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Úvod 

  

V souladu a návaznosti na Etický kodex má společnost Auto Fit, spol.s r.o. (dále 
jen Auto Fit) nejvyšší zájem udržovat nejvyšší standardy etiky v podnikání také 
při spolupráci se všemi dodavateli, subdodavateli a ostatními obchodními 
partnery.   
 
Společnost Auto Fit se distancuje od spolupráce s firmami, které se podílejí 
nebo které jsou v podezření z podílu na korupci, vydírání, nekalých obchodů, 
které praktikují úplatkářství a další nezákonné a nemorální praktiky.  
  
Chceme, aby všechny zainteresované strany spolupracující s firmou Auto Fit, 
byly bezúhonné a podnikající s podobnými morálními a etickými požadavky.  
 
Dobrá pověst naší firmy je jedna z nejcennějších hodnot, kterou chceme 
tvořit, rozvíjet a chránit.  
 
Vedení naší společnosti si vyhrazuje právo, každého dodavatele prověřit a 
požadovat dodržování zásad uvedených v tomto dokumentu.  
 
S tímto dokumentem jsou dodavatelé seznámeni při podpisu dodavatelské 
smlouvy.  Zainteresovaní partneři se mohou s těmito zásadami naší společnosti 
seznámit na požádání.  
 

 

 

 

Ing. Marie Ryšavá, MBA  
Jednatelka společnosti Auto Fit, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kodex chování při obchodní spolupráci s firmou Auto Fit 
 
 
Soulad se zákony 
 
Dodržování zákonů je základem etických standardů společnosti. Společnost 
Auto Fit se vždy řídí všemi platnými zákony, předpisy, pravidly a nařízeními. 
V případě sporů či nejasností využívá společnost firemní právničku, se kterou 
spolupracuje a nejasnosti uvádí v soulad se zákony.  
 
 
Spolupráce  
 
Dobré vztahy nejen na pracovišti, ale i s dodavateli a všemi partnery 
společnosti Auto Fit jsou základem úspěšného rozvoje společnosti. Při 
spolupráci s dodavateli společnost pečlivě zachovává a také vyžaduje od 
dodavatelů:  
  

• Dodržování smluvních vztahů 

• Předcházení zneužití 

• Úplatkářství zaměstnanců  

• Sledovaní zájmů společnosti při všech procesech dodávky 

• Poskytování součinnosti pro úspěšné podnikání a obchodování 

 

Při vzniku sporů konstruktivně a odpovědně hledat řešení se zřetelem na zájmy 
obou stran.  
 
 
Ochrana dobrého jména společnosti 
 
Společnost Auto Fit považuje za jednu z nejvyšších priorit ochranu dobrého 
jména, proto se výslovně distancuje od spolupráce s nevěrohodnými a 
neprověřenými dodavateli.  
 
 
Hospodářské soutěže 
 
Auto Fit vždy dodržuje pravidla poctivé a otevřené hospodářské soutěže, totéž 
vyžaduje od všech svých dodavatelů.  



 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a zabezpečení  

a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Dodavatelé musí svým 

zaměstnancům a dodavatelům poskytovat bezpečné a zdravé pracoviště. 

Dodavatelé musí dodržovat místní a národní zákony a předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a musí mít požadovaná povolení, licence a oprávnění 

udělená místními a národními orgány. Dodavatelé musí mít zdokumentované 

zdravotní a bezpečnostní zásady a / nebo zavedené postupy spolu s vhodnou 

bezpečnostní infrastrukturou a vybavením. Dodavatelé, u nichž se zjistí, že 

znamenají středně závažné až vysoké riziko v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, musí přijmout opatření a prokázat neustálé zlepšování směrem 

k implementaci a používání uznávaného systému řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

b) Zabezpečení: Dodavatelé zajistí, aby byla zavedena veškerá nezbytná 

bezpečnostní opatření na ochranu jejich pracovníků i jejich vlastního majetku. 

Od dodavatelů se zejména očekává, že budou mít zavedenou politiku řešení 

krizových situací zaměřenou na včasnou a účinnou reakci na mimořádné 

situace. 

 

Pracovní podmínky  

Dodavatelé musí zajistit spravedlivé a slušné pracovní podmínky. 

Zaměstnancům musí být vyplácena alespoň stanovená minimální mzda podle 

vnitrostátních právních předpisů a benefity dle systémů sociálního zabezpečení 

podle národních právních norem. Není-li v zemi provozu stanovena zákonem 

minimální mzda, spravedlivé a slušné podmínky znamenají, že dodavatelé platí 

své zaměstnance s přihlédnutím k obecné úrovni mezd v dané zemi, životním 

nákladům, dávkám sociálního zabezpečení a relativní životní úrovni. 

 

Svoboda sdružování a žádná odvetná opatření  

Dodavatelé nesmí zasahovat do svobody sdružování zaměstnanců. Zástupci 

zaměstnanců nesmí být diskriminováni ani s nimi nesmí být ukončen 

pracovněprávní vztah jako odveta za uplatnění zaměstnaneckých práv, podání 

stížnosti, účasti na činnostech odborů nebo hlášení podezření z porušení 

zákonů. 

 



 

 

Nucená práce  

Dodavatelé nesmí používat žádné práce, které jsou prováděny pod hrozbou 

trestu, včetně nucených přesčasů, obchodování s lidmi, odpracování dluhu, 

nucené práce ve vězení, otroctví nebo nevolnictví. Dodavatelé nesmí zadržovat 

identifikační dokumenty migrujícím pracovníkům.  

 

Dětská práce 

Dodavatelé nesmí zaměstnávat děti ve věku povinné školní docházky. Děti a 

lidé mladší 18 let nebo ve věku nižším, než je zákonem stanovený minimální věk 

(pokud je tento vyšší než 18 let), nesmí být nikdy zaměstnáni. 

 

Boj proti diskriminaci  

Rozhodnutí týkající se zaměstnanosti musí být založena na relevantních a 

objektivní kritériích. Dodavatelé nesmí činit rozdíly zejména (nikoliv však 

výhradně) z důvodů věku, zdravotního postižení, pohlaví, sexuální orientace, 

politických nebo jiných názorů, etnického nebo společenského původu nebo 

náboženství. Rozhodnutími týkajícími se zaměstnání se myslí zejména (nikoliv 

však výhradně) najímání, povýšení, propouštění a přemístění pracovníků, 

školení a rozvoj dovedností, zdraví a bezpečnost nebo jakákoli politika 

související s pracovními podmínkami, jako je pracovní doba a odměna. 

 

Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí  

Dodavatelé musí respektovat a dodržovat environmentální regulační požadavky 

na všech úrovních (místní, vnitrostátní a mezinárodní). Pro všechny své činnosti 

musí mít požadovaná environmentální povolení a licence a musí podporovat 

preventivní přístup k environmentálním výzvám. 

 

Řízení dopadů na životní prostředí 

Dodavatelé systematicky řídí své dopady na životní prostředí, zejména (nikoliv 

však výhradně) s ohledem na energii, materiály, problémy související se 

změnou klimatu, vodu, odpady, chemikálie, znečištění ovzduší a biologickou 

rozmanitost, a stanovují cíle ke snížení takových dopadů. Dodavatelé 



 

 

identifikovaní jako dodavatelé s vysokým dopadem na životní prostředí musí 

přijmout opatření a prokázat neustálé zlepšování směrem k provádění a použití 

uznávaného systému environmentálního řízení. 

 

Úplatkářství a korupce – praní špinavých peněz 

Dodavatelé musí dodržovat všechny příslušné protikorupční zákony a předpisy, 

a za tímto účelem přijmout nulovou toleranci vůči jakékoli formě úplatkářství, 

korupce, vydírání a zpronevěry. Dodavatelé nesmí zejména uplácet ani 

provádět jiné pobídky (včetně provizí, odměn za urychlené vyřízení, 

nepřiměřených darů a pohostinnosti, grantů nebo dotací) v souvislosti s jejich 

obchodním jednáním se zákazníky a veřejnými činiteli. Od dodavatelů se 

očekává, že budou provádět všechna obchodní jednání transparentně, a tato 

jednání musí být přesně zohledněna v jejich obchodních knihách a záznamech. 

Kde je to požadováno na základě přiměřeného posouzení rizik, dodavatelé mají 

provádět kontroly svých zákazníků vyžadované podle platných právních 

předpisů proti praní špinavých peněz. Dodavatelé nesmí najímat třetí strany k 

vykonání něčeho, co jim samotným není dovoleno. 

 

Střet zájmů 

Za střet zájmů se považuje jakýkoli osobní nebo finanční zájem, jakákoli 

obchodní nebo osobní činnost nebo vztah, předchozí nebo současné 

zaměstnání nebo jakákoli povinnost, která může zasahovat do schopnosti 

objektivně plnit pracovní povinnosti nebo může snižovat nezávislost a 

objektivitu subjektu. Mezi tyto případy střetu zájmů patří osobní vztahy, 

například pokrevní příbuzenství nebo příbuzenství vzniklé sňatkem, partnerství, 

nebo účast nebo investice do obchodních partnerů nebo konkurentů. 

Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakýkoli skutečný nebo možný střet 

zájmů ve vztahu k jeho činnostem se společností Auto Fit. 

 

Transparentnost a integrita 

Od dodavatelů se očekává, že na vyžádání poskytnou příslušné informace a 

dokumentaci k výše uvedeným otázkám, k zajištění integrity a vztahu vzájemné 

důvěry. I když se nejedná o žádné komerčně citlivé informace, se všemi 

informacemi, kterými dodavatelé mohou prokázat závazek k dodržování zásad 



 

 

udržitelného dodavatelského řetězce, bude nakládáno diskrétně a se 

zachováním důvěrnosti, s cílem posílit příležitosti pro další vylepšení na všech 

frontách. 

 

Zachování standardních obchodních praktik souvisejících s dary, službami a 

dalšími zdvořilostmi  

Dary, služby a další zdvořilosti od našich současných nebo potenciálních 

dodavatelů firmy Auto Fit jsou přijatelné, pouze pokud jsou dány z legitimních 

obchodních důvodů. Ve všech případech musí být takové zdvořilosti zákonné a 

v souladu se standardními obchodními praktikami.  

 

Usilování o rovnost a spravedlivost v dodavatelských vztazích  

Auto Fit poskytuje dodavatelům rovné příležitosti k podávání nabídek a získání 

zakázek. Auto Fit při zadávání zakázek postupuje vždy důsledně, s úctou a 

důvěrně. Nabídky pro výběr dodavatelů Auto Fit ve všech případech hodnotí na 

základě svých stanovených kritérií.  

 
GDPR 
 
Ve všech smluvních vztazích, také s dodavateli, dodržuje společnost Auto Fit 
zákonná ustanovení ohledně GDPR. Pro tuto oblast je ustanovena zodpovědná 
osoba společnosti paní Gabriela Dvorská.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Závěr 
 
Společnost pravidelně monitoruje shodu s tímto dokumentem, přičemž využívá 
informací získaných kontrolní činností managementu a interních a externích 
auditů. 
 
Pravidelně, a to nejméně 2x ročně provádí hodnocení dodavatelů a obchodních 
partnerů o kterém vede evidenci.  
 
Nejvyšším představitelem pro výběr, hodnocení a udržitelnost dodavatelů jsou 
ustanoveni oba jednatelé společnosti Auto Fit, a to Ing. Marie Ryšavá, MBA a 
ing. Martin Šmerda. Ti jsou samostatně oprávněni rozhodnout o nápravných 
opatřeních a následných činnostech vyplývajících z případného porušení 
pravidel chování dle tohoto dokumentu.   
 
Má-li zainteresovaná strana nějaké otázky, obrátí se na jednoho z jednatelů 
společnosti:  

• email: smerda@autofit.cz 

• email: rysava@autofit.cz 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sídlo společnosti: 
Auto Fit, spol. s r.o., Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno, IČ: 46345582 

 
Pobočka: 

Auto Fit, spol. s r.o., V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař 

 


