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KDO JSME? 

WHO WE ARE? 

SEJONG Czech s.r.o. je součástí skupiny SEJONG INDUSTRIAL, jednoho z předních výrobců 

a dodavatelů v automobilovém průmyslu. 

SEJONG Czech is part of SEJONG INDUSTRIAL group, one of the leading manufacturers and 

suppliers in the automotive industry. 

SEJONG INDUSTRIAL působí na trhu od roku 1976 a od svých počátků se ve všech činnostech 

řídíme heslem 

SEJONG INDUSTRIAL has been operating on the market since 1976 and since its beginning we 

have been guided in all activities by this principle 

NAŠE VÝZVA. NAŠE VÁŠEŇ. 

OUR CHALLENGE. OUR PASSION. 

Hlavním předmětem naší činnosti je vývoj a výroba výfukových systémů pro osobní i užitkové 

automobily. 

Our main activity is development and production of exhaust systems for passengers cars and 

commercial vehicles. 

V České republice působíme od roku 2006, kde v karvinském výrobním závodě zaměstnáváme 

na 300 zaměstnanců a vyrábíme výfukové systémy pro osobní automobily. 

We have been operating in the Czech Republic since 2006. We are employing about 

300 employees in Karviná production plant and producing exhaust systems for passenger cars. 

Našimi hlavními zákazníky jsou: 

Our main customers are: 

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) 

Kia Motors Slovakia (KMS) 

Škoda Auto
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Jsme součástí celosvětové sítě. We are part of global network. 
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PROČ MÁME ETICKÝ KODEX? 

WHY WE HAVE CODE OF CONDUCT? 

Nedílnou součástí našeho podnikání a klíčovým faktorem úspěchu je odpovědné chování všech 

zaměstnanců společnosti.  

Responsible behavior of all company employees is an integral part of our business and key 

factor of success. 

Vnímání odpovědného chování napříč národnostmi, kulturami, pohlavími nebo generacemi 

může být různé. To je důvod, proč jsme připravili a v život uvedli tento Etický kodex. Je to návod 

a nástroj pro všechny zaměstnance naší společnosti, jak se odpovědně a správně chovat 

v různých životních situacích v každodenním životě. 

The perception of responsible behavior across nationalities, cultures, genders or generations 

can vary. That´s why we prepared and implemented this Code of Conduct. It´s guide and tool 

for all employees of our company how to behave responsibly and correctly in various life 

situations in everyday life. 

Nerespektování Etického kodexu a zásad odpovědného chování může vést k poškození 

zaměstnanců, obchodních partnerů i naší společnosti jako zaměstnavatele nebo dodavatele. Ve 

všech případech je jistě nejbolestivějším zásahem ztráta dobré pověsti a ztráta dobrého jména, 

vedle dalších možných následků. Právě z tohoto důvodu máme k dispozici tento Etický kodex, 

jehož znalost a dodržování vyžadujeme po všech zaměstnancích. Jeho porušení netolerujeme. 

Failure to comply with this Code of Conduct may result in damage to employees, business 

partners and our company as an employer or supplier. In all cases, the most painful is certainly 

loss of reputation and goodwill, among other possible consequences. It is for this reason that 

we have this Code of Conduct, the knowledge and compliance of which we require from all 

employees. We do not tolerate violations. 
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Náš Etický kodex je rozdělen do čtyř základních částí: 

Our Code of Conduct is divided into four basic parts: 

 

 Naše závazky vůči společnosti 

Our commitment to society 

 

 Naše závazky vůči zaměstnancům 

Our commitment to employees 

 

 Naše závazky vůči obchodním partnerům 

Our commitment to business partners 

 

 Podpora při plnění požadavků Etického kodexu 

Support regarding meeting Code of Conduct requirements  
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NAŠE ZÁVAZKY VŮČI SPOLEČNOSTI 

OUR COMMITMENT TO SOCIETY 

Tato sekce je pro lepší pochopení rozdělena do následujících částí: 

This section is divided into the following sections for better understanding: 

 Lidská práva 

Human Rights 

 

 Rovné zacházení  

Equal Treatment 

 

 Komunikace 

Communication 

 

 Politické aktivity 

Political Activities 

 

 Podpora místní komunity, sponzoring, dobročinnost 

Community Support, Sponsorship, Charity 

 

 Bezpečnost výrobku 

Product Safety 

 

 Ochrana životního prostředí  

Environmental Protection 
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Lidská práva Human Rights 

Lidská práva jsou stanovena Všeobecnou deklarací lidských práv pod záštitou Organizace 

spojených národů (OSN). V České republice platí Ústava a Listina základních práv a svobod. 

Organizace bere požadavky na ochranu lidských práv jako základní a nedílnou součást všech 

činností. Organizace nepřipouští jakékoliv formy dětské práce nebo nucené či nedobrovolné 

(povinné) práce. Nepřípustný je rovněž obchod s lidmi a otroctví. Tyto zásady uplatňujeme 

směrem dovnitř organizace, jakož i vůči našim obchodním partnerům a dalším zainteresovaným 

stranám. 

Human rights are established by the Universal Declaration of Human Rights under the auspices 

of the United Nations (UN). In the Czech Republic, the Constitution and the Charter of 

Fundamental Rights and Freedoms apply. Organization takes human rights protection 

requirements as an essential and integral part of all activities. Organization does not allow any 

form of child labour or forced or involuntary (compulsory) labor. Human trafficking and slavery 

are also unacceptable. We apply this policy to inside of organization as well as to our business 

partners and other interested parties. 

Dodržujeme ustanovení týkající se pracovní doby a doby odpočinku podle platných právních 

předpisů; klíčovým předpisem je zákoník práce. 

We observe all regulations regarding working hours and rest periods with respect to current 

legislation; key instrument is the Labor Code. 

Organizace neomezuje zaměstnance ve svobodě sdružování a kolektivního vyjednávání. Každý 

má právo se svobodně sdružovat ve spolcích, společnostech a být součástí politické strany 

nebo hnutí, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy organizace nebo státu. 

Organization does not restrict employees in freedom of association and collective bargaining. 

Everyone has the right to associate freely in associations, societies and to be part of a political 

party, unless this is contrary to legitimate interests of organization or state. 
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Jaká je moje role? What is my role? 

Respektuji základní lidská práva a svobody. Zjistím-li porušení základních lidských práv a 

svobod, ohlásím tuto skutečnost bez zbytečného odkladu na personálním oddělení nebo 

zaměstnanci odpovědného oddělení.  

I respect fundamental human rights and freedoms. If I find violation of fundamental human 

rights and freedoms, I report it to HR Department without undue delay. 

Příklad: Example: 

Mou pracovní náplní je nákup materiálů. Při návštěvě továrny dodavatele zjistím, že 

zaměstnává děti. Ty navíc pracují v nelidských podmínkách. Tuto skutečnost ohlásím bez 

zbytečného odkladu na personálním oddělení a zaměstnanci odpovědného oddělení.     

My job is materials purchase. When I visit a supplier´s factory, I find that it employs children. 

Moreover, they work in unhuman conditions. I shall report this fact without undue delay to HR 

department and employee of responsible department. 
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Rovné zacházení Equal Treatment 

Organizace chápe každého jednotlivého člověka jako individualitu, kterou je třeba podporovat 

a rozvíjet. Výběr zaměstnanců a jejich kariérní růst je založen na jejich vzdělání, kvalifikaci 

a odborných znalostech a zkušenostech. Diskriminace je zcela vyloučena. Národnost, barva 

plati či kůže, pohlaví, věk, angažovanost v politických stranách nebo hnutích, víra, sociální 

původ, to vše nehraje roli. Vítáme rozmanitost a vytváříme prostředí pro inkluzi. 

Organization sees each individual as an individuality that needs to be promoted and developed. 

Selection of employees and their career growth is based on their education, qualifications and 

experiences. Discrimination is completely excluded. Nationality, skin color, gender, age, 

involvement in political parties, faith, social origin, all this does not matter. We welcome diversity 

and create an environment for inclusion. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Všechny osoby ve svém okolí beru jako sobě rovnocenné. Jdu příkladem. Nepřipouštím 

diskriminaci. Zjistím-li diskriminaci nebo porušení rovného zacházení, ohlásím tuto skutečnost 

na personálním oddělení bez zbytečného odkladu. 

I take all people around me as equal. I´m going by example. I do not admit discrimination. If I 

find discrimination or violation of equal treatment, I report it to HR department without undue 

delay. 

Příklad: Example: 

Pracuji v oddělení jako jediná žena. Často se ze strany kolegů-mužů stávám terčem posměšků 

a narážek, zejména těch sexuálních. Necítím se dobře. Tuto skutečnost ohlásím bez 

zbytečného odkladu na personálním oddělení.     

I work in department as the only woman. Often, I become a target of ridicule and allusions, 

especially sexual ones, from my men colleagues. I do not feel well. I will report this fact to HR 

department without undue delay. 
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Komunikace Communication 

Při komunikaci dbá organizace následujících zásad: otevřenost, upřímnost, poctivost. Veškerá 

komunikace dovnitř i vně organizace musí být prováděna tím zaměstnancem nebo třetí stranou, 

která je k tomu oprávněna na základě smlouvy, interní směrnice nebo jiným souvisejícím 

dokumentem. 

Organization follows the following principles when communicate: openness, honesty, fairy. All 

communications inside and outside organization must be made by relevant employee or third 

party authorized to do so by contract, internal policy, or other related document. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Oficiální komunikaci dovnitř i vně organizace provádím pouze v případech, kdy mi tato 

pravomoc přísluší (pravomoc je mi dána smlouvou, interní směrnicí nebo jiným souvisejícím 

dokumentem). V případech, kdy si nejsem jistý tím, jestli, případně jakým způsobem nebo 

v jakém rozsahu komunikovat, je mou povinností oznámit tuto skutečnost svému přímému 

nadřízenému (vedoucímu zaměstnanci) a zaměstnanci personálního oddělení.  

I only make official communications inside and outside organization when I have this power (I 

have that power to do by contract, internal policy, or other related document). In cases where I 

am not sure whether, or in what manner or to what extent, it is my responsibility to report this to 

my immediate supervisor (manager) and HR department. 

Vždy pamatuji na to, že i v soukromém životě a na sociálních sítích reprezentuji organizaci. Měl 

bych ji tedy reprezentovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zároveň musím odlišit 

případy, kdy sděluji svůj osobní názor nebo stanovisko organizace. 

I always remember that I represent organization in private life and social networks. I should 

therefore represent it to the best of my knowledge and belief. At the same time, I have to 

distinguish cases where I convey my personal opinion or position of organization. 
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Příklad: Example: 

Na sociálních sítích narazím na hanlivý komentář vůči organizaci. Vím, že jeho obsah není 

pravdivý. Tuto skutečnost ohlásím bez zbytečného odkladu na personálním oddělení.     

On social networks, I find a derogatory comment on organization. I know its content is not true. I 

will report this fact to HR department without undue delay.  
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Politické aktivity Political Activities 

Politika může mít vliv na činnost organizace a organizace může v rámci podpory svých cílů 

ovlivňovat rozhodovací proces (lobby) na politické úrovni. Veškeré tyto činnosti musí být 

prováděny centrálně, s vědomím a svolením organizace, transparentně a odpovědně. Nekalé 

ovlivňování politiků není dovoleno. Organizace je neutrální ve svých politických názorech 

a nepodporuje žádnou politickou stranu nebo hnutí.  

Politicians can have an impact on activities of organization, and organization can influence the 

decision-making process (lobby) at political level in support of its objectives. All these activities 

must be carried out centrally, with knowledge and approval of organization, transparently and 

responsibly. Unfair politicians are not allowed. Organization is neutral in its political views and 

does not support any political party. 

Jaká je moje role? What is my role? 

V žádném případě jménem organizace nesmím ovlivňovat politická rozhodutí, nejsem-li k tomu 

zmocněn. Při podpoře cílů organizace v rámci rozhodovacího procesu (lobby) na politické 

úrovni dodržuji další zásady etického chování uvedené v tomto Etickém kodexu. 

Under no circumstances may I influence political decisions on behalf of organization unless I am 

authorized to do so. In supporting organisation´s goals in political-level lobbying process, I 

adhere to other principles of ethical conduct set out in this Code of Conduct. 

Příklad: Example: 

Mám známou, která je komunální političkou. Při přátelském setkání mi sdělila, že zastupitelstvo 

města bude projednávat změnu územního plánu v blízkosti výrobního závodu organizace. Chtěl 

bych organizaci pomoci a známou-političku ovlivnit a posunout správným směrem. Vím však, že 

případný lobbing je prováděn centrálně a s vědomím a svolením organizace. Informuji tedy bez 

zbytečného odkladu personální oddělení.     

I have a friend who is a municipal politician. During a friendly meeting she told me that the city 

council will discuss some changes of land-use plan near organization´s production plant. I 

would like to help organization and want friend-politician to move in right direction. However, I 

know that potential lobbying is done centrally and with knowledge and permission of 

organization. I inform without undue delay HR department.  
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Podpora místní komunity, sponzoring, dobročinnost Community Support, Sponsorship, Charity 

Organizace chce být důležitým a platným partnerem v rámci regionu, kde působí. 

Prostřednictvím podpory místních komunit, dobročinností a podporou vybraných projektů a 

aktivit buduje organizace své dobré jméno a vytváří dlouhodobé pozitivní vztahy se 

zainteresovanými stranami.  Dobrovolné příspěvky v rámci podpory rozvoje komunity 

organizace nevyužívá k tomu, aby získala nepatřičný zisk či vliv. Veškeré dary jsou poskytovány 

pouze v rámci transparentního procesu. 

Organization wants to be an important and valid partner in the region where it operates. By 

supporting local communities, charities and supporting selected projects and activities, 

organization builds its reputation and builds long-term positive relationships with interested 

parties. Organization does not use voluntary contributions to promote community development 

to gain undue profit or influence. All donations are provided only in a transparent process. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Myslím-li si, že je jiná zainteresovaná strana nebo její projekt vhodný pro podporu ze strany 

organizace, informuji personální oddělení. Nikdy nenabízím nebo neslibuji nic, co nemůžu splnit 

a co by u kterékoliv strany vzbudilo nepatřičná očekávání. 

If I think another interested party or its project is suitable for organization´s support, I inform HR 

department. I never offer or promise anything that I cannot fulfill and that would raise any 

expectations for either party. 

Příklad: Example: 

Známá komunální politička mi při přátelském setkání sdělila, že zastupitelstvo města bude 

projednávat změnu územního plánu v blízkosti výrobního závodu organizace. Za patřičný dar 

její politické straně by mohla ovlivnit podobu územního plánu ve prospěch organizace. Známou-

političku odmítnu, ale informuji bez zbytečného odkladu personální oddělení.     

My friend-municipal politician told me during a friendly meeting that the city council would 

discuss a change in land-use plan near organization´s production plant. For an appropriate 

donation to her political party, she could influence design of land-use plan for benefit of 

organization. I refuse my friend-politician, but inform HR department without undue delay.  
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Bezpečnost výrobku Product Safety 

S výrobky organizace se denně setkávají při běžném provozu miliony lidí. Organizací vyráběný 

výrobek musí být ve shodě s požadavky platných právních předpisů a požadavků zákazníků. 

Organizace nese odpovědnost nejen za funkčnost výrobku, jeho kvalitu, ale také za jeho 

bezpečnost. Výrobek musí splňovat tzv. významné charakteristiky určené zákazníkem nebo 

organizací samotnou. Výrobky organizace respektují a odrážejí aktuální nejlepší dostupné 

technologie a jejich použití. 

Millions of people meet organization´s products every day during normal operations. Product 

produced by organization must comply with requirements of applicable legislation and 

customer´s requirements. Organization is responsible not only for the functionality of product, its 

quality, but also for its safety. Product must meet so-called significant characteristics 

determined by customers or organization itself. Products of organization respect and reflect 

current best available technologies and their use. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Zjistím-li skutečnosti, které by mohly ohrozit funkčnost nebo bezpečnost výrobků, je mou 

povinností oznámit tuto skutečnost svému přímému nadřízenému (vedoucímu zaměstnanci) a 

zaměstnanci odpovědného oddělení. Jednám vždy aktivně a problémy nenechávám „vyhnívat“. 

If I find facts that could compromise products functionality of safety, it is my duty to report this to 

my immediate supervisor (manager) and employee of responsible department. I always act 

actively and do not let the problems “rot”. 

Příklad: Example: 

Při kontrole výfuku zjistím, že část výfuku je poškozená a může to mít vliv na jeho funkčnost. 

Výfuk je připraven pro expedici zákazníkovi a zatím toto poškození nikdo nezjistil. Bez 

zbytečného odkladu informuji oddělení kvality, aby zkontrolovalo míru poškození výfuku.     

When checking muffler, I find that its part is damaged and may affect its functionality. Muffler is 

ready for shipping to the customer and no one has detected this damage yet. I inform quality 

department without undue delay to check muffler damage level. 

  



16 

 

 

Ochrana životního prostředí Environmental Protection 

Výrobky organizace mají přímý dopad na kvalitu ovzduší a míru znečišťování prostředí, ve 

kterém žijeme. Prostřednictvím výrobků organizace se přímo snižují emise škodlivých látek do 

ovzduší, zejména oxidů dusíku, oxidů uhlíku a tuhých znečišťujících látek. Organizace tak touto 

cestou přispívá k lepšímu a zdravějšímu prostředí, ve kterém žijeme.  

Organization products have a direct impact on air quality and pollution levels in environment in 

which we live. Organization products directly reduce emissions of harmful substances into the 

atmosphere, especially nitrogen oxides, carbon oxides and particulate pollutants. In this way, 

organization contributes to a better and healthier environment in which we live. 

Organizace nese odpovědnost za trvale udržitelný rozvoj. Výroba a podpůrné procesy probíhají 

v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi a při splnění požadavků platných právních 

předpisů na ochranu životního prostředí.  

Organization is responsible for sustainable development. Production and support processes are 

carried out in accordance with the best available technologies (BAT) and in compliance with 

requirements of applicable environmental legislation. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Chráním životní prostředí a jeho jednotlivé složky (voda, půda, ovzduší, živé organismy). Snižuji 

spotřebu energií a používám je odpovědně, úsporně a účelně. Předcházím vzniku odpadů. 

Pokud již odpady vznikají, třídím je v souladu s místními pravidly a zvyklostmi. Dochází-li ke 

vzniku havárie nebo zjistím-li vznik havárie, postupuji v souladu s Havarijními plány. 

I protect the environment and its individual components (water, soil, air, living organisms). I 

reduce energy consumption and use it responsibly, economically and efficiently. I prevent 

waste. If waste is already generated, I sort it in accordance with local rules and practice. If an 

accident occurs or I find an accident, I proceed in accordance with Emergency plans. 
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Příklad: Example: 

Na konci směny zjistím, že ze stroje uniká hydraulický olej. Jelikož je konec směny i pracovního 

týdne, chci už jít domů. Mohlo by to počkat na příští pracovní týden. Vím však, že toto je špatný 

přístup a veškeré úniky oleje musím zastavit okamžitě a omezit šíření úniku na minimum. Přes 

víkend by totiž ze stroje mohl uniknout veškerý olej a environmentální i finanční škody by mohly 

být několikanásobně vyšší. S použitím havarijní sady zastavím tedy únik, odstraním veškeré 

úkapy a veškerý odpad uložím do příslušné nádoby na nebezpečný odpad. Zároveň tuto 

skutečnost ohlásím svému přímému nadřízenému (vedoucímu zaměstnanci) a zaměstnanci 

oddělení obecných záležitostí. 

At the end of shift, I find that hydraulic oil is leaking from machine. Since shift and work week 

are over, I want to go home. It could wait for next working week. However, I know this is wrong 

approach and I must stop all oil spills immediately and minimize spreading of spill. Over the 

weekend, machine could leak all oil and environmental and financial damage could be several 

times higher. Using emergency kit, I stop leakage, remove all leaks, and deposit all waste in 

designated dangerous waste container. At the same time, I will report this to my immediate 

supervisor (manager) and to GA department. 
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NAŠE ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM 

OUR COMMITMENT TO EMPLOYEES 

Tato sekce je pro lepší pochopení rozdělena do následujících částí: 

This section is divided into the following sections for better understanding: 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Occupational Health & Safety 

 

 Ochrana osobních údajů  

Personal Data Protection 

 

 Ochrana informací a duševního vlastnictví  

Information and Individual Property Protection 

 

 Bezpečnost informačních technologií  

Information Technologies Security 

 

 Majetek organizace  

Organization Property 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Occupational Health & Safety 

Vytváření bezpečnějšího a zdravější pracoviště a pracovního prostředí nám pomáhá předcházet 

pracovním úrazům a dalším mimořádným událostem, zvyšovat spokojenost a výkonnost našich 

zaměstnanců, vzdělávat a rozvíjet naše zaměstnance po osobní i profesní stránce a tím i plnit 

naše závazky vůči společnosti a zákazníkům. 

Creating a safer and healthier workplace and working environment helps us to prevent work-

related injuries and other accidents, increase satisfaction and performance of our employees, 

educate and develop our employees both personally and professionally, and thus fulfill our 

obligations to society and customers. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Jako zaměstnanec dodržuji požadavky platných právních předpisů a interních předpisů 

zaměstnavatele, se kterými jsem seznámen. Vždy pracuji tak, abych neohrozil sebe a své 

spolupracovníky. V rámci svých možností se podílím na vytváření bezpečného a zdravého 

pracoviště. Bezodkladně oznamuji přímému nadřízenému (vedoucímu zaměstnanci) všechny 

závady na pracovišti a podílím se na neustálém zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

As an employee, I comply with the requirements of the applicable legislation and internal 

regulations of employer, of which I am acquainted. I always work so as not to endanger myself 

and my co-workers. As far as I can, I participate in creating a safe and healthy workplace. I 

immediately report to immediate supervisor (manager) all defects in the workplace and 

participate in continuous improvement of health and safety at work. 

Příklad: Example: 

Při příchodu na pracoviště zjistím, že jeden z bezpečnostních prvků stroje je poškozený a 

nefunkční. Ohlásím tuto skutečnost zaměstnanci údržby nebo svému přímému nadřízenému 

(vedoucímu zaměstnanci) a stroj nepoužívám do doby odstranění závady.      

Upon arriving at workplace, I find that one of machine´s safety features is damaged and 

inoperable. I report this to maintenance or to my immediate supervisor (manager) and do not 

use this machine until malfunction is removed. 

  



20 

 

 

Ochrana osobních údajů Personal Data Protection 

K ochraně soukromí zaměstnanců shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a jinak 

využíváme osobní údaje vždy na základě písemného souhlasu zaměstnance, smluvního vztahu 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo na základě jiného zákonného základu. Osobní 

údaje zaměstnanců, současných i bývalých, stejně jako uchazečů o zaměstnání, využíváme 

pouze ke konkrétním účelům. 

To protect employees' privacy, we collect, store, process and otherwise use personal data 

always on the basis of employee's written consent, contractual relationship between employee 

and employer, or other legal basis. We use personal data of employees, current and former as 

well as job seekers, only for specific purposes. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Beru na vědomí, že veškeré osobní údaje musí být shromažďovány, ukládány, zpracovávány 

a jinak využívány vždy na základě písemného souhlasu zaměstnance, smluvního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo na základě jiného zákonného základu. Osobní údaje 

musí být vždy zabezpečeny proti nežádoucímu vnitřnímu nebo vnějšímu zneužití. Vlastníkem 

procesu ochrany osobních údajů je personální oddělení. 

I acknowledge that all personal data must be collected, stored, processed and otherwise used 

always on the basis of employee´s written consent, contractual relationship between employee 

and employer, or any other legal basis. Personal data must always be protected against 

undesirable internal or external abuse. Personal data protection process is owned by the 

Human Resources Department. 
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Příklad: Example: 

Účastnil jsem se odborného semináře a z prezenční listiny zjistil osobní údaje účastníků, o které 

mě požádal kolega z oddělení prodeje. Tyto osobní údaje nemůžu předat bez předchozí 

konzultace s personálním oddělením, protože účel jejich získání není totožný s účelem, pro 

které je chce použít můj kolega. V tomto případě musím získat souhlas účastníků semináře 

s odlišným účelem zpracování osobních údajů a jejich předání kolegovi z oddělení prodeje.      

I attended professional seminar and found out personal data of participants from attendance list, 

which my colleague from sales department asked me to deliver to him. I cannot share this 

personal data without first consulting with HR department because the purpose of obtaining it is 

not same as the purpose for which my colleague wants to use it. In this case, I must obtain the 

consent of seminar participants for a different purpose in processing of personal data and their 

transfer to a sales colleague.  
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Ochrana informací a duševního vlastnictví Information and Individual Property Protection 

Základem našeho úspěchu jsou vlastní mezinárodní patenty a provozně-technické know-how. 

Neoprávněné šíření těchto informací může vést k obrovským škodám a pro dotčeného 

zaměstnance může mít pracovněprávní a trestněprávní následky. Jako organizace 

respektujeme duševní vlastnictví našich obchodních partnerů, konkurentů a třetích stran. 

Our success is based on our own international patents and operational-technical know-how. 

Unauthorized dissemination of this information can lead to enormous damage and can have 

labor and criminal consequences for the employee concerned. As an organization, we also 

respect the intellectual property of our business partners, competitors and third parties. 

Jaká je moje role? What is my role? 

S veškerými informacemi, se kterými při plnění pracovních povinností přicházím do styku, 

nakládám pečlivě a nepředávám je bez příslušného oprávnění dále. Velkou pozornost věnuji při 

nakládání s informacemi provozně-technického charakteru a informacemi o výrobcích a 

výrobních postupech. 

I treat all information I come into contact with in course of my duties and do not pass it on 

without relevant authorization. I pay increased attention to handling of information of an 

operational-technical nature and information about products and production processes. 

Příklad: Example: 

Při své práci přicházím do kontaktu s informacemi důvěrného charakteru, například nákupní 

ceny materiálu. Rád bych pro organizaci získal výhodu ve formě snížení ceny materiálu 

nákupem u jiného dodavatele. Uvažuji, že současné ceny poskytnu alternativnímu dodavateli, 

abych jej motivoval k poskytnutí lepší ceny. Mám však tušení, že tento postup není správný. 

Proto se nejdříve poradím se svým přímým nadřízeným (vedoucím zaměstnancem).    

In my job I come into contact with information of a confidential nature, such as purchase price of 

material. I would like to get an advantage for organization in the form of a reduction in price of 

material by buying from another supplier. I am considering giving current prices to an alternative 

supplier to motivate him to provide a better price. However, I suspect that this procedure is not 

correct. Therefore, I firstly consult with my immediate supervisor (manager). 
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Bezpečnost informačních technologií Information Technologies Security 

Neodmyslitelnou součástí pracovní náplně téměř všech zaměstnanců je používání moderních 

informačních technologií, například mobilních telefonů, tabletů, přenosných nebo pevných 

počítačů či přístupových terminálů, což sebou přináší celou řadu rizik, zejména omezení 

funkčnosti programů, ztráta dat nebo jejich zneužití prostřednictvím škodlivých kódů a aplikací 

(virů). V naší organizaci je vydán soubor zásad pro bezpečnost informačních technologií, které 

respektujeme a dodržujeme. 

An essential part of daily workload of almost all employees is use of modern information 

technologies, such as mobile phones, tablets, laptops or personal computers or terminals, 

which entails a number of risks, in particular reduction of software functionality, data lost or 

misuse through danegrous codes and applications (viruses). Our organization is committed to 

set of IT security principles that we respect and adhere to. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Znám, respektuji a dodržuji interní předpisy pro zajištění bezpečnosti informačních technologií. 

I know, respect and follow internal regulations to ensure security of information technologies. 

Příklad: Example: 

Při práci na počítači dostanu email se zajímavou nabídkou. Podstatou emailu je otevřít odkaz 

v něm obsažený. Email je sice z pro mě neznámého zdroje, ale jeho obsah mi přijde velmi 

zajímavý. Odkaz v emailu v žádném případě neotevírám a zprávu přesunu do složka Nežádoucí 

(Spam). Zároveň bez zbytečného odkladu informuji zaměstnance oddělení obecných záležitostí.  

When I work on my computer I get an email with an interesting offer. The essence of this email 

is to open the link it contains. This email is from an unknown source, but its content seems to 

me very interesting. In any case, I do not open link in email and move such suspicious message 

to Spam folder. At the same time, I inform GA department employee without undue delay. 
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Majetek organizace Organization Property 

Hmotný i nehmotný majetek organizace používáme jako nástroj pro naplňování našich cílů 

a přistupujeme k němu s péčí řádného hospodáře. Majetek organizace udržujeme v bezpečném 

a provozuschopném stavu tak, aby mohl být bez problémů používán po celou dobu své 

životnosti. 

We use all kinds of tangible and intangible assets of organization as a tool for fulfilling our goals 

and approach it with care of a proper homesteader. We maintain assets of organization in a 

safe and serviceable condition so that it can be used without any problems throughout its 

lifetime. 

Jaká je moje role? What is my role? 

S majetkem společnosti nakládám s péčí řádného hospodáře a udržuji jej v bezpečném 

a provozuschopném stavu. Veškeré závady nebo náměty na zlepšení hlásím bez zbytečného 

odkladu svému přímému nadřízenému (vedoucímu zaměstnanci) a zaměstnanci odpovědného 

oddělení. Majetek nepoužívám pro soukromé účely, není-li toto použití upraveno a schváleno 

písemně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

I manage organization´s assets with care of a proper homesteader and keep them in a safe and 

serviceable condition. I report any defects or suggestions for improvement without undue delay 

to my immediate supervisor (manager) and employee of responsible department. I do not use 

property for private purposes unless such use is regulated and approved in written form 

between employee and employer. 

Příklad: Example: 

Pro pracovní účely dostanu k dispozici automobil organizace. Rád bych jej využíval i pro 

soukromé účely. To je však možné pouze na základě písemné dohody mezi mnou a organizací. 

Před používáním vozidla pro soukromé účely kontaktuji oddělení obecných záležitostí, abychom 

dořešili všechny patřičné náležitosti.   

For business purposes, I will get organization´s car. I would also like to use it for private 

purposes. However, this is only possible by written agreement between me and organization. 

Before using vehicle for private purposes, I contact GA department to solve all necessary 

details. 
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Účetnictví Accountancy 

Organizace důsledně a přesně eviduje obchodní informace, což znamená, že naše evidence 

a finanční výkazy vždy odrážejí skutečný stav. Při vedení účetnictví dodržujeme národní 

předpisy, mezinárodní standardy International Financial Reporting Standards (IFRS) a 

korporátní pravidla skupiny SEJONG. Účetnictví organizace ověřujeme nezávislým auditem 

prováděným třetí stranou. Účetní závěrky včas a transparentně zveřejňujeme. 

Organization consistently and accurately records business information, which means that our 

records and financial statements always reflect actual situation. We comply with national 

regulations, International Financial Reporting Standards (IFRS) and SEJONG Group corporate 

accounting rules. We verify organization's accounts with an independent third-party audit. We 

publish financial statements in a timely and transparent manner. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Dbám na to, aby veškeré záznamy a hlášení byly úplné, přesné a pravdivé. Nikdy nesmím 

vymazat či změnit jakékoliv informace, které se musejí uchovávat pro zákonné či smluvní účely 

nebo které se vyžadují k následným auditům a kontrolám. 

I make sure that all records and reports are complete, accurate and true. I must never delete or 

change any information that must be kept for legal or contractual purposes or that is required for 

subsequent audits and inspections. 

Příklad: Example: 

Naléhavě potřebuji nové zařízení, ale rozpočet oddělení je pro tento rok již vyčerpaný. Uvažuji 

o tom, že zařízení přesto pořídím a náklady zaúčtujeme až v příštím roce, až budeme zase mít 

k dispozici nové finanční prostředky. Vím však, že účtování nákladů musí vždy probíhat 

v příslušném roce. Poradím se s finančním oddělením. 

I urgently need a new equipment, but department´s budget is spent for this year. I am thinking 

that I will still purchase this equipment and move costs to next year when we have new funds 

available again. However, I know that cost accounting must always take place in relevant year. I 

will consult it with Finance department. 
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NAŠE ZÁVAZKY VŮČI OBCHODNÍM PARTNERŮM 

OUR COMMITMENT TO BUSINESS PARTNERS 

Tato sekce je pro lepší pochopení rozdělena do následujících částí: 

This section is divided into the following sections for better understanding: 

 Vztahy se zainteresovanými stranami  

Interested Parties Relationships 

 

 Střet zájmů  

Conflict of Interest 

 

 Dary, pohoštění a pozvání  

Gifts, Entertainment and Invitations 

 

 Korupce, vydírání, podplácení a podvádění  

 Corruption, Extortion, Bribery and Deception 

 

 Kontrola vývozu a ekonomické sankce  

Export Controls and Economic Sanctions 

 

 Spravedlivá hospodářská soutěž  

Fair Competition 

 

 Praní špinavých peněz 

Money Laundering 

 

 Kvalita  

Quality 
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Vztahy se zainteresovanými stranami Interested Parties Relationships 

Mezi zainteresované strany organizace patří zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé materiálů 

a služeb, vlastníci, orgány státní správy a samosprávy, kontrolní, dozorové a certifikační 

organizace a místní komunity a zájmová sdružení. Organizace vytváří pozitivní, konstruktivní 

a dlouhodobé obchodní i neobchodní vztahy se všemi zainteresovanými stranami. Klíčovým 

faktorem úspěchu organizace je zejména předvídání a znalost očekávání a potřeb zákazníků 

a proaktivní přístup k jejich uspokojování. Úspěch organizace závisí zejména na spokojenosti 

zákazníka. 

Interested parties include employees, customers, suppliers of materials and services, owners, 

government and local authorities, inspection and certification bodies and local communities and 

interest associations. Organization establishes positive, constructive and long-term business 

and non-business relationships with all interested parties. In particular, anticipation and 

knowledge of customers' expectations and needs and proactive approach to customer 

satisfaction are key factors for organization success. Organization success depends mainly on 

customer´s satisfaction. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Při veškerém jednání směrem dovnitř organizace nebo vně organizace jednám čestně a férově. 

Ke všem účastníkům jednání se chovám profesionálně a s úctou. Vždy říkám pravdu, 

komunikuji aktivně. Zjistím-li skutečnosti, které by mohly ohrozit vztahy mezi zaměstnavatelem 

a jinou zainteresovanou stranou, je mou povinností oznámit tuto skutečnost svému přímému 

nadřízenému (vedoucímu zaměstnanci) a zaměstnanci odpovědného oddělení. Jednám vždy 

aktivně a problémy nenechávám „vyhnívat“. 

I act honestly and fairly in all dealings inside or outside organization. I treat all participants of 

meeting professionally and with respect. I always tell the truth, I communicate actively. If I find 

facts that could compromise relationship between employer and another interested party, it is 

my duty to report this to my immediate supervisor (manager) and employee of responsible 

department. I always act actively and do not let the problems “rot”. 
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Příklad: Example: 

Mám známého, který bydlí v blízkosti výrobního závodu organizace. Stěžuje si na hluk, který se 

v nočních hodinách šíří ze závodu organizace a budí jej ze spánku. Známého ujistím, že tuto 

informaci předám spolu s jeho kontaktními údaji na patříčná místa. Bez zbytečného odkladu 

předám tuto informaci na oddělení obecných záležitostí. 

I have a friend who lives near organization´s production plant. He complains about the noise 

that spreads from plant at night and wakes him up from sleep. I will assure this friend that I will 

pass this information along with his contact details to appropriate places. I will forward this 

information to GA department without undue delay. 
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Střet zájmů Conflict of Interest 

Střet zájmů představuje kolizi mezi soukromými zájmy zaměstnance a oprávněnými zájmy 

organizace. Organizace respektuje soukromý život a osobní zájmy zaměstnanců, ale klade 

důraz na prevenci střetu zájmů organizace, zejména při vedlejší činnosti zaměstnance.   

A conflict of interest is a conflict between employee´s private interests and legitimate interests of 

organization. Organization respects private life and personal interests of its employees, but 

emphasizes the prevention of conflicts of interest of organization, especially in employee's 

secondary activities. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Jako zaměstnanec vždy kladu zájmy organizace nad své osobní zájmy. Rozhoduji se na 

základě objektivních kritérií a nikoliv na základě osobních zájmů a osobního prospěchu. 

V případě možnosti vzniku střetu zájmů informuji bez zbytečného odkladu personální oddělení. 

V případě, že se moje vedlejší činnost shoduje s předmětem podnikání organizace, musím si 

výkon této vedlejší činnosti nechat písemně schválit organizací. 

As an employee I always place interest of organization above my personal interests. I make 

decisions on the basis of objective criteria and not on the basis of personal interests and 

personal gain. If there is a possibility of a conflict of interest, I inform HR department without 

undue delay. In the case that my secondary activity coincides with the business of organization, 

I must have organization approve to perform of such secondary activity in written form. 

Příklad: Example: 

Od svého vedoucího zaměstnance jsem dostal na starosti projekt nového vytápění na výrobní 

hale. Mezi potenciálními dodavateli je organizace, kterou vlastní můj známý. Nabídka sice není 

nejlepší, ale je to podnik mého známého. Vzniká zde střet zájmů, proto bez zbytečného odkladu 

informuji svého přímého nadřízeného (vedoucího zaměstnance). 

From my manager I was in charge of new heating project in production hall. Among potential 

suppliers is an organization owned by a friend of mine. His offer is not the best, but it is a 

business of my friend. There is a conflict of interest, so I inform my immediate supervisor 

(manager) without undue delay. 
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Dary, pohoštění a pozvání Gifts, Entertainment and Invitations 

Dar je něco, co se daruje dobrovolně, bez očekávání protislužby. Předávání darů, pohoštění 

a pozvání na společenské akce jsou běžnou součástí obchodního styku. Jsou-li udržovány 

v rozumném měřítku, jsou přijatelné. Jsou-li však využívány k ovlivňování rozhodnutí osob, 

může být tato aktivita nežádoucí i trestněprávní. Dary, pohoštění nebo pozvání musí být 

v souladu s místními zákony, zvyky a dobrými mravy a nesmí dostávat dotyčnou osobu do 

situace, kdy bude povinována pocitem poskytnutí protislužby. 

A gift is something that is given voluntarily, without anticipating counter-service. Presenting gifts, 

entertainment and invitations to social events are a common part of business. If they are kept 

on a reasonable scale, they are acceptable. However, if they are used to influence people´s 

decisions, this activity can be undesirable and criminal. Gifts, entertainment or invitations must 

be in accordance with local laws, customs and morality and must not put the person in a 

situation where they will be obliged to feel counter-service. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Nesmím vyžadovat, přijímat či nabízet dary, pohoštění nebo pozvání, které mohou ovlivňovat 

nebo budit dojem ovlivňování při obchodním styku. Využijte svůj úsudek. Nejste-li si jisti, zda 

dar, pohoštění nebo pozvání přijmout, poraďte se se svým přímým nadřízeným (vedoucím 

zaměstnancem) nebo zaměstnancem personálního oddělení. Nikdy nenabízejte ani nepřijímejte 

darem hotovost nebo její ekvivalent. Pamatujte, že dary, pohostinnost nebo pozvání mohou 

působit nepatřičně, když se dávají často nebo rutinně. 

I must not solicit, accept or offer gifts, entertainment or invitations that may affect or give the 

impression of affecting business. Use your judgment. If you are unsure whether to accept a gift, 

entertainment or invitation, consult your immediate supervisor (manager) or HR department. 

Never offer or accept cash or its equivalent. Remember that gifts, hospitality, or invitations can 

be inappropriate when given frequently or routinely. 
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Příklad: Example: 

Od kontaktní osoby dodavatele obdržím na konci roku dárek – poměrně drahé hodinky. Myslím, 

že hodnota daru je poměrně velká na zdejší poměry a zvyklosti, proto bez zbytečného odkladu 

informuji oddělení obecných záležitostí. 

At the end of year I will receive a gift from supplier´s contact person - a relatively expensive 

watches. I think its value is quite large for local circumstances and customs, so I inform without 

undue delay GA department. 
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Korupce, vydírání, podplácení a podvádění Corruption, Extortion, Bribery and Deception 

Korupce, stejně jako již zmíněné předávání darů, pohoštění a pozvání na společenské akce, 

může být nástroj používaný k ovlivňování rozhodnutí osob. Tato aktivita je nežádoucí 

i trestněprávní. Korupce je zakázána, jelikož může ohrozit oprávněné zájmy organizace. 

Korupce může vést k rozhodnutí z jiných než objektivních důvodů. 

K podvodu může dojít nečestným jednáním nebo zneužíváním pozice za účelem získání 

nějakého druhu materiální výhody. Podvody jsou většinou páchány pro získání peněz, majetku 

nebo služby. Tato aktivita je nežádoucí i trestněprávní. Podvádění je zakázáno, jelikož může 

ohrozit oprávněné zájmy organizace. 

Corruption, as well as the aforementioned giving of gifts, entertainment and invitations to social 

events, can be a tool used to influence people's decisions. This activity can be undesirable or 

criminal. Corruption is prohibited as it may jeopardize legitimate interests of organization. 

Corruption can lead to decisions for other than objective reasons. 

Deception can occur through dishonest conduct or abuse of a position in order to gain some 

kind of material advantage. Deception is usually committed for getting money, property or 

service. This activity is undesirable and criminal. Cheating is prohibited as it may jeopardize 

legitimate interests of organization. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Nepodplácím a neberu úplatky. Nepodvádím ani nenabádám druhé k podvodu nebo lži. 

V případě, že zjistím korupci nebo podvod, informuji bez zbytečného odkladu svého přímého 

nadřízeného (vedoucího zaměstnance) nebo zaměstnance personálního oddělení. 

I do not pay and do not take bribes. I do not cheat or encourage others to deceive or lie. In the 

case that I detect corruption or deception, I shall inform my immediate supervisor (manager) or 

HR department without undue delay. 
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Příklad: Example: 

Známá komunální politička mi při přátelském setkání sdělila, že zastupitelstvo města bude 

projednávat změnu územního plánu v blízkosti výrobního závodu organizace. Za patřičný dar 

její politické straně by mohla ovlivnit podobu územního plánu ve prospěch organizace. Známou-

političku odmítnu, ale informuji bez zbytečného odkladu personální oddělení.     

My friend-municipal politician told me during a friendly meeting that the city council would 

discuss a change in land-use plan near organization´s production plant. For an appropriate 

donation to her political party, she could influence design of land-use plan for benefit of 

organization. I refuse my friend-politician, but inform HR department without undue delay.  
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Kontrola vývozu a ekonomické sankce Export Controls and Economic Sanctions 

Mezinárodní obchodní styk podléhá v souvislosti s exportem různým zákazům, omezením nebo 

sankcím, případně schválení nebo jiným regulačním a kontrolním opatřením. Tato opatření se 

mohou vztahovat nejen na výrobky, ale také služby nebo software či know-how. Vedle 

samotného (fyzického) exportu jsou sledovány i přenosy informací prostřednictvím emailů, 

cloudu nebo při pracovních cestách. Organizace neobchoduje s žádnými organizacemi nebo 

státy, které jsou vedeny na sankčním seznamu. Organizace dodržuje veškeré národní i 

mezinárodní předpisy pro dovoz a vývoz materiálu, služeb, informací a know-how. 

International trade is subject to various prohibitions, restrictions or sanctions in relation to 

exports, and, where appropriate, approval or other regulatory and control measures. These 

measures may apply not only to products but also to services or software or know-how. In 

addition to (physical) export itself, information transfers via email or cloud or on business trips 

are also monitored. Organization does not trade with any organizations or states that are on the 

sanction list. Organization complies with all national and international regulations for import and 

export of materials, services, information and know-how. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Jsem-li součástí procesu o rozhodování nebo zajišťování dovozu nebo vývozu materiálu, 

služeb, informací nebo know-how, vždy ověřím, jestli tento dovoz nebo vývoz nepodléhá 

kontrole nebo omezení. V případě nejasností se dotáži bez zbytečného odkladu svého přímého 

nadřízeného (vedoucího zaměstnance).  

When I am part of process of deciding or arranging import or export of material, services, 

information or know-how, I always verify that such import or export is not subject to control or 

restriction. In case of doubt, he / she will ask his / her immediate supervisor (manager) without 

undue delay. 
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Příklad: Example: 

Při hledání potenciálních dodavatelů jsem našel dodavatele s velmi zajímavou nabídkou na 

dodávku materiálu pro výrobu. Mám však pochybnosti, jestli případný nákup (import) není 

omezen, jelikož se jedná o zemi z Blízkého východu. Ve spolupráci s oddělením obecných 

záležitostí ověřím, jestli se dodavatel nebo země, ve ketré dodavatel působí, nenachází na 

sankčním seznamu.     

While searching for potential suppliers, I found a supplier with a very interesting offer for supply 

of material for production. However, I have doubts whether possible purchase (import) is not 

limited, because it is a country from the Middle East. In cooperation with GA department, I will 

verify that the supplier or the country in which the supplier operates, is not on the sanction list. 
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Spravedlivá hospodářská soutěž Fair Competition 

Pro zachování korektních obchodních vztahů a férového trhu se organizace řídí platnými 

předpisy na ochranu hospodářské soutěže a tzv. antimopolními předpisy. Organizace se 

neúčastní žádných dohod nebo jednání, které jsou ve vzájemné shodě mezi soutěžiteli, jejichž 

cílem je zamezení nebo ovlivnění hospodářské soutěže. Pro organizaci je rovněž nepřípustné 

využívat dominantní postavení na trhu vůči zákazníkům, například rozdílným přístupem 

k zákazníkům bez objektivních důvodů, prosazování nepřiměřených cen nebo podmínek 

obchodního styku. Organizace respektuje podmínky tržního hospodářství a hospodářské 

soutěže.   

In order to maintain fair business relations and fair market, organization is governed by the 

applicable anti-trust regulations. Organization shall not participate in any agreements or 

concerted practices between competitors aimed at preventing or affecting competition. It is also 

unacceptable for organization to take a dominant position on the market against customers, for 

example, by differently approaching customers without objective reasons, enforcing unfair 

prices or terms of business. Organization respects conditions of market economy and 

competition. 

Jaká je moje role? What is my role? 

V případě jednání nebo komunikaci s konkurenty věnuji zvýšenou pozornost možnému úniku 

nebo poskytnutí informací, které by mohly negativně ovlivnit hospodářskou soutěž nebo 

postavení organizace na trhu. Takovými informacemi jsou zejména nákupní a prodejní ceny 

(vstupních materiálů nebo hotových výrobků nebo služeb), stav vývoje, dodací lhůty nebo 

strategické plánování.  

In dealing with or communicating with competitors, I pay increased attention to the possible 

leakage or disclosure of information that could negatively affect competition or the market 

position of organization. Such information is in particular purchase and sales prices (input 

materials or finished products or services), development status, delivery times or strategic 

planning. 
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Příklad: Example: 

Účastním se tematického semináře, na kterém jsou i konkurenti organizace. Slyším, že se baví 

o budoucích obchodních plánech své organizace a chtějí mě do diskuze zapojit. Omluvím se, 

že na toto téma nemůžu vést diskuzi.     

I take part in a thematic seminar where organization´s competitors are also present. I hear they 

are talking about their organization´s future business plans and want to involve me in the 

discussion. I apologize that I cannot discuss this topic.  



38 

 

 

Praní špinavých peněz Money Laundering 

Praní špinavých peněz je činnost, kdy finanční prostředky získané z trestné činnosti nebo 

nelegálně jsou uváděny do legálního oběhu tak, aby se zastřel a legalizoval jejich původ. Cílem 

organizace je udržovat obchodní vztahy se seriózními obchodními partnery, kteří svou 

podnikatelskou aktivitu vykonávají v souladu s platnými právními předpisy a jejichž finanční 

prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Veškeré přijaté i odeslané platby jsou bez zbytečného 

odkladu přiřazeny k odpovídajícím příkazům a účelům a jsou zaúčtovány. Organizace 

nefinancuje terorismus ani jinou trestnou činnost.  

Money laundering is an activity where funds obtained from crime or illegally are put into legal 

circulation in order to obscure and legalize their origin. The aim of organization is to maintain 

business relationships with serious business partners who conduct their business activities in 

accordance with applicable legislation and whose funds come from legitimate sources. All 

incoming and outgoing payments are associated with appropriate orders and purposes without 

undue delay and are posted. Organization does not finance terrorism or other crimes. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Všechny aktivity dělám vždy s respektem k platným právním předpisům ve vazbě k praní 

špinavých peněz. Neprovádím platby a nepřijímám platby z offshoreových účtů nebo z účtů, 

které nejsou uvedeny v příslušných smlouvách či dohodách. Věnuji pozornost správnému 

účtování všech dokladů a transakcí a platbám v hotovosti nebo platbám rozděleným na převody 

menších částek.  

I always do all activities with respect to valid legal regulations in relation to money laundering. I 

do not make payments and do not accept payments from offshore accounts or from accounts 

not specified in applicable contracts or agreements. I pay attention to correct accounting of all 

documents and transactions and payments in cash or payments divided into transfers of smaller 

amounts. 
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Příklad: Example: 

Jeden ze zákazníků zaplatil příliš vysokou částku oproti faktuře, kterou jsme mu vystavili. 

Zástupce zákazníka požádal o vrácení přeplatku účet, který je však odlišný od běžného účtu, 

který používáme pro dobropisy. Jako zaměstnanec vystavující dobropisy a provádějící bankovní 

transakce se poradím se svým přímým nadřízeným (vedoucím zaměstnancem) před 

provedením dobropisu a transakce.      

One of customers paid too much for the invoice we issued. Customer representative has 

applied for a refund for overpayment account, which is different from current account we use for 

credit notes. As an employee issuing credit notes and conducting banking transactions, I 

consult with my immediate supervisor (manager) before making a credit note and apply for 

transaction. 
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Kvalita Quality 

Klíčem k úspěchu je spokojenost zákazníka. Té dosahujeme prostřednictvím inovací, vysokou 

úrovní kvality výrobků i poskytovaných služeb a neustálým zlepšováním. Ve všech oblastech 

naší činnosti se naše organizace snaží se odvádět dobrou práci bez vad. 

Customer satisfaction is key to success. We achieve this through innovation, high levels of 

product and service quality and continuous improvement. In all areas of our activities, our 

organization strives to do a good job without defects. 

Jaká je moje role? What is my role? 

Musím porozumět očekáváním a potřebám zákazníků a dalších zainteresovaných stran ve 

vztahu k požadované úrovni kvality. Zjistím-li skutečnosti, které by mohly ohrozit kvalitu výrobků 

nebo služeb, je mou povinností oznámit tuto skutečnost svému přímému nadřízenému 

(vedoucímu zaměstnanci) a zaměstnanci odpovědného oddělení. Jednám vždy aktivně a 

problémy nenechávám „vyhnívat“. 

I need to understand customer´s and other interested parties expectations and needs in relation 

to required level of quality. If I find facts that could compromise products of services quality, it is 

my duty to report this to my immediate supervisor (manager) and employee of responsible 

department. I always act actively and do not let the problems “rot”. 

Příklad: Example: 

Při kontrole výfuku zjistím, že část výfuku je poškozená a může to mít vliv na jeho funkčnost. 

Výfuk je připraven pro expedici zákazníkovi a zatím toto poškození nikdo nezjistil. Bez 

zbytečného odkladu informuji oddělení kvality, aby zkontrolovalo míru poškození výfuku.     

When checking muffler, I find that its part is damaged and may affect its functionality. Muffler is 

ready for shipping to the customer and no one has detected this damage yet. I inform quality 

department without undue delay to check muffler damage level. 
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PODPORA PŘI PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ETICKÉHO KODEXU 

SUPPORT REGARDING MEETING CODE OF CONDUCT REQUIREMENTS 

V případě nejasností nebo dotazů ohledně plnění požadavků Etického kodexu a správného 

etického a morálního jednání v různých situacích můžete využít podpory a pomoci ze strany 

přímého nadřízeného (vedoucího zaměstnance) nebo manažera nebo personálního oddělení. 

If you have any questions or concerns regarding compliance with this Code of Conduct and 

correct ethical and moral conduct in various situations, You can benefit from support and 

assistance from your immediate supervisor or manager or HR department. 

Zároveň můžete využít schránky pro zlepšovací návrhy nebo schránky důvěry, které jsou 

dostupné ve výrobě. 

At the same time, you can use inboxes for improvement suggestions or trust inboxes that are 

available in production. 

V případě dotazů nebo připomínek ohledně existujících interních standardů organizace se 

můžete obrátit přímo na vlastníka procesu. 

If you have questions or concerns about your organization's existing internal standards, You 

can contact process owner directly. 

V případě nahlášení porušení nebo podezření na porušení Etického kodexu a správného 

etického a morálního jednání chrání organizace oznamovatele a jeho identitu. Striktně 

odmítáme jakýkoliv nátlak na oznamovatele nebo jeho diskriminaci, případně odplatu vůči 

oznámení, která provedl. Ctíme presumpci neviny pro ty, jež byli obviněni z možného porušení 

Etického kodexu nebo správného etického a morálního jednání do doby, než bude prokázána 

jejich vina.   

In the case of report of violation or suspected violation of this Code of Conduct and correct 

ethical and moral conduct, organization protects the whistleblower and its identity. We strictly 

reject any pressure or discrimination against the whistleblower, or any retaliation against the 

whistleblower. We honor presumption of innocence for those who have been accused of a 

possible violation of this Code of Conduct or correct ethical and moral conduct, until their guilt is 

proved. 
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