
PRINCIPY JEDNÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
ZÁVODŮ SKUPINY KOITO

Cílem společnosti  KOITO je vyrábět světlomety dle potřeb zákazníků, tím přispívat ke všeobecnému rozvoji, a zajistit úspěšnou spolupráci a prospěch akcionářům, zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům a obyvatelům regionů, 
ve kterých společnost působí. V rámci všech našich podnikatelských aktivit usilujeme o ochranu životního prostředí podle hesla „Výroba šetrná k lidem a k Zemi“. Aktivity a rozhodnutí skupiny KOITO se řídí národními a mezinárodními zákony 
a nařízeními a fi remní etikou skupiny KOITO, která je založena na těchto deseti principech: 

1.  JSME DŮVĚRYHODNÝM 
OBCHODNÍM PARTNEREM

Získáváme důvěru zákazníků naplněním jejich požadavků v oblas-
ti vývoje a výroby vysoce kvalitních výrobků splňujících ty nejpřís-
nější bezpečnostní pravidla.

2.  DODRŽUJEME ZÁKONY 
A SPOLEČENSKÉ NORMY

Dodržujeme všechny platné zákony a nařízení a vytváříme korektní 
obchodní vztahy v rámci zdravé, transparentní a volné konkurence.

3.  KOMUNIKUJEME OTEVŘENĚ 
A PRAVDIVĚ

Komunikujeme otevřeně a pravdivě s našimi akcionáři, dodavateli 
a s obyvateli regionů, ve kterých se závody nachází, a podáváme 
jim přesné a pravdivé informace o podnikání naší společnosti.

4.  RESPEKTUJEME OSOBNOST 
KAŽDÉHO ZAMĚSTNANCE

Oceňujeme různorodost charakteru a osobnosti našich zaměst-
nanců bez ohledu na to, jaké jsou národnosti či pohlaví. Vytváříme 
bezpečné a optimální pracovní prostředí, ve kterém mohou za-
městnanci realizovat a zlepšovat svoje schopnosti.

5.  ZÁLEŽÍ NÁM NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Jdeme příkladem a řídíme se heslem „Výroba šetrná k lidem a k Zemi“.

6.  JSME PŘÍNOSEM PRO SPOLEČNOST
Jsme si vědomi toho, že máme společenskou odpovědnost, 
a aktivně přispíváme na obecně prospěšné projekty a aktivity.

7.  DISTANCUJEME SE OD CHOVÁNÍ 
NARUŠUJÍCÍHO SPOLEČENSKÁ 
PRAVIDLA

Plně se distancujeme od jakýchkoliv aktivit či skupin, které svým 
chováním narušují společenská pravidla.

8.  UPLATŇUJEME NADNÁRODNÍ SYSTÉM 
ŘÍZENÍ S OHLEDEM NA MÍSTNÍ 
KULTURU A ZVYKY

Přestože v našich pobočkách zavádíme jednotný výrobní systém, vždy 
tak činíme s ohledem na místní kulturu a zvyky dané země.

9.  VEDOUCÍ PRACOVNÍCI JSOU VZOREM 
PRO UPLATŇOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH 
PRINCIPŮ

Vedoucí zaměstnanci jdou příkladem ostatním. S fi lozofi í a principy sku-
piny KOITO seznamují zaměstnance i obchodní partnery. Jejich úko-
lem je neustále vnímat dění uvnitř i vně závodu, zavádět a zdokonalovat 
efektivní systémy řízení, a zajistit, aby byly dodržovány etické zásady 
společnosti.

10.  NETOLERUJEME PORUŠOVÁNÍ 
NASTAVENÝCH PRINCIPŮ JEDNÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ

V případě, že dojde k porušení těchto principů, vedoucí pracovníci zjistí 
příčinu, zajistí nápravu a nastaví akce tak, aby zabránili dalšímu opako-
vání.


