4

události

precheza

www.precheza.cz
srpen 2020

Personalistika

Etický kodex a Program Compliance

10 zásad/pravidel
Compliance

Ve společnosti PRECHEZA je kladen důraz na to, aby při výkonu veškerých každodenních
činností byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky
a poctivého obchodního styku. Tento přístup vychází ze společné koncepce koncernu
AGROFERT a je závazný pro všechny společnosti, které jsou součástí koncernu.
Za účelem nastavení standardů byl přijat Program Compliance, jehož součástí
je i Etický kodex obsahující základní zásady, hodnoty a pravidla koncernu.

Respektujte své kolegy
Chraňte majetek a dobrou pověst
společnosti
Odmítejte úplatkářství a korupci
Soutěžte, jednejte férově

Foto: Ingimage

Compliance je anglické slovo, které
vystihuje soulad, shodu nebo dodržování. V tomto významu vyjadřuje
compliance soubor opatření a interně definovaných pravidel, která společnost dodržuje k tomu, aby zajistila
etické standardy podnikání. Jednou
z částí Etického kodexu je pojem integrita, která se obecně chápe jako
úroveň etiky a důvěryhodnosti společnosti. Charakterizuje úroveň vztahu
společnosti ke všem jejím obchodním
partnerům, spolupracovníkům, akcionářům a veřejnosti, která dále formuje
vystupování, jednání a chování jejích
zaměstnanců v každodenní práci.
Etický kodex nemůže pokrýt všechny
možné situace, které mohou nastat,
ani specifika aplikace různých právních
předpisů a regulací. Cílem dokumentu
je definovat minimální požadavky na
etické chování a zásady firemní kultury, které jsou závazné pro každého
zaměstnance koncernu AGROFERT
a poskytují základní vodítko pro rozhodování se v jednotlivých situacích.
Program Compliance se tedy kromě
Etického kodexu opírá o systémy řízení
a další kontrolní mechanismy a interní
předpisy, které jsou v PRECHEZE nastaveny a vzájemně se doplňují.
Jedním z kontrolních mechanismů
zahrnutých do Programu Compliance
je implementace funkčních opatření
k předcházení protiprávního jednání
při činnosti společnosti nebo v jejím
zájmu. Jedná se o pravidla, která přispívají k prevenci trestné činnosti, které

Dodržujte zákony, interní firemní
pravidla a jednejte poctivě

Před uzavřením dohody s třetí
stranou proveďte její kontrolu

Hlaste podezření z porušení
předpisů (řádů, směrnic)

Jubileum životní
ČERVENEC

50 LET
60 LET

Bartošík Roman

samostatný technolog ÚTB
Helgeš Jozef

chemik-kyselinář
Kundrát Ladislav

vedoucí TÚ

Tököly Jaromír

provozní zámečník
Poledňák Antonín

chemik předsušení
by se mohla společnost jako právnická osoba dopustit. Součástí opatření,
která mají napomáhat ke zjištění a odstranění protiprávního nebo neetického jednání je jmenování interního

Compliance Officera pro každou společnost holdingu, který přijímá stížnosti,
oznámení a podněty zaměstnanců týkající se podezření na neetické chování. V PRECHEZE případné podněty řeší

vedoucí Personalistiky. Další možností
je využití etické linky Tell Us, jejímž prostřednictvím lze provádět oznamování
zjištěných porušení Etického kodexu.
Alena Okáčová

SRPEN

50 LET

Grečmal Zdeněk

chemik-promotory
Vachoušek René

provozní zámečník

v zaměstnání

Revitalizace komunikace u budovy hlavní trafostanice

Komunikace je využívána mimo jiné
i pro instalaci transformátorů do
transformátorových kobek. S ohledem na velmi vysokou hmotnost
transformátorů (cca 27 tun) byla
nutná kompletní rekonstrukce komunikace tak, aby byla manipulace
s transformátory vůbec možná.
Při rekonstrukci bylo dále obnoveno zemnění transformátorů, svody
dešťové kanalizace a byla provedena
výstavba zpevňující opěrné zídky pod
rampou. V rámci této akce byla zcela obnovena hydroizolace na severní
straně budovy.
David Blaťák

Zajistěte, aby byly případné dary
a pohoštění přiměřené

Zachovávejte mlčenlivost
o interních záležitostech

Výrobní úsek

ČERVENEC
Foto: archiv PRECHEZA

V letošním roce byla
provedena revitalizace
stávající cementobetonové účelové komunikace
u budovy hlavní trafostanice (tzv. budova TPH).

Jednejte v nejlepším zájmu
společnosti a vyhněte se střetu zájmů

25 LET
30 LET

Kocián Tomáš

mechanik MaR

				
strojník-úpravář vod
Bija Antonín

Stržínek Daniel

provozní zámečník

35 LET

Mrázek Petr

technolog energetiky

45 LET

Výkrutík Filip

provozní zámečník

SRPEN
25 LET
30 LET

Zajíc Antonín

provozní zámečník
Pechál Rostislav

vedoucí provozu VH
Hejl Marek

mistr TB-I. odd.

