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Úvodní slovo  
Jako partner v automobilovém průmyslu přispívá firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. k bezpečné a komfortní mobilitě 

šetrné k životnímu prostředí prostřednictvím spolehlivých a inovativních řešení v oblasti výroby a zprovoznění výrobních 

strojních zařízení. Od svého založení jako řemeslný podnik (sdružení podnikatelů) v roce 1996 pány Josefem Novotným a 

Pavlem Janečkem je název SPS servis a programování strojů, s.r.o. synonymem nejenom pro vynikající provádění projektů, ale 

také pro hodnoty téměř rodinného vedeného aktivně jeho vlastníky. Na těchto hodnotách se ztotožňujeme i s našimi 

zaměstnanci. Základem našeho hospodářského úspěchu je dodržování práva a zákonů, dodržování vnitřních předpisů a 

respektování etických základních hodnot vždy a všude (COMPLIANCE). Zavazujeme se přitom ke společenské odpovědnosti 

vůči svým zaměstnancům a obchodním partnerům, jakož i k ochraně životního prostředí a šetrnému zacházení s přírodními 

zdroji. Chceme tím přispět k udržitelnému rozvoji našeho podniku i celé společnosti a především získat a udržet si důvěru všech 

našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Tento kodex chování shrnuje klíčové zásady našeho podnikatelského chování. 

Ukazuje našim obchodním partnerům vodítka pro jejich každodenní jednání s kolegy, dodavateli, zákazníky a konkurenty a 

podporuje je při řešení právních a etických otázek. Pro každého obchodního partnera je vhodné přečíst si tento kodex chování, 

porozumět mu a aktivně ho prosazovat ve své každodenní práci. Společně jsme odpovědní za bezúhonné. 
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Závaznost kodexu chování a jeho prosazování  
 

Zásady sebevnímání společnosti SPS servis a programování strojů, s.r.o. jsou konkretizovány v tomto 

kodexu chování. Je závazný pro všechny členy vedení společnosti, pro všechny obchodní partnery firmy 

SPS servis a programování strojů, s.r.o. na celém světě. 

 

Závaznost  

 
Úkolem každého pracovníka nákupu je informovat obchodní partnery, kteří mu jsou přiděleni, o platnosti 

a obsahu tohoto kodexu chování a vyzvat je, aby bezpodmínečně dodržovali všechna pravidla. Kromě 

toho SPS servis a programování strojů, s.r.o. v případě potřeby pomůže všem obchodním partnerům 

prosazovat tento kodex prostřednictvím konzultací a praktických pokynů. 

Protože nedodržení kodexu může vést k velkým hospodářským škodám a významnému poklesu 

renomé firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. a může tedy ohrozit trvale udržitelný rozvoj 

společnosti, netoleruje vedení podniku žádné porušení principů tohoto kodexu chování. Každý obchodní 

partner společnosti proto musí sám nést odpovědnost za dodržování všech zákonů, pravidel a 

standardů chování, které se ho týkají. V případě zaviněného porušení musí, bez ohledu na jakékoli 

úřední řízení proti němu, očekávat uplatnění nároků na náhradu škody. Pravidla tohoto kodexu chování 

jsou minimálním standardem. Pokud jsou právně standardizovány přísnější předpisy, nejsou tímto 

kodexem chování omezeny. Tento kodex představuje návod pro chování, který nezakládá nároky třetích 

stran. 

 



  

 Chování v obchodním styku 

 Příkaz spravedlivé hospodářské soutěže, zákaz kartelových dohod 

 Svobodná, neomezená a spravedlivá soutěž je základním principem tržního hospodářství a jádrem naší firemní kultury. Podporujeme 
veškeré úsilí o podporu volného trhu a otevřené soutěže po celém světě. Je v souladu s naší obchodní politikou spoléhat v soutěži na 
výkon, orientaci na zákazníka a kvalitu našich inovativních produktů. Netolerujeme takové chování, které je v rozporu s vnitrostátními 
a mezinárodními pravidly spravedlivé soutěže a předpisy pro zákaz kartelů ani od svých zaměstnanců ani od smluvních obchodních 
partnerů. 

 Zakázané obchodní praktiky  

 Je třeba zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu se zásadami hospodářské soutěže, zejména pak antimonopolního. 
Například jsou zakázány následující praktiky: rozhovory a dohody s konkurenty o konkurenčně citlivých informacích, jako jsou ceny, 
složky cen nebo technický vývoj, například na veletrzích, nebo jejich předávání konkurentům rozdělení zákazníků, trhů, oblastí nebo 
projektů nebo mezi konkurenty dohoda s konkurenty o odstoupení ze soutěže, závazná specifikace prodejních cen smluvních 
prodejců protiprávní zneužití dominantního postavení na trhu nespravedlivé zvýhodňování nebo bránění dodavatelům v soutěži o 
zakázky 
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 Zákaz korupce  

 O zakázky soutěžíme inovacemi, kvalitou a cenami svých produktů a služeb. Náš vztah s úředníky a obchodními zástupci se 
vyznačuje respektem a dodržováním práva. Jakoukoli formu korupce odmítáme a zakazujeme. 

 Poradci a zprostředkovatelé  

 Dohody s poradci, zástupci nebo jinými zprostředkovateli mohou být uzavřeny pouze písemnou formou. Honoráře, provize a 

jiné odměny musí být v přiměřeném poměru k prokazatelně poskytnuté protihodnotě. Musí se řídit obvyklými sazbami pro 

odměny. Schémata, jejichž účelem je obejít vnitřní předpisy nebo poskytnout nebo získat nepřiměřené výhody, jsou zakázána. 
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Úplatnost a úplátkářství  

Žádný obchodní partner firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. nesmí v souvislosti se svou obchodní činností požadovat, 

přijímat, získávat ani si jen nechat přislíbit od obchodních partnerů, jejich zaměstnanců, zprostředkovatelů nebo jiných osob výhody pro 

sebe nebo pro třetí strany, na něž neexistuje právně vymahatelný nárok („Úplatnost v obchodním styku“). 

Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. netoleruje nezákonnou nabídku nebo poskytování výhod obchodním partnerům, jejich 

zaměstnancům, úředníkům, zprostředkovatelům nebo jiným osobám v souvislosti se zprostředkováním, zadáním zakázky, schválením, 

provedením nebo platbou zakázek v rámci nebo mimo rámec výběrových řízení nebo jiných vztahů. Není přitom důležité, zda se tak 

děje přímo nebo nepřímo, například prostřednictvím zprostředkujících osob nebo členů rodiny („Úplatkářství v obchodním styku“, 

„Úplatkářství vůči úředníkům“, „Poskytování výhod“). 

I náznaků korupčního chování je nutno se vyvarovat. Proto je třeba jakékoli dary při jednání s obchodními partnery firmy SPS servis a 

programování strojů, s.r.o. kriticky prověřit, zejména: nepřiměřené náklady na pohoštění neobvyklé, nepřiměřené nebo takové 

pozvánky, které přímo nesouvisejí s obchodní návštěvou peněžní, hodnotné nebo věcné dary. Mimořádná obezřetnost ohledně 

nabídek poskytování výhod je na místě při jednání s volenými zástupci, úředníky a zaměstnanci úřadů nebo jiných veřejných orgánů.  
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Dary a sponzoring  

Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. plně uznává svou společenskou odpovědnost a v rámci své strategie trvalé 

udržitelnosti se prostřednictvím darů a sponzoringu může angažovat zejména v následujících oborech ,  v sociálních projektech, v 

oblasti vědy, kultury, vzdělávání a sportu. Vše ovšem musí probíhat přísně v souladu s platnými právními předpisy. Stejnou 

transparentnost pak očekává i od svých obchodních partenrů. 

Dary 

Dary jsou dobrovolná plnění, u nichž firma neočekává a ani nedostává žádnou protihodnotu. Pokud jsou povoleny, musí mít lokální 

vztah. Nesmí působit dojmem ovlivňování ani nesmí poškodit pověst firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. nebo jejích 

zaměstnanců. Nesmí se zneužívat pro účely korupce. Dary politickým stranám, stranickým organizacím, zvoleným zástupcům a 

úředníkům, jakož i kandidátům na tyto posty nebo funkce jsou nepřípustné.  
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Dodržování daňových zákonů, předpisů o kontrole vývozu a zákazu praní špinavých peněz 

 Pro firmu SPS servis a programování strojů, s.r.o. jakožto mezinárodně činnou firmu je nezbytné přísně dodržovat národní a mezinárodní 

daňové předpisy, obchodní ustanovení a zákaz praní špinavých peněz. Stejné podmínky si klade i u svých obchodních partnerů. 

Daně  

Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. se zavazuje dodržovat všechny národní a mezinárodní daňové i celní zákony a povinnosti v 

zemích, v nichž působíme. Odmítáme jakoukoli formu nepřípustného obcházení souvisejících předpisů a zneužívání možností optimalizace a 

stejné podmínky si klade i u svých obchodních partnerů. 

Kontrola vývozu a clo  

Respektujeme všechny národní a mezinárodní předpisy, které omezují nebo zakazují dovoz, vývoz nebo tuzemský obchod se zbožím, 

technologiemi nebo službami. Dodržujeme právo zahraničního obchodu, celní předpisy a z toho plynoucí schvalovací postupy a stejné 

podmínky si klade i u svých obchodních partnerů. 
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Praní špinavých peněz  

Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. podporuje mezinárodní boj proti praní špinavých peněz a bere právní závazky a veškeré 

právní normy vycházející z českých zákonů a právních předpisů velmi vážně a to stejné pak očekává a vyžaduje i od svých obchodních 

partnerů. 

 

Výběr obchodních partnerů  

 

Výběr obchodních partnerů se provádí pečlivě a podle objektivních kritérií. Obchodní partneři jsou povinni dodržovat hodnoty firmy SPS 

servis a programování strojů, s.r.o. 

 

Proces výběru  

 

Výběr obchodních partnerů firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. (např. dodavatelů, poskytovatelů služeb, obchodních zástupců, 

distributorů, projektových partnerů, poradců) se provádí nestranně na základě nabídek, které jsou hodnoceny dle předem definovaných 

věcných kritérií.  Nevěcná upřednostňování nebo znevýhodňování jsou zakázána. 
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Kodex chování obchodního partnera  

Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. očekává, že její obchodní partneři na celém světě budou respektovat zásady 

obchodního partnera, jako je úcta k lidem a životnímu prostředí, závazek přísného dodržování práva, zákaz korupce a integrita v 

hospodářské soutěži a budou dle toho jednat ve své podnikatelské činnosti. 

Zaměstnanci a kultura vedení 

 
Spravedlivé pracovní podmínky a bezpečnost práce  

Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. se zasazuje o spravedlivé pracovní podmínky a standardy bezpečnosti práce. 

 

Pracovní prostředí  

Dbáme na přiměřené pracovní podmínky pro své zaměstnance, které odpovídají příslušným právním podmínkám, nabízíme 

spravedlivou odměnu a dodržujeme požadavky pracovního práva. Respektujeme legitimní zastoupení zájmů zaměstnanců. 

Respektujeme klíčové pracovní standardy Mezinárodní organizace práce (ILO) a odmítáme jakoukoli formu nucené, otrocké nebo 

dětské práce. To platí pro celý řetězec tvorby hodnot ve firmě SPS servis a programování strojů, s.r.o. i řetězec dodavatelů a 

obchodních partnerů 
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Zdraví a bezpečnost  

Zdraví našich zaměstnanců a bezpečnost na pracovišti jsou pro nás velmi důležité. Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. 

dodržuje příslušné předpisy o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a též o ochraně před požáry a ochraně životního prostředí (v 

souladu s doporučeními organizace Healt and Safety Executive ). Vždy se snažíme provozovat svá zařízení a provádět procesy v 

souladu s předpisy platnými ve všech příslušných oblastech a předcházet rizikům pro zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. 

Zamezení střetu zájmů 

Pro firmu SPS servis a programování strojů, s.r.o. je důležité, aby se zaměstnanci ani její obchodní partneři nedostali do střetu zájmů 

nebo loajality se společností. 

Zásada  

Případné osobní střety obchodního partnera se zájmy firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. musí být neprodleně oznámeny 

odpovědnému zástupci obchodního oddělení firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. Zvláštní pozornost je třeba věnovat níže 

uvedeným případům.  
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Zaměstnanci jako obchodní partneři  

Pokud zaměstnanec obchodního partnera provozuje podnik, s nímž má firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. obchodní 

vztah, nebo pokud má podíl v takovém podniku, nebo pokud pro takový podnik vykonává činnosti, musí to oznámit a nechat 

schválit odpovědným pracovníkem pro COMPLIANCE. Z důvodu možného střetu zájmů musí být takový obchodní vztah mezi 

osobou blízkou zaměstnanci a firmou SPS servis a programování strojů, s.r.o. rovněž nahlášen příslušnému personálnímu 

oddělení. 

Soukromé zakázky od zaměstnanců u obchodních partnerů  

Žádný zaměstnanec nesmí zadávat soukromé zakázky dodavatelům nebo poskytovatelům služeb firmy SPS servis a 

programování strojů, s.r.o., bez konzultace s odpovědnými pracovníky firmy, zejména pokud by z toho mohl mít neoprávněné 

výhody. 

Sociální angažovanost zaměstnanců  

Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o., umožňuje sociální, společenskou, občanskou nebo charitativní angažovanost 

svých zaměstnanců. Také zde ovšem platí princip, že musí probíhat tak, aby byly vyloučeny střety se zájmy firmy SPS servis a 

programování strojů, s.r.o. 
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Důvěrnost, ochrana osobních údajů a informační bezpečnost  

Při nakládání s obchodními informacemi platí pro obchodní partnery firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. zásada důvěrnosti. 

Obchodní partneři firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. se zavázují k zabezpečení a ochraně citlivých a osobních údajů. V 

souladu se směrnicí EU o GDPR 

Mlčenlivost ohledně obchodních tajemství  

Každý obchodní partner firmy SPS servis a programování strojů, s.r.o. je povinen zachovávat mlčenlivost o vnitřních záležitostech firmy 

SPS servis a programování strojů, s.r.o. vůči třetím osobám, pokud už nebyly řádně zveřejněny nebo zpřístupněny třetím stranám. Týká 

se to zejména provozních a obchodních tajemství jakéhokoli druhu, jakož i osobních údajů. Soukromé použití služebně získaných 

informací je zakázáno. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení obchodního nebo smluvního vztahu.  

Ochrana osobních údajů  

Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. klade důraz na dodržování ochrany osobních údajů a osobních práv. To také zahrnuje 

správné nakládání s osobními údaji zákazníků a obchodních partnerů. Každý zaměstnanec i obchodní partner firmy SPS servis a 

programování strojů, s.r.o. je povinen se při jejich shromažďování, zpracování a používání důsledně řídit příslušnými předpisy o ochraně 

osobních údajů a vnitřními směrnicemi. 
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Prosazování kodexu chování 

Compliance 

Zásady a hodnoty stanovené v tomto kodexu chování tvoří základ pro další hospodářský, sociální a ekologický trvale udržitelný 

rozvoj. Slouží k minimalizaci a kontrole obchodních rizik. Zároveň konkretizují odpovědnost firmy za lidi a životní prostředí 

(COMPLIANCE). Firma SPS servis a programování strojů, s.r.o. očekává, že všichni obcodní partneři budou popsané vzorce 

chování podporovat a dále prosazovat a dodržovat. 

Upozornění na porušení právních předpisů  

 

Každý z obchodních partnerů může nahlásit porušení zákonů a předpisů odpovědnému pracovníkovy pro COMPLIANCE firmy 

SPS servis a programování strojů, s.r.o aniž by tím utrpěl jakékoli nevýhody. SPS servis a programování strojů, s.r.o. nakládá s 

informacemi relevantními pro COMPLIANCE  důvěrně. Identita oznamovatelů je chráněna v rozsahu povoleném dle zákona a 
zveřejněna pouze s výslovným souhlasem 
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