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cENTES, spo|. s r.o., E. Rošického 364/9 České Budějovice

4. Zaměstnanecké vztahy, rovné postavení mužů a žen, zákazdiskriminace

Klademe důroz no silný o pevný vztah se všemi zaměstnonci, jehož záklodem je vzójemnó
úcta a důstojnost, Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí alespoň odpovídat
minimólním požadavkům nórodních zókonných norem a předpisŮ.

pIeti, pohIaví,
chara kteristiky.

a stejné postavení

a vzdě|ávání, které podporujíjejich

bylanižší než 15 |et nebo

formy

. Naše spo|ečnost se připravuje na získánícertif ikátu d|e |so 1.4001.

. Naším cílem je neustále z|epšovat hodnocení našich projektů, produktů a s|užeb z h|ediska
ochrany životního prostředí pomocí aktivního h|edání způsobů, jak snížit negativní v|ivy na
životní prostředí v průběhu ce|ého životního cyk|u těchto proje*tů, produktů a s|užeb.

V českých Budějovicích dne 16.9.2013
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