
ETICKÝ KODEX 
Vnitřní předpis - Pravidla jednání společnosti Anavy a etické zásady jejich 

zaměstnanců, externích pracovníků i majitele (dále jen “zaměstnanci”) 
Ivana Filipovičová, IČ 87249197, se sídlem Na Volvách 24, 66491 Ivančice 

(Fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona, dále jen “zaměstnavatel”) 
  
1 – Úvod - Pravidla jednání a etických zásad 
Zaměstnavatel je výrobcem látkových plen, látkových vložek a dalších potřeb pro ženy a děti pod značkou                
Anavy. Zaměstnavatel vyznává zásady etického podnikání, jehož jedním z pilířů je i tento etický kodex upravující                
jednání zaměstnanců (jak směrem ven ze společnosti, tak i uvnitř společnosti).  
 
Značka Anavy je nositelem dobrého jména a jisté prestiže. Jedním z cílů zaměstnavatele je tuto prestiž udržet a                  
chránit. Zaměstnavatel si je vědom, že nedílnou součástí k dosažení tohoto jsou také jeho zaměstnanci, proto je                 
nezbytné, aby si i oni byli vědomi svého vlivu a dopadu a své jednání tak tomu přizpůsobili. Dalším z cílů                    
zaměstnavatele je spokojený a dobře fungující pracovní kolektiv. Stejně tak v tomto případě je nezbytné, aby si                 
zaměstnanci uvědomili své chování a jeho vliv na vnitřní klima společnosti. 
 
Účelem tohoto dokumentu tedy je seznámit zaměstnance se základními etickými hodnotami a zásadami, které              
zaměstnavatel vyznává. Tento dokument je zároveň vnitřním předpisem zaměstnavatele závazným pro           
zaměstnance a nedodržování jednání a zde vymezených etických zásad je považováno za porušení povinností              
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. 
  
2 – Etické zásady - jednání 
Základní hodnoty pro jednání, jež jsou zaměstnanci povinni dodržovat, byly zaměstnavatelem stanoveny takto: 
  
a) v rámci společnosti 

-       loajalita, slušnost, vstřícnost a přívětivost v rámci kolektivu 
-       kolegialita a týmové chování 
-       nepomlouvání a respekt ke kolegům a nadřízeným 
-       čestnost, poctivost a pravdomluvnost 
-       eliminování vulgarismů a agresivní rétoriky 
-       zodpovědnost ke svěřeným úkolům 
- pečlivé plnění úkolů a eliminace osobních vnějších vlivů, které způsobují chybovost, zejména je pak               

třeba snažit se eliminovat takovou, která má přímý vliv na finanční ztrátu společnosti 
-       ochota plnit si své povinnosti kvalitně, ne jen jako položku na seznamu 
-       ochota podstupovat školení a trénink a vzdělávat se za účelem kvalitního plnění svěřené práce 
-       usilovaní o zlepšování svých schopností a dovedností 
-       ochrana svěřeného majetku 
- šíření pozitivní nebo alespoň neutrální energie (špatnou náladu a problémy je vhodné nešířit na               

pracovišti a nepřenášet ji na své okolí) 
-       vytváření přátelského prostředí (v takovém se každému lépe pracuje a žije) 
- nepovyšovat se svým chováním a jednáním nad ostatní, ani v případě, kdy máte pocit, že vaše                 

pozice je výše postavená (lidsky jsme si všichni rovni a pro chod společnosti má každá pozice svoji                 
hodnotu a nezbytné zastoupení) 

-       napomáhání svým jednáním k naplňování stanovených cílů 
  
b) směrem k zákazníkovi 

-       slušnost a vstřícnost 
-       sebeovládání a respekt 
-       poctivost a poskytování pravdivých informací 
-       v případě chyby omluva 



  
3 – Etické zásady - pravidla na pracovišti 
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat: 
               -      zákaz kouření na pracovišti (v prostorách kanceláře, skladu, v zázemí a na chodbách) 

- respektování obecně společensky vnímané hranice u témat soukromí a intimity v rozhovorech na              
pracovišti v pracovní době mimo přestávku 

-       zákaz požívání alkoholických nápojů na pracovišti 
-       zákaz vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů 
-       zákaz užívání omamných látek na pracovišti 
-       zákaz vstupu na pracoviště pod vlivem omamných látek 
- v pracovní době zákaz NADMĚRNÉHO používání telefonních a jiných telekomunikačních zařízení a             

internetu (k soukromým účelům). Nadměrným se rozumí překračující hranici běžné či nutné            
organizace (dětí, domácnosti či mimopracovních aktivit). Jinými slovy, co lze vyřídit mimo pracovní             
dobu, ať je vyřizováno až tehdy (nákupy, komunikace s přáteli apod.). 

  
4 – Etické zásady - pěstování osobní zodpovědnosti 

- Každý zaměstnanec je povinen důsledně a náležitě dodržovat Etický kodex a další závazná pravidla               
zaměstnavatele a podporovat v tom i ostatní zaměstnance. V případě, že se zaměstnanec dozví o               
porušení Etického kodexu nebo má o tomto podezření, je povinen toto nahlásit svému nadřízenému              
nebo jiné příslušné osobě. 

- Proti zaměstnancům, kteří poruší Etický kodex (nebo jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele) bude             
zahájeno řízení. 

 
5 – Řízení - opatření proti porušování stanovených pravidel jednání a etických zásad společnosti 
Nedodržování jednání a zde vymezených etických zásad je považováno za porušení povinností vyplývajících z              
právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a zaměstnavatel stanovuje tento postup řešení. 
  
a) v případě závažných přestupků, které spadají do kategorie porušení platných zákonů České republiky a stávají                
se tak kriminální činností (jako například krádež, zpronevěra, napadení…): 
  
-       okamžité rozvázání pracovního poměru výpovědí bez nároku na výpovědní lhůtu a odstupné 
  
b) v případě porušení zásad uvedených v bodě 2 a 3 bude zaměstnavatel zaměstnanci udělovat písemnou výtku 
-       první písemná výtka představuje pouze upozornění 
-       druhá písemná výtka představuje vážné upozornění 
- se třetí písemnou výtkou dochází k okamžitému rozvázání pracovního poměru výpovědí bez nároku na               

výpovědní lhůtu a odstupné 
  
6 – Platnost a účinnost 
  
Tento Etický kodex je vnitřním předpisem zaměstnavatele závazným pro zaměstnance a nabývá platnosti dnem              
vyhotovení a účinnosti dnem 4.4. 2019. 
  
V Ivančicích dne 1.9.2019 
  
Potvrzuji svým podpisem seznámení s Etickým kodexem a akceptaci zásad zaměstnavatele. 
 
 
  
  
 xxxxxxxxxxxxxxxx …………..……………………………….. 
                                                                                                                         Jméno a podpis zaměstnance 
 


