobám



etický kodex
DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU

• CE Industries a management dceřiných společností bude průběžně monitorovat a vyhodnocovat dodržování Etického
kodexu

• CE Industries očekává, že zaměstnanci, kteří se setkají s porušováním Etického kodexu oznámí tuto skutečnost na
etika@ce.industries. CE Industries zajistí případnou anonymitu a oznámení řádně prošetří.

• Jakákoliv porušení tohoto kodexu budou řešeny individuálně dle míry závažnosti, vždy však s respektem k pravidlům
Etického kodexu

• CE Industries zpřístupní Etický kodex všem obchodním partnerům, úřadům, investorům a veřejnosti na svých internetových
stránkách


