Etický kodex společnosti CZ LOKO, a.s.
Společnost CZ LOKO, a.s. (dále jen "CZ LOKO") si je vědoma svého postavení významné strojírenské
společnosti působící na trhu výroby, komplexní modernizace a oprav železničních vozidel, a to zejména ve
střední a východní Evropě a důvěry a dobré pověsti, kterou CZ LOKO na trhu požívá u svých zákazníků, svých
dodavatelů, příslušných státních a kontrolních orgánů, svých akcionářů a svých zaměstnanců.
Důvěra a dobrá pověst na trhu, nejcennější hodnoty, kterými CZ LOKO disponuje, jsou výsledkem
dlouhodobého vysoce profesionálního jednání všech zaměstnanců CZ LOKO, při kterém jsou dodržovány
nejvyšší standardy etiky bezúhonného podnikání.
Smyslem a cílem tohoto etického kodexu je etické a bezúhonné jednání v CZ LOKO neustále udržovat,
rozvíjet a dále chránit.
Etický kodex je vyjádřením základního standardu etického a bezúhonného jednání, který CZ LOKO dodržuje, a
současně je vodítkem pro každého zaměstnance CZ LOKO, jak se zachovat při různých jednáních tak, aby
nebyla zpochybněna důvěra trhu v CZ LOKO a dobrá pověst CZ LOKO na trhu.
CZ LOKO při své činnosti trvá na zachovávání a dodržování zejména těchto etických pravidel a morálních
hodnot, které považuje za zcela základní a nepřekročitelné:
1) Soulad se zákony. CZ LOKO za všech okolností dodržuje a respektuje základní lidská práva
a hodnoty s tím spojené. Je vyloučena jakákoliv diskriminace, ať již zřejmá nebo skrytá, z jakýchkoliv
důvodů, zejména z důvodu pohlaví, věku, rasy, náboženského vyznání nebo společenského
postavení. CZ LOKO se vždy řídí všemi platnými právními předpisy a dalšími normami, které mají vliv
na jednání CZ LOKO.
2) Ochrana dobrého jména a informací uvnitř CZ LOKO. Zaměstnanci CZ LOKO jsou povinni vždy jednat
a vystupovat s vědomím, že reprezentují CZ LOKO a že jejich jednání, vystupování nebo vyjádření
může vážně poškodit nebo znevážit dobré jméno a pověst CZ LOKO na trhu. Nikdo ze zaměstnanců
nesmí zneužít interních informací a je povinen dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, se
kterými se při jednání za CZ LOKO seznámí. CZ LOKO zároveň respektuje právo každého zaměstnance
na ochranu jeho osobních údajů a zajišťuje ochranu těchto údajů na přiměřené úrovni v souladu s
právními předpisy.
3) Spravedlivá hospodářská soutěž. CZ LOKO vždy ctí a dodržuje pravidla poctivé a otevřené
hospodářské soutěže. Zaměstnanci CZ LOKO vždy jednají tak, aby nedošlo k narušení pravidel poctivé
a otevřené hospodářské soutěže. Zaměstnanci CZ LOKO nesmí nikdy vyvíjet žádné kartelové aktivity,
zejména domlouvat se s jinými společnostmi na trhu o úpravě a sjednocení obchodních a cenových
podmínek, jejichž smyslem je poškodit či znevýhodnit konkurenční společnosti na trhu nebo poškodit
či znevýhodnit zákazníky. CZ LOKO se nedopouští nekalé soutěže, zejména nevyužívá klamavou
reklamu, parazitování na pověsti jiné společnosti a nevyužívá klamavých informací o jiných
společnostech.
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4) Korupce, úplatky, přijímání a nabízení výhod, legalizace výnosů z trestné činnosti, financování
terorismu. Zaměstnanci CZ LOKO nesmí při jednání s kýmkoliv v rámci obchodních vztahů komukoliv
poskytnout peněžní úplatek, odměnu, dar, dovolenou či pohoštění, nebo jinou výhodu, ani je žádat
či přijímat. Výjimkou jsou dary a pohoštění, které může zaměstnanec CZ LOKO poskytnout, nebo
přijmout, pokud to přímo souvisí s jeho pracovní činností. CZ LOKO podniká s vysokou morální
integritou a netoleruje žádné úplatky, korupci či praní špinavých peněz. Zaměstnanci CZ LOKO jsou si
povinni při svém jednání s obchodními partnery obstarat informace, na základě kterých je možné
přijmout taková opatření, aby bylo vyloučeno, že se CZ LOKO bude účastnit obchodních vztahů nebo
operací, jejichž smyslem a cílem jsou daňové podvody, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo
financování terorismu.
5) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pro CZ LOKO má význam silný a pevný vztah se všemi
zaměstnanci. CZ LOKO pro zaměstnance vytváří příznivé pracovní podmínky, v rámci kterých
důsledně dbá na dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. CZ LOKO dodržuje
normu OHSAS 18001 a organizuje školení zaměstnanců v rámci bezpečnosti práce a ochrany zdraví a
prevenci rizik při práci. CZ LOKO průběžně vyhodnocuje rizika bezpečnosti práce na svých
pracovištích a přijímá vhodná opatření k eliminaci rizik vzniku pracovních úrazů. CZ LOKO v rámci své
činnosti neustále zdokonaluje svůj systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců na
pracovištích CZ LOKO.
6) Vztah k životnímu prostředí. CZ LOKO implementovalo a striktně dodržuje normu ISO 14001 Systém
environmentálního managementu. CZ LOKO zavedlo politiku ochrany životního prostředí při své
činnosti, kterou průběžně vyhodnocuje a zdokonaluje tak, aby vliv činnosti a výrobků CZ LOKO na
životní prostředí byl eliminován. CZ LOKO za tímto účelem využívá nejmodernější technologie a
výrobní postupy, které přispívají ke zlepšování a ochraně životního prostředí.
7) Motivace. CZ LOKO považuje dodržování etických pravidel při podnikání za jeden ze základních
stavebních kamenů své činnosti. CZ LOKO proto jednání a chování svých zaměstnanců pravidelně
kontroluje. Smyslem je získané zkušenosti posoudit a rozhodnout, zda bylo zjištěné jednání nebo
chování v souladu s etickými standardy jednání CZ LOKO, a případně přijmout vhodná opatření, která
by případným nedostatkům v budoucnosti zamezila.
Tento etický kodex schválilo a přijalo představenstvo CZ LOKO při svém jednání dne 2. ledna 2017.

................................................................
Ing. Josef Bárta
CZ LOKO, a.s., předseda představenstva
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