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Společnost VTG Engineering, s.r.o. (dále jen společnost) přijímá 
tento etický kodex představující soubor hodnot, principů, pravidel                                        
a požadavků, které jsou závazné pro všechny zaměstnance 
společnosti na všech úrovních řízení.

Dodržování etického kodexu zvyšuje standard chování zaměstnanců, 
podporuje rozvoj firemní kultury, pomáhá k udržení kvalitních 
mezilidských vztahů na pracovišti a v neposlední řadě přispívá                  
k udržení dobrého jména společnosti.

Očekáváme, že všichni partneři, kteří s námi spolupracují se budou 
chovat ve shodě s těmito etickými pravidly.
 
Růst a úspěchy naší společnosti závisí nejen na práci, kterou                

děláme, ale zejména na způsobu, jakým ji děláme. Proto vždy               
hrajeme FAIR PLAY.
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Při všech činnostech se zavazujeme dodržovat veškeré příslušné zákony. Jsme 
si vědomi toho, že korupce, kartelové dohody a podvody podnikatelské prostředí 
deformují a přinášejí škodu jednotlivcům i celé společnosti. Odmítáme nečestné 
obchodní praktiky a vždy hrajeme fair play.

DODRŽUJEME ZÁKONY

Zaručujeme ochranu důvěrných informací a obchodního tajemství, které patří 
společnosti nebo souvisí s podnikatelskými aktivitami. Povinnost ochrany informací 
a zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení zaměstnaneckého poměru ve společnosti.
Jsme si vědomi toho, že neoprávněné zveřejnění těchto informací nebo jejich 
zpřístupnění může mít za následek sankce dle příslušných zákonů. Důvěrné 
informace předáme pouze tehdy, pokud to vyžaduje zákon, popř. na základě nařízení 
soudu nebo jiného úřadu.
Osobní údaje zaměstnanců nebo třetích osob shromažďujeme, zpracováváme          
a/nebo používáme v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679.

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví jsou pro nás tou nejvyšší prioritou. Proto 
klademe důraz na dodržování a podporu těchto pravidel, uplatňujeme předpisy 
požární ochrany (PO), poskytujeme bezpečné pracovní prostředí, informujeme 
o možných rizicích, aby zaměstnanec byl seznámen s platnými bezpečnostními 
předpisy. Všichni zaměstnanci jednají tak, aby sebe ani ostatní neohrozili na životě 
a zdraví.

ŘÍDÍME SE STANDARDY BOZP

Užívání alkoholických nápojů, drog a jiných omamných látek v pracovní době může 
vést k ohrožení zdraví či života, poškození dobrého jména společnosti či finanční 
škodě. Z těchto důvodů je zakázáno požívat alkohol nebo jiné omamné látky během 
pracovní doby, v prostorách společnosti nebo při řízení firemního dopravního 
prostředku.

NETOLERUJEME ALKOHOL A DROGY
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Majetek společnosti, který tvoří hmotný a nehmotný majetek (např. hotovost, strojní 
vybavení, know-how, patenty, aj.) jsou obchodní aktiva, která mohou být využívána 
pouze k podnikatelským účelům. 
S majetkem společnosti zacházíme s rozvahou a náležitým způsobem. To stejné 
platí i u majetku našich obchodních partnerů, s nimiž se během své činnosti 
dostaneme do kontaktu.

S MAJETKEM ZACHÁZÍME OPATRNĚ

Jednáme s našimi kolegy a obchodními partnery vždy bez rozdílu a s respektem. 
Neupřednostňuje a nevylučuje lidi na základě jejich etnického, národního a sociálního 
původu, náboženství, věku, rasy, tělesného či duševního postižení, pohlaví nebo 
sexuální orientace.

ODMÍTÁME DISKRIMINACI

Odměna pro naše zaměstnance se řídí podle platných zákonných a podnikových 
norem. Stejně tak se řídíme i aktuálně platnými národními zákony o minimální 
mzdě. Své zaměstnance jasně, podrobně a pravidelně informujeme o složení jejich 
odměny za práci.

ODMĚNA ZA PRÁCI

Neakceptujeme využívání dětské práce v rámci pracovní síly. Dodržujeme práva dětí 
a mladistvých. Věková hranice pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk 
ukončení povinné školní docházky a v žádném případě nesmí být nižší než 15 let.
Mladiství (děti ve věku 15 až 18 let) smí být zaměstnáni pouze pod podmínkou,                 
že taková práce splňuje požadavky místních zákonů a Úmluvy MOP o nejnižším 
věku. Zároveň není přípustná nucená či nedobrovolná práce.

NEAKCEPTUJEME DĚTSKOU A NUCENOU PRÁCI

K sexuálnímu obtěžování dochází vždy, když nežádoucí chování na základě pohlaví 
ovlivňuje práci člověka. Jedná se o opakované návrhy sexuální povahy, které nejsou 
druhou osobou vítány. Takovéto chování v žádném případě netolerujeme, neboť má 
za následek ohrožení lidské důstojnosti a ovlivňuje jak ženy, tak muže. 

NETOLERUJEME SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ
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Uplatňujeme čestný, korektní a zodpovědný přístup vůči všem našim zaměstnancům 
a obchodním partnerům. Uspokojování jejich potřeb a zájmů je podmínkou 
úspěšného a trvalého vztahu, ať se jedná o vztah zaměstnanecký nebo obchodní.

NAŠE VZTAHY

Na vzdělání klademe velký důraz. Investujeme do profesního a osobního vzdělání        
a růstu zaměstnanců. Toto je dosahováno programy pro osobní rozvoj zaměstnanců 
a programy dalšího vzdělávání. Zároveň musí být každý zaměstnanec připraven se 
učit a dále se rozvíjet.
Dále podporujeme vstup mladých lidí do zaměstnání a jejich individuální rozvoj, 
čímž podporujeme budoucnost společnosti.

PODPORUJEME VZDĚLÁVÁNÍ

Názory zaměstnanců jsou pro společnost důležité. Proto není nikdy omezeno právo 
na svobodu sdružování se zaměstnanců a právo odborově se organizovat, jakož           
i právo na kolektivní vyjednávání prostřednictvím jejich zástupců bez jakékoli formy 
represálií, zastrašování nebo obtěžování.

NEOMEZUJEME SVOBODU SDRUŽOVÁNÍ A PRÁVO 
NA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Řídíme se všemi platnými zákony a nařízeními týkajícími se pracovní doby 
zaměstnanců, včetně omezení maximální pracovní doby a požadavků na přestávky. 
Usilujeme o dosažení rozumné rovnováhy mezi pracovní dobou a volným časem,                
tzv. work–life balance.

RESPEKTUJEME PRACOVNÍ DOBU

Naši činnost tvoříme s ohledem na životní prostředí. Řídíme se platnými zákony                     
a standardy pro oblast environmentální politiky. Zacházíme šetrně se zdroji,                
surovinami, snižujeme množství odpadů a zvyšujeme environmentální povědomí 
zaměstnanců.
Současně společnost VTG Engineering, s.r.o. přijímá odpovědnost za ochranu 
životního prostředí v souvislosti s veškerou svou podnikatelskou činností.

PEČUJEME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Všichni zaměstnanci společností jsou povinni jednat odpovědně dle tohoto Etického 
kodexu a bez zbytečného odkladu oznámit jakékoliv jeho porušení. Porušení nebo        
i důvodné podezření z porušení tohoto Etického kodexu lze oznámit:
• e-mailem na compliance@vtge.cz, nebo
• dopisem na adresu VTG Engineering, s.r.o., Slezská 742/4, 616 00 Brno, nebo
• osobně provoznímu řediteli společnosti

Každé ohlášení bude odpovědně a nezávisle přezkoumáno a budou vykonány 
všechny potřebné úkony související k jeho objasnění.
Společnost se zavazuje dodržovat diskrétnost v souvislosti s identitou jednotlivce, 
který oznámení učinil a do objasnění oznámení i identitu osoby vůči které oznámení 
směřuje (s výjimkou stanovených všeobecně závaznými právními předpisy České 
republiky). Zaměstnanec, který oznamuje podezření z porušení tohoto kodexu, 
nebude sankcionován ani žádným jiným způsobem znevýhodněn. 
V případě zjevně účelového nepravdivého oznámení, které bude podané se záměrem 
poškodit jinou osobu, bude považováno toto oznámení za porušení etického kodexu 
se všemi důsledky.

OZNÁMENÍ NESOULADU S ETICKÝM KODEXEM

V případě porušení kodexu chování si vůči příslušnému zaměstnanci společnost 
vyhrazuje právo vyvodit disciplinární a právní opatření v závislosti na stupni 
závažnosti porušení.

DŮSLEDKY PŘI PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU

Pokud je jakákoliv nejasnost týkající se tohoto Etického kodexu, mohou                    
zaměstnanci kontaktovat svého přímého nadřízeného nebo lze využít e-mailovou 
adresu compliance@vtge.cz.
Všechny dotazy, které se týkají nejasností ohledně Etického kodexu budou 
zodpovězeny v co nejkratší době.

DOTAZY



Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
Provozovna: Slezská 742/4, 616 00 Brno

info@vtge.cz

+420 530 350 023

www.vtge.cz


