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ETICKÝ KODEX 
politika společenské odpovědnosti společnosti ZLÍN ROBOTICS s.r.o. 

 

 
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A NAŠE PODNIKOVÉ ZÁSADY  
 

Naše společnost byla založena, aby zákazníkům poskytovala spolehlivý, komplexní a kvalitní servis v oblasti specializace pro průmyslovou 

automatizaci a robotizaci, od návrhu po realizaci, s důrazem na efektivitu výrobního procesu. Abychom byli motorem a inspirací pro inovace a 

moderní technologie. 

 
Vždy dbáme na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působíme. Věříme v důležitost silné kultury dodržování 

pravidel, která je plně zakořeněna v našem podnikání. Trvale usilujeme o vytváření stabilního pracovního prostředí. Vždy jednáme profesionálně a 

s nejvyšší odbornou péčí.  

 

ZLÍN ROBOTICS vyžaduje pevné zásady pro dodržování pravidel, které platí napříč celou společností a chrání důvěru našich zákazníků a dalších 

zainteresovaných stran. Etický kodex ZLÍN ROBOTICS je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy, stanovuje pravidla chování a jednání 

pro naše pracovníky a spolupracovníky. Cílem etického kodexu ZLÍN ROBOTICS je deklarovat vůli jejích jednatelů dodržovat tuto normu chování v 

denní praxi a vztazích s ostatními subjekty vytvářejícími podnikatelské prostředí, a přispět tak ke kultivaci podnikatelského prostředí a prohlubování 

transparentnosti a partnerství. 

 
Tato vnitřní pravidla chování byla přijata valnou hromadou společnosti v prosinci 2019. 

     

DESET HLAVNÍCH ZÁSAD  
Základní principy podnikání společnosti ZLÍN ROBOTICS s.r.o.:  

1.  Respektujeme práva jednotlivců jednat v souladu se zásadami poctivého obchodování, marketingu a propagace a zavazujeme se 

nepřetržitě rozvíjet bezpečnost a kvalitu našich produktů a procesů.  

2.  Respektujeme zákony. Vedeme společnost tak, aby byl dodržovány zákony a dodržována poctivost a bezúhonnost v našem jednání. 

Uvědomujeme si, že za svoje jednání neseme odpovědnost.  

3.   Nepřetržitě pracujeme na snižování nepříznivého dopadu našeho provozu na životní prostředí a zdraví.  

4.   Neúčastníme se nezákonné činnosti a ani náš provoz není veden v kontextu nezákonných aktivit.  

5.   Netolerujeme nabízení, požadování ani přijímání úplatků.  

6.  Staneme-li se svědky porušení zákonů, nebo vnitřních pravidel chování obsažených v Etickém kodexu společnosti, máme právo 

upozornit na to stanovené pracovníky, kteří na dodržování zásad a pravidel dohlížejí.  

7. Společnost ZLÍN ROBOTICS naslouchá svým zainteresovaným stranám a bere v úvahu jejich názory s cílem zajistit trvalý úspěch naší 

společnosti. 

 

8.  Vedoucí pracovníci firmy nikdy nezneužívají svého postavení k dosažení zvláštních privilegií a neusilují o osobní prospěch na úkor 

společnosti nebo spolupracovníků. 

 

9.  Dodržujeme zásady mlčenlivosti. Nezveřejňujeme skutečnosti, které by mohly sloužit konkurenci našich zákazníků a poškodit tak jejich 

zájmy. 

 

10. Usilujeme o vytváření a rozvoj dlouhodobých partnerských vztahů se svými zákazníky.  

 

          …………………………………. 

Dr. - Ing. Jiří Rašner 
                ředitel společnosti  

 


