
 

 

 

 

 

Kodex obchodního chování společnosti Keller – Naše 

způsoby práce 
 

Naše chování je důležité. Společně přispíváme k tvorbě kultury společnosti Keller a to, 

co děláme nebo neděláme, má přímý vliv na lidi kolem nás. Jediný skutek nebo 

opomenutí může zničit naši pověst, hodnotu a budoucnost. 

 

Náš Kodex obchodního chování stanovuje minimální očekávání pro všechny kolegy, bez 

ohledu na působiště nebo podnikání společnosti Keller. Kodex slučuje tři prvky, které 

zajišťují naši bezpečnost: 
 

1. Zákon - vždy musíme dodržovat zákon - to je základem důvěry zúčastněných stran ve společnost 

Keller. 

 

2. Naše způsoby práce a podpora zásad – tyto nám poskytují ochrannou vrstvu informací, pokynů a 

podpory, abychom zajistili, že neporušujeme zákony: 

 

• Ochrana zdraví a bezpečnost všech  

Věříme, že v důsledku naší činnosti by 

neměl být nikdo zraněn – všichni naši 

pracovníci jsou v bezpečí. 

 

• Podpora práv a různorodosti 

zaměstnanců 

Uznáváme, podporujeme a chráníme 

práva a důstojnost jednotlivce a 

různorodost našich pracovníků - se 

všemi je jednáno s respektem. 

 

• Zachovávání etického a čestného 

jednání 

Jsme vždy čestní, jednáme charakterně 

a dodržujeme zákon - proto nám všichni 

důvěřují. 

 

• Odstup od úplatků a korupce 

Vždy dbáme na to, abychom se vyhnuli 

úplatkům a korupci. Zakázky získáváme 

čestně a lidé vědí, že naše rozhodnutí 

jsou činěna ze správných důvodů. 

 

• Při komunikaci zachováváme 

otevřenost a odpovědnost 

Komunikujeme otevřeně, čestně, jasně 

a odpovědně. 

 

• Poskytujeme skvělé služby 

zákazníkům a spolupracujeme se 

svými dodavateli, abychom zajistili 

dodržování našich standardů 

Snažíme se naplnit potřeby našich 

zákazníků a překonat jejich očekávání 

tak, aby s námi pracovali i v 

budoucnosti.  Dbáme na budování 

konstruktivního vztahu s dodavateli, 

kteří chápou naše zásady a standardy, 

jimiž se řídíme.  

 

• Spolupráce s komunitou 

Chováme se odpovědně a ohleduplně 

ke komunitám, v nichž pracujeme, 

protože jsme jejich součástí. 

 

• Ochrana životního prostředí 

Respektujeme a chráníme životní 

prostředí a snažíme se na něj mít 

pozitivní vliv – chráníme tak 

budoucnost. 

 

• Prosazujeme to, co je správné 

Pokud máme dojem, že něco ohrožuje 

naše zásady, vždy se ozveme a tak tyto 

zásady společně prosazujeme. 

 

 



 

 

3. Naše hodnoty – naše klíčové hodnoty Integrita, Spolupráce a Dokonalost zajišťují, že se vůči 

svým kolegům, zákazníkům, vlastníkům a společnosti vždy chováme správně – často nejen pouhým 

dodržováním zákona a způsobů naší práce. 

 

Pro další informace se prosím obraťte na místního pracovníka pro etiku a dodržování předpisů nebo 

na secretariat@keller.com 


