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ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI COBAP s.r.o. 

Etický kodex společnosti COBAP s.r.o. stanovuje principy a pravidla etického jednání firmy a 

zaměstnanců při každodenních činnostech. Jedná se o normy vycházející z hodnot a zásad, 

které jsou uplatňovány v rámci firmy, a to jak ve vzájemném kontaktu zaměstnanců, tak 

v kontaktu se zákazníky a obchodními partnery.  

Zásady a požadavky uvedené v tomto kodexu musí dodržovat všichni zaměstnanci firmy, 

vztahují se i na zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni na dohodu a na všechny spolupracovníky 

společnosti. V případě nedodržování etického kodexu je příslušný pracovník upozorněn na 

nepřijatelnost svého chování a zároveň je informován nadřízený, případně statutární 

zástupce firmy. Nedodržování zásad a požadavků tohoto etického kodexu je posuzováno jako 

závažné porušení a mohou z něj být vyvozeny důsledky.  

 

Zásady, které jsme si stanovili pro naše podnikání: 

1. Respektování zákonů naší země a všech zemí, ve kterých působíme  

• Dodržujeme zákony České republiky, Slovenské republiky a všech zemí, ve kterých 

působíme  

• Pravidelně sledujeme právní řád a promptně reagujeme na jakoukoli změnu  

 

2. Jednání v zájmu firmy a její dobré pověsti  

• Dodržujeme pravidla o hospodářské soutěži, prosazujeme transparentní a férové 

jednání 

• Netolerujeme žádnou formu korupce a úplatkářství  

• Nepřipouštíme možnost střetu osobních zájmů se zájmy společnosti  

• Včasné a kvalitní plnění požadavků a potřeb zákazníka je pro nás samozřejmostí 

• Zakládáme si na vysoce profesionálním přístupu a dynamickém přizpůsobení 

potřebám trhu  

• Neposkytujeme ani nepřijímáme žádné platby ani odměny, které by byly v rozporu se 

zákony  

 

3. Zdraví a bezpečnost  

• Klademe důraz na bezpečné a zdravé pracovní prostředí a neustále se snažíme jej 

zlepšovat  

• Nejsme lhostejní ke svému okolí a chováme se ohleduplně ke všem kolem nás  

 

4. Úcta a důvěra vůči nadřízeným a kolegům  

• Důstojné a slušné zacházení, vzájemná tolerance a respekt jsou pro nás prioritou  

• Dbáme na dodržování lidských práv, netolerujeme diskriminaci, ani jakékoli formy 

obtěžování  

• Prosazujeme spravedlivé pracovní podmínky a rovné příležitosti pro všechny  
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5. Ochrana osobních údajů  

• Zpracování a ochrana osobních údajů u nás probíhá v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

6. Důvěrné informace  

• K informacím přicházejícím do firmy se chováme jako k vysoce důvěrným  

• Zachováváme mlčenlivost o interních firemních informacích obchodní, technické nebo 

výrobní povahy  

 

7. Majetek společnosti  

• Majetek společnosti využíváme zodpovědně a chráníme ho před poškozením, krádeží, 

ztrátou, či zneužitím  

• Pečlivě dbáme na ochranu duševního vlastnictví a obchodního tajemství společnosti  

 

8. Ohled na životní prostředí  

• Snažíme se minimalizovat negativní dopady naší podnikatelské činnosti na životní 

prostředí, pracujeme v souladu s certifikátem ČSN EN ISO 14001  
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CODE OF ETHICS OF COBAP s.r.o. 

 

The Code of Ethics of COBAP s.r.o. defines the principles and rules of ethical conduct of the 

Company and employees in thein day-to-day activities. These are standards based on the 

values and principles applied in the Company, both in interactions among employees and in 

contact with costumers and business partners.  

All employees of the Company, including those who are employed under an agreement to 

perform work outside employment and all of the Company’s cooperating parties, must 

comply with the principles and requirements set forth in this Code. In the event of non-

compliance with the Code of Ethics, the relevant employee is notified of the unacceptability 

of his/her behavior while informing his/her superior or statutory representative of the 

Company. Failure to comply with the principles and requirements of this Code of Ethics is 

considered as a serious violation and may have consequences.  

 

The principles we set for our business: 

1. Complying with the laws of our country and all the countries in which we 

operate 

• We comply with the laws of the Czech Republic, the Slovak Republic and all the 

countries in which we operate 

• We regularly monitor the legislation and promptly respond to any change 

 

2. Acting in the interest of the Company and its good reputation  

• We comply with the rules on competition, promote transparent and fair dealings  

• We do not tolerate any form of corruption and bribery 

• We do not allow the possibility of conflict of personal interests with the interest of the 

Company 

• We take timely and quality fulfillment of costumer requirements and needs for 

granted 

• We are particular about a highly professional approach and dynamic adaptation to 

market needs 

• We do not provide or accept any payments or rewards that would be contrary to the 

law 

 

3. Health and safety 

• We place an emphasis on a safe and healthy working environment and constantly 

strive to improve it 

• We are not indifferent to our surroundings and behave considerably towards 

everyone  around us  
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4. Respect and trust towards superiors and colleagues  

• Dignified and decent treatment, mutual tolerance and respect are our priority  

• We are committed to respect for human rights, do not tolerate discrimination or any 

form of harassment 

• We promote fair working conditions and equal opportunities for all  

 

5. Privacy policy  

• We process and protect personal data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 

of the European Parliament and of the Council (GDPR)  

 

6. Confidential information 

• We treat any information coming into our company in a highly confidential manner  

• We maintain confidentiality about internal business, technical or manufacturing 

information of the Company  

 

7. Company assets  

• We use the assets of the Company responsibly and protect it from damage, theft, 

loss or misuse  

• We take diligent care to protect the intellectual property and trade secrets of the 

Company  

 

8. Environmental considerations  

• We strive to minimize the negative impacts of our business activities on the 

environment, we work in accordance with the ČSN EN ISO 14001 certificate 


