
 

 

  
Obchodný kódex spoločnosti Keller – naše spôsoby práce 

  

 

Naše správanie je mimoriadne dôležité. Spoločne prispievame k našej firemnej kultúre 

spoločnosti Keller a to, čo robíme alebo nerobíme, má priame dôsledky pre našich 

blížnych. Iba jedno pochybenie môže zničiť našu povesť, našu cenu akcií a našu 

budúcnosť.  

 

Náš obchodný kódex správania sa vysvetľuje naše základné požiadavky na našich 

kolegov. Bez ohľadu na to, kde a v ktorom miesto pracujeme. Náš kódex kombinuje tri 

veci, ktoré nás chránia pred pochybeniami: 

 

1.  Zákon - musíme vždy dodržiavať zákon - to je jadro dôvery, ktoré je ukotvené v spoločnosti 

Keller. 

2. Kódex správania "Naše spôsoby práce"   a podporné usmernenia - tieto poskytujú 

potrebné podmienky vytvorené  informáciami, smernicami a inou podporou, aby sme 

zabezpečili, že neporušíme žiadne zákony. 

 

• Zabezpečenie zdravia a bezpečnosti 

všetkých: Sme pevne presvedčení, že 

nikto by nemal byť poškodený žiadnym 

výsledkom našej práce - a že každý je v 

bezpečí.   

• Podpora práv a rozmanitosti našich 

zamestnancov: Vážime si, podporujeme 

a chránime práva a dôstojnosť našich 

zamestnancov – aby sa so všetkými 

zaobchádzalo s rešpektom. 

• Etické a čestné správanie: Sme vždy 

čestní, pracujeme čestne a dodržiavame 

zákony - aby nám každý mohol dôverovať.  

• Nikdy nepripusťiť úplatkárstvo a 

korupciu: Vždy  sa držme ďalej od 

úplatkárstva a korupcie. Projekty a zmluvy 

vždy vyhrávame spravodlivým spôsobom , 

takže všetci naši partneri sa môžu 

spoľahnúť na skutočnosť, že rozhodnutia 

sa prijímajú zo správnych dôvodov. 

• Naša komunikácia prebieha otvorene a 

zodpovedne: komunikujeme otvorene, 

čestne, jasne a zodpovedne. 

 

 

• Vynikajúci zákaznícky servis a 

spolupráca s našimi dodávateľmi, aby 

sme dodržiavali naše vysoké štandardy 

- usilovne pracujeme na uspokojovaní 

potrieb našich zákazníkov a na prekročení 

ich očakávaní - aby s nami spolupracovali 

znova a znova. Dbáme na to, aby sme 

vybudovali konštruktívne vzťahy s našimi 

predajcami a aby porozumeli našim 

zásadám a štandardom.  

• Pracujeme v rámci komunít - správame 

sa zodpovedne a úctivo v komunitách, v 

ktorých pracujeme - pretože sme ich 

súčasťou. 

• Chráňme naše životné prostredie - 

rešpektujeme a chránime životné 

prostredie.   Chceme, aby naša práca 

mala   pozitívny vplyv na životné 

prostredie, aby sme chránili našu 

budúcnosť. 

• Postaviť sa za správnu vec - vždy sa 

postavíme za správnu vec, keď si 

myslíme, že naše zásady sú podkopávané 

- aby sme mohli spoločne dodržiavať naše 

zásady.  

 

 

 



 

 

3. Naše hodnoty – naše základné hodnoty integrity, spolupráce a excelentnosti  

zabezpečujú, že vždy robíme správnu vec pre našich kolegov, zákazníkov, akcionárov a 

komunity – a často ponúkame viac, než len dodržiavanie zákona a našich smerníc - 

spôsobu, akým pracujeme. 

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na miestneho úradníka pre etiku a 

dodržiavanie predpisov alebo secretariat@keller.com.   


