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*  V tomto dokumentu 

používáme mužský 

tvar. Děje se tak čistě za 

účelem lepší čitelnosti 

textu a jsou tím myšlena 

obě pohlaví. 

Předmluva

Dr. L. Brzoska

CEO

A. Jansen

SVP HR

Vážené dámy a pánové,

cílem naší práce je vytvářet trvalé hodnoty a dbát na dodržování 

etických zásad. Jsou to pevné součásti naší podnikové  kultury a 

motivace pro naši neustálou snahu o inovace. Přebíráme odpověd-

nost za naše zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery a veškeré 

naše aktivity všude ve světě. 

Jako rodinný podnik nás utváří respekt, integrita, vysoká obchodní 

morálka, trvale udržitelné a ekologické hospodaření. Naši zaměst-

nanci jsou páteří koncernu Jungheinrich. Jejich ochrana a spokoje-

nost, dodržování jejich práv a jejich podpora mají pro nás vysokou 

prioritu. Velmi dobré vztahy s našimi zákazníky a obchodními part-

nery jsou již po několik desetiletí základem našeho úspěchu. 

Zasazujeme se celosvětově o dodržování lidských práv a hlásíme se 

k Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů, principům 

OECD pro vícenárodnostní podniky, úmluvám Mezinárodní orga-

nizace práce (ILO) a Národnímu akčnímu plánu pro hospodářství a 

lidská práva (NAP). Dodržování místních odlišností je pro nás přitom 

nezbytností. 

Jako globální dodavatel intralogistických řešení myslíme vždy 

 stejnou měrou sociálně, ekologicky i ekonomicky. 

Jungheinrich AG
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1.1 Chráníme lidská práva 

Jako přední světová společnost v oblasti intralogistiky neseme 

odpovědnost za naše zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, 

naše výrobky i naše jednání všude ve světě. Jsme rodinný podnik, 

jednání orientované na určité hodnoty je součástí naší podnikové 

kultury. Od našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů 

všude ve světe požadujeme vždy odpovědné a etické jednání, které 

je v souladu se zákonem. Chráníme a respektujeme lidská práva. 

Z jejich porušení vyvodíme závažné důsledky. Pokud jsou v tomto 

ohledu národní předpisy přísnější, plně je respektujeme.

1.2. Dodržujeme národní a mezinárodní směrnice

Zasazujeme se o celosvětové dodržování lidských práv a podporu-

jeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Spojených národů. Kromě 

toho respektujeme principy OECD pro vícenárodnostní podniky, 

úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) a na spolkové úrovni 

Národní akční plán pro hospodářství a lidská práva (NAP). 

Úvod1
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2.1. Naše pracovní podmínky

Našim zaměstnancům vyplácíme mzdy a hradíme za ně  sociální 

dávky, které nejsou nižší než minimální standardy stanovené 

 zákonem, respektive běžné v dané branži. S ohledem na pracovní 

dobu, dodržování přestávek a čerpání dovolené dbáme na dodržování 

národních zákonů a ustanovení, respektive standardů běžných v dané 

branži. Totéž platí i pro zaměstnance, kteří z povahy své práce nemají 

na žádné z našich poboček pevné pracoviště (např. servisní technici). 

Všude ve světě nabízíme velmi dobré pracovní podmínky, flexibilní 

pracovní a různé kariérní modely, podporujeme inovativní nápady 

a dáváme našim zaměstnancům prostor pro seberealizaci. Svým 

zaměstnancům navíc nabízíme široké portfolio možností dalšího 

vzdělávání. Kromě toho dbáme práva na odpočinek, včetně placených 

dovolených a práva na soukromý život.

2.2. Naše snaha o větší integraci a rozmanitost

V našem podniku nenajdete diskriminaci, se všemi zaměstnanci jed-

náme stejně, s úctou a respektem. Cílem společnosti Jungheinrich je 

zamezit znevýhodňování zaměstnanců z důvodu věku, tělesného či 

duševního omezení, etnického původu, barvy pleti, pohlaví, těhoten-

ství, sexuální orientace, národnosti a náboženství. V našich závodech 

ani na místech, kde je vykonávána činnost pro Jungheinrich, netole-

rujeme žádný druh fyzického, psychického, sexuálního ani verbálního 

zneužívání či šikany a žádné fyzické ani mentální donucovací pro-

středky. Od našich zaměstnanců očekáváme profesionální a férové 

jednání s kolegy, zákazníky i obchodními partnery, plné respektu. 

Opatření k ochraně lidských práv  
a ochraně zdraví při práci 2
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2.3. Naše kolektivní práva

Ctíme právo na smluvní svobodu a kolektivní vyjednávání v souladu 

s platnými právními předpisy. Úzká spolupráce se zástupci zaměst-

nanců založená na vzájemné důvěře je pro nás důležitou součástí 

naší činnosti. Základem vzájemné důvěry a kooperativní spolupráce 

je otevřený a konstruktivní dialog založený na vzájemném respektu. 

Dohody, které vzejdou z kolektivního vyjednávání, jsou pro zaměst-

nance vždy transparentně zadokumentovány a plněny.

2.4. Náš aktivní přístup v oblasti dodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví na pracovišti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci hrají pro nás taktéž důležitou 

roli. Staráme se o to, aby všude na světě byly dodržovány jednotné 

standardy. Rozpoznání možných rizik a jejich odstranění, stejně jako 

odvrácení nebezpečí, bezpečnost zařízení či bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, podléhají v rámci našich interních směrnic a procesů 

neustálému procesu zlepšování. Dbáme na dodržování aplikovatel-

ných relevantních zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

příslušných předpisů a ustanovení a zajišťujeme pro naše zaměst-

nance bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Kromě toho pod-

porujeme neustálý vývoj opatření a systémů sloužících k podpoře 

ochrany zdraví při práci a nabízíme našim zaměstnancům konkrétní 

podporu ve formě školení.  

Mezi naše důležitá pravidla patří:

	X Vedoucí pracovníci vykonávají svěřené úkoly zodpovědně a jdou 

příkladem při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

	X Naši zaměstnanci postupují podle bezpečnostních předpisů a 

aktivně přispívají ke zlepšení ochrany zdraví při práci.

	X Díky školením a dalšímu vzdělávání umožňujeme zaměstnancům 

v praxi uplatňovat naše základní principy jednání. Všichni naši 

zaměstnanci jsou povinni hlásit ohrožení a potencionální  ohrožení 

svým nadřízeným, bezpečnostnímu technikovy nebo osobám 

zodpovědným za bezpečnost na pracovišti.

Opatření k ochraně lidských práv  
a ochraně zdraví při práci2
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Opatření k ochraně lidských práv  
a ochraně zdraví při práci 2

	X Naše pracoviště jsou koncipovaná s ohledem na stav techniky a 

pracovní medicíny tak, aby odpovídala zdravotním, ergonomickým 

a bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolována, zda 

na nich nehrozí nebezpečí.

	X Je třeba zamezit úrazům, nehodám a nemocem z povolání. 

Všechny nehody jsou zaznamenávány a analyzovány, abychom 

nasazením odpovídajících opatření v budoucnu zamezili jejich 

opakování. Snažíme se zredukovat počet pracovních úrazů a s tím 

spojených dnů pracovní neschopnosti na minimum.

2.5. Naše aktivita proti nucené a dětské práci

Respektujeme a podporujeme dodržování mezinárodně uznávaných 

lidských práv a netrpíme žádnou nucenou a dětskou práci, práci za 

trest, otroctví ani obchod s lidmi. Dodržujeme minimální věk pro 

výkon práce podle platných národních právních předpisů. V případě, 

že v tomto ohledu národní právní předpisy chybí, orientujeme se 

podle mezinárodně uznávaných standardů OSN. Zvlášť  upozorňujeme 

na předpisy specifické pro danou zemi, jakým je např. ve Velké Británii 

Modern Slavery Act. 

	X Velká Británie – Modern Slavery Act 

https://www.jungheinrich.co.uk/resource/blob/112444/b1be98089453595e48432e0f2b5c8ce7/download-modern-slavery-act-jungheinrich-uk-modern-slavery-statement-data.pdf
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Opatření k ochraně lidských práv  
a ochraně zdraví při práci2

2.6. Naše nabídka školení

Osobní a odborné vzdělávání našich zaměstnanců staví na těchto 

bodech:

	X Systematická podpora talentu a rozvoje

	X Široký interdisciplinární výběr interních školení

	X Pochopení ze strany vedoucích pracovníků v rámci celého koncernu 

	X Strategický a mezinárodní rozvoj vedoucích pracovníků 

	X Vysoce kvalitní a úspěšné školicí programy s více než 40 letou tradicí

	X Coaching, mentoring a další individuální formáty rozvoje

	X Mezinárodní spolupráce s externími partnery v oblasti kvalifikace  

a dalšího vzdělávání

Jungheinrich Training Center nabízí níže uvedené služby:

	X Rozsáhlé kvalifikační koncepty pro všechny cílové skupiny prodeje 

(vč. certifikací)

	X Jungheinrich “CAMPUS” jako digitální výukovou platformu všech 

zaměstnanců všude ve světě

	X Vlastní výchovu školitelů prostřednictvím Jungheinrich Trainer 

Academy

	X Mezinárodní systém multiplikátorů, jenž zajišťuje dodržování 

 celosvětově adaptovaných školicích standardů

	X Tvorbu systému managementu kvality za účelem trvalého  

zajištění našich kvalifikačních standardů

	X Neustálé vylepšování všech školicích procesů prostřednictvím 

Jungheinrich Academy

Naší snahou je zajistit dlouhodobě vysokou výkonnost a možnost 

uplatnění. Vedle odborné kvalifikace je pro nás velmi důležitý i 

 osobní rozvoj. Rovnost šancí pro nás představuje významný aspekt 

co se týče přístupu k možnostem vzdělávání. 
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Opatření k ochraně lidských práv  
a ochraně zdraví při práci 2

2.7. Náš aktivní přístup na poli soukromého práva a ochrany 

osobních údajů

Zpracováváme údaje našich obchodních partnerů, jako jsou např. 

zákazníci nebo dodavatelé, ale také osobní údaje zaměstnanců a 

uchazečů o práci. Jedná se o osobní údaje, a proto je nutno s nimi 

nakládat podle zákona na ochranu dat. Respektujeme právo na 

ochranu dat a základní práva každého jednotlivce a dodržujeme 

příslušné zákony - především evropské nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR). Staráme se o to, aby osobní údaje byly v bezpečí, 

nebyly zneužity ani zcizeny. Kromě toho garantujeme jejich zpraco-

vávání transparentním způsobem.

Toto zajišťujeme za pomoci celokoncernového systému man-

agementu ochrany osobních údajů spolu s příslušnými interními 

směrnicemi, podrobných pracovních postupů, školení zaměstnanců 

ohledně nutnosti dodržování ochrany osobních údajů,  odpovídající 

technické úrovně zabezpečení a odpovídajících struktur našich 

informačních systémů. 

Další informace týkající se ochrany osobních údajů vč. kontaktů 

 naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese   

www.jungheinrich.cz.

	X Prohlášení o ochraně osobních údajů Jungheinrich 

https://www.jungheinrich.cz/ochrana-osobnich-udaju-607348
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Očekávání a přístup vůči externím partnerům3

Naše požadavky na obchodní partnery a dodavatele

Pro společnost Jungheinrich není bezúhonné chování jen předpo-

kladem spolupráce v rámci podniku založené na vzájemné důvěře, 

ale i podstatou spolupráce s našimi dodavateli, zákazníky i ostatními 

obchodními partnery. Naše základní principy tohoto přístupu jsme 

definovali v kodexu chování. Vycházejíc z této filosofie přirozeně 

vyhledáváme spolupráci s partnery, kteří sledují stejné principy. 

 

	X Kodex chování Jungheinrich 

	X Dodavatelský kodex Jungheinrich 

https://www.jungheinrich.com/resource/blob/5970/f24cd0894299a05a4bdec30210f07a3c/verhaltenskodex-2020-data.pdf
https://www.jungheinrich.com/en/about-us/purchasing/transparency-and-responsibility-in-our-supply-chain-655322
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4.1. Naše odpovědnost

Jako mezinárodní rodinný podnik klademe obzvláště silný důraz na 

jednání orientované na určité hodnoty. Zavazujeme se k dodržování a 

ochraně lidských práv. Garantujeme, že všichni naši zaměstnanci znají 

a plní naše požadavky a nároky na kvalitu, jenž jsou zakotveny v lid-

skoprávním a pracovně bezpečnostním kodexu. Všichni  zaměstnanci, 

jakož i externí třetí osoby mají k dispozici přímé nebo anonymní 

 možnosti k tomu, jak nás kontaktovat.

4.2. Naše kontrolní mechanismy 

Očekáváme, že lidskoprávní a pracovně bezpečnostní kodex budou 

dodržovat celosvětově všechny společnosti Jungheinrich. Za pravi-

delnou kontrolu jeho dodržování je odpovědná koncernová revize 

Jungheinrich. 

4.3. Možnosti, jak nás kontaktovat

Naši zaměstnanci mají několik možností, jak nás kontaktovat  osobně. 

V případě dotazů a nejasností se mohou obrátit buď na svého přímé-

ho nadřízeného nebo osobu odpovědnou za dodržování předpisů a 

povinností (compliance), a to buď u nich na pracovišti nebo centrálně. 

Anonymně mohou využít Jungheinrich OpenLine. 

Pro externí třetí osoby rovněž nabízíme možnost přímého  kontaktu, 

a to prostřednictvím kontaktní osoby. Kromě toho vám naše 

 Jungheinrich OpenLine Portál a telefon, umožňuje  anonymně 

 kontaktovat osobu, které centrálně odpovídá za dodržování 

 předpisů a povinností (compliance). 

Informace k tomuto tématu naleznete zde: 

	X www.jungheinrich.com/compliance

Dodržování lidskoprávního a pracovně 
bezpečnostního kodexu a jeho kontrola 4

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/corporate-governance/compliance-6230
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Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany 

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz
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