Kódex o
dodržiavaní ľudských práv
a ochrane zdravia pri práci
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Predslov
Vážené dámy a vážení páni,
v centre našej práce je cieľ tvoriť trvalo udržateľné hodnoty
a zachovávať etické princípy. Sú to pevné súčasti našej p
 odnikovej
kultúry a motivácia pre našu kontinuálnu snahu o inovácie. My
preberáme zodpovednosť – za našich zamestnancov, zákazníkov,
obchodných partnerov a všetky naše aktivity na celom svete.
Ako rodinný podnik nás charakterizuje rešpekt, integrita, v ysoká
obchodná morálka, ako aj trvalo udržateľné a ekologické
hospodárenie. Naši zamestnanci sú chrbticou koncernu J
 ungheinrich.
Vysokú hodnotu má pre nás ich ochrana a pohoda, dodržiavanie
ich práv a ich podporovanie. Osobitná väzba s našimi zákazníkmi
a obchodnými partnermi je už mnoho desaťročí základom nášho
úspechu.
Zasadzujeme sa o zachovávanie ľudských práv na celom svete
a hlásime sa k Všeobecnej deklarácii ľudských práv Spojených
národov, k smerniciam OECD pre nadnárodné s poločnosti,
ku k
 ľúčovým pracovným normám organizácie International
Labour Organization (ILO), ako aj k Národnému akčnému plánu
pre h
 ospodárstvo a ľudské práva (NAP). Dodržiavanie lokálnych
osobitostí je pritom pre nás nevyhnutnosťou.
Ako globálny poskytovateľ riešení pre intralogistiku myslíme vždy
v rovnakej miere sociálne, ekologicky a ekonomicky.
* V tomto dokumente
používame mužský tvar;
slúži to len na ľahšiu
čitateľnosť a zahŕňa to
všetky pohlavia

Jungheinrich AG

Dr. L. Brzoska
CEO

A. Jansen
SVP HR
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Úvod

1.1. Zachovávame ľudské práva
Ako svetový líder v poskytovaní riešení pre intralogistiku nesieme
zodpovednosť za našich zamestnancov, zákazníkov, obchodných
partnerov, ako aj za naše výrobky a naše konanie na celom svete.
Sme rodinný podnik, súčasťou našej podnikovej kultúry je k onanie
zamerané na hodnoty. Od našich zamestnancov, zákazníkov
a obchodných partnerov na celom svete požadujeme vždy
zodpovedné, eticky bezchybné, udržateľné konanie v súlade s
právom. Zachovávame a rešpektujeme ľudské práva. Porušenia a
pochybenia vedú k vážnym dôsledkom. Ak národná legislatíva určuje
prísnejšie ustanovenia, sú tieto dodržiavané prednostne.
1.2. Presadzujeme národné a medzinárodné smernice
Zasadzujeme sa za zachovávanie ľudských práv na celom svete a
podporujeme Všeobecnú deklaráciu ľudských práv Spojených národov.
Okrem toho zohľadňujeme smernice OECD pre nadnárodné
spoločnosti, kľúčové pracovné normy organizácie International
Labour Organization (ILO) a na spolkovej úrovni Nemecka Národný
akčný plán pre hospodárstvo a ľudské práva (NAP).
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2.1. Naše pracovné podmienky
Vyplácame mzdy a hradíme sociálne odvody, ktoré nie sú nižšie
ako je zákonný a bežný štandard v odvetví. Dbáme na dodržiavanie
národných zákonov a ustanovení, resp. bežných štandardov v o
 dvetví
týkajúcich sa pracovnej doby, prestávok a dovolenky. To platí aj
pre takých zamestnancov, ktorí z dôvodu svojej pracovnej činnosti
nemajú pevné pracovisko v niektorej z našich pobočiek, ako sú
napríklad servisní technici.
Na celom svete ponúkame veľmi dobré pracovné podmienky,
flexibilné pracovné modely a rôzne kariérne modely, podporujeme
inovatívne nápady a našim zamestnancom poskytujeme p
 riestor
na ich rozvoj. Našim zamestnancom navyše ponúkame veľké
portfólio možností vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Okrem toho
rešpektujeme právo na oddych, vrátane platenej dovolenky, ako aj
právo na rodinný život.
2.2. Naša misia pre väčšiu inklúziu a rozmanitosť
Sme podnik bez diskriminácie a ku všetkým zamestnancom
pristupujeme rovnako, s úctou a rešpektom. Cieľom spoločnosti
Jungheinrich je zamedziť alebo odstrániť znevýhodnenia z dôvodu
veku, telesného alebo duševného obmedzenia, etnického pôvodu,
vonkajšieho vzhľadu, farby pokožky, pohlavia, tehotnosti, s exuálnej
orientácie, štátnej príslušnosti a viery zamestnancov. V našich
podnikoch ani pri vykonávaní činnosti pre spoločnosť J
 ungheinrich
netolerujeme žiadny spôsob fyzického, psychického, sexuálneho
alebo verbálneho zneužívania, obťažovania, alebo fyzického
či mentálneho nátlaku. Od našich zamestnancov očakávame
rešpektujúci, profesionálny a férový prístup ku kolegom, ako aj
k zákazníkom a obchodným partnerom.
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2.3. Naše kolektívne práva
Rešpektujeme práva na zmluvnú slobodu a kolektívne vyjednávanie
v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Dôverná a úzka s polupráca
so zástupcami zamestnancov je pre nás dôležitou súčasťou našej
činnosti. Základom vzájomnej dôvery a spolupráce je otvorený
a konštruktívny dialóg, ktorý sa vyznačuje vzájomným rešpektom.
Dohody ako výsledky kolektívnych vyjednávaní sú pre všetkých
zamestnancov transparentne zdokumentované a presadzované.
2.4. Naša angažovanosť za bezpečnosť a ochranu zdravia na
pracovisku
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci má pre nás mimoriadnu
hodnotu. Na celom svete zabezpečujeme vysoké jednotné štandardy.
Rozpoznávanie a zabraňovanie možným rizikám, ako aj odvrátenie
nebezpečenstiev, bezpečnosť zariadení a bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci sa kontinuálne vylepšujú v rámci našich interných
smerníc a procesov, ako aj manažmentu ochrany zdravia pri práci.
Dbáme na dodržiavanie príslušných platných zákonov a ustanovení
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pričom zabezpečujeme
bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre našich zamestnancov.
Okrem toho podporujeme ďalší kontinuálny vývoj opatrení a s ystémov
na ochranu zdravia pri práci a našim zamestnancom ponúkame
konkrétnu podporu vo forme školení.
Našimi dôležitými súčasťami a zásadami konania sú:
X Vedúci pracovníci zodpovedne vnímajú prenesené povinnosti a sú
príkladom pri realizácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
X Naší zamestnanci konajú podľa bezpečnostných predpisov a aktívne
prispievajú k zlepšeniu ochrany zdravia pri práci.
X Prostredníctvom vzdelávania a ďalšieho vzdelávania k
 valifikujeme
našich zamestnancov k tomu, aby úspešne presadzovali naše zásady
konania.
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Všetci zamestnanci sa tak zaväzujú hlásiť nebezpečenstvá
a potenciálne nebezpečenstvá svojmu n
 adriadenému,
bezpečnostnému technikovi alebo pracovníkovi poverenému
bezpečnosťou.
X Zariadenie našich pracovísk je pri zohľadnení stavu techniky a
pracovnej medicíny zdraviu vyhovujúce, ergonomické a bezpečné,
pracoviská sa pravidelne kontrolujú vzhľadom na nebezpečenstvá.
X Zamedzuje sa poraneniam, úrazom alebo chorobám z povolania.
Všetky úrazy sa zaznamenávajú a analyzujú, aby sa pomocou
zodpovedajúcich opatrení zabránilo ich opakovaniu. Usilujeme sa
o minimalizovanie počtu pracovných úrazov a s tým súvisiacich
dní výpadku.
X

2.5. Naše nasadenie proti nútenej a detskej práci
Rešpektujeme a podporujeme dodržiavanie medzinárodne
uznávaných ľudských práv a netolerujeme nútenú, detskú ani
trestnú prácu, otroctvo ani obchodovanie s ľuďmi. Dodržiavame
minimálny vek na prijatie do zamestnania podľa príslušne platných
národných ustanovení. Ak neexistujú žiadne vnútroštátne právne
predpisy, riadime sa medzinárodne uznávanými normami OSN.
Na špecifické štátne úpravy, ako je napríklad UK Modern Slavery
Act, odkazujeme osobitne.
X

UK – Modern Slavery Act
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2.6. Naša ponuka kvalifikácie
Ďalší osobný a odborný rozvoj našich zamestnancov je založený na
nasledujúcich bodoch:
X Systematické podporovanie a rozvoj talentov
X Veľký interdisciplinárny výber interných tréningov
X Pochopenie vedenia etablované v celom koncerne
X Strategický a medzinárodný rozvoj vedúcich pracovníkov
X Kvalitné a úspešné tréningové programy už viac ako 40 rokov
X Koučing, mentoring, ako aj ďalšie individuálne formáty rozvoja
X Medzinárodné kooperácie s externými partnermi v oblasti
kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania
Jungheinrich Training Center ponúka nasledujúce služby:
X Rozsiahle kvalifikačné koncepcie pre všetky cieľové skupiny predaja
(vrát. certifikácií)
X Jungheinrich „CAMPUS“ ako digitálna učebná platforma pre
všetkých zamestnancov na celom svete
X Vlastná firemná kvalifikácia trénerov prostredníctvom
Jungheinrich Trainer Academy
X Medzinárodný systém multiplikátorov, ktorý zabezpečuje realizáciu
celosvetovo adaptovaných tréningových štandardov
X Vybudovanie systému manažmentu kvality na trvalé zachovávanie
našich kvalifikačných štandardov
X Ďalší kontinuálny vývoj všetkých tréningov prostredníctvom
Jungheinrich Academy
Našou snahou je dlhodobo zabezpečiť vysokú výkonnosť a schopnosť
zamestnávania. Okrem odbornej kvalifikácie má centrálny význam
aj osobný rozvoj. Rovnosť šancí je pre nás dôležitým aspektom pri
prístupe k opatreniam na kvalifikáciu a školenia.
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2.7. Naša angažovanosť za právo na súkromnú sféru a za
ochranu osobných údajov
Spracovávame údaje o obchodných partneroch, ako napr.
zákazníkoch a dodávateľoch, ale aj o zamestnancoch a uchádzačoch.
Sú to o.i. osobné údaje, a preto je potrebné s nimi zaobchádzať
v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Rešpektujeme
práva na ochranu údajov a základné práva jednotlivca a držíme sa
príslušných zákonov – predovšetkým európskeho Všeobecného
nariadenia o ochrane údajov – za účelom ochrany a bezpečnosti
osobných údajov. Staráme sa o to, aby boli údaje bezpečné, aby sa
nezneužili ani nestratili. Okrem toho zabezpečujeme spracovanie
údajov transparentným spôsobom.
Zabezpečuje to celokoncernový systém manažmentu ochrany údajov
s príslušnými internými smernicami, podrobnými pracovnými n
 ávodmi,
školeniami zamestnancov o povinnostiach týkajúcich sa práva na
ochranu údajov, vrátane zabezpečenia primeranej technickej úrovne
bezpečnosti a príslušných štruktúr našich informačných systémov.
Ďalšie informácie o ochrane údajov vrátane kontaktných údajov
nájdete aj v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke
www.jungheinrich.sk.
X

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Jungheinrich
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Naše požiadavky na obchodných partnerov a dodávateľov
Pre spoločnosť Jungheinrich je bezúhonné správanie nielen
predpokladom dôveryhodnej spolupráce v rámci spoločnosti, ale
aj základom spolupráce s našimi dodávateľmi, zákazníkmi a inými
obchodnými partnermi. Naše základné princípy sme definovali
v Kódexe správania. Na tomto základe sa snažíme o spoluprácu
s partnermi, ktorí dodržiavajú rovnaké princípy.
X
X
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4.1. Naša zodpovednosť
Ako medzinárodný rodinný podnik má pre nás h
 odnotovo
orientovaný prístup osobitnú hodnotu. Zaväzujeme sa k dodržiavaniu
a zachovávaniu ľudských práv. Zabezpečujeme, aby všetci
zamestnanci poznali a spĺňali naše požiadavky na k valitu, ako aj
požiadavky, ktoré sú zakotvené v Kódexe o dodržiavaní ľudských práv
a ochrane zdravia pri práci. Pre všetkých z amestnancov, ako aj externé
tretie osoby sú k dispozícii rôzne priame alebo a
 nonymné kontaktné
možnosti.
4.2. Naše kontrolné zariadenie
Očakávame, že Kódex o dodržiavaní ľudských práv a ochrane
zdravia pri práci budú dodržiavať všetky spoločnosti Jungheinrich
na celom svete. Revízia koncernu Jungheinrich je zodpovedná za
pravidelnú kontrolu tohto dodržiavania.
4.3. Vaše možnosti kontaktu
Pre našich zamestnancov sú k dispozícii rôzne osobné možnosti
kontaktu. Môžu sa obrátiť buď na svojho priameho nadriadeného,
zodpovedného Compliance pracovníka vo svojej jednotke alebo tiež
centrálneho zodpovedného Compliance pracovníka, aby si objasnili
pochybnosti alebo možné porušenia. Okrem toho môžu anonymne
využívať Jungheinrich OpenLine.
Pre externé tretie osoby ponúkame rovnako osobných kontaktných
partnerov. Okrem toho umožňuje náš Jungheinrich OpenLine
portál a telefón, anonymne kontaktovať centrálneho zodpovedného
Compliance pracovníka.
Informácie o tom nájdete tu:
X www.jungheinrich.com/compliance
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