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POLITIKA COMPLIANCE 

ORGANIZACE 

 
Zásady etického chování v koncernu AGROFERT 

 
 
 

 
AGROFERT, a.s. a jeho dceřiné společnosti přijaly v působnosti svého předmětu podnikání pravidla 
etického chování (Business Conduct Guidelines) v souladu se svou firemní politikou, která: 

 

• v obchodním podnikání respektuje právo na konkurenci a soutěžní právo s přesvědčením, že výhradně 

férová konkurence může svobodně rozvíjet společnost jako takovou,  

• ve výrobní a obchodní činnosti zajišťuje uznávané standardy kvality a zdravotní nezávadnosti své 

produkce, ochrany životního prostředí a udržitelnosti přírody.  

 

AGROFERT, a.s. založil svůj etický kodex na jasných a stručných zásadách, které jsou v praxi dále 
podpořeny již platnými vnitřními předpisy, v nichž jsou samostatně rozpracovány jednotlivé oblasti 

etického kodexu, závazné pro všechny jeho zaměstnance a dceřiné společnosti. 
 
AGROFERT, a.s. považuje za vhodné deklarovat, že jeho aktivity respektují níže uvedená pravidla 

společenského chování, která jsou v evropském prostoru podnikání běžným standardem, a požaduje na 
svých zaměstnancích sounáležitost s nimi.  

 
 
V rámci schváleného etického kodexu jsou důsledně podporovány: 

 

• demokratické hodnoty, ochrana a dodržování lidských práv dle Listiny základních práv a svobod, 

• práva každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, 

věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické 

přesvědčení, společenské postavení,  

• zásady rovného přístupu k zaměstnancům, jejich důstojnost, soukromí a osobní práva,  

• činnost zaměstnanců pouze v souladu s právními předpisy, 

• principy péče o životní a pracovní prostředí a jeho trvale udržitelný rozvoj ve všech oblastech působnosti,  

• důstojné podmínky práce zaměstnanců,  

• pravidla dodržování a zajištění bezpečnosti práce a zásad ochrany zdraví, vybavení zaměstnanců 

pracovními a ochrannými pomůckami. 

 

 

Zároveň AGROFERT, a.s. požaduje, aby zaměstnanci: 

 

• dodržovali právní normy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu dle platného vnitřního předpisu, 




