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1. Etický kodex společnosti Panasonic 
POCTIVĚ NAPLŇUJME NAŠI FILOZOFII SMĚREM KE GLOBÁLNÍ 

SPOLEČNOSTI PANASONIC 

Již od založení naší společnosti průběžně udržujeme silný závazek k podpoře širšího 

společenství prostřednictvím našich obchodních činností, vycházejíce z pevného přesvědčení, 

že kterákoli „firma je členem širokého společenství”. Věřím, že napříč celou naší historií se 

naše výrobky a obchodní činnosti trvale vyvíjely díky velkému úsilí všech našich 

zaměstnanců, kteří cílevědomě po léta naplňují naši filozofii managamentu. Ať už žijeme v 

jakékoli době, nejdůležitějším úkolem všech pracovníků Panasonicu je stále zlepšovat 

porozumění naší obchodní filozofii a aktivně se účastnit jejího uskutečňování. 

 

V současné době jsme svědky radikálních změn v oblasti sociálních potřeb a očekávání 

kladených na firmy. Kromě dodávání výrobků vynikající kvality a výkonu, za současného 

plnění veškerých zákonů a předpisů v příslušných zemích, se od podniků očekává také plnění 

jejich odpovědnosti vůči širšímu společenství (Corporate Social Responsibilities) v rozličných 

oblastech, jako je ochrana životního prostředí na globální úrovni, zajišťování bezpečných 

vlastností výrobků, kvalitního pracovního prostředí, ochrany lidských práv, řízení rizik a 

podpory společensky zodpovědných a prospěšných činností (Corporate Citizenship 

Activities). Kterákoli společnost činná v globálním prostředí musí zachovávat vysoké etické 

hodnoty a v souladu s nimi provádět své každodenní obchodní činnosti. 

 

V Panasonicu musíme pracovat tak, abychom adekvátně reagovali na tyto měnící se sociální 

požadavky a očekávání, a to každodenní snahou o realizaci naší filozofie managementu. Proto 

musí každý z nás mnohem citlivěji vnímat sociální potřeby a jednat způsobem, který 

považujeme za správný. Jinými slovy musíme rozvíjet a uskutečňovat přístup nazývaný 

„povědomí společenské zodpovědnosti” (Corporate Conscience), které překračuje rámec 

platných zákonů a předpisů. 

 

Dnes jsme změnili název naší společnosti na Panasonic Corporation. Slovo Panasonic se také 

stalo jednotným označením všech našich výrobků a služeb. Upřímně doufám, že při této 

zvláštní příležitosti všichni zaměstnanci s odhodláním spojí své síly k naplnění naší globální 

výjimečnosti (Global Excellence) a vybudování skutečně globálně činné společnosti 

Panasonic (Global Panasonic) tím, že budou zcela připraveni do společnosti Panasonic vložit 

a sloučit veškeré obchodní aktivity. 

 

Tento „Etický kodex společnosti Panasonic”, který je vyjádřením naší filozofie managementu, 

přináší praktické pokyny pro každodenní činnosti našich zaměstnanců. Důrazně žádám 

každého z Vás, abyste etický kodex společnosti Panasonic považovali za svůj hlavní princip a 

svou každodenní práci prováděli v souladu s ním. 

 

1. října 2008 
Fumio Ohtsubo 

President Panasonic Corporation 

 

Příloha č. 1 – Etický kodex společnosti Panasonic 

dostupný na: panasonic.net/corporate/philosophy/code/pdf/11_coc2008Czech.pdf 
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ROZSAH POUŢITÍ A DODRŢOVÁNÍ 

Rozsah pouţití 

Tento etický kodex platí pro všechny ředitele, jednatele a zaměstnance společnosti Panasonic 

Corporation (dále jen PC) a veškerých jejích provozních divizí a jí ovládaných dceřiných 

společností. 

Vydání, přijetí a modifikace 

Správní rada PC vydává tento etický kodex a správní rada každé z dceřiných společností 

ovládaných PC převezme a uvede v platnost tento Kodex.  

S předchozím souhlasem vedení PC může dceřiná společnost ovládaná PC upravit obsah 

tohoto kodexu nebo přijmout a zavést vlastní kodex odpovídající povaze a oblasti jejího 

podnikání, zákonům, předpisům a zvykům příslušné země nebo regionu, pokud takovýto 

upravený nebo alternativní Kodex nebude obsahovat žádná ustanovení v rozporu s tímto 

kodexem. 

Přepracování 

Tento etický kodex bude přepracován výše uvedeným způsobem v tom případě, kdy to 

vyžadují společenské, obchodní nebo jiné podmínky. 

Ředitel/zaměstnanec odpovědný za dodrţování tohoto kodexu a vzdělávání/školení 

zaměstnanců 

Každá společnost skupiny jmenuje buď ředitele, nebo výkonného zaměstnance odpovědného 

za dodržování tohoto etického kodexu. Každá společnost skupiny také učiní patřičné kroky 

pro podporu uvědomění zaměstnance v souladu s politikou společnosti tím, že tuto politiku 

dostatečně vysvětlí a zajistí školicí programy. 

Porušení Etického kodexu společnosti 

Porušení tohoto kodexu bude považováno za velmi závažné. S každým členem představenstva 

nebo výkonným zaměstnancem, který se nebude řídit tímto kodexem, bude jednáno buď dle 

příslušných zákonů, jako jsou např. obchodní zákoník, zákoník práce a podle pravidel 

společnosti. S každým zaměstnancem, který poruší tento kodex, bude jednáno dle 

zaměstnaneckých pravidel. 

KAPITOLA 1: NAŠE HLAVNÍ HODNOTY 

Naše základní obchodní filozofie jako základ našeho podnikání 

Naše základní obchodní filozofie nám pomáhá k vytyčení našich cílů, našeho přístupu k 

obchodním aktivitám a všeobecnému směřování naší společnosti. Tato filozofie zahrnuje 

základní Cíl podnikání, Krédo společnosti a Sedm principů. Společně slouží jako kompas, 

který nám pomáhá nastavit a udržet správný směr našeho podnikání. Naše základní obchodní 

filozofie je časově neomezená a platná všude tam, kam nás podnikání zavede. 

 

Vytváření hodnot a přispívání společnosti 

Naše podnikání zahrnuje hlavně následující filozofie a procesy. Především jsou nám 

společností svěřeny hodnotné zdroje, včetně zdrojů lidských a materiálních, dále pak finance 
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a informace. Dále používáme tyto zdroje k vytvoření výrobků a služeb s přidanou hodnotou. 

A nakonec, zpřístupňujeme tyto výrobky po celém světě. Nejdůležitější z těchto procesů je 

vytváření přidané hodnoty s cílem přispět ekonomickému a společenskému pokroku a 

životnímu prostředí s ohledem na zajištění dalšího vývoje. Jinými slovy, vytváření hodnoty a 

přispívání společnosti je naším hlavním úkolem. 

Těsný vztah se společností 

Budování těsných a oboustranně výhodných vztahů se společností je dalším klíčovým 

procesem. Jelikož přispíváme k neustálému vývoji společnosti, je i náš podnik pozitivně 

ovlivněn společností. Naše podnikání potřebuje jak hmotnou, tak i nehmotnou podporu a 

spolupráci od mnoha podílníků, včetně našich zákazníků, akcionářů, obchodních partnerů, 

zaměstnanců a místní komunity. Ale zrovna tak naše obchodní aktivity ovlivňují tyto 

podílníky různými sociálními, ekonomickými a ekologickými aspekty. 

Společnost jako veřejná instituce 

Jelikož je naše podnikání závislé na zákaznících a podílnících, je třeba si pamatovat, že 

„společnost je veřejnou institucí“, která se musí snažit plnit svou společenskou odpovědnost. 

Musíme nejen naslouchat názorům podílníků, ale musíme také řídit naše obchodní aktivity 

jasně, abychom mohli podat vysvětlení. Zkráceně, i nadále musíme být slušní, pravdomluvní 

poctiví a reagovat rychle, abychom splnili naši odpovědnost vůči společnosti. 

Pouze jedna země 

Země je náš domov. Dává nám různé dary včetně přírodních zdrojů a energie. Vědomi si této 

skutečnosti, budeme se angažovat v otázkách týkajících se ekologických aktivit tak, abychom 

uchránili naše neocenitelné životní prostředí pro budoucí generace. 

Globální stanovisko – globální řízení 

Jako globální společnost musíme respektovat lidská práva a udělat vše pro to, abychom 

porozuměli, ocenili a respektovali rozdílné kultury, náboženství, postoje, zákony a nařízení 

lidí v různých zemích a regionech, kde se naše podnikání nachází. 

Uskutečňování naší základní obchodní filozofie 

Dnes, více než kdy jindy, je kladen velký důraz na společensko-sociální odpovědnost a 

obchodní etiku. Etický kodex je vytvořen proto, aby nám pomohl zavést naši základní 

obchodní filozofii vytyčením kritérií, které je nutno sledovat u jednotlivých obchodních 

společností v různých zemích. Etický kodex však nemůže zahrnovat všechny situace. V 

případě situací, které nejsou zahrnuty v tomto etickém kodexu, je důležité, aby se postupovalo 

dle základní obchodní filozofie a aby byl zvolen takový postup, který je v duchu této filozofie. 

ZÁKLADNÍ CÍL PODNIKÁNÍ 

Základním cílem našeho podnikání je přispívat k pokroku a rozvoji lidské společnosti. 

Výrobou vysoce kvalitních výrobků, které uspokojí potřeby lidí, a jejich neustálým 

zdokonalováním, napomáháme ke zvyšování životní úrovně na celém světě. 

KRÉDO SPOLEČNOSTI 

Pokrok a rozvoj lze realizovat pouze společným úsilím a spoluprací každého zaměstnance 

naší společnosti. Jednotným přístupem budeme vykonávat naše povinnosti vůči společnosti s 

oddaností, pílí a integritou. 
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SEDM PRINCIPŮ 

Společenský přínos 

Jako výrobci se vždy budeme chovat v souladu se základními cíli podnikání a budeme poctivě 

plnit naši odpovědnost vůči společnosti.  

Poctivost a upřímnost 

Při vyřizování našich pracovních záležitostí a při soukromém jednání budeme poctiví a 

upřímní. Bez osobní cti nejen že nemůžeme získat úctu ostatních, ale ani úctu sami k sobě, 

jakkoli jsme talentovaní či zkušení. 

Spolupráce a pracovní vztahy 

Spojíme naše schopnosti, abychom dosáhli našich společných cílů. Nezávisle na tom, jak jsme 

nadaní jako jednotlivci, bez spolupráce a dobrých pracovních vztahů zůstane naše společnost 

jen prázdným pojmem. 

Neúnavná snaha o zlepšení 

Neustále se budeme snažit naším podnikáním přispět k rozvoji lidské společnosti. Pouze tímto 

neúnavným úsilím můžeme naplnit naše základní cíle podnikání a dosáhnout trvajícího míru a 

prosperity.  

Zdvořilost a úcta 

Abychom posílili zdravé sociální vztahy a zlepšili kvalitu života v lidské společnosti, budeme 

vždy upřímní a skromní a budeme respektovat práva a potřeby ostatních. 

Adaptabilita 

Své myšlení a chování budeme průběžně přizpůsobovat, abychom se vyrovnali s neustále se 

měnícími podmínkami kolem nás, jednáním v souladu se zákony přírody zajistíme pokrok a 

úspěch našeho snažení. 

Vděk 

Budeme si vážit všech úspěchů, jichž jsme dosáhli, a jsme přesvědčeni o tom, že tento postoj 

bude zdrojem pozitivního myšlení a vitality, která nám pomůže překonat jakékoliv překážky, 

s nimiž se setkáme. 

KAPITOLA 2: REALIZACE KODEXU V PODNIKÁNÍ 

I-1. Výzkum a vývoj 

(1) Výzkum a vývoj pro lepší budoucnost 

Vývojem a výzkumem se snažíme dosáhnout lepší budoucnosti. Stejně tak se snažíme, aby 

naše technologie nebyly použity takovým způsobem, který by ohrozil ekologii, světový mír, 

sociální spravedlnost nebo humanitární činnost.  

(2) Vyvíjení výrobků, které lidé chtějí Naším závazkem je vyvíjet výrobky, které obohatí 

životy našich zákazníků tím, že budou neustále sledovat jejich názory a měnící se společenské 

potřeby a sledovat jejich životní styl a toto vše promítat do výrobků. 
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Budeme se snažit vyvinout takové výrobky, které poskytnou zákazníkovi uspokojení v 

závislosti na své kvalitě, výkonu, designu, dostupnosti, ekologickém uvědomění, 

jednoduchosti použití a dostupnosti širokému okruhu lidí, bez ohledu na věk nebo schopnosti. 

(3) Dodrţování vlastnického práva 

Zajistíme a budeme si chránit vlastnická práva k výsledkům naší práce, výzkumu a vývoje, 

ale stejně tak budeme podporovat odpovědné používání naší technologie po celém světě. 

(4) Otevřené zásady 

Sjednocením stávajících zásad a zavedením univerzálních standardů se budeme snažit zajistit 

našim zákazníkům po celém světě maximum výhod zpřístupněním veškerých informací a 

budeme také konstruktivně podporovat své obchodní aktivity. 

I.-2. Zprostředkování 

(1) Rovné a čestné transakce 

Při zajišťování dodávek jak zboží, tak i služeb se budeme snažit o rovné vztahy s našimi 

dodavateli založené na vzájemné důvěře a respektu. 

(2) Výběr dodavatelů 

Potenciálním dodavatelům v celém světě nabídneme stejné příležitosti. Výběr bude založen 

na rovném a objektivním hodnocení dle schopností každého dodavatele tak, aby byla 

dodržena kritéria týkající se bezpečnosti zboží, ekologického dopadu, kvality, 

konkurenceschopné ceny a plnění dohodnutých dodacích termínů a stejně tak shoda se zákony 

a společenskými normami. Jedině tak bude naše základní filozofie společnosti (Basic 

Business Philosophy) a tento etický kodex vnímán našimi dodavateli pozitivně. 

(3) Čestné zprostředkování činností 

Při zprostředkování budeme jednat eticky a budeme dodržovat všechny platné zákony a 

nařízení. Od dodavatelů nepřijmeme nic, co by bylo pro osobní prospěch. 

I.-3. Výroba 

(1) Přínos pro společnost 

Neustále budeme mít na paměti, že naším hlavním posláním je přispívat společnosti tím, že 

pro společnost budeme vytvářet přidanou hodnotu. Budeme také neustále zlepšovat 

ekologický dopad našich výrobních procesů. 

(2) Bezpečné a kvalitní výrobky 

Společně s dodržováním platných zákonů a nařízení budeme klást co největší prioritu na 

bezpečnost výrobků a budeme pokračovat v udržení a dalším zlepšení jejich kvality. 

(3) Spokojenost zákazníka 

Naším neustálým úsilím o zlepšení produktivity a snížení nákladů vyrábíme produkty té 

nejvyšší kvality za rozumnou cenu. Jako reakci na potřeby našich zákazníků za účelem 

spolehlivé a včasné dodávky, rozvineme pružný systém výroby a dodávek. 
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I.-4. Marketing & Prodej 

(1) Vytváření nových trhů 

Vyvineme veškeré úsilí, abychom porozuměli tomu, co zákazník chce a potřebuje, a mohli tak 

aktivně vyvíjet a propagovat nejžádanější výrobky a služby, které uvedou zákazníka do nové 

doby. 

(2) Předčit očekávání zákazníka 

Při každém setkání se zákazníkem musíme mít na paměti, že každý z nás reprezentuje 

společnost. Budeme se k zákazníkovi chovat skromně, upřímně a vlídně, vyjádříme tím naši 

vděčnost, ale zrovna tak musíme reagovat rychle a přesně.  

Zvláště se musíme snažit včas dodávat výrobky a služby, které zákazník požaduje a potřebuje, 

pochopit jeho stížnosti, a předčit tak jeho očekávání. 

(3) Ve shodě s trhem 

Bez ohledu na tvrdost konkurence se budeme ve svých marketingových činnostech chovat 

čestně a eticky, vždy v souladu s platnými zákony a nařízeními. Jinými slovy, nikdy 

neporušíme žádné zákony, nařízení nebo společenské normy, abychom dosáhli většího 

prodeje nebo zisku. 

Nebudeme provozovat úplatkářství, nekalé konkurenční praktiky v soutěžích, nelegální 

dohody o pevných cenách ani jiné kartelové činnosti. Při kontrole vývozu podnikneme taková 

opatření, abychom zajistili, že naše výrobky a technologie nejsou zneužity k ohrožení míru a 

bezpečnosti. 

I.-5. Styk s veřejností 

(1) Komunikace 

Pomocí naší firemní komunikace sestávající se ze styku s veřejností a reklamní činností, 

budeme poskytovat řádné a přesné informace o našich základních obchodních plánech a 

stejně tak o výrobcích, službách a technologiích, budeme se snažit lépe informovat naše 

zákazníky a ostatní podílníky, a pozvednout tím hodnotu naší obchodní značky. Dále budeme 

neustále naslouchat a pozorovat veřejnost, učit se od ní, a promítat tak její názory do našeho 

podnikání, marketingu a obchodních aktivit. 

(2) Správný obsah a vyjádření 

Nebudeme provádět reklamu, která je klamavá, zavádějící, podvodná nebo nepoctivá. Naše 

reklamy nebudou ani hanlivé, ani politického či náboženského charakteru. 

(3) Kreativita a inovace 

Firemními komunikačními aktivitami se budeme snažit vytvářet a představovat jak kreativitu, 

tak inovaci takovým způsobem, abychom udělali dojem na zákazníky a oni tak mohli 

důvěřovat naší obchodní značce. 

II-1. Soužití s globálním prostředím 

(1) Zajišťování rozvoje lidské společnosti 
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Cítíme povinnost chránit životní prostředí a provádět obchodní činnosti způsoby 

přispívajícími k neustálému hospodářskému rozvoji, slučitelnému s ochranou životního 

prostředí a dále zvyšovat kvalitu života našich zákazníků.  

Budeme aktivně postupovat směrem k omezení potenciálních záporných dopadů našeho 

podnikání, např. iniciativy pro omezení globálního oteplování, řádné zacházení s chemickými 

látkami, snižování objemu vytvářených odpadů a efektivní využívání omezených zdrojů ve 

všech našich obchodních činnostech. 

Budeme zveřejňovat informace týkající se takovýchto našich iniciativ v oblasti životního 

prostředí. 

(2) Vývoj výrobků a sluţeb zodpovědných vůči ţivotnímu prostředí 

Zaměříme výzkum a rozvoj, plánování odbytu i konstrukční úsilí na tvorbu výrobků a služeb 

zodpovědných vůči životnímu prostředí s recyklovatelnými složkami a s pečlivě vybranými 

materiály. 

(3) Sniţování emisí CO2 napříč všemi výrobními procesy 

Orientací na snižování emisí CO2 budeme snižovat potenciální záporné dopady na životní 

prostředí, a to zdokonalováním procesů napříč naší výrobní základnou, jako např. v oblasti 

výzkumu a rozvoje, nákupu, výroby, prodeje, logistiky, recyklace, administrativních činností 

apod. 

(4) Posílení ekologického vnímání 

Bez ohledu na naši funkci, sekci nebo pozici, kterou zastáváme, se budeme snažit posílit 

ekologické vnímání dalším vzděláváním a zvažováním dopadu naší práce na životní prostředí. 

I v soukromém životě zaměstnanců bude společnost podporovat jejich úsilí o 

uchování životního prostředí. 

II.-2. Bezpečnost výrobku 

(1) Priorita bezpečnosti 

Ze všeho nejvíce budeme upřednostňovat bezpečnost nejen v designu, ale také ve vývoji, 

výrobě, marketingu a prodejní činnosti. Bezpečnost se také budeme snažit zajistit u ostatních 

činností s tím souvisejících, počínaje instalací výrobku a konče servisem. 

(2) Poskytnutí informací 

Abychom zajistili řádné používání našich výrobků, a tím i prevenci možných úrazů, budeme 

našim zákazníkům poskytovat srozumitelné pokyny a vysvětlení o řádném provozu a 

bezpečném používání výrobku. 

(3) Opatření po nehodě 

Pokud obdržíme informaci týkající se pochybnosti o bezpečnosti našich výrobků, budeme toto 

neprodleně šetřit, abychom zjistili příčinu(y). Jestliže dojdeme k závěru, že se může jednat o 

bezpečnostní problém, budeme plně spolupracovat s veřejnými institucemi a neprodleně činit 

veškeré kroky nutné k odstranění ohrožení veřejného zdraví, bezpečnosti a budeme se snažit 

předejít možnému opakování. 
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II.-3. Soulad se zákony, nařízeními, normami a obchodní etikou 

(1) Soulad se zákony, nařízeními, normami a obchodní etikou 

Budeme podnikat čestně, ve smyslu dodržování zákonů a těch nevyšších etických zásad. Naše 

úkoly budeme vždy plnit nejen dodržováním platných zákonů a nařízení, ale také 

dodržováním nejvyšších zásad obchodní etiky. Pro udržení našeho podnikání je soulad se 

zákony, nařízeními a obchodní etikou velice důležitá věc ve všech obchodních činnostech. 

(2) Čestné a upřímné jednání 

Budeme respektovat svobodnou a čestnou konkurenci, dodržovat všechny protikartelové 

zákony (zákon o hospodářské soutěži) a jiné zákony a nařízení. Veškeré naše transakce budou 

řádně a čestně zaznamenány. 

Nebudeme se angažovat v úplatcích jakéhokoliv druhu. Nabídnutí jakéhokoliv prospěchu, 

včetně darů, jídla a zábavy budeme považovat za závažné a bude projednáváno dle platných 

zákonů, nařízení a společenské etiky. Stejně tak nebudeme přijímat nic v osobní prospěch od 

našich akcionářů. 

V případě styku s ilegální skupinou nebo organizací zůstaneme pevni v zásadách. 

(3) Dodrţování příslušných zákonů a nařízení 

Zavedením interních kodexů a jejich prezentací zaměstnancům na školeních a seminářích 

zajistíme, že všichni zaměstnanci budou dodržovat a respektovat platné zákony a nařízení. 

(4) Rychlá náprava a přísné ošetření porušení práv a nařízení 

V případě podezření, že naše aktivity porušují platné zákony, nařízení nebo obchodní etiku, 

předáme takovou informaci nadřízenému nebo oddělení pro právní záležitosti nebo jiné 

příslušné sekci, případně využijeme interní horké linky pro upozornění. Tito informátoři 

budou ochráněni před propuštěním nebo degradací nebo jakýmkoli represivním zacházením 

jen v důsledku podání dobře míněné zprávy o možném porušení zákona nebo nařízení. 

S předanými informacemi bude nakládáno důvěrně. 

Pokud se prokáže jakékoliv porušení zákona nebo nařízení, budeme ihned hledat prostředky 

pro nápravu a učiníme kroky, abychom zamezili opakování. 

II.-4. Použití a kontrola informací 

(1) Efektivní pouţívání informací 

Budeme efektivně a účinně zacházet s našimi informačními technologiemi pro sběr, 

uchovávání, kontrolu, ochranu a vyřazení informací týkajících se řízení společnosti, 

technologických, personálních a dalších užitečných dat tak, aby je bylo možno efektivně a 

řádně použít bez ohrožení jejich důvěrnosti. 

(2) Bezpečnost informací 

Budeme se snažit zabránit pirátství, padělání a také úniku informací.  

(3) Informace od třetí strany 

Pokud obdržíme důvěrnou informaci od třetí strany, budeme respektovat její důvěrnost a 

podle toho s ní nakládat. 
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(4) Nakládání s osobními daty 

Vědomi si důležitosti ochrany osobních dat, budeme je shromažďovat, uchovávat, 

kontrolovat, používat, zpracovávat a likvidovat v souladu s příslušnými zákony, předpisy a 

nařízeními. Budeme se také snažit předcházet ztrátě, padělání nebo úniku těchto informací. 

II.-5. Zpřístupnění informací 

(1) Přístup k informacím 

Společnost řádně a včas poskytne podílníkům včetně zákazníků a akcionářů čestné a přesné 

informace o finančních záležitostech společnosti, základní obchodní filozofii, obchodní 

politice a činnosti a také o činnostech firmy na úseku celospolečenské sociální odpovědnosti.  

Současně budeme naslouchat požadavkům a připomínkám svých zákazníků a promítat je do 

své obchodní politiky a aktivit. Budeme se snažit být podnikem s vysoce transparentním 

podnikáním.  

(2) Soulad s platnými zákony a nařízeními 

Naše cenné papíry jsou kótovány na burzách cenných papírů v několika zemích a regionech. 

Budeme proto dodržovat zákony a nařízení dané země a regionu, které se vztahují ke 

zpřístupnění informací a cenných papírů. 

Nikdy se nebudeme zapojovat do nedovoleného obchodování s cennými papíry prováděného 

zaměstnanci nebo zasvěcenými osobami nebo do jiných transakcí spojených s využíváním 

vnitřních informací firmy pro zisk v obchodování. 

(3) Metody zpřístupnění 

Kromě informací, jejichž zpřístupnění je vyžadováno příslušnými zákony a nařízeními dané 

země a regionu vztahujícími se na cenné papíry, je možno po interní kontrole zpřístupnit i 

další informace tak, aby tyto informace byly čestné, přesné, dostatečné a podané včas.  

II.-6. Společensky zodpovědné činnosti (Corporate Citizenship Activities) 

(1) Společensky zodpovědné a prospěšné činnosti 

Vědomi si skutečnosti, že naše společnost je členem širšího lidského společenství, se budeme 

účastnit společensky zodpovědných a prospěšných činností, tedy aktivit pro tvorbu lepší 

společnosti, např. ve směru soužití s životním prostředím, osobního rozvoje, podpory 

vzdělávání, umění a kultury, sociálně prospěšných prácí a podpory a partnerství s 

neziskovými organizacemi a nevládními organizacemi. Těmito činnostmi chceme pomáhat 

vytvářet zdravější a prospěšnější společnost. 

(2) Koexistence s místní komunitou 

Vědomi si toho, že společnost je vlastně členem místní komunity, budeme se snažit pracovat 

ve spolupráci s místní komunitou. Budeme aktivně spolupracovat s místní komunitou a 

účastnit se jejích akcí. Zvláště budeme podporovat občanské aktivity mající přínos pro místní 

komunitu zejména v oblastech jako jsou umění, kultura, sport a rovněž životní prostředí. 

Budeme též vstřícní k místní komunitě poskytnutím, pokud to bude možné, firemních prostor 

pro pořádání akcí pro veřejnost. V případě neštěstí velkého rozsahu, jako například přírodní 

katastrofa, budeme spolupracovat se všemi zúčastněnými složkami a rychle poskytneme 

pomoc. 
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(3) Dary, sponzorství a podpora veřejně činných organizací 

V rámci pomoci zmírňování sociálních problémů a přispívání ke společenskému životu 

budeme poskytovat přiměřené dary a vyvíjet sponzorskou činnost. Naše společnost bude dále 

podporovat organizace poskytující veřejné služby včetně nadací a fondů, které založila. 

III.-1. Značka 

(1) Náš přístup ke značce 

Spojíme veškeré naše obchodní činnosti do naší jednotné značky a budeme neustále vytvářet 

hodnotné myšlenky, jak vyjadřuje náš slogan „Panasonic ideas for life”, který je odvozen z 

naší základní filozofie managementu. 

(2) Identita značky Panasonic 

Koncept „Panasonic ideas for life“ znamená, že vytváříme nápady pro život dnes i v 

budoucnu a jsme zavázáni k obohacování života lidí po celém světě inovativním myšlením. 

Přitom se snažíme být „vizionářští“, „důmyslní“ a „důvěryhodní“ a vytvářet „ekologické 

nápady pro Zemi“.  

Vizionáři Pojímáme objevující se trendy a udržujeme si časový předstih, přičemž neustále 

překračujeme očekávání našich zákazníků. 

Důmyslní Průběžně získáváme náhled z širší perspektivy a tyto vize přenášíme do výrobků a 

řešení, která zkvalitňují životní styl, k němuž směřují naši zákazníci. 

Důvěryhodní Důsledně aplikujeme nejvyšší úroveň zkušeností naší značky, a tak z 

Panasonicu tvoříme značku, na kterou naši zákazníci spoléhají a v níž věří. 

Ekologické nápady pro Zemi 

Ochranu globálního životního prostředí považujeme za předpoklad všech našich obchodních 

činností, a tím pomáháme vytvářet opravdu prosperující budoucnost. 

(3) Optimální výrobky a sluţby, které zvyšují hodnotu naší značky 

Naši značku budeme používat pouze pro výrobky a služby, které opravdu prospívají našim 

zákazníkům. Zároveň budeme i nadále vyrábět výrobky a poskytovat služby vysoké kvality i 

výkonu, a tak budeme posilovat hodnotu naší značky. Dále budeme s neutuchajícím úsilím 

zlepšovat kvalitu našeho způsobu řízení, a tak zvyšovat hodnotu naší značky. 

KAPITOLA 3: ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY 

Společnost respektuje lidskou důstojnost a usilovně se snaží poskytovat prostředí, v němž 

zaměstnanci mohou realizovat veškerý svůj potenciál. Společnost respektuje osobnost a 

motivaci každého zaměstnance a za odpovídajících okolností se snaží nabídnout odpovídající 

příležitosti i v jiných oblastech. Tvorbou takto oboustranně výhodných vztahů mezi 

společností a jejími pracovníky budeme realizovat naši základní filozofii společnosti (Basic 

Business Philosophy). 

(1) Rozvoj lidských zdrojů 

[1] Věrni našim principům, „Základem je člověk“, jsme se zavázali rozvíjet lidské zdroje k 

vysoké odbornosti, kreativitě a řešení výzev. A rovněž rozvíjet naše vlastní možnosti pomocí 

personálních systémů, vzdělávání a školením zaměstnanců. 
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[2] Budeme respektovat osobnost a individualitu každé osoby a současně budeme pracovat na 

udržení a zlepšení systému rozvoje nejrůznějších kvalit zaměstnanců. 

[3] Budeme se snažit jednat jako respektovaný člen lidské společnosti a stejně tak i jako dobrý 

člen firmy pomocí vzájemné úcty a respektu k druhým. 

[4] Nejdůležitější odpovědností vedoucích zaměstnanců je plnění jejich úkolů na základě 

rozpoznání osobního potenciálu spolupracovníků. 

(2) Respektování lidských práv 

[1] společnost bude respektovat lidská práva a bude pracovat na zajištění rovnocenného 

přístupu k pracovním příležitostem. Nebude tolerována žádná diskriminace zaměstnanců nebo 

ostatních na základě projevu, řízení, pohlaví, věku, národnosti, rasy, etnika, vyznání, 

náboženství, sociální situace, tělesného nebo duševního onemocnění nebo jiných právně 

zakázaných omezení. 

[2] společnost nebude zaměstnávat lidi proti jejich vůli a nebude zaměstnávat děti. Společnost 

bude dodržovat zákony a předpisy týkající se pracovněprávních vztahů v zemích a regionech, 

ve kterých podniká. 

[3] Na základě plného porozumění odlišnostem každé osoby a porozumění, že každá z nich 

má různé hodnoty, budeme respektovat soukromí každého zaměstnance. Budeme se snažit 

vytvořit bezpečné a příjemné pracoviště tím, že se vyhneme projevům a jednáním, které 

omezují lidská práva jako je pomluva, insultace, sexuální obtěžování nebo násilný čin. 

[4] společnost bude brát zřetel na zdravotní stav svých zaměstnanců a bude udržovat příjemné 

pracoviště, které vyhovuje všem bezpečnostním normám. 

[5] S ohledem na zákony a pracovní zvyklosti každé země se společnost bude snažit pěstovat 

dobré vztahy se svými pracovníky a řešit problémy mimo jiné v oblasti pracovišť a 

pracovního prostředí, pomocí neustálého upřímného a konstruktivního dialogu. 

(3) Ochrana majetku korporace 

Hmotný a nehmotný majetek společnosti včetně IT a Telco sítí a ostatních informačních 

systémů slouží pro účely podnikání. Nebudeme je zneužívat. Pokud zaměstnanci opouštějí 

společnost, navrátí společnosti veškerý její majetek mající ve svém používání včetně všech 

důvěrných informací a podobných materiálů týkajících se našeho podnikání. Zaměstnanci 

neprozradí třetí straně žádné důvěrné informace získané během zaměstnání včetně 

obchodních tajemství, bez povolení společnosti. 

(4) Střet zájmů 

Nebudeme se angažovat v žádných činnostech, ve kterých se naše osobní zájmy střetnou nebo 

se mohou střetnout se zájmy společnosti. Pokud k takovému střetu dojde, dáme toto na 

vědomí nadřízenému nebo jiné kompetentní osobě. 
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Téma rozhovoru:   Body chování v rámci vztahů zákazníci / zasilatelský obchod, 

vztahy k přepravním společnostem a vztahy k zaměstnancům.  

Typ rozhovoru:  Individuální polostrukturovaný 

Dotazovaný:    Vedoucí hlavního skladu 

Rozhovoru předcházelo:  Seznámení vedoucího s praktickými příklady etických kodexů.  

1) Součástí hlavního skladu je taktéž expedice. Jaké etické hodnoty by měla firma, 

resp. její zaměstnanci dodržovat při zasílání zboží na dálku?
1
  

„Společnost by především měla dodržovat sliby dané zákazníkům ohledně doby 

doručení zboží, nemělo by se stát, že je slíbeno doručení na druhý den a přitom se zásilka 

nestačí odeslat. Dále si myslím, že by mělo být zasíláno zboží ve stejné kvalitě, jaké se 

prodává na prodejnách, bez poškozeného obalu. Nemělo by být zneužíváno skutečnosti, že 

zákazník zboží nevidí.“  

Do části vztahy vůči zaměstnancům / zasilatelský obchod jsem mimo Vámi 

navrhované oblasti zařadila poskytování pravdivých informací, neprodlené 

zpracování zakázek a odpovědné balení. Měly by být tyto oblasti upraveny 

v etickém kodexu?  

„Samozřejmě, tyto oblasti by měla společnost dodržovat, nejen na základě etického 

kodexu. Je to v zájmu jejich spokojených zákazníků a do etického kodexu tyto oblasti jistě 

patří.“ 

2) Jaké etické normy by firma měla dodržovat ve vztahu k přepravním společnostem?  

„Dobré obchodní vztahy s přepravními společnostmi jsou důležitou součástí 

provozování obchodu na dálku. Mimo řádných plateb za poskytnuté služby by společnost 

měla dodržovat všechny ujednané pravidla a to nejen ta, která byla sepsána a podepsána. 

Myslím tím např. včasně připravené zakázky, dodržování váhy balíků apod. Je také v zájmu 

naší firmy, aby byly balíky naloženy co nejrychleji, proto by zakázky měly být připraveny 

tak, ať je lze rychle a jednoduše naložit.“ 

                                                 
1
 pozn.:  Očíslované otázky jsou otázky předem připravené, neočíslované jsou otázky doplňkové.  

Příloha č. 2 – Přepis rozhovoru s vedoucím skladu 
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3) Jaké etické pravidla by měli zaměstnanci dodržovat ve vtahu k podniku?  

„Myslím si, že tyto pravidla jsou kvalitně upravena v pracovním řádu a etický kodex 

by z něho měl vycházet.“ 

 


