Kódex správania spoločnosti OEM Automatic, s.r.o.
(ďalej len ako „OEM“)
Spoločnosť OEM sa vo svojej činnosti zaväzuje okrem iného dodržiavať právne predpisy účinné
v Slovenskej republike, predovšetkým zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce (ďalej len
„Zákonník práce“), zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky
zákonník“). Spoločnosť OEM rovnako aj dodržuje vnútropodnikový kódex správania. Jednou
z hlavných priorít spoločnosti, ktorá je upravená v kódexu správania je:
Protikorupčná politika
Spoločnosť OEM pracuje na svojom dobrom mene, ktoré je založené na čestnosti, poctivosti
a nulovej tolerancii k úplatkárstvu, vydieraniu a korupcii v akejkoľvek forme. OEM odmieta
akékoľvek prejavy korupčného správania. OEM si je plne vedomá, že dávanie i prijímanie
úplatkov je nezákonné ako aj neetické, a preto vylučuje akékoľvek správanie, ktoré by mohlo
spĺňať znaky prijatia, ponúknutia či poskytnutia úplatku.
Spoločnosť OEM neberie žiadne podozrenie z korupčného správania na ľahkú váhu a všetky
podnety starostlivo a dôkladne prešetruje a v prípade zistenia akéhokoľvek pochybenia prísne
v rámci spoločnosti disciplinárne postihuje a podniká nevyhnuté právne kroky.
V tomto zmysle spoločnosť OEM nikdy, vo vzťahu k verejným orgánom, neponúkne, nezverí,
nepožičia, neposkytne, nepredá ani nesľúbi akékoľvek cenné veci, či už finančného alebo
vecného charakteru, rovnako ani neposkytne žiadnu výhodu, ktorá by bola v rozpore s právnymi
predpismi. Akceptovateľné je poskytovanie napr. firemných pier a podobných drobných
reklamných predmetov, neprijateľné sú naopak dary vo forme luxusných predmetov,
elektroniky, rovnako ani finančné obnosy vo forme poukážok či šekov.
Spoločnosť OEM sa ohradzuje aj voči nepriamemu korupčnému konaniu prostredníctvom tretej
osoby, a preto také konanie netolerujeme ani u obchodných partnerov, dodávateľov či
zákazníkov.
Spoločnosť OEM výslovne zakazuje všetkým zamestnancom požadovať či prijímať finančné
plnenie od tretích osôb ako aj ho ponúkať alebo poskytovať, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o
verejne činné osoby (osoby vo verejných funkciách, politikov, osoby zo štátnej správy, územne
samosprávne celky) či o osoby zo súkromného sektoru. Tento zákaz sa vzťahuje aj na zahraničné
a medzinárodné subjekty.
Postoj spoločnosti OEM voči politickým stranám a hnutiam je celkom neutrálny. Z toho dôvodu,
neposkytujeme príspevky žiadnym politickým stranám a hnutiam, ani nepodporujeme organizácie
či nadácie s prepojením na politické strany či hnutia.
Akékoľvek rokovania s verejnými orgány prebiehajú vždy priamo a čestne. Spoločnosť OEM sa
nedopúšťa, ani vedome ani úmyselne, falošných prehlásení voči verejným orgánom.
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