Politika společenské odpovědnosti
Společnost VWS MEMSEP s.r.o si stanovila politiku společenské odpovědnosti v souladu se strategií
mateřské společnosti SADE CGTH, která je součástí globální skupiny Veolia. S touto politikou jsou
prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci, je sdělována všem osobám, které pracují pro společnost
nebo v její prospěch a je dostupná pro zainteresované strany v místě sídla společnosti a na jejích webových
stránkách. Účelem této politiky je definovat základní principy a představit dobrovolný závazek chovat se
v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i okolní společnosti, prostřednictvím vysokých etických
standardů, snahou o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, pěstováním dobrých vztahů se
zaměstnanci a podporou regionu, ve kterém působí.
Politika společenské odpovědnosti ve skupině Veolia zahrnuje následující hodnoty, které tvoří základ, na
kterém je postavena ekonomická, sociální a environmentální výkonnost celé skupiny a ke kterým se
společnost VWS MEMSEP s.r.o. hlásí:
•
•
•
•
•

Odpovědnost
Solidarita
Respekt
Inovace
Orientace na zákazníka

Společnost VWS MEMSEP s.r.o. se řídí pravidly chování přijatými ve skupině Veolia, která platí pro
všechny zaměstnance při plnění jejich povinností na všech úrovních řízení v oblastech:
•
•
•
•
•
•

Dodržování právních předpisů
Boj proti korupci
Předcházení střetu zájmů
Etika v oblasti financí a účetnictví
Mlčenlivost
Bezpečnost

Společnost VWS MEMSEP s.r.o. respektuje a dodržuje výše uvedené hodnoty a pravidla chování ve
vztahu k zainteresovaným stranám:
•

Zaměstnanci (zejména a nejenom v otázkách rovnosti na pracovišti, podpory solidarity, profesního
rozvoje zaměstnanců, zdraví, bezpečnosti a prevence rizik v sídle i při zakázkové činnosti díky
zavedenému systému managementu bezpečnosti podle normy OHSAS 18001:2008)

1

•

•

•

•

•
•

Zákazníci a spotřebitelé služeb (zejména v propagaci, nabídce a dodávce nových technologií,
snižujících spotřebu energií, nároky na vodu a minimalizujících negativní dopady na životní
prostředí)
Dodavatelé a externí poskytovatelé služeb (výběr a hodnocení dodavatelů zahrnuje i kritéria
hodnotící jejich přístup k životnímu prostředí a otázkám zdraví a bezpečnosti práce a prevenci
rizik)
Společnost (v otázkách podpory sponzorských a partnerských aktivit mateřské společnosti v míře
odpovídající velikosti firmy a jejího zařazení do struktury Veolia, řízení ekologických dopadů
v zakázkové činnosti díky zavedenému systému managementu EMS podle ČSN ISO 14001:2016,
otevřeného dialogu s ostatními zainteresovanými stranami v místě realizace zakázek)
Akcionáři a investoři (v otázkách pravidel chování vedoucích pracovníků odpovídajících za
schvalování finančních a účetních informací včetně povinností a pravidel týkajících se
bezúhonnosti, jednání s řádnou péčí, vnitřní kontroly a revizní činnosti)
Konkurence (dodržování zásad zdravé a férové a korektní hospodářské soutěže, výzva
zaměstnancům na upozorňování na případné nekalé jednání)
Veřejné orgány (respektování a sledování činnosti skupiny Veolia na globální úrovni při utváření
veřejné politiky a legislativy v otázkách souvisejících s její podnikatelskou činností).

Výše uvedená pravidla jsou rozpracována v dokumentech „Etický kodex“ (ed.2014), „Kodex
manažerského chování“ (ed. 2014) a „Competition law compliance guide“ (ed.2014), které jsou vodítky
pro každodenní chování všech zaměstnanců skupiny Veolia.
Závazky společnosti Veolie z hlediska společenské odpovědnosti jsou prezentovány v dokumentu „ Naše
závazky v oblasti udržitelného rozvoje“ (ed.2015).

V Praze 30.5. 2017

Jerome Gallard,
jednatel
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