
ETICKÝ KODEX JAMES COOK LANGUAGES S.R.O.

Účel:

Etický kodex firmy James Cook Languages s.r.o. byl vypracován pro dodavatele, klienty, lektory
a interní zaměstnance a je jim volně přístupný k přečtení. Všechny zmíněné strany jsou povinny
zásady kodexu při vzájemné spolupráci respektovat a řídit se jimi.

1. Respektujeme spravedlivou hospodářskou soutěž

Dodržujeme a ctíme principy otevřeného hospodářského trhu, o zakázky se ucházíme čestně, bez
úplatků či nekalých praktik. Na výběrových řízeních a schůzkách u klientů prezentujeme pouze
pravdivé informace a náš úspěch při nich závisí pouze na naší připravenosti, profesionalitě a na
rozhodovacích kritériích daných klientem.

2. Nediskriminujeme

Nikoho z našich zaměstnanců, lektorů, studentů, uchazečů o práci ani další osoby, se kterými
spolupracujeme, nediskriminujeme na základě pohlaví, věku, národnosti, občanství, rasy,
náboženství, sexuální orientace či politických názorů.

3. Odmítáme fyzické i psychické násilí a dětskou práci

Za naprosto nepřípustné považujeme fyzické násilí páchané na lidech či zvířatech. Dbáme na to,
abychom ve firmě vytvářeli příjemné pracovní prostředí, a jakákoliv forma psychického násilí či
nátlaku je pro nás nepřijatelná. Všichni naši lektoři a interní zaměstnanci jsou starší 18 let.

4. Spravedlivě odměňujeme

Za vykonanou práci náleží interním zaměstnancům a lektorům smluvně stanovená mzda, proplacená
vždy včasně, v termínu definovaném konkrétní smlouvou. Za vynaložené úsilí své zaměstnance
a lektory odměňujeme také firemními benefity. Dbáme na dodržování smluvně stanovené délky
pracovní doby, poskytování dovolené a přestávek dle zákoníku práce.

5. Dbáme na bezpečnost práce

Stěžejní jsou pro nás bezpečné a zdravé pracovní podmínky na každém z našich pracovišť. V James
Cook Languages s.r.o. provádíme vstupní a periodická školení na BOZP a PO a vstupní a periodické
lékařské prohlídky. Spolupracujeme se specialistou na BOZP a PO, abychom si mohli být 100% jistí,
že je naše pracovní prostředí bez závad.

6. Životní prostředí nám není lhostejné

Snažíme se co nejvíce eliminovat dopady našeho fungování na životní prostředí. Třídíme odpad,
kompostujeme, vracíme prázdné kávové kapsle, snažíme se co nejvíce využívat dokumenty v
elektronické podobě bez nutnosti tisku.



7. Pomáháme slabším

Spolupracujeme s více než desítkou charit a nadací a přispíváme na jejich činnost. Jakoukoliv částku,
kterou ze svých mezd věnují naši zaměstnanci, zdvojnásobíme a jimi zvolené organizaci pošleme.

8. Nepodporujeme trestnou činnost

Jakoukoliv trestnou činnost nekompromisně odmítáme, a zjistíme-li takovéto jednání, okamžitě jej
nahlašujeme příslušným autoritám.

9. Nezneužíváme citlivé osobní údaje

Všechny osobní údaje používáme zásadně pouze pro účely zprostředkování výuky a neposkytujeme
je třetím stranám, které by je mohly využívat pro své obchodní či marketingové účely.

10.Záleží nám na vztazích s dodavateli

S dodavateli jednáme vždy profesionálně. Každého nového dodavatele získáváme výhradně
výběrovým řízením, ve kterém oslovujeme 5 subjektů a vybíráme ze 3 nabídek nám osobně
prezentovaných a zároveň písemně poskytnutých. Kritérii pro rozhodování jsou kvalita služeb,
reference, proklientský přístup, ochota a cena.

11.Používáme legální software

Na všech zařízeních, která potřebujeme pro svou práci, je nainstalován legální software, který
používáme v souladu s licencemi. Žádné z využívaných programů nekopírujeme, nedistribuujeme dále
ani nijak jinak nepoužíváme v rozporu s licencí.

12.Nepereme špinavé peníze

Původ veškerých našich finančních prostředků je prokazatelně zákonný, není nikterak upraven či
zamlžen pro účely legalizace výnosů z trestné činnosti.

13.Uvádíme pravdivé údaje o výsledku hospodaření

Řídíme se zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme. Věrně evidujeme
veškeré finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s místně přijatými účetními
zásadami, standardy a příslušnými metodikami. Samozřejmostí je plnění veškerých administrativních
a daňových povinností v řádných termínech.
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