Kodex chování společnosti OEM Automatic, spol. s r.o.
(dále jen „OEM“)
OEM se při své činnosti zavazuje kromě jiného dodržovat právní předpisy účinné v České
republice, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Stejně tak OEM dodržuje vnitřní
kodex chování. Jednou z hlavních priorit společnosti upravenou v kodexu chování je:
Protikorupční politika
OEM pracuje na své dobré pověsti založené na čestnosti, poctivosti a nulové toleranci k
úplatkářství, vydírání a korupci v jakékoliv formě. OEM odmítá jakékoliv projevy korupčního
jednání. OEM si je plně vědoma, že dávání i přijímání úplatku je jak nezákonné tak neetické, a
proto vylučuje jakékoliv chování, které by mohlo splňovat znaky přijetí, nabídnutí či poskytnutí
úplatku.
OEM nebere na lehkou váhu žádné podezření z korupčního chování a všechny podněty pečlivě a
důkladně prošetří a v případě zjištění jakéhokoliv pochybení přísně postihuje, a to kázeňsky
v rámci společnosti i podniknutím nezbytných právních kroků.
V tomto smyslu OEM ve vztahu k veřejným orgánům nikdy nenabídne, nesvěří, nepůjčí,
neposkytne, nepředá ani neslíbí jakékoliv cenné věci, ať už finančního či věcného charakteru,
stejně jako neposkytne žádnou výhodu, která by nebyla v souladu s právními předpisy.
Akceptovatelné je poskytování např. firemních propisek a podobných drobných reklamních
předmětů, naopak nepřijatelné jsou dary ve formě luxusních předmětů, elektroniky, stejně jako
finanční obnosy, a to i ve formě poukázek či šeků.
OEM se vyhrazuje i vůči nepřímému korupčnímu jednání prostřednictvím třetí osoby, a proto
takové jednání netolerujeme ani u obchodních partnerů, dodavatelů či zákazníků.
OEM výslovně zakazuje všem zaměstnancům požadovat či přijmout finanční plnění ze strany
třetích osob stejně jako jeho nabízení nebo poskytování, a to bez ohledu na to, zda se jedná o
osoby veřejně činné (osoby ve veřejných funkcích, politici, osoby ze státní správy, územně
samosprávných celků) či ze soukromého sektoru. Tento zákaz se vztahuje i na zahraniční a
mezinárodní subjekty.
Postoj OEM vůči politickým stranám a hnutím je zcela neutrální. Z toho důvodu nepřispíváme
žádným politickým stranám a hnutím, ani nepodporujeme organizace či nadace s napojením na
politické strany či hnutí.
Jakékoliv jednání s veřejnými orgány probíhá vždy přímo a čestně. OEM se ani vědomě ani
úmyslně nedopouští falešných prohlášení vůči veřejným orgánům.
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