ETICKÝ KODEX
Společnost Integraf, s.r.o. (dále jen „společnost“), vydává tento etický kodex za účelem deklarace základních
zásad fungování společnosti a předcházení takového chování osob v rámci společnosti, které by mohlo vést
k postihu z odpovědnosti za zacházení s citlivými údaji, jakož i z trestněprávní odpovědnosti této společnosti.
Současně chce společnost deklarovat základní zásady a představy svého fungování a směřování, a to nejen ve
vztahu vně společnosti, vůči svým obchodním partnerům a společnosti jako celku, ale taktéž i vůči svým
zaměstnancům a spolupracovníkům. Vyjadřuje tak politiku společnosti, kterou lze souhrnně nazvat „být dobrým
a spolehlivým partnerem“.
1. Společnost důsledně dbá dodržování právních předpisů, jako i společenských morálních a etických principů.
2. Cílem společnosti je zajištění efektivní ekonomiky, bezpečnosti při nakládání s daty a údaji
a transparentnosti její činnosti.
3. Všechny osoby uvnitř společnosti (členové statutárních orgánů společnosti, osoby ve vedoucím postavení,
osoby, které vykonávají rozhodující vliv na řízení společnosti, zaměstnanci i další osoby v obdobném
postavení) jsou povinny vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by, byť i nepřímo, mohlo poškozovat
společnost, její obchodní partnery či zákazníky nebo nebylo v souladu se zájmy a cíli společnosti.
4. Osoby uvnitř společnosti jednají vždy v její prospěch a nevyužívají svého postavení nebo nabytých informací
pro vlastní prospěch nebo ve prospěch konkurující osobě.
5. V případě poškození zájmů obchodních partnerů či zákazníků společnosti, popřípadě při hrozbě takového
poškození informuje společnost tyto třetí osoby o možných rizicích.
6. Osoby uvnitř společnosti dbají na to, aby na výsledek jejich jednání nemohlo být nahlíženo jako na daňový
únik nebo pokus o něj.
7. Společnost se zavazuje pouze k takovým závazkům, o jejichž dodržení je na základě uvážlivého rozhodnutí
vnitřně přesvědčena.
8. Společnost a osoby uvnitř společnosti zachovávají obchodní tajemství a ctí důvěrnost informací
o zákaznících či obchodních partnerech.
9. Společnost nezneužívá dobrého jména třetích osob a jedná vždy v souladu s pravidly hospodářské soutěže.
10. Uchází-li se společnost o veřejnou zakázku, uvádí vždy úplné, pravdivé a nezkreslené údaje a v rámci celého
zadávacího řízení jedná čestně.
11. Osoby uvnitř společnosti nepřislibují, neposkytují ani nepřijímají úplatky s výjimkou drobných darů
nepatrné či malé hodnoty, pokud je to při uvážení konkrétních okolností vzhledem k obchodním a
společenským zvyklostem běžné.
12. Společnost provádí školení osob uvnitř společnosti a u těchto také zkoumá dodržování tohoto kodexu a
dalších interních pravidel společnosti, jako i obecně závazných předpisů, a to za účelem minimalizace
dopadů nežádoucího jednání osob uvnitř společnosti na společnost.
13. Společnost umožňuje osobám uvnitř společnosti podávat prostřednictvím interní sítě elektronických
komunikací hlášení o protiprávním jednání, které může poškodit společnost, či o jednání, které není
v souladu s interními předpisy společnosti, a to i anonymně. Stejným způsobem mohou osoby uvnitř
společnosti podávat i podněty ke zlepšení procesů, činností nebo chodu společnosti. Každé hlášení o
protiprávním jednání společnost vyhodnotí a přijme opatření k odstranění nežádoucího stavu a preventivní
opatření do budoucna.
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