Global Transport and Logistics

Stručná príručka pre vodičov
Pre spoločnosť DSV ako globálnu skupinu
vstupujúcu do vzťahov s rôznymi dodávateľmi
je dôležité mať spoločný súbor etických
postupov a noriem. Táto „Stručná príručka“ je
zhustenou formou úplnej verzie Kódexu
správania dodávateľa spoločnosti DSV.
Opisuje, aké podnikateľské správanie zo
strany svojich dodávateľov prepravných
služieb považuje spoločnosť DSV za vhodné.
Podrobnejšie informácie nájdete v úplnej
verzii. Ako od dodávateľa DSV sa od vás
očakáva, že si nasledovné normy prečítate,
porozumiete im a budete v súlade s nimi
postupovať pri výkone svojich povinností:
Bezpečnosť
• Pri výkone prepravných služieb v mene DSV
nesmiete konzumovať alkohol, drogy ani silné lieky,
ani byť pod ich vplyvom.
• Pred prijatím zákazky sa musíte uistiť, že ste na jej
výkon primerane kvalifikovaní a vyškolení.
• Musíte rešpektovať zákonné požiadavky týkajúce
sa dopravných činností, najmä čo sa týka
príslušných pravidiel o hodinách jazdy
a minimálnych dobách odpočinku vodiča,
obmedzeniach rýchlosti, prevoze potravín/krmív
a nebezpečných tovarov, a dodržiavať primeranú
vzdialenosť, používať zákonom povolené
zariadenia hands-free pre mobilné telefóny, atď.
• Ste povinní sa uistiť, že spĺňate zákony EÚ
a vnútroštátne zákony o cestnej preprave
zahraničným prepravcom.
• Ste povinní prispievať k bezpečnosti na cestách
tým, že zaistíte, aby použité prepravné zariadenia
spĺňali zákonom a výrobcom stanovené technické
podmienky. Vaše zákazky sa musia plánovať tak,
aby boli vo všetkých ohľadoch dodržané všetky
vnútroštátne a medzinárodné pravidlá vrátane,

avšak bez obmedzenia, skúšok bŕzd a prehliadok
vozidiel.
• Aby ste zamedzili nehodám pri odbočovaní
doprava, musíte denne kontrolovať správne
nastavenie zrkadiel, pred odbočovaním vždy
zastaviť a rozhliadnuť sa, byť opatrní pri jazde
v obytných zónach a udržiavať kabínu vodiča
upratanú na zaistenie dobrého výhľadu.
• Pri manipulácii s nebezpečnými materiálmi je
fajčenie zakázané. Vo všeobecnosti sa očakáva,
že čo sa týka fajčenia sa pri priamom styku so
zákazníkmi budete riadiť princípom zdravého
rozumu.
• Musíte zabezpečiť, aby vozidlo malo všeobecne
vyžadované bezpečnostné vybavenie, napríklad
ochrannú obuv, reflexné vesty a požadované
vybavenie na upevnenie nákladu.
• Musíte zabezpečiť, aby bol počas prepravy náklad
náležite upevnený a zaistený.
• Musíte zabezpečiť správne naloženie a vyloženie
nákladu tak z hľadiska bezpečnosti na cestách, ako
aj z hľadiska bezpečnej manipulácie s tovarmi.
• Za každých okolností sa musíte správať slušne
a vhodne, a pri plnení zákaziek pre DSV sa nikdy
nesmiete púšťať do diskusií so zákazníkmi. Pokiaľ
máte v určitej otázke iný názor než tretia strana,
vždy musíte požiadať svoju prepravnú spoločnosť
o pokyny.
• V prípade každej nehody musíte bezodkladne
informovať svoju kontaktnú osobu v spoločnosti
DSV.
• Ak zamestnanec DSV vystaví dopravný príkaz,
z ktorého vyplýva, že máte porušiť nejaký zákon
alebo verejné nariadenia, musíte vykonanie takejto
zákazky odmietnuť a následne o tejto udalosti
informovať miestne vedenie DSV.
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Pracovné a ľudské práva
• Všetkým zamestnancom musia byť poskytnuté
rovnaké príležitosti. Diskriminácia alebo
obťažovanie akéhokoľvek druhu na základe rasy
alebo pohlavia, náboženského presvedčenia,
rodinného stavu alebo sexuálnej orientácie nie sú
tolerované za žiadnych okolností. Netoleruje
a neakceptuje sa nútená práca, ani zamestnávanie
detí.
• Musí sa rešpektovať právo zamestnancov slobodne
sa združovať, vstupovať do odborových zväzov
alebo rád pracovníkov a zapájať sa do kolektívneho
vyjednávania. Musia sa rešpektovať zákonné
požiadavky na pracovné prostredie, minimálny
počet pracovných hodín a mzdy pre zamestnancov.
Bezúhonnosť podnikania
• Podplácaním je, ak ponúknete alebo prijmete
akýkoľvek dar, pôžičku, poplatok, náhradu alebo
čokoľvek hodnotné od inej osoby alebo subjektu, či
už súkromného alebo verejného, s cieľom ovplyvniť
alebo podporiť určité konanie, ku ktorému by bez
takéhoto úplatku nedošlo. Pri plnení povinností pre
DSV sa za žiadnych okolností neakceptuje
ponúkanie ani prijímanie úplatku akéhokoľvek
druhu.
• Platbou za urýchlené vybavenie sa označuje
zvyklosť zaplatenia malej peňažnej sumy štátnemu
úradníkovi za urýchlenie bežného úkonu orgánu
štátnej správy, napríklad vydania licencie alebo víz.
Pokiaľ sa od vás budú vyžadovať takéto platby,
musíte požiadať svoju prepravnú spoločnosť
o pokyny.

Sankcie za porušenie tohto Kódexu správania
dodávateľa
Akékoľvek nedodržanie Kódexu správania
dodávateľa sa vníma veľmi vážne. V prípade
závažných alebo opakovaných porušení si DSV
vyhradzuje právo na okamžité ukončenie
obchodného vzťahu s vami bez zodpovednosti za
prípadné škody.
Otázky
Pokiaľ máte alebo narazíte na akékoľvek
pochybnosti týkajúce sa tohto dokumentu alebo ste
na pochybách, ako sa zachovať v konkrétnej situácii,
obráťte sa na svoju miestne príslušnú kontaktnú
osobu v DSV alebo na oddelenie pre dodržiavanie
predpisov Skupiny DSV na adrese:
group.compliance@dsv.com alebo
tel.: +45 43 20 30 40.

Uplatňovanie Kódexu správania dodávateľa
Spoločnosť DSV si vyhradzuje právo preveriť, či
spĺňate normy tohto Kódexu správania
dodávateľa.
Tento dokument sa má používať ako pomôcka. To
znamená, že vás ako dodávateľa DSV nezbavuje
povinnosti podniknúť ďalšie kroky v súvislosti
s vaším konaním a zodpovednosťami opísanými
v tomto dokumente, pokiaľ to v konkrétnej situácii
uznáte za potrebné.
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