
KÓDEX SPRÁVANIA 
(Verzia: Jún 2020)

Pri prenájme autožeriavov, pracovných plošín, zabezpečení špeciálnej prepravy a dvíhaní ťažkých bremien je našou každoden-
nou záležitosťou zabezpečiť prepravu ľudí i nákladov. Sme veľmi zodpovední, pokiaľ ide o zúčastnené strany. Dôsledkom našej 
medzinárodnej činnosti sme vystavení rôznym sociologickým, politickým a právnym podmienkam, ktoré vždy dodržujeme. 
Kódex správania je založený na našich etických a morálnych zásadách, na vyhlásení poslaní spoločnosti a na našich HSEQ 
povinnostiach a zásadách. Týmto vytvára základ pre všetky obchodné činnosti i rozhodnutia, takisto etické a právnicky správne 
konania našich zamestnancov.

Pravidlá kódexu v rámci skupiny Prangl platia pre všetkých zamestnancov. Naše zásady s prihliadaním na kvalitu, prostredie, 
bezpečnosť a zdravie sa nachádzajú v dokumente “Zásady a povinnosti”. 

Kódex správania, ako aj HSEQ zásady a povinnosti sú taktiež povinné pre všetkých s nami spolupracujúcimi subdodávateľmi 
a obchodnými partnermi.

Treba vynaložiť primerané úsilie k tomu, aby všetky zúčastnené strany a spolupracujúci obchodní partneri dodržiavali náš Kódex 
správania.

1. Dodržiavanie zákonov
Treba dodržať všetky platné zákony a nariadenia danej krajiny. Všetci zamestnanci sa musia oboznámiť s platnými zákonmi a 
inými nariadeniami v rámci ich zodpovednosti.

2. Ľudské práva
Medzinárodne aplikované ľudské práva (Charta OSN Európskeho dohovoru pre ľudské práva) sa považujú za základné hodnoty, 
ktoré by mal dodržať každý zamestnanec bez porušenia. Zákaz sa uplatňuje na nútenú a detskú prácu. Zamestnanci nemôžu 
byť diskriminovaní a každý musí mať rovnakú príležitosť. Nevhodné zaobchádzania so zamestnancami, ako sú sexuálne obťa-
žovanie, psychické obťažovanie alebo akákoľvek diskriminácia, nebudú tolerované.

3. Sloboda združovania a prejavu
Pracovníci majú právo založiť a vstúpiť už do existujúcich odborov, aj zúčastniť sa kolektívneho vyjednávania. Členovia týchto 
odborov alebo zväzov nemôžu byť zvýhodnení alebo znevýhodnení.

4. Pracovné hodiny a odmena
Pracovné hodiny je potrebné dodržiavať podľa zákonov príslušného štátu. Zamestnancovi prináleží primeraná odmena pri 
 dodržiavaní platových predpisov krajiny, v ktorej sa činnosť realizuje.



5. Vybavenie sťažností
Podľa tohto kódexu, podľa zásad a pravidiel má právo každý zamestnanec anonymne nahlásiť násilie.

6. Boj proti korupcii a úplatkárstvu
Žiadna forma korupcie a úplatkárstva nie je tolerovaná. Výhody, ktoré umožňujú nespravodlivé zvýhodnenie alebo ovplyvnenie 
nebudú nikdy ponúknuté ani prijaté. Zahŕňa to aj vzdanie sa alebo prijatie neprípustných urýchlených platieb. Ak ktorýkoľvek 
 zamestnanec dostane peniaze alebo mu ponúknu peňažnú výhodu, musí to odmietnuť a informovať o tom svojho nadriadeného.  
Výnimku tvoria dary nízkej hodnoty a zábavy s obsahom obchodných zvyklostí.

7. Férová súťaž, kartelové právo
Transparentné a férové správanie na trhu je základným pravidlom súťaživosti. Nie je možnosť zúčastniť sa na určovaní cien 
trhu alebo na získavaní zákazníkov, obchodných dohôd alebo vyrovnávaní ponúk. Treba dodržať medzinárodné a vnútroštátne 
 zákony o hospodárskej súťaži.

8. Pranie peňazí
Je zakázané vykonávať také činnosti, ktoré porušujú predpisy o praní špinavých peňazí. Pranie špinavých peňazí je infiltráciou 
ilegálne získaných peňažných prostriedkov alebo nezákonných činností (napr. korupcia, podplácanie, lúpež, obchod so zbra-
ňami alebo daňový únik) do zákonného alebo hospodárskeho okruhu.

9. Konflikt záujmov
Zamestnanci v súvislosti so svojou prácou sa môžu ocitnúť v takej situácii, v ktorej ich ekonomické a osobné záujmy môžu 
byť v rozpore so záujmami spoločnosti Prangl. Treba sa znažiť predísť všetkym konfliktom záujmov, ich výskytom a predísť ich 
zverejneniu. To znamená, že všetci zamestnanci, ktorí sa ocitnú v takejto situácii konfliktu záujmov, musia tento fakt oznámiť 
najbližšiemu nadriadenému bez toho, aby boli o to požiadaní.

10. Ochrana údajov
Spoločnosť Prangl Gesellschaft m.b.H a jej pobočky spracujú osobné údaje svojich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov 
a iných obchodných partnerov v rámci ich činností. K ochrane osobných údajov sa prihliada veľmi vážne a vždy sú dodržané 
zákony o ochrane týchto údajov. Všetci zamestnaci manipulujú s osobnými údajmi veľmi obozretne a citlivo.

11. Ochrana majetku spoločnosti a používanie informačných technológií
S majetkom Prangl Gesellschaft m.b.H. a všetkých pridružených spoločností treba zaobchádzať i skladovať ich opatrne a je 
potrebné ich chrániť pred stratou, krádežou alebo zneužitím. Všetky pracovné a komunikačné prostriedky (internet, email) sa 
poskytujú iba na profesionálne používanie. Nariadenia súvisiace s používaním internetu sa nachádzajú v príručke o internete. 
IT zariadenia treba zabezpečiť vyhovujúcou ochranou. Heslá by sa nemali poskytnúť tretím osobám. Ak sa údaje, týkajúce sa 
spoločnosti, stratili alebo ich ukradli, o tomto fakte treba okamžite informovať nadriadeného. Ak dáta obsahovali digitálne údaje, 
treba o tom okamžite informovať IT oddelenie, ktoré následne vykoná príslušné kroky.

12. Bezpečnosť práce
Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a všetkých spolupracujúcich ľudí je na prvom mieste. Zdravie a bezpečnosť má 
prednosť pred akýmkoľvek poksytovaním služieb. Všetci zamestnanci musia podporiť zdravie i bezpečnosť a dodržiavať s tým 
súvisiace nariadenia.

13. Sociálna kompetencia, dôvera, uznanie a zodpovednosť
Ceníme si našich zamestnancov, komunikujeme s nimi otvorene s rešpektovaním ich hodnôt a názorov. Sme pyšní na svoj 
tím a tešíme sa z každej generácie, ktorá pokračuje v našej vízii a základných hodnotách. Dobré partnerstvo pre nás zahrňuje 
dôveru a uznanie a na základe toho, robíme svoje rozhodnutia a vždy dodržíme svoje slovo. Uvedomujeme si našu finančnú, 
enviromentálnu i sociálnu zodpovednosť a plníme ju s najväčšou starostlivosťou.

14. Prostredie a ochrana podnebia
Šetríme naše prostredie a zdroje. Naše procesy sú zamerané na zníženie zásahu do enviromentálneho prostredia. Zavádzame 
opatrenia smerujúce k zníženiu emisií a úspory energie.

15. Firemá komunikácia
Komunikácia s médiami je výlučnou zodpovednosťou vedenia Prangl Gesellschaft m.b.H. Podrobné informácie a nariadenia 
nájdete v interných smerniciach.


