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Firemní kodex chování 
 

 
Společnost IMECO TH se zavazuje uplatňovat firemní kodex chování vůči svým zákazníkům a 

obchodním partnerům, stejně tak k zaměstnancům. Vedoucí pracovníci i zaměstnanci jsou 
zavázáni tento kodex dodržovat, je přirozenou součástí firemní kultury. 

 
Jsme obchodní společností zajišťující dodávky nejnovějších technologií měřicí techniky a 
služby s tím související. Uvědomujeme si, že neustálý pokrok a zlepšování námi dodávaných 

služeb, zdokonalování našich odborných znalostí a zkušeností a odpovědný přístup 
k zákazníkům, společnosti i sobě navzájem jsou nezbytnými atributy naší činnosti.  

 
Všichni jednáme v souladu s právním řádem, zákony a nařízeními České republiky, EU a 
dalších zemí, kde poskytujeme služby nebo odkud pocházejí naši obchodní partneři. To 

stejné očekáváme od nich. 
 

Přísně střežíme a chráníme osobní údaje všech subjektů v našem podnikání.  
Diskrétní informace, získané u zákazníků či obchodních partnerů držíme v tajnosti tak, aby 

nemohlo dojít k jejich zneužití, či předání třetím stranám. 
Nepřipouštíme korupci a dbáme, aby nedocházelo ke střetu zájmů. 
Naše finanční rozhodnutí směřujeme k udržitelnému rozvoji společnosti, výsledky 

hospodaření jsou dostupné ve veřejném rejstříku. 
Uznáváme transparentní volnou soutěž a jsme proti omezování hospodářské soutěže a 

nekalé soutěži. Ctíme národní a mezinárodní sankce a embarga v mezinárodním obchodu. 
Férový, vstřícný a týmový přístup je samozřejmou součástí naší pracovní atmosféry. 

Důsledně dodržujeme pravidla rovnosti, ať už jde o pohlaví, národnost, věk, sexuální 
orientaci či náboženství. Naše jednání je vždy v souladu s lidskými právy.  
Chráníme zdraví a majetek svůj i ostatních na pracovišti. 

Přistupujeme aktivně, zodpovědně a šetrně k využívání přírodních zdrojů a k odpadovému 
hospodářství.  

Podporujeme zapojení společnosti i zaměstnanců do společenské angažovanosti v sociální, 
kulturní a ekologické oblasti. 
 

Firemní kodex chování je každoročně diskutován a aktualizován v rámci periodického školení 
zaměstnanců. 

 
 

Tento firemní kodex chování nabývá platnosti od 1.12.2010. 
 
 

 
V Modřicích 1.12.2010     Ing. Milena Hladíková 

jednatelka společnosti 


