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Základní principy chování – DNA MONTANA

MONTANA
MONTANA je od roku 1993 partnerem pro
průmyslová řešení a průmyslovou automatizaci
široké řady OEM a TIER1 dodavatelů pro
automobilový průmysl. Poskytuje kompletní
paletu služeb, a to od počátečního návrhu až po
finální řešení a instalaci. Zaměstnává více než 75
specialistů průmyslové automatizace.
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Soulad se zákony a jinými legislativními normami
Veškerá práva a povinnosti zaměstnanců korespondují
s platnou legislativou ČR. Přesto nám přijde důležité,
některé jednotlivé body ještě více akcentovat a zdůraznit.
Česká legislativa je rovněž v souladu s právem Evropských
společenství.
Kodex chování odkazuje především na Listinu základních práv
a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního
zákona č. 162/1998 Sb.), zákon 262 ze dne 21. dubna
2006 Zákoník práce a 435 ze dne 13. května 2004 Zákon
o zaměstnanosti.
Dalším v řadě je dlouhý seznam směrnic a vyhlášek v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

_04

Srdcař průmyslové automatizace
Srdcař průmyslové automatizace je komplexní
značka pro Montaňáky, která v sobě integruje DNA
Montany a pomáhá vizuálně prezentovat příležitosti
pro zaměstnání.

Nepodráží a podporuje své kolegy, protože jsme
všichni jeden tým.
Důvěřuje kolegům a dělá vše proto, aby ostatní
mohli důvěřovat jemu. V případě chyby kolegu
dokáže podržet, protože chyby dělá každý.

MONTANA DNA
V rámci komunikačního školení „Komunikace
je hra“ byl definován kodex chování správného
„Montaňáka“. Školení se účastnili všichni kancelářští
pracovníci Montany a na definici těchto bodů se
nepodílel žádný člen managementu.

Organizuje sobě i druhým práci tak, aby se všem
pracovalo dobře a dosáhl se jasný cíl nejefektivnější
cestou.
Nelže. Lež má krátké nohy a téměř vždy se na ní
stejně přijde.

SPRÁVNÝ MONTAŇÁK
Sdílí informace, neboť každá informace pro někoho
může být důležitá, aby mohl dělat svoji práci dobře.

Vynakládá veškerou snahu k dosažení společného
cíle.

Naslouchá, neboť kdo neposlouchá se nedozví, co
mu ten druhý chce říci.

Má pochopení a respekt k práci druhých.
Chce. Chce mít výsledky a chce na sobě pracovat
a zdokonalovat se.

Hledá způsoby, nikoliv důvody.
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Základní principy chování
– DNA MONTANA

MONTANA & zaměstnanci
Všechny tyto znaky jednání ze strany
našich zaměstnanců jsou považovány
za hrubé porušení pracovního vztahu
a vedou k okamžitému řešení nastalé
situace. Kontaktní osobou pro toto
chování je jednatel společnosti, který
z pozice majitele není výkonnou
složkou managementu a nepodílí se na
operativním dění společnosti.

4.

5.

Hlavní principy povinností zaměstnance
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1.

2.

3.

Obchodní etika je jedním z hlavních principů
podnikání a udržitelného rozvoje společnosti.
Navazujeme dlouhodobé spolupráce a vysíláme
našim zákazníkům jasný signál, že s námi mohou
dlouhodobě spolupracovat, věřit nám a spoléhat
na nejvyšší možnou kvalitu služeb a produktů.
Od zaměstnanců Montany očekáváme vysoký
standard morálky a slušného chování, a to
jak v osobní komunikaci, tak v jiných formách
komunikace (např. sociální sítě, elektronická
komunikace atd.).
Se zákazníky udržujeme přátelské a korektní
vztahy. Je však zakázán jakýkoliv pokus
o uplácení, korupční jednání nebo jakékoliv
pletichy za účelem získání zakázky nebo jiné
výhody. MONTANA si stojí za vysokou kvalitou
poskytovaných služeb, která je prokazována
od roku 1993 a neměla a nemá žádné takové
jednání zapotřebí.
Stejně jako našich zákazníků si vážíme naší
konkurence, která je pro nás dobrým měřítkem
a možností porovnat si úroveň poskytovaných
služeb. K naší konkurenci přistupujeme v duchu
fair play a jsme rádi, že si s nimi můžeme
poměřit naše výkony. Konkurenci neočerňujeme
žádnou formou (např. komunikací na sociálních
sítích, před zákazníky atd.), ale rovněž se
nedopouštíme nekalosoutěžního jednání formou
zákulisních dohod, kartelů atd.
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6.

7.

8.

9.

Součást výkonu zaměstnance Montany je dbát
na dobré jméno společnosti na trhu. I proto je
povinností pověřených zaměstnanců pečlivě
vybírat nové dodavatele naší společnosti,
aby oni svým chování nenarušovali kvalitu
produktu, morální a etické principy a nebyli
v rozkolu s tímto kodexem. Přísný zákaz platí
v uzavírání jakýchkoliv smluvních vztahů se
společnostmi s daňovou rezidenturou v tzv.
„daňových rájích“.
V rámci vykazování obchodních či finančních
informací směrem k orgánům státní správy,
našim zákazníkům či jiným partnerům je
striktně vyžadováno vykazovat pouze pravdivé
informace. Ctíme maximální transparentnost
a otevřenost našeho podnikání. Rovněž
vystavování padělků nebo falzifikátů je striktně
v rozporu s etickými zásady naší společnosti.
V rámci společnosti ctíme a dbáme na ochranu
informací našich klientů a na duševní vlastnictví
ostatních subjektů. Pravidelně kontrolujeme
především SW nainstalovaný na firemní síti.
Nedisponujeme žádným neoficiálním SW
a důrazně bojujeme proti tomuto nešvaru.
Každoročně investujeme prostředky do ochrany
dat.
Zaměstnanec, který se ocitne v konfliktu zájmů,
je povinen o tomto neprodleně informovat
svého nadřízeného nebo vedení společnosti,
které ho automaticky vyloučí z procesů, kde by
mohlo docházet ke konfliktní situaci.
Zaměstnanec je povinen hlásit jakékoliv získané
informace o šikaně nebo snižování důstojnosti
svého kolegy, a to včetně kyberšikany.
Zaměstnanec je povinen chovat se maximálně
obezřetně k životnímu prostředí, vyvarovat
se zbytečnému plýtvání energiemi a řídit se
nařízeními vedení společnosti (např. dbát na
třídění odpadu, neplýtvat vodou atd.)

Hlavní principy práva zaměstnance
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zaměstnanec má právo na důstojné pracovní
místo a veškeré potřebné pracovní pomůcky,
které potřebuje ke své práci nejen z hlediska
bezpečnosti, ale i komfortu. Každý zaměstnanec
má k dispozici místo pro odpočinek, občerstvení,
oběd, svačinu atd.
Zaměstnanec má právo odmítnout pracovní
úkol, pokud má důvodné podezření, že je to nad
jeho schopnosti.
Zaměstnanec má právo na shromažďování,
sdružování
volnočasových
aktivit
s náboženskou nebo politickou tématikou.
MONTANA plně respektuje odlišné názory
a kultury.

Kontaktní osoba pro řešení
nesrovnalostí
V případě nesrovnalostí v rovině povinností
zaměstnanců je kontaktní osobou vedení
společnosti nebo její jednatel. Kontaktní osobou
pro zaměstnance v oblasti dodržování jejich
práv je kontaktní osobou vedoucí personálního
oddělení společnosti.
Další ujednání v oblasti zaměstnaneckých
vztahů řeší dokumenty Pracovní řád, Hlavní
směrnice BOZP a relevantní dokumentace Manuál
MONTANA. Všechny dokumenty lze nalézt na
firemním centrálním úložišti.
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Bezpečnost na prvním místě, a to jak proti
fyzickým nástrahám, tak proti psychickým.
Každý zaměstnanec má garantovaný rovný
přístup a není absolutně tolerována jakákoliv
diskriminace v jakékoliv formě. Případné
konflikty jsou řešeny s maximální prioritou před
všemi ostatními záležitostmi.
Zaměstnancům rovněž náleží práva na
soukromí, adekvátní odpočinek a veškeré
potřeby odvíjející se od zdravotního vztahu.
Vedení společnosti vychází vstříc individuální
potřebám zaměstnanců.
Zaměstnanec má právo kdykoliv získat
informaci, jak je nakládáno s jeho osobními údaji
a přesvědčit se, že je vše v pořádku.

Strategie MONTANA25
Klíčové priority našeho trvale udržitelného rozvoje
a jejich strategické směrování
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Montaňáci
Protože našich lidí si vážíme nejvíc. Uvědomujeme si, že bez kvalitních,
motivovaných a loajálních zaměstnanců nemáme šanci uspět na trhu
práce. Záměrně se vyhýbáme klišé označení „naši lidi“ nebo „naši
zaměstnanci“. Montaňáka považujeme za něco víc. Člověk, který je s naší
firmou sžitý, má rád své kolegy a řadu z nich považuje za kamarády,
které potkává i ve svém volném čase. Pracovní prostředí mu dodává
energii a rozumí i potřebám našich zákazníků. Ví, že týmová spolupráce
je důležitá a jen tak může dosáhnout maximálního výsledku a tím
je spokojenost našich zákazníků. Pro Montaňáky jsme přišli s úplně
novou značkou pro oblečení a další zaměstnanecké produkty „Srdcař
průmyslové automatizace“.

Region & sociální odpovědnost k němu
Bez našeho regionu Mladoboleslavska by možná naše firma nikdy
nevznikla. Ze vzdělaných studentů místních škol se rekrutují noví
Montaňáci, k našim zákazníkům využíváme místní dopravní infrastrukturu
a zaměstnanci našich zákazníků i sami naši zákazníci žijí v našem okolí.
Podařilo se nám vyrůst na příležitostech, které nám tento region nabídl,
a proto se snažíme vracet i něco zpět.

Budoucnost
Díváme se dopředu, protože kdo chvíli stál, již stojí opodál.
Nezaměstnávají nás jen současné projekty a zakázky, ale i myšlenky,
jak dělat věci lépe, efektivněji, radostněji a šetrněji k našemu okolí.
Naší snahou je věci předávat dál v lepším stavu, než jsme je získali my.
Absolutní prioritou a samozřejmostí jsou investice do výzkumu, inovací
a vzdělání.
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Výhled do roku 2025
u našich klíčových priorit
Montaňáci
_01

Nastavíme jasný plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, především pro
absolventy vstupující na trh práce. Připravíme plán tzv. Talent managementu.
V dalších letech udržíme rostoucí trend investic do vzdělávání.
Budeme rozvíjet a podporovat mimopracovní, volnočasové rozvojové
aktivity Montaňáků. Dobrovolnické aktivity mají velkou podporu ze strany
managementu společnosti.
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Budeme se nadále chovat jako odpovědná firma, která je součástí místní
komunity a podporovat projekty s přidanou hodnotou, především v oblasti
volnočasových aktivit, sportovního a kulturního vyžití a vzdělávání.

Budoucnost
_03

Aktivně budeme monitorovat veškeré trendy v oblasti energetiky a investovat
do takových zdrojů a variant, které budou co nejšetrnější k životnímu
prostředí.
Jasnou alternativou k současnému vozovému parku je vybudování flotily
elektroaut.
U veškeré výstavby se budeme orientovat na zelené varianty energetiky pro
získávání elektrické energie a pro zpracování dešťové vody (tzn. Šedá voda)
Udržíme a posílíme investice do výzkumu a vývoje vlastních produktů, a to
jak v oblasti průmyslového designu protipožární ochrany, tak v oblasti rozvoje
stávající produktů průmyslové automatizace.
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Enviromentální politiku a vztah k životnímu prostředí pokrývá další firemní dokument Zelená kapitola – Green Chapter of MONTANA, který zároveň navazuje na politiku jakosti
ISO 9001. Další ujednání v oblasti sociální odpovědnosti (CSR) řeší dokument Zpráva o trvale udržitelném rozvoji, kterou lze nalézt na firemním centrálním úložišti, firemních
webový stránkách a specializované www stránce www.montana25.cz
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Region

MONTANA & dodavatelé
Na naše dodavatele klademe stejně přísné podmínky, jako
klademe sami na sebe.
V rámci první spolupráce s dodavatelem spolupráci
podmiňujeme vždy osobní setkáním u dodavatele (dodavatelská
návštěva) a předložení relevantních dokumentů k nahlédnutí.
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V rámci certifikace ISO každoročně aktualizujeme seznam
povolených dodavatelů a rovněž seznam zakázaných/
nevyhovujících dodavatelů tzn: „blacklist“. Seznam se
aktualizuje každoročně k prvnímu měsíci v kalendářním roce.

Seznam sledovaný faktorů v rámci i nad rámec legislativy EU je
následující:
•
Finanční kondice.
•
Závazky k subjektům veřejné správy, samosprávy,
zaměstnaneckým pojišťovnám atd.
•
Splnění povinnosti zveřejnit účetní uzávěrku na www.justice.
cz.
•
Bezúhonnost a dobré jméno statutárních orgánů a dalších
čelních představitelů.
•
Reference, a to včetně telefonického ověření.
•
Styl a otevřenost komunikace na webových stránkách
a sociálních sítích.
•
Preferujeme
dodavatele
s
vysokou
kulturou
zaměstnavatelsko-pracovních vztahů.
•
V rámci dodavatelského auditu sledujeme BOZP a nakládání
s odpady u výrobně dodavatelských společností a mzdové
ujednání u pracovních agentur.
•
Požadujeme vysoký morální standard ve vztahu k životnímu
prostředí.
•
Absolutně nepřípustné využívání dětské práce, nucených
prací nebo obchodu s lidmi u dodavatele nebo v jeho
dodavatelském řetězci.
•
U objednávky s každým dodavatelem se odkazujeme na
obchodní podmínky, které jednoznačně vylučují jakýkoliv
náznak korupčního nebo kartelového jednání, konflikt zájmů
při spolupráci s naší společností a jakékoliv diskriminační
jednání jak u dodavatele, tak v jeho okolí.
•
Ochrana soukromí, ochrana informací a ochrana duševního
vlastnictví je předmětem uzavřených NDA dohod.
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Srdcaři průmyslové
automatizace
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Kontaktní osoba pro řešení
nesrovnalostí
Finanční ředitel, do jehož kompetencí spadá
oddělení nákupu. V další instanci ředitel
společnosti a následně jednatel společnosti.
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MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav
Pod Borkem 313
293 01 Mladá Boleslav
tel. +420 326 731 840
www.montana-mb.cz

