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Kodex chování a jednání 
 

Kodex chování a jednání platí pro společnost WAREX, spol. 

s r.o. a je závazný pro všechny zaměstnance.  

Vyjadřuje základní principy chování zaměstnanců společnosti 

WAREX spol. s r.o. 

Naše hlavní zásady jsou: 

▪ spokojený zákazník 

▪ dodržování dohod 

▪ čestnost a korektnost 

▪ respekt a odpovědnost 

▪ udržitelnost životního prostředí 

 

Respekt 

Projevujeme a vyjadřujeme respekt a úctu při jednání se všemi 

lidmi.  

 

Odpovědnost 

Jednání a chování každého jednotlivce přispívá k obrazu 

společnosti WAREX spol. s r.o. Každý zaměstnanec dbá na to, 

aby dodržoval příslušné zákony a nepoškozoval pověst 

společnosti WAREX spol. s r.o. 

 

Vnímavost 

Nasloucháme zákazníkům, zaměstnancům a všem se kterými 

jednáme. Zjišťujeme jejich potřeby, které se snažíme 

co nejlépe naplňovat. 
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Rovnost 

Garantujeme stejné příležitosti a rovné zacházení bez ohledu 

na etnický původ, barvu pleti, pohlaví, náboženství, sexuální 

orientaci, sociální původ nebo politický postoj, pokud spočívá 

v toleranci a respektu vůči jiným smýšlejícím osobám. 

 

Výsledek 

Usilujeme o plnění cílů v souladu s termíny, zadáním, kvalitou 

a náklady. Soustředíme se na konkrétní cíle a neustálé 

zlepšování. 

 

Bezpečnost 

Zajišťujeme, aby byly splněny veškeré zákonné požadavky 

v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Každý 

zaměstnanec se řídí předpisy v oblasti bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci.  

 

Životní prostředí 

Respektujeme a chráníme životní prostředí. Uplatňujeme 

principy trvalé udržitelnosti rozvoje. Zdroje využíváme 

efektivně, snižujeme emise a optimalizujeme procesy. 

Dodržujeme zákony na ochranu životního prostředí.  

 

Spravedlivá soutěž 

Podporujeme férovou a spravedlivou soutěž na trhu (např. 

zákaz nekalé soutěže, kartelových dohod a nekalých 

obchodních praktik). Zaměstnanci se vyhnou jakékoliv formě 

protiprávního nátlaku a uplácení. 
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Ochrana dat 

Osobní data shromažďujeme a zpracováváme v souladu 

se zákonným účelem. Na veškeré informace o zákaznících, 

obchodních partnerech a zaměstnancích se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti.  

 

Majetek 

Každý ze zaměstnanců smí používat majetek společnosti, 

není-li uvedeno jinak jen pro služební účely. Zaměstnanci 

jsou povinni majetek chránit před ztrátou a poškozením. 

 


