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Skupina Nitto se snaží přispět ke zdraví a blahu světové 
společnosti tím, že neustále vytváří nové hodnoty. Silné řízení 
společnosti, zahrnující rozmanitost a zachování nejvyšší integrity 
jsou základy našich aktivit na vytváření hodnot. Chování každého z 
nás může drasticky ovlivnit naši firemní hodnotu. Tedy, jaké typy 
chování bychom měli zapojit do naší každodenní obchodní 
činnosti?
Přemýšlejme o sportovním týmu, který soutěží v jejich hře. Aby 
bylo možné vyhrát, musí být tým nejen kvalifikovaný a výkonný 
jako tým, ale musí také přísně dodržovat pravidla hry, aby zajistili 
spravedlivou hru.
Etický kodex skupiny Nitto Group poskytuje naše základní hodnoty 
a slouží každému z nás jako pravidla hry, která nám pomáhají 
přijímat správná rozhodnutí v našich každodenních činnostech. 
Tyto pokyny vedou každou Nitto osobu k etickým obchodním 
rozhodnutím. Žádám, abyste vždy dodržovali tyto pokyny Etického 
kodexu, abychom mohli zvýšit naši firemní kvalitu a hodnotu.
Jako vždy se ujistěte, že skupina Nitto Group bude důvěryhodná 
pro společnost a bude nadále prosperovat po mnoho dalších let!

Hideo Takasaki
CEO Skupiny Nitto

Firemní filozofie

K hodnotám, které vytváří
zákazník, Nitto přispívá svým

inovativním myšlením
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Úvod

Jakožto zaměstnanci Skupiny Nitto se během našich obchodních 
aktivit často setkáváme s různými etickými a právními otázkami. 
Očekáváme, že se každý zaměstnanec na Etický kodex Skupiny 
Nitto (dále jen „Kodex“) obrátí v případě, že bude čelit potížím, 
které mu brání učinit legitimní a etické obchodní rozhodnutí.

Na základě místních zákonů a pravidel každý zaměstnanec, který 
nedodrží Kodex, bude čelit disciplinárnímu řízení.

• Je má činnost v souladu s Kodexem, předpisy a politikou 
Skupiny Nitto a se zákony?

• Jak by ke stejné věci přistupovali zákazníci, investoři, 
široká veřejnost nebo moje rodina?

• Dodržuji základní pravidla vystupování, jako jsou 
otevřenost, čestné jednání a snaha dělat nejlépe to, co 
umím?

Pokud si nejste jistí korektností či etikou jakékoliv 
činnosti, položte sami sobě následující otázky:

Komunikační kanál ve vaší společnosti

Pokud o něčem víte nebo máte nějaké dotazy ohledně jakéhokoli 
jednání, které je v rozporu s tímto Etickým kodexem, měli byste 
okamžitě kontaktovat osobu či oddělení uvedené níže.

Kontakt Záležitost / Problém

Váš manažer Každodenní obchodní činnosti

HR/GA Obtěžování, problematika lidských práv a 
práce

Relevantní 
oddělení 
firemního  
sektoru

Soulad s právními předpisy, veřejné 
zakázky, kontrola kvality, bezpečnost 
informací, bezpečnostní a environmentální 
otázky, kontrola vývozu a dovozu 

 Pokud si však myslíte, že je to nedostatečné nebo nevhodné, 
doporučujeme Vám kontaktovat komunikační kanál uvedený 
na straně 05.



Obsah

0605

Pracovní  
prostředí
P.07-11

Váš volný čas
P.38-41

Ochrana  
majetku
P.12-18

Dodržování  
zákonů
P.31-37

Obchodní  
aktivity
P.19-30

Komunikační Síť

Proces reakce na oznamování skutečností

▶	Interní kontakt:

  
 nebo CSR oddělení Nitto Denko Corporation*

▶	Externí kontakt
 Japonsko Linka podnikové etiky*
 Region jižní Asie Nitto Linka pomoci jižní Asie*

 Můžete nahlásit Váš problém anonymně.
 * Podrobné informace naleznete na stránkách COMPASS.

V souladu s níže uvedeným vývojovým diagramem, bude CSR 
nebo HR/GA oddělení každé společnosti reagovat na oznámené 
skutečnosti.

Žádná akce 
není třeba

Nutná opatření

❶	Zpráva ❷	Kontrola obsahu ❸	Vyšetřování

❹	Shrnutí výsledků 
šetření❺	Informování oznamovatele

❻	Předložení kontrolnímu 
výboru každé společnosti 
skupiny

V tomto procesu musí všichni zúčastnění zachovávat mlčenlivost. 
Nikdo nebude potrestán nebo s ním špatně zacházeno při 
ohlášení informací dle Vašeho svědomí. Skupina Nitto nikdy 
neumožní jakýkoliv způsob hrozby či odplaty proti informátorům. 
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Pracovní prostředí Pracovní prostředí01

Zaměstnání

Každý zaměstnanec zastává jedinečnou roli při budování Skupiny 
Nitto. Pracovní místo, které je ještě více inspirující a prospěšné. 
Skupina Nitto očekává, že všichni zaměstnanci se k sobě budou 
chovat s patřičným respektem. 
My všichni, jakožto občané planety Země, se chováme 
zodpovědně v komunitách, ve kterých pracujeme a žijeme.
Ve Skupině Nitto platí zásada rovnocenné zaměstnanecké 
příležitosti a zacházení.

Práce, povýšení, plat a jiné formy kompenzace, výhody, 
školení, disciplína apod. jsou postaveny na základě 
rovnocenné zaměstnanecké příležitosti.
Zakazujeme obchodování s lidmi, nucenou práci, dětskou 
práci, nedobrovolnou práci a moderní otroctví 
ve všech našich zařízeních a požadujeme, 
aby zaměstnanci dostávali veškeré 
výhody vyplývající z platných 
zákonů bez ohledu na to, kde 
pracujete.
Zakazujeme jednání, které 
není v souladu s důstojností 
jedince a nerespektuje partnera 
i v případě, že je toto povoleno 
daným zákonem.

Co znamená rovnocenná zaměstnanecká  
příležitost a rovnocenné zacházení?

02

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Mít bezpečné pracovní místo je pro nás jedna z nejdůležitějších 
hodnot. Skupina Nitto se zavazuje k vytvoření bezpečného 
pracovního prostředí pro všechny své zaměstnance. Snažíme se 
zabránit všem nehodám v rámci pracovní činnosti.

Nejen zaměstnancům, ale také všem smluvním partnerům, 
dodavatelům a návštěvníkům je zakázáno vnášet na 
pracoviště zbraně a jiné nebezpečné předměty.
Netolerujeme chování, které může způsobit zranění a 
ohrozit práci ostatních zaměstnanců. Dále také 
nepřipouštíme chování, které zhoršuje pracovní prostředí.
Je nutné striktně dodržovat stanovené bezpečnostní 
předpisy a pravidla týkající se použití chemických látek. 
Požadujeme, aby každá organizace Skupiny Nitto měla 
aktivní bezpečnostní a zdravotní program, který spadá pod 
zodpovědnost vedení.

Jakými pravidly se řídíme, abychom docílili 
bezpečného a zdravého pracovního prostředí?
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Pracovní prostředí Pracovní prostředí03

Obtěžování

Ve všech organizacích po celém světě udržuje Skupina Nitto 
pracovní prostředí bez obtěžování. Je to místo, kde se 
zaměstnanci navzájem respektují a stejně tak respektují i své 
obchodní partnery. 
Politika společnosti zakazuje obtěžování a zneužívání nejen 
zaměstnanců, ale také dodavatelů a obchodních partnerů. Dále 
také zakazuje obchodním partnerům se takto chovat na půdě 
Skupiny Nitto.

Verbální, fyzické a vizuální obtěžování, vztahující se 
například k rase, barvě pleti, náboženskému vyznání, 
pohlaví, sexuální orientaci, národnosti, původu, tělesné či 
duševní nezpůsobilosti, věku, zdravotnímu stavu, 
rodinnému stavu atd.  
Slovní obtěžování, fyzická agrese, vědomé zranění druhé 
osoby, výtržnictví, zlomyslné chování a zastrašování 
ostatních.
Nevítané sexuální návrhy, 
sexuální obtěžování a 
další fyzické, verbální či 
vizuální obtěžování se 
sexuálním podtextem.

Jaké chovaní je bráno jako obtěžování a je výslovně 
zakázáno?

04

Omamné látky a alkoholické nápoje

Požívání omamných látek a alkoholických nápojů je z hlediska 
bezpečnosti a zdraví velmi nebezpečné. Skupina Nitto má svou 
politiku pracovního prostředí bez omamných látek a alkoholických 
nápojů. Tato politika se vztahuje na všechny organizace Skupiny 
Nitto po celém světě a nejen na zaměstnance, ale i na hosty na 
našem území.

Jaké chování je striktně zakázáno na pracovišti?

V jakých případech je možno udělit výjimku?

Požívání či držení alkoholických nápojů, ilegálních drog a 
dalších kontrolovaných látek.
Být v práci a pracovat s nějakým strojem či přístrojem, řídit 
firemní vůz a zároveň být pod vlivem alkoholu, ilegálních 
drog a dalších kontrolovaných látek.
V některých částech světa je držení ilegálních drog trestáno 
dokonce trestem smrti.

Alkoholické nápoje mohou být podávány na firemních 
akcích se souhlasem vedení. I v těchto případech musí být 
vše v souladu se zákonem, například věková hranice pro 
požívání alkoholu. Při těchto akcích nesmí dojít k 
nadměrnému požívání a k intoxikaci.
Zaměstnanci mohou užívat léky předepsané lékařem v 
případě, že užívání těchto léků neovlivní negativně konanou 
práci a bezpečnost zaměstnance nebo ostatních osob na 
pracovišti.
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Ochrana majetku

11

Pracovní prostředí 05

Soukromí zaměstnanců

Skupina Nitto shromažďuje a uschovává osobní údaje 
zaměstnanců, které se vztahují k zaměstnání – plat, zdravotní 
dokumentace, zaměstnanecké výhody. Jelikož Skupina Nitto je 
celosvětová společnost, ponechává si možnost poskytnout 
osobní data jiným společnostem v rámci Skupiny Nitto ve světě. 
V souladu s ochranou osobních údajů zajišťuje společnost 
bezpečné uložení a skladování těchto dat.

Přístup k osobním informacím je vyhrazen jen zákonem 
pověřeným osobám.
S výjimkou důvodných obchodních a zákonných příčin, 
mohou být soukromé informace zaměstnance poskytnuty 
třetí straně jen s písemným souhlasem zaměstnance.
Po zaměstnanci 
nebude požadováno, 
aby sdělil více 
osobních informací 
než je nezbytně 
nutné.

Jak jsou soukromé informace o zaměstnancích 
chráněny?

01

Využití času a majetku

Čas a majetek jsou společným vlastnictvím Skupiny Nitto a jsou 
určeny k našim obchodním aktivitám. Nemůžeme je použít k 
osobnímu užití, pokud k tomu nemáme specifický souhlas vedení 
či místní autority.
V souladu s politikou o ochraně majetku Skupiny Nitto je firma 
oprávněna prohledat osobní zaměstnancův majetek umístěný či 
přesunutý z území Skupiny Nitto.

V rámci pracovní doby a v prostorách Skupiny Nitto  nelze 
pracovat na jiném projektu, než projektu vztahujícímu se k 
Skupině Nitto.
Je zakázáno používat majetek či finanční zdroje firmy, jako 
například zařízení, telefon, materiály, zdroje nebo 
majetkové informace, pro jakoukoliv práci netýkající se 
Skupiny Nitto či pro osobní potřebu, bez předešlého 
souhlasu vedení firmy.
Osobní užití firemního auta je možné, jen pokud je to 
specifikováno v místních pravidlech a se souhlasem 
vedení.
Osobní používání přidělených síťových jízdenek je možné, 
jen pokud to nezasahuje do pracovních povinností nebo 
nezpůsobuje další výdaje pro firmu.

Co je a co není akceptovatelné s ohledem na využití 
času a majetku?



13 14

Ochrana majetku Ochrana majetku02

Důvěrné informace společnosti

Důvěrné informace Skupiny Nitto jsou výsledkem nápadů a 
usilovné práce každého zaměstnance. Obzvláště tajné informace 
společnosti jsou to, co nám dává výhodu v konkurenčním boji. V 
případě poskytnutí těchto informací cizí firmě může dojít k 
poškození celé Skupiny Nitto.

Naše důvěrné informace obsahují nejen technická data, ale 
i informace o tržbě, zákaznících, výrobcích, financích, 
duševní znalosti atd.
Bez povolení vedení nemůžete zveřejnit a distribuovat 
informace, které jsou brány jako důvěrné či jsou Vámi 
považovány za důvěrné.
Třetí strany, které mají přístup k důvěrným informacím 
společnosti, musí být před zahájením práce na projektu 
požádány o podpis dodatku o zachování důvěry.

Jak ochraňujeme důvěrné informace?

03

Neúmyslný únik informací

V rámci ochrany majetku Skupiny Nitto by všichni zaměstnanci 
měli dávat pozor, aby nedošlo k neúmyslnému úniku informací.

Rozhovor týkající se důvěrných informací společnosti 
Skupiny Nitto. Rozhovor s nekompetentní osobou týkající 
se informací, které ještě nebyly určeny ke zveřejnění.
Debata o důvěrných informacích s druhým zaměstnancem 
Skupiny Nitto v přítomnosti jiných lidí. Například na 
obchodním veletrhu, na veřejném prostranství, ve vlaku, v 
letadle, dále také třeba při použivání telefonu či počítače. 
Debata o důvěrných informacích s rodinnými příslušníky 
nebo s přáteli, kteří mohou nevědomě 
tyto informace poslat dále.
Ztráta či krádež 
nezabezpečeného počítače či 
USB disku (nekryptovaného 
či jinak 
nezabezpečeného).

Co může způsobit neúmyslný únik informací?
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Ochrana majetku Ochrana majetku04

Komunikační systém

Komunikační systém Skupiny Nitto je nezbytně nutný pro naši 
obchodní činnost.
Komunikační systém Skupiny Nitto musí být použit pouze pro 
obchodní činnost společnosti. V ostatních případech může být 
použit pouze se souhlasem vedení. 
Neoprávněné použití komunikačního systému Skupiny Nitto je 
bráno jako zneužití majetku společnosti.

Použití komunikačního systému k prohlížení internetových 
stránek obsahujících CHATy, internetové stránky se 
sexuálním obsahem nebo gamblingem.
Posílání osobních e-mailů či řetězových e-mailů přes 
e-mailový systém Skupiny Nitto.
Osobní použití e-mailu či internetového systému, které je v 
rozporu s politikou Skupiny Nitto nebo které vyžaduje 
neobvyklý požadavek na paměťový systém či přenosovou 
schopnost.
Ilegálně kopírovat, instalovat a používat software bez 
předchozího souhlasu společnosti.

Co je neakceptovatelné v rámci používání 
komunikačního systému?

05

Dotaz od hromadných sdělovacích prostředků, analytiků, akcionářů, investorů a právních zástupců

Obchodní aktivity společnosti jsou monitorovány novináři, 
experty, finančními analytiky a právními zástupci. Není povoleno 
odpovídat na jejich dotazy bez předešlé konzultace s vedením 
společnosti.
Pokud se tyto dotazy týkají Skupiny Nitto jako celku, je potřeba, 
abyste je Vy nebo vedení společnosti konzultovali s oddělením 
pro firemní záležitosti Skupiny Nitto.

Dotazy z hromadných sdělovacích prostředků konzultujte s 
úředníkem pro vztahy s veřejností z oddělení pro styk s 
veřejností.
Dotazy od analytiků, 
akcionářů či investorů 
konzultujte s investičním 
oddělením společnosti.
Dotazy od právních 
zástupců konzultujte s 
právním oddělením 
společnosti.

Koho je třeba kontaktovat v oddělení pro firemní 
záležitosti?
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Ochrana majetku Ochrana majetku06

Práva na duševní majetek

Pokud, během své služby přijdete s nějakým zlepšením či 
vynálezem, máte povinnost jej nahlásit společnosti. Nejste 
oprávněny ohlásit tento vynález veřejně bez přechozího souhlasu 
společnosti.
Jakýkoliv intelektuální majetek, včetně nápadů a vynálezů 
vytvořených během vašeho působení ve společnosti jí zcela 
náleží.

Pokud Váš nápad, vynález 
nespadá do žádného nebo 
předpokládaného zájmu 
Skupiny Nitto.
Pokud tento nápad, vynález 
nevznikl nebo nebyl navržen 
při práci na projektu 
společnosti.
Výše uvedené situace 
konzultujte, prosím, s Vaším 
místním či centrálním 
oddělením pro práva na 
duševní majetek, aby 
nedošlo k porušení práv na 
duševní majetek Skupiny 
Nitto.

Ve výjimečných případech můžete získat právo na 
duševní majetek. 

07

Ukončení pracovního poměru ve Skupině Nitto

Pokud z jakéhokoliv důvodu opustíte Skupinu Nitto jste povinni 
vrátit všechen majetek společnosti a pokračovat v ochraně 
důvěrných informací.

Všechny dokumenty a média, která obsahují důvěrné 
informace, musí být vráceny společnosti.
Všechen majetek, který jste vytvořili během zaměstnání ve 
Skupině Nitto je nadále majetkem společnosti i po Vašem 
odchodu.
Po odchodu ze Skupiny Nitto musíte nadále pokračovat v 
ochraně důvěrných informací a nesmíte tyto informace 
použít u konkurenčních společností.

Co vše je potřeba vrátit a co se od Vás očekává?



Jakožto zaměstnanci Skupiny Nitto musíme všichni přesně a 
čestně podávat hlášení a zaznamenávat všechny informace o 
našich obchodních aktivitách.
Uchovávání a likvidace těchto informací musí proběhnout podle 
pravidel o uchovávání a likvidaci informací Skupiny Nitto dle 
daných zákonů v místě pobočky.

Jaké druhy hlášení a záznamů musí být prováděny 
přesně a čestně?

Proč musíme podávat hlášení přesně a čestně?

01

Hlášení, záznamy a uchovávání

Abychom mohli vykonávat naši obchodní činnost efektivně a 
bezpečně, bude v každé pobočce Skupiny Nitto definována 
autorita na oceňování a další podmínky smluv.
Smlouvy musí být vytvářeny podle pravidel stanovených každou 
pobočkou či oddělením.

Nesmíte uzavírat se zákazníkem žádné ústní či písemné 
smlouvy o oceňování výrobků, pokud k tomu nemáte 
patřičné povolení od vedení společnosti.
Nesmíte uzavírat žádné písemné či ústní smlouvy s třetí 
stranou, na základě kterých vzniká nová smlouva či je 
modifikovaná již smlouva daná, pokud k tomu nemáte 
patřičné povolení od vedení společnosti.

Jaké jednání je zakázáno při uzavírání smluv?

02

Autorita, která je způsobilá uzavírat smlouvy
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Obchodní aktivity Obchodní aktivity

Všechna hlášení musí být provedena přesně a čestně. 
Například: hlášení o technickém vývoji, obchodní hlášení a 
objednávky, účetní hlášení, havarijní protokol, hlášení o 
nehodách, hlášení o výdajích.

Na základě přesných a čestných hlášení získá Skupina 
Nitto pověst čestné a etické společnosti. Budeme schopni 
provádět obchodní aktivity v souladu s danými vzory a 
zákonnou povinností.
Nečestné hlášení může vést k občanské či dokonce trestní 
odpovědnosti.



Skupina Nitto aplikuje politiku rovného výběru při výběru 
dodavatelů. Vybíráme si ty nejlepší dodavatele na základě 
korektní soutěže. Podle ceny, služeb, výrobní technologie, kvality 
atd. Všichni zaměstnanci společnosti musí jednat v souladu s 
korektní soutěží.

Po důkladném zvážení si z konkurenčních dodavatelů 
vybereme toho nejlepšího.
Žádnému dodavateli nelze dávat speciální přednost.
Ceny a ostatní informace prezentované dodavatelem jsou 
důvěrné. Zaměstnanci společnosti nesmí žádné z těchto 
informací bez povolení použít mimo 
Skupinu Nitto.
Musíte dodržovat 
korektní soutěž a 
nesmíte přistoupit na 
žádnou reciproční 
dohodu.

Co nesmí být opomenuto při výběru dodavatele?

03

Jednání s dodavateli

Základem je dodávat zákazníkovi takové výrobky, aby byl plně 
spokojený. K tomu se vztahuje politika, která podporuje korektní 
soutěž. Abychom docílili spokojenosti zákazníka, požadujeme 
rázné a efektivní jednání, které je v souladu se zákonem a 
morálkou.

Nesmíte vzbudit podezření u zákazníka tím, že budete 
uvádět falešná a nesprávná fakta o konkurenční 
společnosti.
Pokud srovnáváte výrobky konkurenční firmy, musíte si být 
jisti, že fakta, která udáváte, jsou kompletní, správná a 
přesná.
Musíte si být vědomi, že v určitých zemích je takovéto 
srovnávání zakázáno. 
Musí se klást velký důraz na to, aby se neporušovalo 
duševní vlastnictví ostatních.
Pokud máte pochybnosti, poraďte se s Vaším místním 
právním oddělením či s právním oddělením Skupiny Nitto.

Jaké jsou důležité prvky v rámci obchodní 
konkurence?

04

Konkurence na obchodním poli
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Občasné setkání na různých průmyslových či sdruženářských 
schůzích s konkurenční společností je nevyhnutelné.
Navíc společnost, se kterou jednáte jako s dodavatelem či 
zákazníkem, může být také naší konkurencí. V rámci těchto 
vztahů musíme být opatrní.

Při každém kontaktu s konkurenční firmou je zakázáno 
diskutovat o cenové politice, podmínkách smluv, inventáři, 
přehledu trhu, výrobních plánech, kapacitách a dalších 
tajných a důvěrných informacích.
Pokud by konkurenční společnost zavedla diskuzi na tato 
výše uvedená témata, byť jen nevědomě, neodpovíme a 
tuto diskuzi ukončíme.

Na co si musíte dávat pozor v rámci vztahů s 
konkurenční společností?

05

Vztahy s konkurenčními společnostmi

V rámci obchodních aktivit je naprosto přirozené, že získáme 
informace o jiných, i konkurenčních, společnostech. Ale i v těchto 
případech existují pravidla pro správné zacházení s těmito 
informacemi.

Ilegální praktiky, jako jsou nedovolený vstup na cizí 
pozemek, vloupání, odposlouchávání telefonických hovorů, 
podplácení, krádež za účelem získání informací jsou 
zakázané.
Získávání těchto informací tak, že najmeme zaměstnance 
konkurenční firmy a pak z něj důvěrné informace 
vymámíme, je zakázáno.
Také s informacemi, které jsme získali legální cestou, musí 
být zacházeno opatrně. Skupina Nitto ochraňuje jak osobní 
informace jednotlivce, tak informace od konkurenčních 
firem.
Vyhněte se každému pochybnému jednání, které se 
vztahuje k této problematice.

Jaké jsou důležité body týkající se získání a využití 
informací o jiných společnostech?

06

Získání a použití externích informací
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Abychom rozpoznali a odlišili naše výrobky na trhu, používáme 
obchodní značku.
Je důležité, abyste řádně rozpoznali a používali obchodní značku 
Skupiny Nitto a obchodní značky dalších společností. Mějte 
prosím na mysli, že některé texty, tabulky a fotografie, které 
naleznete v knihách, magazínech, novinách či na webových 
stránkách mohou být chráněny autorským právem a nemohou být 
kopírovány či distribuovány bez svolení autora.
Pokud shledáte, že obchodní značka Skupiny Nitto, obzvláště 
pak registrovaná obchodní značka, je používaná třetí stranou, 
kontaktujte místní či centrální oddělení pro duševní vlastnictví.

Všeobecně v každé zemi se používají dva druhy 
obchodních značek.
Jedna je registrovaná obchodní značka, která je 
registrovaná patentním a registračním úřadem. Bývá 
označena značkou ®. Například obchodní značka Skupiny 
Nitto je registrovaná v několika zemích.
Druhá je značka, která není registrovaná. Je označovaná 
takto: ™

Jaké druhy obchodních značek se používají?

07

Obchodní značka a autorské právo

Skupina Nitto očekává od svých zaměstnanců pouze legální a 
morální jednání. Při přijímání dárkových předmětů se musíte 
držet pravidel, která jsou stanovena naší společností, viz níže.
Pokud obdržíte dar, který má větší hodnotu a obvykle není 
nabízen ostatním, musíte informovat své vedení, nehledě na to, 
zda Vám toto bylo doručeno domů či do kanceláře. Dodavateli 
nebo zákazníkovi je třeba vysvětlit politiku Skupiny Nitto ohledně 
přijímání darů a tento dar musíme vrátit. Nikdy nesmíte přijmout 
peníze či půjčku.

Vy ani člen Vaší rodiny nesmíte přijmout dar, peníze, 
peněžitou půjčku nebo o ni požádat dodavatele či 
zákazníka, pokud by to mělo mít vliv na obchodní vztahy s 
tímto dodavatelem či zákazníkem.
Můžete přijmout menší dárky – jako jsou reklamní 
předměty.
Pokud to není specifikováno na každé pobočce jinak, lze 
přijmout reklamní slevy, které nabízejí úvěrové společnosti, 
hotely, dopravní společnosti a restaurace, pokud jsou na 
základě korporátního členství či individuálního členství v 
bonusovém programu.

Co je a co není akceptovatelné v rámci přijímání 
dárkových předmětů?

08

Přijímání darů
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Skupina Nitto povoluje akceptovat pozvání na běžné obchodní 
společenské večírky po souhlasu vedení.
Zákazníci či dodavatelé mohou považovat za vhodné zajistit 
školení nebo instruktáž, takovéto služby lze přijmout.

Abyste zabránili špatnému pochopení situace, musíte mít 
souhlas vedení společnosti.
Obchodní pozvání musí být vždy v souladu se zákonem, 
nesmí porušovat obchodní praktiky ve styku s dodavateli či 
zákazníky.
Pokud se taková obchodní pozvání objevují příliš často 
nebo jsou nepřiměřená, kontaktujte osobu uvedenou v 
komunikační síti.

Na co si musíte dávat pozor při obchodním pozvání?

09 

Obchodní společenské večírky

Abychom zabránili korupci či nepatřičnému ovlivňování v rámci 
našich obchodních aktivit, má Skupina Nitto jasně danou politiku, 
týkající se dávání darů a pořádání společenských večírků.
Není povoleno dávat peníze, obdarovávat, či konat večírky pro 
dodavatele, zákazníky, jakékoliv jiné organizace, prezidenty 
společností nebo zaměstnance, pokud by takové jednání mělo 
vzbudit dojem, že se snažíme ovlivnit vztahy s tímto subjektem.

Můžete darovat reklamní předměty, malé upomínkové 
předměty.
Po dohodě s vedením můžete pozvat zákazníka, 
dodavatele či člena jiné organizace atd. na oběd či večeři, 
sportovní nebo kulturní událost.
Pokud Váš partner má zakázáno přijímat jakékoliv dary či 
pozvání na společenské akce, musíte respektovat politiku 
jeho firmy.

Co je akceptovatelné v rámci dávání darů a pozvání 
na společenské akce?

10

Dávání darů a společenské večírky
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Běžně akceptovatelné praktiky, jako je obdarovávání či pozvání 
na společenské akce v rámci obchodních vztahů, mohou být 
naprosto nepřípustné a dokonce protizákonné, pokud jednáte se 
státními zaměstnanci.

11 

Vztahy se státními zaměstnanci

Od nás, jako od lidských bytostí, je vyžadováno žít v harmonii s 
přírodou a společností. Skupina Nitto se zavazuje k ochraně 
životního prostředí a svou rolí aktivně přispívat společnosti jako 
takové.
Společně budeme usilovat o řešení problémů, kterým místní i 
mezinárodní komunita čelí a budeme podporovat společnost 
skrze nabídku našich produktů a služeb.

12 

Interakce s globálním životním prostředím a komunitami

29 30

Obchodní aktivity Obchodní aktivity

V každé zemi, ve které působíte, musíte dodržovat 
příslušné zákony a předpisy, které se týkají vztahů mezi 
společností a státními zaměstnanci.
Je zakázáno dávat peníze či půjčky státním 
zaměstnancům.
Je zakázáno obdarovat státní zaměstnance v případě, že 
by to nějak mělo ovlivnit obchodní aktivity Skupiny Nitto.
Je mnoho zemí, ve kterých jsou tyto aktivity vysloveně 
zákonem zakázány.

Na co si musíte dávat zvláštní pozor v rámci vztahů 
se státními zaměstnanci?

Během vašeho každodenního života a obchodních aktivit 
musíte usilovat o zachování zdrojů a energií a uvědoměle 
recyklovat a znovu používat zdroje.
Musíte usilovat o ochranu přírody a vážit si rozmanitosti 
přírody.
Jakožto člen společnosti, v případě výskytu přírodní katastrofy 
či epidemie, musíte spolupracovat 
s ostatními za účelem 
rekonstrukce a obnovy.
Jakékoliv chování, které 
narušuje řád a ohrožuje 
bezpečnost společnosti a 
lidská práva a/nebo 
jakákoliv podpora 
organizací, které jsou 
zapojené do podobných 
aktivit je neakceptovatelné.

Jak důležitá je interakce s globálním životním 
prostředím a komunitami?
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Dodržování zákonů Dodržování zákonů

Nemusíte znát všechny obchodní zákony a pravidla 
podrobně, avšak musíte si být vědomi, že existují zákony a 
pravidla, která způsob našeho obchodování ovlivňují.
Nejlepší způsob jak zaručit dodržování 
zákonů je, že se budeme v rámci 
našich obchodních aktivit chovat 
vždy eticky.
Pokud máte nějaké pochybnosti 
týkající se zákonné či etické 
správnosti, kontaktujte osobu 
uvedenou v komunikační síti.

V rámci obchodních aktivit se každý z nás pravděpodobně setká 
s různými právními problémy. Politika Skupiny Nitto má být v 
souladu se všemi obchodními zákony a pravidly.

01

Dodržování zákonů – všeobecně

Jak se chovat, abychom jednali vždy v souladu se 
zákony, které se vztahují k našim obchodním aktivitám?

Všechny výdaje musí být nahlášeny a zapsány přesně a 
kompletně.
Zaměstnanec, jehož práce se dotýká financí a účetnictví, 
musí rozumět všem pravidlům a jednat podle nich. Nesmí 
být nápomocen někomu, kdo by podával informace 
nepřesně nebo způsobem, který může být zavádějící.
Nesmíte radit nikomu mimo naší společnost (dodavateli, 
zákazníkovi atp.), jak by měl zaznamenávat a podávat 
hlášení o svých vlastních tržbách a výdajích.

Skupina Nitto je povinna jednat podle přísných účetních 
standardů. Hlášení o financích musíme podávat přesně a 
kompletně. Dále musíme provádět příslušné vnitřní kontroly, 
abychom zajistili to, že finanční a účetní hlášení jsou v souladu s 
příslušnými zákony a obecnými účetními standardy.
Porušení zákonů přidružených k účetnictví a finančnímu hlášení 
může vést k pokutám, trestům a odnětí svobody. Dále toto může 
vést ke ztrátě důvěryhodnosti naší společnosti.

02

Účetní a finanční hlášení

Na co si je třeba dát pozor při podávání finančního a 
účetního hlášení?
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Dodržování zákonů Dodržování zákonů

Všechna jednání, která porušují konkurenční systém, jako 
jsou nepoctivé obchodní praktiky, monopoly a kartely, jsou 
zakázána.
Nesmí dojít k dohodě s jinými společnostmi, například 
rozhodnutí o stanovení cen, rozdělení 
si zákazníků a území.
Nesmíte nelegálně 
monopolizovat nebo se 
pokusit o monopolizaci 
průmyslu či jinak 
nelegálně zneužít 
dominantní pozici.

Ve všech zemích, ve kterých Skupina Nitto působí, existuje 
soutěžní právo. Účel takového práva je zajistit a dodržovat 
korektní soutěž.
Skupina Nitto se přizpůsobuje soutěžnímu právu v každé zemi.

03

Konkurence na trhu

Co je zakázáno v soutěžním právu?

Dovozní a vývozní zákony jsou komplexní. Musíte být 
srozuměni se zákony a pravidly, které se vztahují k oblasti 
Vaší obchodní činnosti. Prosím, pamatujte na zákony a 
pravidla dovozu a vývozu každé země u všeho, co může být 
předmětem dovozu či vývozu. Jako jsou výrobky, technologie, 
chemické komponenty, technická data, softwary, design apod.
Je nezákonné dovážet a vyvážet bez příslušného oprávnění či 
podporovat neoprávněný dovoz a vývoz výrobků a výrobních 
technologií Skupiny Nitto. Musíme získat povolení v každé 
zemi, ve které působíme.
Zákony a pravidla o dovozu a vývozu se týkají také například 
surovin z jiných zemí, které jsou potřeba při vývojovém 
procesu a také vzorkových výrobků, které jsou potřeba poslat 
zákazníkovi.
Do oblasti dovozu a vývozu patří i vypočítávání 
vnitropodnikových prodejních cen výrobků mezi jednotlivými 
pobočkami (v různých zemích) Skupiny Nitto.

V každé zemi, ve které naše společnost působí, musíme jednat 
podle platných zákonů a pravidel dané země. Tresty za jednání, 
které není v souladu se zákony a pravidly dovozu a vývozu dané 
země, jsou přísné a mohou vyústit v pokuty, ztráty práv na dovoz 
či vývoz nebo odnětí svobody.

04

Dovoz a vývoz

Co je důležité v oblasti dovozu a vývozu?
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Dodržování zákonů Dodržování zákonů

Zákony a pravidla o životním prostředí jsou komplexní. 
Není nutné, abyste znali a rozuměli těmto zákonům do 
detailu, avšak musíte si být vědomi toho, které typy zákonů 
a pravidel se vztahují k oblasti Vaší obchodní činnosti.
Pokud pod Vaši činnost spadá měření, záznamy a hlášení 
o odpadu a emisích z továrny, musíte toto vykonávat podle 
pravidel a povolení týkajících se životního prostředí. Také 
musíte zajistit, aby Vaše hlášení a záznamy byly přesné a 
kompletní.
Pokud máte obavy, že někdo jedná v rozporu se zákony o 
životním prostředí nebo se chystá udělat něco, co je v 
rozporu s těmito zákony, kontaktujte vedení nebo osobu 
uvedenou v komunikační síti.

Neustále musíme jednat v souladu s pravidly a zákony o životním 
prostředí. Abychom jednali podle těchto pravidel a zákonů, 
musíme dodržovat politiku Skupiny Nitto o životním prostředí. 
Porušení zákonů o životním prostředí může mít vážný dopad na 
naše obchodní aktivity.
Při naší činnosti se všemožně snažíme minimalizovat negativní 
vliv na životní prostředí.

05

Životní prostředí

Co je potřeba dělat, abychom dodržovali zákony a 
pravidla týkající se životního prostředí?

Protože zákony ve veřejném sektoru jsou velmi různorodé 
a komplexní, musíme být opatrní, abychom jednali vždy v 
souladu s těmito zákony.
Pokud pracujete na veřejné zakázce, nesnažte se 
ovlivňovat rozhodnutí a nesnažte se získávat jakékoliv 
tajné informace.

Účelem zákona o veřejných zakázkách je pomoci veřejnému 
sektoru jako je stát, venkov, obce a získat důležité služby a 
výrobky za přijatelných podmínek.

06

Veřejné zakázky

Na co si je třeba dát pozor v rámci státních zakázek?
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Dodržování zákonů

Dříve než začnete s lobováním, musíte získat povolení od 
vedení.
Pravidla lobování jsou různá po celém světě. Skupina Nitto 
se musí přizpůsobit všem pravidlům dané země, ve které 
působí.

Každý kontakt za účelem ovlivňování při stanovování zákonů a 
pravidel je brán jako lobování. Přiměřené (adekvátní) lobování je 
akceptovatelné a prospěšné v rámci legislativního procesu.

07

Lobování

Jakými pravidly se musíme řídit při lobování?

Nesmíte vykonávat práci pro organizaci, která konkuruje 
Skupině Nitto, protože by došlo k rozdělení Vaší loajality 
vůči Skupině Nitto a další organizací.
V případě nejasností kontaktujte osobu uvedenou v 
komunikační síti.

Váš soukromý život je čistě Vaší osobní záležitostí, ale každý z 
nás zůstává zaměstnancem Skupiny Nitto v práci i mimo ni. 
Očekává se od Vás, že budete vždy dbát na dobré jméno firmy.

Spolupráce či práce pro firmu, která konkuruje Skupině Nitto v 
jejích současných nebo budoucích obchodních aktivitách, se 
považuje za zjevný střet zájmů mezi Skupinou Nitto a aktivitami, 
které vyvíjíte ve volném čase.

01

Spolupráce s konkurenční firmou

Proč je důležité nespolupracovat s konkurenční 
firmou?
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Zneužití interních informací je neetické a nezákonné.
Porušení zákonů může vyústit v občanské či trestní řízení, 
udělení pokuty či odnětí svobody.

Během Vaší práce pro Skupinu Nitto můžete přijít do styku s 
informacemi nejen o naší společnosti, ale i o jiných firmách, které 
ještě nebyly zveřejněny. Zneužití „neveřejných“ či „interních“ 
informací týkajících se Skupiny Nitto nebo jiných firem za účelem 
osobního zisku či jiných výhod je striktně zakázáno.

02

Využití interních informací a interního obchodování

Proč je zakázáno zneužívat interní informace firmy?
Nesmíte přispívat žádnému politickému kandidátovi či 
straně z finančních prostředků a majetku Skupiny Nitto.
Jakožto zaměstnanec Skupiny Nitto nesmíte žádat ostatní 
zaměstnance o politické příspěvky či o účast na podporu 
Vašich politických stran a kandidátů.
Musíte jednat v souladu se zákony, které upravují účast v 
politických aktivitách. To se týká také příspěvků politickým 
stranám, národním politickým radám a individuálním 
kandidátům.

Skupina Nitto respektuje práva všech zaměstnanců jakožto 
společensky zodpovědných informovaných voličů a občanů státu.
Skupina Nitto zůstává za všech okolností politicky neutrální.

03

Politické aktivity zaměstnance

Na co byste si měli dát pozor během Vašich politických 
aktivit?
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Blízký vztah s osobou z konkurenční organizace by mohl 
nevyhnutelně vést ke střetu se zájmy Skupiny Nitto.
Pokud se obáváte, že by takováto situace mohla nastat, 
kontaktuje prosím osobu uvedenou v komunikační síti.

S tím, jak se rozrůstá průmysl a počet rodin, kde oba partneři 
pracují, může nastat situace, že osoba Vám blízká (manžel/
manželka, partner/partnerka či jiná osoba) začne pracovat v 
konkurenční či dodavatelské firmě.
Všichni mají právo si vybrat a budovat svoji kariéru. Měli bychom 
se snažit zacházet s takovouto záležitostí opatrně a zajistit 
bezpečnost a diskrétnost v obchodování.

04

Váš blízký pracující ve stejném oboru

Proč je důležité o takovýchto vztazích vědět?

Etický kodex Skupiny Nitto

První vydání: červen 2006

Přepracované vydání: říjen 2018

Vydáno: předsedou CSR Komis



October 2018, Czech


