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Prohlášení o zásadách  
základních pracovních požadavků FSC 

 
Naše společnost se zavazuje k dodržování základních pracovních požadavků FSC. Zodpovědnost za 
dodržování základních pracovních požadavků a sebehodnocení společnosti má jednatel společnosti. 
Při uplatňování základních pracovních požadavků FSC naše společnost náležitě zohlední práva a 
povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy a současně plní cíle těchto požadavků, které 
jsou uvedeny níže: 
 
Dětská práce: 

• Společnost nezaměstnává pracovníky mladší 15 let. 

• Žádná osoba mladší 18 let není zaměstnaná v nebezpečných nebo těžkých pracích, s 
výjimkou školení v rámci schválených vnitrostátních zákonných předpisů a nařízení. 

• Společnost zakazuje nejhorší formy dětské práce. 
 
Nucená práce 

• Pracovní vztahy jsou dobrovolné a založené na vzájemném souhlasu, bez hrozby sankce. 

• Neexistuje žádný důkaz o jakýchkoli praktikách svědčících o nucené nebo povinné práci, 

mimo jiné včetně následujících: 
▪ fyzické a sexuální násilí 
▪ dluhové otroctví 
▪ zadržování mezd/včetně zaplacení zaměstnaneckých poplatků a/nebo úhrady 

zálohy při nástupu do zaměstnání 
▪ omezení mobility/pohybu 
▪ zadržování pasů a dokladů totožnosti 
▪ vyhrožování udání úřadům. 

 
Diskriminace v zaměstnání a při práci 

• Postupy v zaměstnání a při práci jsou nediskriminační. 
 
Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 

• Pracovníci mohou založit organizaci pracovníků nebo se k ní připojit na základě vlastní volby. 

• Společnost uznává úplnou svobodu organizací pracovníků při vytváření vlastních stanov a 
pravidel. 

• Společnost uznává práva pracovníků na zapojení se do zákonných činností spojených se 
založením, pomocí nebo připojením se k organizaci pracovníků a práva nic z uvedeného 
nečinit a nebude diskriminovat nebo trestat pracovníky za uplatňování těchto práv. 

• Společnost vyjednává se zákonně založenými organizacemi pracovníků a/nebo s řádně 
zvolenými zástupci v dobré víře a s maximálním úsilím dosáhnout dohody o kolektivním 
vyjednávání. 

• Kolektivní smlouvy jsou uplatňovány tam, kde existují. 
 
 
V Horních Věstonicích dne 14.3.2022                   Ing. Adam Kratochvíl  

   jednatel společnosti 

 


