
 
 

        POLITIKA FSC / ETICKÝ KODEX 

 

Tato politika vyjadřuje závazky vedení společnosti Novák-papír, s r.o. v rámci 

certifikace zpracovatelského řetězce podle standardu FSC (Forest Stewardship 

Council A.C.). Cílem je zaručit, že daný FSC výrobek byl vyroben z materiálu 

pocházejícího z odpovědného lesního hospodaření, případně z dalších 

recyklovaných nebo nekontroverzních zdrojů. 

Společnost Novák-papír, s.r.o. se rozhodla zavést a certifikovat  svoji  výrobu, 

podle platné verze standardu FSC-STD-40-004, být ve shodě s tímto standardem 

a nabízet zákazníkům certifikované FSC výrobky a tím prokázat svou 

odpovědnost vůči životnímu prostředí 

Hlavní závazky:  

 

Vedení společnosti prohlašuje, že se nepodílí, ať už přímo či nepřímo, na 

těchto aktivitách: 

 

 a) nelegální těžba nebo obchod s nelegálně vytěženým dřevem či lesními 

produkty; 

 b) porušování tradičních a lidských práv při vykonávání lesnických prací; 

 c) ničení míst s vysokou ochranářskou hodnotou při vykonávání lesnických 

prací;  

d) konverze lesů na plantáže nebo bezlesí ve významné míře; 

 e) introdukce geneticky modifikovaných organizmů v rámci lesnických prací; 

 f) porušování jakékoli z hlavních konvencí Mezinárodní organizace práce (ILO) 

jak jsou definovány v Deklaraci základních principů a práv v práci.   

  
                                        
 Vedení společnosti prohlašuje, že splňuje základní pracovní požadavky 

FSC a zároveň se zavazuje je striktně dodržovat, a to zejména: 

 

     a) Ochrana mladistvých a těhotných žen, zaměstnávání dětí 

Organizace striktně dodržuje všechny právní normy a legislativní požadavky, 

které upravují a předepisují postup zaměstnávání mladistvých osob před 

nabytím plnoletosti – věku 18 let tzv. studentské brigády a umožňuje 

těhotným ženám nabídku převedení na lehkou práci jen s denním režimem. 



Případné převedení na dohodnutou práci nebo i případný zkrácený pracovní 

úvazek musí mít písemnou dohodu a tu obě strany stvrzují svým podpisem.  

Organizace jako zaměstnavatel nepřipouští zaměstnávání dětí, což by bylo 

v rozporu s platnou legislativou České republiky, stejný postup očekává i od 

svých dodavatelů a odběratelů a to zejména mimo oblast české republiky.  

 

 b) Deklarace práv rovných podmínek pro všechny zaměstnance, 

diskriminace v zaměstnání 
Všichni zaměstnanci  bez rozdílu náboženského vyznání, barvy pleti, národnosti, 

pohlaví mají stejná pracovní práva a povinnosti zaměstnance, kde je 

zaměstnavatelem organizace Novák-papír, s.r.o. 

Pokud se jedná o externí zaměstnance personálních agentur a nebo externí 

zaměstnance pracující na IČO nemůže garantovat organizace Novák-papír 

finanční nároky v jiné výši, než bylo uvedeno na platném daňovém dokladu 

(např. faktuře za vykonanou práci/ smlouvu o dílo). 

Zaměstnavatel veřejně deklaruje rovný přístup k uchazečům na volné pracovní 

pozice i stávajícím zaměstnancům, organizace striktně neodmítá i zaměstnávání 

rodinných příslušníků, ale musí garantovat rovný přístup v odměňování za 

vykonanou práci pro danou pracovní pozici s trhem práce, případně v pracovním 

kolektivu na obdobné pracovní pozici. 

Organizace očekává udržení dobrého obchodního jména a veřejného mínění o 

společnosti jako dobrém obchodním partnerovi, který umí dostat svých slibů a 

závazků, které jako organizace,  a nebo jako zaměstnavatel učinil. Má se za to, 

že všichni zaměstnanci jsou si rovni a pro udržení dobré pracovní morálky na 

pracovišti je důležité se zdržet jakýchkoliv náznaků nebo projevů diskriminace, 

zejména sexuálního harašení. Rovněž napadání národnostní menšiny nebo 

skupiny osob je nežádoucí, protože se chováme týmově a každý se podílí na 

výsledku skupiny a zájmovému cíli prosperity společnosti. Jakékoliv rasové 

podněty a nebo slovní napadání skupiny osob nebude organizace v žádné 

podobě tolerovat. 

Pokud by organizace shledala, že dochází k takovému nežádoucímu projevu 

nebo snahám, bude neprodleně zahájeno interní vyšetření a s cílem vyšetřit 

příčiny, zjistit průběh celé události a vyvodit důsledky pro všechny zúčastněné 

strany takového chování.  

 

 d) Kolektivní vyjednávání, předávání požadavků zaměstnanců 

Zaměstnanci nejsou sdruženi do žádné zájmové ani odborové organizace, proto 

není žádná závazná morální nebo písemná norma, která by vyústila v uzavření 

Kolektivní smlouvy. Je stanovena pověřená osoba pro všechny zaměstnance – je 

jím personalista společnosti, který může tlumočit vzájemné požadavky, případně 

komunikovat a předávat zpětné vazby týkající se požadavku zaměstnanců. 

 
  



V rámci svých interních procesů, týkajících se FSC: 

 

 g) nabízíme zákazníkům možnost tisku a vyhotovení produktů s FSC 

prohlášením; h) při nákupu vstupního materiálu prověřujeme FSC certifikaci 

svých dodavatelů; 

 i) seznamujeme zaměstnance s významem zásad FSC a dodržováním interních 

postupů; 

 j) kontrolujeme pravidelně obchodní, nákupní i výrobní procesy, zda jsou 

vykonávány podle schválených interních předpisů a FSC manuálu; 

 k) reagujeme na každý podnět zaměstnanců nebo externích zainteresovaných 

stran, týkající se FSC; 

 l) neustále zlepšujeme interní postupy a procesy. Tato politika je závazná pro 

všechny zaměstnance společnosti a vedení očekává od všech zaměstnanců její 

dodržování.  

 
Etický kodex společnosti 

 

1/ Týmovost 

 (jsme na jedné lodi a jeden tým) 

 

2/ Rovnost  

(ke všem zaměstnancům, obchodním partnerům) 

 

3/ Slušnost  

 (chováme se k Vám/ tobě tak abys stejně přišel ty k nám) 

 

4/ Spolehlivost a kvalita 

 (jsme partner, který garantuje svými činy své závazky v ústní i 

písemné podobě) 

 

5/ Expanze  

(nejen na obchodních trzích) 

 

6/ Inovace  

(nejen ve výrobním programu, ale i v myšlení a přístupu lidí) 

 

7/ Dobré jméno společnosti 

 (udržení a potvrzení dobrého jména společnosti) 

 

8/ Dobré jméno společnosti - (udržení a potvrzení dobrého jména 

společnosti) 
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