
Park-Ohio Holdings Corp.
Kodex obchodního chování a etiky



„Ve společnosti ParkOhio jsme zavázáni jednat poctivě a učinit z etiky prioritu. Jsme různorodou
rodinnou společností, která působí v mnoha zemích po celém světě, proto určení správné právní či
etické cesty nemusí být vždy zcela jasné. Tento kodex obchodního chování a etiky Vás nasměruje na
správnou cestu tím, že stanovuje základní principy, kterých se musíme držet všude, kde obchodujeme.
Držte se tohoto kodexu v práci, sdílejte jej se svými kolegy a týmy a jděte příkladem.

Pokud se objeví nějaký problém, ptejte se a požádejte o pomoc naše právní oddělení a oddělení pro
dodržování předpisů. Narazíte-li na nesprávné jednání v jakékoli formě, nahlaste jej příslušným
pracovníkům společnosti nebo na etické lince. Odveta vůči komukoli, kdo v dobré víře nahlásí
nesprávné jednání, nebude tolerována.

Děkujeme za Váš závazek k ochraně dlouhodobého odkazu poctivosti společnosti ParkOhio. Když
budeme společně pracovat na naplnění našich cílů tím správným způsobem, dosáhneme jako
společnost většího úspěchu.“

Matt Crawford

generální ředitel a předseda představenstva

Zpráva od Matta Crawforda, generálního ředitele
a předsedy představenstva
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Povinnosti vedení

➢ Manažeři mají zvláštní povinnost posilovat dodržování zásad

prostřednictvím tohoto kodexu a pěstovat prostředí, kde

zaměstnanci mohou hlásit problémy a ptát se beze strachu

z odvety. Manažeři, kteří jsou upozorněni na potenciální

porušení předpisů, musí záležitost nahlásit pracovníkovi

oddělení společnosti ParkOhio pro dodržování předpisů, řediteli

právního oddělení společnosti ParkOhio nebo členovi etické

komise. Manažeři nesmí podnikat vlastní vyšetřování

nahlášeného porušování předpisů.

Školení

➢ Všichni zaměstnanci musí projít školením týkajícím se kodexu.

Školení může probíhat živě nebo online prostřednictvím systému

řízení výuky. Protokoly školení spravuje oddělení pro dodržování

předpisů a oddělení lidských zdrojů společnosti ParkOhio a pro

určité skupiny zaměstnanců může být poskytnuto doplňkové

školení na téma specifických rizikových oblastí.

Rozsah

➢ Kodex je platný pro společnost Park-Ohio Holdings Corp.,

všechny divize, dceřiné společnosti a pobočky (souhrnně

„společnost“ nebo „ParkOhio“) a všechny ředitele, výkonné

pracovníky, vedoucí pracovníky a zaměstnance společnosti

ParkOhio (v kodexu označované jako „zaměstnanci“). Kromě

toho od agentů, smluvních partnerů, dodavatelů, distributorů,

zákazníků a dalších obchodních partnerů (souhrnně „obchodní

partneři“) očekáváme etické chování vycházející z kodexu.

Výjimku z kodexu může zaměstnanci udělit pouze

představenstvo společnosti.

Dodržování zákonů

➢ Minimálním požadavkem kodexu je dodržování všech

příslušných zákonů a předpisů ve všech místech našeho

obchodního působení. Pokud je zákon nebo předpis nejasný

nebo je v konfliktu s ustanovením kodexu, musíte požádat

o radu právní oddělení společnosti ParkOhio nebo oddělení

společnosti ParkOhio pro dodržování předpisů.

ZÁKLADY

mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
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Vyšetřování a disciplína

➢ Společnost vyšetřuje všechna hlášení potenciálního
porušení předpisů a od zaměstnanců se očekává
spolupráce a poskytování kompletních a pravdivých
informací ve spojení s vyšetřováním.

➢ Pokud vyšetřování odhalí, že zaměstnanec jednal
v rozporu s kodexem, našimi zásadami nebo
zákonem, bude okamžitě příslušným způsobem
potrestán, například ukončením pracovního poměru
a potenciální soudní žalobou.

▪ Viz stanovy a postupy vyšetřování etické komise.

Hlášení a zamezení odvetě 

➢ Zaměstnanec, který si je vědom nebo má podezření
ohledně porušování kodexu, interních zásad nebo
zákona, musí toto nahlásit zdroji ve společnosti nebo
prostřednictvím etické linky.

➢ Společnost zcela podporuje zaměstnance, kteří
upřímně v dobré víře nahlásí problém, a zamezí
odvetě proti zaměstnanci, který podává hlášení
a spolupracuje při vyšetřování. Odveta je sama
o sobě porušením kodexu a důvodem disciplinárního
opatření včetně ukončení pracovního poměru.

▪ Viz zásady týkající se informátorů a zamezení odvetě.

TAJNÁ HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=f5e47556-08b5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/cs-cz/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/0eebe4b4-e81a-e711-80dc-000d3ab1117e
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=995f7ddf-0bb5-e711-80d3-000d3ab0d899
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➢ Dary, zábava, pohoštění, cestování, večírky pro
zákazníky a další laskavosti musí být přesně
zaznamenány, musí být skromné, výjimečné a musí
sloužit pouze legitimním obchodním účelům.

➢ Politické příspěvky z kapitálu společnosti jsou zakázány
a charitativní dary musí být na legitimní charitativní
účel, a nikoli záminkou k získání výhod.

➢ Přijímáme zaměstnance nebo spolupracujeme
s obchodními partnery na základě jejich předností,
a nikoli na podporu zákazníků, státních úředníků či
dalších třetích stran.

➢ Praní špinavých peněz slouží k zamaskování finančních
zdrojů získaných na základě kriminální činnosti. Buďte
podezíraví a okamžitě hlaste velké platby v hotovosti,
platby z neobvyklého zdroje, finanční převody z nebo do
zemí nebo převody subjektům či od nich, které s danou
transakcí nesouvisí, neobvykle komplikované smlouvy
a pokusy obejít požadavky na záznamy a hlášení.

▪ Viz protikorupční zásady.

Úplatkářství a korupce jsou přísně 
zakázány.

➢ Je nepřípustné, aby zaměstnanec dával, přijímal nebo
nabízel někomu úplatek včetně tzv. usnadňujících
plateb. Raději zakázku ztratíme, než abychom ji získali
prostřednictvím úplatku, provize nebo jiné nevhodné
platby.

➢ Nezapomeňte, že úplatky zahrnují dávání a přijímání
čehokoli hodnotného – nejen zřejmých položek, jako je
například hotovost. Úplatek může být proveden
například prostřednictvím platby za neobchodní cestu,
charitativního daru, přehnaných darů nebo přijetím
zaměstnance jako laskavost.

➢ Zprostředkující třetí strany, například distributoři,
agenti, konzultanti a obchodní zástupci, také nesmí
poskytovat, nabízet ani přijímat úplatky jménem
společnosti ParkOhio. Všem třetím stranám, se kterými
chceme spolupracovat nebo obchodovat, musíme
věnovat náležitou péči.

PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=d22d123b-63be-e711-80df-000d3ab6ebad#page-1
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Soutěžíme slušně a k zákazníkům se
chováme s úctou.

➢ Zákazníky získáváme na základě našich produktů a služeb
a nehaníme konkurenci ani nepoužíváme neveřejné
informace o konkurenci.

➢ Zachováváme důvěru zákazníků a chráníme všechny jejich
údaje a informace. Zaměstnanci a obchodní partneři mají
přístup k údajům zákazníků, pouze pokud k tomu mají
legitimní obchodní důvody a pouze v souladu se zákonem.

➢ Ve všech jurisdikcích, ve kterých působíme, dodržujeme
všechny relevantní antimonopolní zákony a zákony
o spravedlivé hospodářské soutěži. Nikdy se s konkurenty
nedomlouváme na cenách, omezení produkce, rozdělení
trhů či nabídek ani jiným způsobem neomezujeme
konkurenci. Obecně platí, že zaměstnanci nesmí s nikým
z konkurence jednat o cenách, klientech, dodavatelích,
produktových plánech a dalších důvěrných informacích.

▪ Viz antimonopolní zásady.

Připravujeme kompletní a přesné obchodní
záznamy a finanční data.

➢ Naše účetní knihy, záznamy, účty a účetní výkazy musí být
spravovány náležitě podrobně, musí přesně odrážet naše
transakce, splňovat příslušné právní a účetní požadavky
a vyhovovat našim systémovým a vnitřním kontrolám.

➢ Dodržujeme kontroly zpřístupnění a postupy zajišťující, aby
informace uvedené ve veřejných spisech byly úplné,
poctivé, přesné, včasné a srozumitelné.

➢ Vyžadujeme spolupráci a otevřenou komunikaci s interními
a externími auditory. Jakékoli podvodné ovlivnění,
donucení, manipulace a uvedení v omyl interního nebo
externího auditora je zakázáno.

FINANCE A ÚČETNICTVÍ ZÁKAZNÍCI A KONKURENCE

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?PolicyId=9c25f720-d3c4-e711-80df-000d3ab6ebad#top
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➢ Zaměstnanci musí adekvátně chránit zařízení,
počítače a systémy společnosti a používat je pouze
k legitimním obchodním účelům. Zaměstnanci nesmí
k provádění obchodní činnosti používat osobní
systémy ani osobní e-mailové účty.

➢ Dodržujeme příslušné zákony týkající se ochrany dat
a shromažďujeme, uchováváme a používáme osobní
údaje pouze pro obchodní účely a pouze po
nezbytně dlouhou dobu. Přístup k osobním údajům
mají pouze zaměstnanci s výslovným oprávněním.

➢ Převod jakýchkoli osobních údajů přes hranice musí
zaměstnanci konzultovat s oddělením společnosti
ParkOhio pro dodržování předpisů a IT oddělením,
a zajistit tak dodržování zákonů a předpisů.

▪ Viz zásady ochrany osobních údajů.

Chráníme důvěrné informace, majetek 
společnosti a osobní údaje.

➢ Podvody jsou přísně zakázány. Zaměstnanci musí být
připraveni nahlásit krádež, zneužití a plýtvání
majetkem společnosti, jako je například zneužívání
kreditních karet a falešné výkazy nákladů.

➢ Naše obchodní tajemství, technické údaje,
marketingové plány, duševní vlastnictví a další
chráněné informace jsou přísně důvěrné a musíme
je chránit před neoprávněným vyzrazením.

➢ Zaměstnanci nesmí používat důvěrné informace
k obchodování s cennými papíry společnosti
ParkOhio a nesmí tyto informace sdělovat nikomu
jinému za účelem obchodování s cennými papíry
společnosti ParkOhio.

▪ Viz zásady obchodování na základě neveřejných
informací.

INFORMACE A AKTIVA

mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=785e7dd2-bc8a-e811-80e6-000d3ab6ebad#page-1
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=21ce38a2-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
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Podporujeme zdravé životní prostředí 

a lidská práva.

➢ Dodržujeme všechny příslušné zákony týkající se

životního prostředí. Manažeři v oblasti životního

prostředí musí rozumět příslušným zákonům

a pořádat pravidelné audity zařízení nebo při nich

pomáhat.

➢ Podporujeme lidská práva a společenskou

odpovědnost a zakazujeme všechny formy

obchodování s lidmi a nedobrovolné práce. Od

obchodních partnerů očekáváme dodržování

stejných norem.

Dodržujeme všechny zákony týkající se 
hospodářských sankcí, exportu a importu.

➢ Zaměstnanci a obchodní partneři musí dodržovat
příslušné sankce a embarga uvalená USA nebo
jakoukoli jinou jurisdikcí, v níž podnikáme. Všichni
zaměstnanci, koncoví uživatelé, dodavatelé, agenti,
prodejci a další obchodní partneři musí být
vyhodnoceni na základě seznamů zakázaných stran
a kontrolních seznamů.

➢ Dodržujeme všechny příslušné zákony týkající se
importu a exportu včetně získávání potřebných
povolení a zajištění řádné dokumentace klasifikace,
hodnoty, země původu, cílové země a koncových
uživatelů všech produktů, materiálů a technologií
importovaných nebo exportovaných společností
nebo jejími obchodními partnery.

▪ Viz globální zásady dodržování předpisů v oblasti
obchodu.

CELOSVĚTOVÝ OBCHOD ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST

https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetAction=Update&policySetId=69ff8242-f7bf-e711-80df-000d3ab6ebad
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Udržujeme bezpečné a zdvořilé pracoviště.

➢ Každý zaměstnanec musí jednat profesionálně
a zajišťovat, aby na pracovišti nedocházelo
k nevhodnému chování a obtěžování.

➢ Trváme na diverzitě a rovných příležitostech bez
ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, vyznání,
národnost, věk, handicap, sexuální orientaci, status
veterána nebo jakoukoli jinou klasifikaci chráněnou
příslušným zákonem.

➢ Do provozu začleňujeme řádnou bezpečnost
a zdravotní opatření a dodržujeme bezpečnostní
předpisy na pracovišti. Povinností každého
zaměstnance je dodržovat následující zavedené
postupy a směrnice bezpečnosti práce včetně
správného používání vybavení.

Předcházíme konfliktům a zdání 
nevhodnosti.

➢ Zaměstnanci musí předcházet situacím, které
vyvolávají pochybnosti o tom, zda zaměstnanec
jedná v nejlepším zájmu společnosti.

➢ Zaměstnanci nesmí využívat majetek, čas ani
příležitosti společnosti k osobnímu prospěchu
a nesmí společnosti ParkOhio konkurovat.

➢ Potenciální střety zájmů je nutné okamžitě nahlásit
některému ze zdrojů ve společnosti. Zaměstnanci,
u kterých hrozí střet zájmů, se musí zdržet
rozhodování v rámci společnosti, dokud není střet
vyřešen.

▪ Viz zásady střetů zájmů.

STŘETY ZÁJMŮ
CHOVÁNÍ A BEZPEČNOST
NA PRACOVIŠTI

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=465e7bb2-0ab5-e711-80d3-000d3ab0d899


11

Zaměstnanci mají také možnost podat důvěrné
anonymní hlášení prostřednictvím etické linky.

• Web a neamerická telefonní čísla –
www.convercent.com/report

• Americké a kanadské telefonní číslo –
+1 (800) 461 9330

Pokud zaměstnanci chtějí nahlásit porušení
předpisů nebo se na něco zeptat, mohou se
obrátit na zdroj ve společnosti.

• Vedení

• Oddělení lidských zdrojů

• Oddělení pro dodržování předpisů společnosti 
ParkOhio (pkoh.compliance@pkoh.com) 

• Ředitel právního oddělení společnosti 
ParkOhio

• Oddělení interního auditu společnosti 
ParkOhio

ZDROJE SPOLEČNOSTI ETICKÁ LINKA

https://app.convercent.com/cs-cz/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/0eebe4b4-e81a-e711-80dc-000d3ab1117e
http://www.convercent.com/report
mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
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• Stanovy a postupy vyšetřování 
etické komise

• Zásady přiměřeného sdělování 
informací

• Globální zásady dodržování předpisů 
v oblasti obchodu

• Zásady obchodování na základě 
neveřejných informací

• Zásady týkající se informátorů 
a zamezení odvetě

• Protikorupční zásady

• Antimonopolní zásady

• Zásady střetů zájmů

• Zásady schvalování smluv

• Zásady ochrany osobních údajů

HLAVNÍ ZÁSADY

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=f5e47556-08b5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=03947a43-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetAction=Update&policySetId=69ff8242-f7bf-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=21ce38a2-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=995f7ddf-0bb5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=d22d123b-63be-e711-80df-000d3ab6ebad#page-1
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?PolicyId=9c25f720-d3c4-e711-80df-000d3ab6ebad#top
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=465e7bb2-0ab5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=550fd9ec-e4c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=785e7dd2-bc8a-e811-80e6-000d3ab6ebad#page-1
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