Etický kodex společnosti
CARDAM s.r.o.

CARDAM s.r.o., (dále jen „CARDAM“) je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na
realizaci nových technicky a technologicky vyspělých řešení a produktů při využití pokročilých
technologií jako například aditivní výroby. Poskytujeme služby aplikovaného výzkumu a vývoje,
kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových aplikací a výrobních procesů.
Naším cílem je efektivní spolupráce akademické sféry v ČR a průmyslových podniků.
S cílem dosahování svých vizí, výkonu kvalitní a bezpečné práce, rozvíjení pozitivních obchodních
vztahů s partnery a zákazníky, rozvíjení poctivého obchodního styku, provádění veškeré své činnosti
v souladu s právními předpisy a předcházení páchání trestné činnosti.
CARDAM přijímá závazek k dodržování tohoto Etického kodexu, jako výraz úcty a respektu k obecně
uznávaným etickým zásadám, pravidlům a právním předpisům.
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tento Etický kodex je platný pro společnost CARDAM. Etický kodex je závazný v celém rozsahu pro
jednotlivé zaměstnance či osoby v obdobném postavení, valnou hromadu a její členy, osoby ve
vedoucím postavení v CARDAM, které jsou oprávněny jménem nebo za CARDAM jednat, osoby ve
vedoucím postavení v CARDAM, které ve společnosti vykonávají řídící nebo kontrolní činnost (dále jen
„dotčené osoby“).
Ustanovení tohoto Etického kodexu jsou adresována jak dotčeným osobám CARDAM, tak všem dalším
subjektům zejména R&D CARDAM, které tímto společnost vyzývá k přijetí obdobného závazku
a implementaci uceleného dodržování jehož cílem bude předcházet, odhalovat a reagovat na chování,
které by bylo v rozporu s pravidly stanovenými tímto etickým kodexem a vlastními interními a právními
předpisy.
2. ÚČEL ETICKÉHO KODEXU
Tento Etický kodex je nedílnou součástí Compliance programu CARDAM, které představují pravidla pro
řízení společnosti formou činností a postupů, jejichž cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na
chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy a které by vedlo k trestní
odpovědnosti právnické osoby. Etický kodex je strategickou součástí firemní kultury společnosti. Etický
kodex definuje firemní a etické hodnoty chování v CARDAM.
CARDAM se tímto Etickým kodexem hlásí k definovaným hodnotám a zásadám, které tvoří základní
rámec pro její podnikatelské a společenské jednání, chování a vystupování. Účelem Etického kodexu je
zakotvit společné zásady a hodnoty pro všechny zaměstnance, ale i další dotčené osoby. Uvedené
zásady a hodnoty jsou základním vodítkem pro jednání všech dotčených osob, a to i pro případ, že by
se ocitly v situaci, kdy si nebudou zcela jisty, podle jakých konkrétních pravidel postupovat.
Smyslem je tedy poskytnout dotčeným osobám postupy či návod k správnému řešení konkrétních
eticky hraničních či komplikovaných situací a bránit jednání, jež by bylo v rozporu se zásadami a cíli, na
kterých CARDAM stojí a které prosazuje.
3. ZÁKLADNÍ ETICKÉ HODNOTY CARDAM
Etický kodex je prohlášením zásad a hodnot, na nichž CARDAM spočívá a které mají za cíl budovat
a chránit a kterými by se měly všechny dotčené osoby bez rozdílu řídit při výkonu své profese a mít je
za své vlastní. Jedná se přitom pouze o nejzákladnější vymezení těchto zásad, když jejich konkretizace
je promítnuta v jiných vnitřních pravidlech společnosti, a to především v těch, které tvoří součást
vnitřních předpisů.
Je třeba, aby dodržování těchto zásad a hodnot byl přikládán zaměstnanci, ale i dalšími dotčenými
osobami maximální význam, jelikož jen tak může být naplněn cíl CARDAM a R&D, kterým je být
odpovědnými, důvěryhodnými a rentabilními společnostmi, a to jak pro své investory, tak pro
své obchodní partnery a v míře nikoli zanedbatelné a o to významnější být vyhledávaným
zaměstnavatelem.
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Základní etické hodnoty CARDAM lze shrnout takto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednáme v rámci zákona
Netolerujeme korupční jednání
Vyhýbáme se střetu zájmů
Respektujeme lidská práva a svobodu zaměstnanců
Budujeme dobré vztahy uvnitř společnosti
Chráníme bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a chráníme životní prostředí
Podporujeme kvalitu a inovace
Dodržujeme pravidla hospodářské soutěže
Chráníme dobré jméno a majetek CARDAM
Respektujeme zájmy R&D CARDAM
Používáme „selský rozum“ a dodržujeme obecná pravidla morálky a slušného chování

• Jednáme v rámci zákona
V rámci naší práce se řídíme platnými právními předpisy, přičemž klademe důraz na dodržování
legislativy v předmětu podnikání, který provádíme. Dodržování právního řádu České republiky, ale
i práva Evropské unie ale i dalších států ve které vyvíjíme svou podnikatelskou činnost je nejvyšší
hodnotou CARDAM, od které se odvíjejí veškeré následující zásady a hodnoty.
• Netolerujeme korupční jednání
Netolerujeme žádnou formu korupčního jednání. Rozvíjíme otevřený a poctivý vztah vůči našim
partnerům a dodržujeme transparentní zásady při výběru dodavatelů. Dary, pozornosti či jiné výhody
jakékoli hodnoty zásadně nepřijímáme, nedáváme či nevyžadujeme. Případné dary, pozornosti či jiné
výhody poskytujeme a přijímáme jen v dobré víře a v souladu s protikorupčními zásadami CARDAM.
Jednáme vždy v nejlepším zájmu společnosti.
• Vyhýbáme se střetu zájmů
Vyhýbáme se všem situacím, ve kterých by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů.
Jednáme v nejlepším zájmu společnosti CARDAM a nezneužíváme majetek, informace ani vlastní
pozice ve společnosti k osobnímu obohacení. S náležitou péčí dbáme na to, aby také při přijímání
rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů nebyly jako kritérium použity naše soukromé zájmy a osobní vztah.
• Respektujeme lidská práva a svobodu zaměstnanců
Prosazování rovných příležitostí, podpora rovného zacházení, zákaz diskriminace, respektování osobní
důstojnosti, soukromí a práva každého zaměstnance jsou pro nás klíčové. Odmítáme jakékoliv
nepřijatelné zacházení se zaměstnanci a za tímto účelem vytváříme podmínky pro kvalitní mezilidské
vztahy.
• Budujeme dobré vztahy uvnitř společnosti
CARDAM usiluje o silný a pevný vztah se všemi svými zaměstnanci a také se všemi zaměstnanci napříč
R&D a napříč všemi stupni řízení nezávisle na pracovních pozicích. Vytváříme takové pracovní
prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností.
Usilujeme o osobní rozvoj zaměstnanců, navzájem sdílíme znalosti a zkušenosti a podporujeme
používání nových technologií.
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• Chráníme bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a chráníme životní prostředí
Odpovídáme za ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci, vyhledáváme bezpečnostní rizika
a přijímáme preventivní opatření vedoucí k zabránění úrazům a nemocem z povolání. Respektujeme
a dodržujeme zásady ochrany životního prostředí.
• Podporujeme kvalitu a inovace
Uvědomujeme si, že kvalita našich výrobků a úroveň poskytovaných služeb je největší hodnotou,
kterou našim zákazníkům můžeme nabídnout. Při výzkumu a vývoji dodržujeme celospolečenské etické
zásady s cílem dosáhnout maximální efektivity a kvality.
• Dodržujeme pravidla hospodářské soutěže
Neuzavíráme s konkurenty dohody týkající se cen, rozdělení trhu, anebo jakékoli jiné dohody, které by
byly porušením platných zákonů o hospodářské soutěži.
• Chráníme dobré jméno a majetek CARDAM
Podporujeme dobré jméno společnosti CARDAM. Neúčastníme se aktivit ani obchodních vztahů, které
by mohly poškodit dobré jméno CARDAM nebo našich partnerů. K majetku společnosti se chováme
vždy jako poctivý správce a řádný hospodář. Nezneužíváme obchodní tajemství a důvěrné informace
ve svůj prospěch či ve prospěch třetích stran.
• Respektujeme zájmu R&D CARDAM
Jsme si vědomi skutečnosti, že společnosti v rámci R&D CARDAM musí vůči sobě zachovávat stejnou
loajalitu jako vůči zákazníkům, dodavatelům nebo externím partnerům při zachování stejné míry
obezřetnosti.
Uplatňujeme všechna opatření, která v zájmu CARDAM umožní předcházet sporům. V případě, kdy
není možno sporu předejít, usilujeme o spravedlivé řešení, přičemž každá ze stran jedná ve smírném
duchu, transparentně a v dobré víře.
Obecně platí, že každá dotčená osoba má dbát na zájmy R&D CARDAM, a zároveň si je vědoma toho,
že nejvyšší zájem společnosti každému ukládá dbát na kvalitu a dobré interní vztahy, a to ve všech
oblastech: smlouvy uzavřené v rámci běžného rozsahu podnikání, obchodních nebo finančních vztahů,
ale rovněž a zejména v oblasti lidských vztahů.
• Používáme „selský rozum“ a dodržujeme obecná pravidla morálky a slušného chování
Předpokládáme, že každá dotčená osoba má rozum průměrného člověka i schopnost ho užívat
s běžnou péčí a opatrností a že toto můžeme od dotčených osob důvodně očekávat také v právním
styku, ale i při výkonu jejich činností pro CARDAM.
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Společnost proto apeluje na všechny dotčené osoby, aby při své činnosti pro CARDAM či R&D vždy
postupovaly v souladu s uvedeným předpokladem a zároveň, aby dodržovaly i většinovou společností
obecně uznávané zásady morálky.
S tím souvisí i to, že dotčené osoby i další osoby mající k CARDAM zákaznický, dodavatelský či
partnerský vztah jsou vyzývány k tomu, aby v případě jakýchkoliv pochybností spočívajících v tom, zda
je jejich postup v souladu s právním řádem či s morálními a etickými pravidly, tyto své pochybnosti
vždy včas sdělil dotyčným orgánům.
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