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Politika společenské odpovědnosti se vztahuje na všechny ve společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. včetně
ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a smluvních pracovníků. Naše zásady společenské
odpovědnosti platí stejně pro všechny.
Respektování základních lidských práv
Respektování práva
Dodržujeme zákony, pravidla a nařízení zemí, ve kterých působíme. Zaměstnanci mají právo vnést námitku
a jednat o pracovních podmínkách s vedením společnosti.
Žádná dětská práce
Jsme v souladu s národní legislativou a předpisy, které upravují zaměstnávání dětí. SAND TEAM, spol.
s r.o. je zásadně proti zaměstnávání nezletilých pracovníků a podporuje eliminaci zneužívání dětské práce.
Žádná diskriminace
Zajišťujeme rovné příležitosti a rovné zacházení bez ohledu na etnický původ, barvu pleti, pohlaví,
postižení, náboženství, národnost, sexuální orientaci, sociální původ nebo politické přesvědčení, pokud jsou
založeny na demokratických principech a toleranci lidí, kteří si smýšlí jinak.
Sexuální obtěžování
Odmítáme sexuální obtěžování a nátlak nebo jinou formu fyzického a psychického obtěžování.
Odstranění všech forem nucené práce
Zavazujeme se zajistit svobodnou volbu zaměstnání a odstranění veškerých forem nucené a povinné práce.
Zavazujeme se k dodržování všech platných zákonů a oborových norem týkajících se pracovní doby. Po
pracovnících se nesmí a nebude vyžadována pravidelná práce přesčas.
Odměna
Odměna vyplácená v SAND TEAM, spol. s r.o. bez ohledu na pohlaví odpovídá zákonem garantovaným
minimálním platbám, minimálním standardům příslušného národního sektoru průmyslu.
Zdraví a bezpečnost na pracovišti
Chráníme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Je důležité, aby naši zaměstnanci pracovali ve zdravém
a bezpečném prostředí.
Etika a pravidla podnikání
Korupce v našich obchodech
Vítězíme v obchodě integritou našich produktů, služeb a osobní povahou. Nepokoušíme se podnikat tím,
že se snažíme zkorumpovat úsudek našich zákazníků. Netolerujeme úplatkářství jednotlivců.
Neposkytujeme ani nepřijímáme přepychové nebo extravagantní dary. Netolerujeme a aktivně se bráníme
korupci v našich obchodech. Finanční transakce společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. jsou transparentní.
Konkurence
Věříme v silnou konkurenci a nepoužíváme nelegální či neetické prostředky k získání výhod oproti
konkurenci. Používání nezákonných nebo neetických prostředků k získání konkurenční výhody je
zakázáno.
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Naše produkty
Poskytujeme bezpečné a kvalitní produkty. Uplatňujeme šetrné a ekologické postupy ve výrobě produktů
a při poskytování služeb. Řešíme rizika a chyby a neskrýváme je.
Důvěrnost
Chráníme důvěrné informace SAND TEAM, spol. s r.o., osobní údaje našich zaměstnanců a respektujeme
důvěrné informace našich konkurentů. Sdílení důvěrných informací společnosti není povoleno.
Filantropie
Společnost podporuje postižené děti a děti bez domova a podílí se na sponzorování veřejných aktivit v obci.
Oblast environmentu a kvality
Společnost SAND TEAM, spol. s r.o. má zavedený a certifikovaný systém kvality a environmentu podle
norem ISO 9001 a ISO 14001.
Stěžejní aktivitou společnosti je výzkum a vývoj anorganických geopolymerních pojivových systémů
šetrných k životnímu prostředí.
Společnost se zavazuje omezovat vliv na životní prostředí, pozornost je věnována spotřebě energií a
přírodních zdrojů, kvalitě ovzduší, emisím skleníkových plynů, kvalitě a spotřebě vody, nakládání s odpady
a obaly, nakládání s chemickými látkami a prostředky a prevenci závažných havárií.
Dodavatelský řetězec
Tyto zásady se vztahují na všechny dodavatele a jejich pracovníky a další zástupce, kteří působí pro
společnost SAND TEAM, spol. s r.o.
Zavazujeme se být zodpovědným a cenným partnerem v dodavatelském řetězci. Budeme nadále vytvářet
udržitelné podnikání, které slouží zákazníkům, partnerům, zaměstnancům, ale i komunitám, ve kterých žijí.
Při plnění potřeb zákazníků se spoléháme na odborné znalosti a dovednosti dodavatelů a spolupracujeme
pouze s dodavateli, kteří dodržují všechny platné zákony včetně příslušných zákonů v oblasti práce,
zaměstnanosti, lidských práv, mezd a pracovní doby, životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti.
Zavazujeme se pracovat s dodavateli na vytváření efektivnějších, bezpečnějších a udržitelnějších
dodavatelských řetězců prostřednictvím dodržování principů a hodnot popsaných v politice společenské
odpovědnosti.
Upozorňování na negativní jevy
V případě zjištění porušení výše uvedených zásad je nutné, aby osoba, která je zjistí informovala vedení
společnosti.
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