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PŘEDMLUVA SPRÁVNÍ RADY MTS A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 
NVISION CZECH REPUBLIC A.S.  

Milí kolegové, 

před Vámi je Kodex obchodního chování a etiky společnosti NVision Czech Republic a.s. (dále uváděný 
jako „Kodex“). Je to soubor hlavních pravidel chování a principů obchodních praktik našeho týmu.  

NVision Czech Republic a.s. jako součást skupiny MTS Group je akční a kreativní společnost. MTS Group 
vyrostla v digitální ekosystém. Kulturní rozdílnost našich podniků propojuje společnou filozofii #ThisIsMTS a 
společné cíle MTS a NVision Czech Republic a.s. s obchodní strategii orientovanou na dlouhodobé vztahy s klienty 
tím, že se zaměřujeme na jejich potřeby, zvýšení loajality a lepší podmínky pro produkty.   

Aby mohl být duch Kodexu lépe navnímán, je nezbytně nutné pochopit principy #ThisIsMTS, které jsou 
inspirací pro náš tým, podněcují k dosahování nejlepších výsledků a k tomu, abychom dělali vše, co děláme tím 
nejlepším způsobem jak umíme.   

Při vývoji produktů pro zákazník #ForTheCustomer kommunikujeme interně a externě  #FastInEssence, 
zaujímáme aktivní pozici #TakeAnAction a #DoItCool, a společně #Together dokazujeme každodenní činností 
a našimi výsledky to, že MTS a NVision Czech Republic a.s. jsou více než jen práce #MoreThanAJob. 

Zároveň i přes obchodní strategii, která je známa jako živoucí nástroj vedoucí naši společnost k úspěchu a 
přes ojedinělé environmentální příležitosti jsou MTS a NVision Czech Republic a.s. udržitelné ve smyslu 
zodpovědných obchodních praktik a nulové tolerance k porušování pravidel obchodního chování a etiky v kterékoli 
části našeho ekosystému. 

Etika, čestnost a férovost jsou základními kameny našeho chování a představují povinný požadavek na 
manažery, zaměstnance a členy správních orgánů MTS a NVision Czech Republic a.s. Závazek vůči základním 
hodnotám společnosti - etice, odpovědným obchodním praktikám, vědomému a zodpovědnému chování vůči 
zdrojům společnosti, aktivita a otevřenost, přání udělat více, abychom předčili očekávání klienta, kolegy nebo 
obchodního partnera v každém ohledu - to je klíčem k udržitelnému rozvoji obchodu a  získání konkurenční výhody 
MTS a NVision Czech Republic a.s. z dlouhodobé perspektivy.  

My jako členové MTS a správní rady NVision Czech Republic a.s. vidíme naši roli nejen ve striktním 
dodržování Kodexu, ale spíše ve vysvětlení a podpoře Kodexu, aby došlo k jeho správnému pochopení všemi 
zaměstnanci a účastníky ekosystému. A my, jako celý tým MTS, uděláme maximum pro zajištění toho, aby byly 
principy Kodexu zakomponovány do každodenní činnosti ve všech jejích aspektech.  
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1. ÚVOD 

1.1. CO JE TENTO KODEX A PROČ HO POTŘEBUJEME? 

Kodex obsahuje principy, standardy chování a obchodní praktiky zavedené společností NVision Czech Republic  
a.s., které zaručují čestné a férové chování vůči všem členům našeho týmu, obchodním partnerům a zákazníkům, 
a dodržování příslušných platných zákonů a interních směrnic společnosti. 

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci společnosti NVision Czech Republic a.s. při vykonávání svých povinností 
jménem společnosti NVision Czech Republic a.s. by měli jednat v souladu se zákony, čestně, dodržovat etické 
normy a jednat tak, aby z toho společnost měla prospěch. Kodex pomůže rozpoznat situace, které nejsou v souladu 
s etickými principy NVision Czech Republic a.s. ve správný čas. Všichni zaměstnanci a vedoucí pracovníci NVision 
Czech Republic a.s. si Kodex musí prostudovat a projít příslušným zaškolením. 

Nvision Czech Republic a.s. implementuje a udržuje školicí program pro zaměstnance a vedoucí pracovníky , který 
obsahuje požadavky Kodexu, v rámci speciálně vytvořeného školicího systému: pravidelně, v každém případě však 
minimálně jednou za 2 (dva) roky osobně, na dálku nebo v jiném formátu, který je k dispozici na základně ročního 
plánu školení na intranetu. 

1.2. KOHO SE TENTO KODEX TÝKÁ? 

Ustanovení tohoto Kodexu se týkají všech zaměstnanců a vedoucích pracovníků spoečnosti NVision Czech 
Republic a.s., bez ohledu na funkci, povinnosti, délku pracovního poměru nebo pracoviště, včetně všech poboček, 
dčeřinných společností a joint venture podniků, které ovládáme.  

Podporujeme a usilujeme o zajištění toho, kdykoli je to možné, aby dceřinné společnosti, které nejsou ovládány 
společností NVision Czech Republic a.s., jakož i obchodní partneři, prováděli svou činnost v souladu se standardy 
stanovenými v tomto Kodexu. Budete-li zapojovat třetí strany do práce se společností NVision Czech Republic  
a.s., ujistěte se o tom, zda má daný obchodní partner odpovídající image a sdílí stejné etické standardy jako jsou 
ty, jež jsou uvedeny v tomto Kodexu. 

1.3. ZMĚNY A ROZPORY 

Kodex se může měnit a doplňovat v závislosti na příslušných platných zákonech, mimo jiné, jednotlivými 
regulacemi, kdykoli bez předchozího oznámení. Kodex je veřejný dokument, který si každý může přečíst na 
oficiálních stránkách společnosti: https://www.nvisioncz.com/ 

Pokud by byla některá část tohoto Kodexu v rozporu s místními zákony nebo regulačními právními akty, pak platí 
pouze ty části tohoto Kodexu, které nejsou v rozporu se zákony a regulačními právními akty. 

2. ETIKA ROZHODOVÁNÍ 

Obchodní činnost je udržitelná pouze pokud je férová. Akce každého z nás mohou přímo ovlivnit obchodní 
postavení a finanční pozici společnosti, což znamená, že jen zodpovědné a etické chování každého zaměstnance 
zaručuje obchodní kontinuitu celé firmy. 

2.1. PRINCIPY ROZHODOVÁNÍ 

Kodex stanovuje základní principy chování a rozhodování, ale je nutno zdůraznit, že není možné předvídat každou 
situaci, která může nastat. 

Pokud si nejste jisti, jak jednat, položte sami sobě následující otázky: 

 Je to legální? 

 Je to férové a čestné? 

 Je to v souladu se zájmy společnosti NVision Czech Republic a.s.? 

 Je to v souladu se stanovami společnosti? 

 Mám k tomu oprávnění? 

 Budu z toho mít dobrý pocit, pokud se informace o mém jednání zveřejní v médiích? 

Pokud je odpoveď na kteroukoli z výše uvedených otázek „Ne“, pak byste to, co se chystáte udělat, neměli dělat. 

https://www.nvisioncz.com/
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Pokud máte dotazy týkající se témat uvedených v tomto Kodexu, pochybnosti ohledně toho, zda je určitá situace 
Kodexem regulovaná nebo zda určitá situace představuje porušení Kodexu, měli byste tuto situaci probrat se svým 
bezprostředním nadřízeným nebo vedoucím pracovníkem, nebo zaslat dotaz na pracovníka pro dodržování 
předpisů (compliance@nvisioncz.com). 

2.2. ODPOVĚDNOST MANAŽERŮ 

Manažeři a ředitelé jako vedoucí pracovníci společnosti mají další odpovědnost v tom smyslu, že musí vytvářet a 
udržovat prostředí, které umožňuje a zaručuje, aby členové vašich týmů znali a chápali své povinnosti, cítili se jistě 
a mohli svobodně vyjadřovat své obavy, a manažeři musí takovým obavám pozorně naslouchat a činit příslušné 
kroky. 

3. ODPOVĚDNÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY 

3.1. POHODLNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

NVision Czech Republic a.s. usiluje o to, aby poskytovala příjemné a bezpečné pracovní podmínky.  

Etickým imperativem naší společnosti je respektovat lidská práva, vytvářet produktivní pracovní prostředí, zvládat 
takové problémy jako je ochrana zdraví při práci, bezpečnost a psychická pohoda našich zaměstnanců. 

V souladu s Kodexem jsou zaměstnanci a vedoucí pracovníci společnosti NVision Czech Republic a.s. povinni 
dělat maximum pro vytváření podpůrného pracovního prostředí, v němž má každý příležitost dosáhnout plného 
potenciálu a nebýt předmětem útlaku, předsudků a diskriminace jakéhokoli druhu. Společnost NVision Czech 
Republic a.s. netoleruje jakékoli nepřijatelné chování jak ve vztahu k zaměstnancům a vedoucím pracovníkům, tak 
i z jejich strany. 

Další informace ohledně tohoto tématu jsou uvedeny v interních pracovních směrnicích. 

3.2. STŘET ZÁJMŮ MANAGEMENTU A JINÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY 

Nemůžeme připustit, aby osobní zájmy, jako například osobní vztahy se zákazníkem, dodavatelem, konkurentem, 
obchodním partnerem nebo jiným zaměstnancem společnosti NVision Czech Republic a.s. ovlivnily schopnost 
našich zaměstnanců činit férová a objektivní rozhodnutí v rámci své pracovní činnosti pro společnost NVision 
Czech Republic a.s., nebo vyvolaly zdání, že tomu tak je. 

Ne každý střet zájmů představuje problém, ale pokud není řádně komunikován a vyřešen, může mít negativní 
důsledky pro zaměstnance, vedoucí pracovníky a společnost jako takovou. Nejlepším pravidlem pro jakýkoli 
konflikt zájmů je „zdržet se“ a „zveřejnit“: pokud se akci nebo aktivitě, která představuje konflikt zájmů, nedá 
vyhnout, oznamte ji a zdržte se účasti na rozhodování v dané záležitosti, dokud konflikt nebu vyřešen. 

Pravidla chování v případě střetu zájmů včetně sledu externích obchodních vztahů, členství ve správních radách 
a investičních aktivit jsou detailně popsány v zásadách řízení střetu zájmů. 

Kromě toho společnost NVision Czech Republic a.s. vytvořila a plně podporuje principy odpovědného dávání a 
přijímání darů a projevů obchodní pohostinnosti, a sestavila kriteria pro jejich akceptovatelnost v příslušné 
směrnici. Společnost NVision Czech Republic a.s. nepovoluje používání darů se zlým úmyslem, například za 
účelem získání nezákonné výhody. 

3.3. OCHRANA MAJETKU MTS A TŘETÍCH STRAN 

Každý zaměstnanec musí chránit aktiva NVision Czech Republic a.s. včetně hmotného a duševního vlastnictví, 
důverných informací, osobních údajů, chránit je před krádeží, poškozením, zneužitím a nevhodným zacházením. 
Tato povinnost se rovněž týká majetku, který je nám svěřen třetími stranami. 

 Při jakémkoli předávání státního tajemství a jiných důvěrných informací se musí striktně dodržovat 
požadované bezpečnostní postupy a předpisy. 

 Zaměstnanci a vedoucí pracovníci společnosti NVision Czech Republic a.s. používají důvěrné informace 
NVision Czech Republic a.s. pouze pro obchodní účely a při ukládání takových informací a manipulaci s nimi 
jsou vždy povinni jednat v souladu s požadavky uvedenými v ujednáních o bezpečnosti informací. 

mailto:compliance@nvisioncz.com
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 Abychom vám umožnili vykonávat vaši práci, poskytuje vám společnost NVision Czech Republic a.s. přístup 
k osobním údajům zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů, atd. U těchto údajů se vyžaduje, aby se 
s nimi zacházelo obzvlášť pečlivě a zodpovědně, a striktně se dodržovaly postupy týkající se zpracovávání 
osobních údajů: ochrana osobních údajů je proritou, která je stejně důležitá jako obchodní kontinuita.  

 Duševní vlastnictví je jedním z nejcennějších aktiv společnosti NVision Czech Republic a.s.. Chráníme naše 
duševní vlastnictví a respektujeme duševní vlastnictví jiných účastníků trhu. 

Vždy mějte na mysli, že zneužití nebo zveřejnění takových informací, a to i v rámci společnosti NVision Czech 
Republic a.s., může vážně poškodit obchodní postavení společnosti, jejích zákazníků, obchodních partnerů a 
profesionální komunity, vystavit společnost NVision Czech Republic a.s. tomu, aby čelila odpovědnosti a řešila 
poškození svých obchodních operací. Okamžitě oznamte jakýkoli aktuální nebo domnělý incident týkající se 
nevhodného používání aktiv společnosti NVision Czech Republic a.s. prostřednictvím komunikačních kanálů 
určených pro hlášení porušení zásad, které máte k dispozici. 

3.4. FÉROVÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY 

NVision Czech Republic a.s. buduje dlouhodobé vztahy se zákazníky tak, že poskytuje vysoce kvalitní a 
bezpečné služby a produkty ekosystému MTS a komfortní podmínky služeb. Nikdy se nesmí stát, že by 
kontaktování ze strany klienta zůstalo bez reakce a příslušné odpovědi. 

NVision Czech Republic a.s. používá férové praktiky na propagování svých služeb, které vylučují jejich chápání 
jako neetické nebo schopné způsobit poškození zákazníků, obchodních partnerů nebo třetích stran. 

V žádném případě nezískáváme konkurenční výhody ilegálními nebo neetickými praktikami, včetně tajných dohod 
a korupčních praktik. Zaměstanci a vedoucí pracovníci společnosti NVision Czech Republic a.s. nesmí vyjednávat 
ceny nebo uzavírat formální či neformální dohody s konkurenty ohledně cen, slev, obchodních podmínek nebo 
tržních segmentů či kanálů, v nichž společnost čelí konkurenci, pokud je účel nebo výsledek takové diskuse nebo 
jednání v rozporu s platnými zákony. 

4. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ 

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci společnosti NVision Czech Republic a.s. jsou povinni dodržovat příslušné platné 
zákony a předpisy společnosti NVision Czech Republic a.s. bez ohledu na místo výkonu jejich činnosti. 

4.1.ZÁKAZ KORUPCE A ÚPLATKŮ V JAKÉKOLI FORMĚ 

Zaměstnancům a osobám jednajícím jménem společnosti nebo v její prospěch není společností NVision Czech 
Republic a.s. dovoleno nabízet, slibovat, uskutečňovat, schvalovat, vyžadovat nebo přijímat, ať již samostatně 
nebo přes prostředníky, jakékoli nelegální platby a jiné nelegální benefity od jakékoli veřejné či právnické osoby za 
účelem získání nebo udržení obchodu nebo jeho řízení, nebo za účelem získání jiného nezákonného benefitu v 
implementaci jejich aktivit. 

Společnost NVision Czech Republic a.s. neprovádí facilitační platby ((platby úředníkům za „urychlené vyřízení“ 
žádosti, které by stejně byli povinni vyřídit) a neúčastní se žádných politických aktivit, včetně financování politických 
stran a kandidátů na politické posty. 

Veškeré transakce spojené s potenciálním rizikem korupce (včetně darů, příspěvků na zábavu, interakce s vládními 
úředníky, sponzorství a charitativních akcí, atd.) vzhledem k riziku vlivu na obchodní rozhodnutí podléhají 
protikorupční politice a interní kontrole dodržování předpisů společnosti NVision Czech Republic a.s.. 

4.2. ÚČETNICTVÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ 

Transparentní účetnictví 

Chceme, aby naši zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, akcionáři a investoři měli dostatek informací o našich 
aktivitách. Usilujeme o to být otevření a aktivní v naší komunikaci. Zveřejňování informací probíhá způsobem 
zajišťujícím přiměřenou rovnováhu mezi informační transparentností a ochranou komerčních zájmů společnosti. 
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Zveřejňování informací 

Společnost NVision Czech Republic a.s. vyvíjí maximální úsilí pro to, aby zajistila, že její účetní knihy, zprávy, 
faktury a finanční výkazy byly udržovány v náležitém stavu s příslušnými detaily, řádně odrážely operace 
společnosti v souladu s přílušnými platnými zákony a interním kontrolním systémem. 

Každý z nás by měl pamatovat na to, že přesné vedení výkazů a hlášení je důležité nejen proto, že to je vyžadováno 
ze strany regulátorů, ale i proto, že údaje pomáhají společnosti udržet si svou konkurenční pozici na trhu. Obchodní 
informace, které poskytujete, by proto měly být vždy přesné, včasné, kompletní, férové a pochopitelné. Společnost 
NVision Czech Republic a.s. zakazuje falšování dokumentů a zkreslování pravé povahy veškerých operací. 

Společnost NVision Czech Republic a.s. jako součást skupiny MTS Group je plně v souladu s požadavky na 
zveřejňování, které stanovují příslušné zákony, regulátoři a směnárny. 

Rovněž zajišťujeme transparentnost našich aktivit otevřenou interakcí s různými zúčastněnými tranami a 
pravidelně zveřejňujeme úplné, spolehlivé, včasné a srozumitelné informace jak finanční tak nefinanční povahy, 
které zúčastněné strany potřebují k jejich investování nebo jinému rozhodování, abychom tak poskytli úplný a 
objektivní pohled na aktivity společnosti NVision Czech Republic a.s.. 

Komunikace s veřejností 

Značka a obchodní postavení společnosti NVision Czech Republic a.s. jsou jedny z nejcennějších aktiv a postavení 
společnosti na trhu závisí z velké části na jejich ochraně a propagaci. 

Pravidla interakce s informační komunitou stanovená společností NVision Czech Republic a.s. definují 
oprávněné osoby, které mohou zastupovat společnost v otevřených zdrojích. 

Zaměstnanci společnosti by měli mít na mysli, že jakékoli vyjádření jejich subjektivního názoru na sociálních 
médiích nebo jiných veřejných zdrojích je veřejností interpretováno jako oficiální názor společnosti. S ohledem na 
výše uvedené tedy společnost NVision Czech Republic a.s. varuje před účastí v diskusích na témata, jejichž 
komentování je ve veřejném prostředí zakázáno a/nebo může poškodit obchodní postavení společnosti a její 
kapitalizaci. 

4.3. VYUŽÍVÁNÍ INTERNÍCH INFORMACÍ 

Společnost NVision Czech Republic a.s. nemá veřejně obchodovatelné cenné papíry a není společností, u níž by 
legislativa předepisovala implementaci opatření za účelem prevence, identifikace a potlačení zneužívání vnitřních 
informací. Zároveň se v průběhu své práce může kterýkoli zaměstnanec setkat se zásadními neveřejnými 
informacemi (včetně informací o jiných organizacích), u nichž se jedná o vnitřní informace jako takové. Využívání 
vnitřních informací za účelem získání osobních výhod pro zaměstnance nebo třetí strany je porušením zákona a 
ve společnosti NVision Czech Republic a.s. je toto nepřípustné.  

Například informace o finančních výsledcích jakékoli veřejné společnosti před tím, než jsou veřejně oznámeny a 
zpřístupněny, jsou vnitřní informace, a jejich použití, i jako osobní rada udělená určité osobě, představují zakázané 
jednání. 

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci společnosti NVision Czech Republic a.s. nesmějí provádět transakce s cennými 
papíry společností o nichž mají vnitřní informace, ani doporučovat třetím stranám provádění takových transakcí, 
ani sdělovat zásadní neveřejné informace jiným osobám bez výslovného souhlasu společnosti.  

5. ODPOVĚDNÉ VEDENÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Život moderní společnosti si nelze představit bez telekomunikačních produktů a digitálních technologií. Výše 
uvedené představuje speciální odpovědnost pro společnost NVision Czech Republic a.s., jejíž aktivity mohou 
ovlivnit ekonomický, sociální a environmentální rozvoj regionů, v nichž vykonává svou činnost. 

Odpovědné chování společnosti popisujeme detailněji v každoroční zprávě o udržitelném rozvoji společnosti 
NVision Czech Republic a.s. 

  



8 
 

 

5.1.ODPOVĚDNOST ZA UČINĚNÁ ROZHODNUTÍ  

Připouštíme, že inovace, které používáme za účelem zlepšení obchodní výkonnosti a zvýšení stupně zákaznické 
spokojenosti jsou globálním faktorem, který se otevírá nejen novým obchodním příležitostem, ale pro společnost 
NVision Czech Republic a.s. představuje i určité riziko. Proto společnost NVision Czech Republic a.s. usiluje o 
dodržování principů udržitelného rozvoje: vykonává své obchodní aktivity v souladu s etickými standardy, přebírá 
zodpovědnost za důsledky rozhodnutí, která učinila, a rovněž za vliv těchto důsledků na společnost. 

5.2.DOPAD NA MÍSTNÍ KOMUNITU 

Velmi nám záleží na toms, abychom mohli přispívat k ekonomickému rozvoji a snažíme se, aby naše komunity a 
teritoria v každém regionu, v němž společnost provozuje svou činnost, vykazovaly sociální blahobyt, tím, že 
vytváříme partnerství s místními zúčastněnými stranami a organizacemi. 

Společnost NVision Czech Republic a.s. rovněž podněcuje své zaměstnance k tomu, aby investovali svůj osobní 
čas a zdroje na podporu komunit a účastnili se charitativních akcí, a poskytuje jim příležitosti k jejich růstu a vývoji. 

5.3.OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V naší práci podporujeme princip ekologické efektivity, tzn. že usilujeme o minimalizaci dopadu aktivit společnosti 
NVision Czech Republic a.s. na životní prostředí. 

6. OZNAMOVÁNÍ PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ  

Společnost NVision Czech Republic a.s. udržuje kulturu, v níž je možné nahlašovat zjištěné problémy, čímž se 
podporuje otevřený a na důvěře založený dialog se zaměstnanci na všech úrovních. 

6.1.NAHLAŠOVÁNÍ 

Pokud máte informace nebo podezření o možném porušení či porušování Kodexu, předpisů společnosti nebo 
platných zákonů, nahlaste to! 

Společnost NVision Czech Republic a.s. vyvinula speciální postupy pro zaměstnance a všechny další strany, které 
si přejí nahlásit porušení předpisů. Můžete si vybrat z níže uvedených forem tu, která vám nejvíce vyhovuje: 

 informujte přímého nadřízeného, nebo pokud se toto oznámení týká jednání přímého nadřízeného, 
vedoucího pracovníka / senior manažer; 

 informujte manažera pro dodržování předpisů / compliance manažer (jakoukoli formou, včetně e-mailu na 
adresu compliance@nvisioncz.com); 

 vyplňte elektronický formulář na oficiálních webových stránkách MTS hotline-mts.ey.com, korporátním 
portálu, 

 zašlete zprávu na e-mailovou adresu: external.hotline.mts@ru.ey.com v rámci “Unifikované pohotovostní 
linky”; 

 zavolejte na nezávislou přímou linku (800) 143-403. 

Každá osoba, která poruší tento Kodex, může být vystavena disciplinárnímu řízení, včetně případného propuštění 
nebo ukončení smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy a platnou legislativou. 

6.2. ZÁKAZ ODVETY 

Společnost NVision Czech Republic a.s. zaručuje nezávislé a důkladné prověření veškeré komunikace a 
nahlášených porušení předpisů a chrání ty, kteří jednají správně a v dobré víře hlásí problémy a obavy, umožňuje 
vyšetřování a odmítá účastnit se aktivit, které jsou v rozporu s principy nebo požadavky tohoto Kodexu. 

Pokud jste přesvědčeni, že proti vám byla podniknuta odvetná opatření poté, co jste informovali o problému nebo 
případu porušení předpisů, kontaktujte pracovníka pro dodržování předpisů (compliance@mts.ru). 

mailto:compliance@nvisioncz.com
https://hotline-mts.ey.com/Issue/Create
mailto:external.hotline.mts@ru.ey.com
mailto:compliance@mts.ru
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7. SHRNUTÍ 

Společnost NVision Czech Republic a.s. usiluje o to, aby byla otevřenou a rozvážnou společností. Není možné 
popsat všechny etické scénáře, které se mohou objevit. Místo toho používáme zdravý rozum, správný úsudek, 
spoléháme se na oddanost a osobní odpovědnost každého člověka, za účelem údržování vysokých etických 
standardů nás samotných i naší společnosti. Očekáváme, že všichni zaměstnanci a vedoucí pracovníci společnosti 
NVision Czech Republic a.s., obchodní partneři a jiní účastníci našich pracovních procesů  se budou řídit jak 
slovním vyjádřením tohoto Kodexu, tak jeho celkovým duchem. 

 
 

PRINCIPY Popis 

#MoreThanAJob 
(#VícNežPráce) 

Miluji to, co dělám, a dělám to naplno. Neřídím se formálními limity 
pracovních hodin, protože klíčovým indikátorem mé práce není 
vynaložené úsilí nebo čas, ale výsledek. 

#ForTheCustomer 
(#ProZákazníka) 

Hlavním cílem mé práce je vyřešit problémy mých zákazníků a překonat 
jejich očekávání. Každého zákazníka respektuji a nepodvádím ho, ani s 
ním nemanipuluji. 

#FastInEssence 
(#RychlostVPodstatě
) 

Šetřím čas svých kolegů a záleží mi na nich. Vždy poskytuji kontext 
daného úkolu, vyjadřuji se stručně a objektivně, pracuji s fakty a snažím 
se snižovat byrokracii. Hledám řešení, ne vysvětlení, proč se něco nedá 
udělat. Co se týká kritiky, dávám návrhy. 

#TakeAnAct 
(#Jednej) 

Začínám vždy sám u sebe a neočekávám akce od druhých. Přebírám 
odpovědnost a jednám. Sleduji výsledek, uvažuji nad rámec funkční sítě 
a jsem zodpovědný za celkové procesy. Řeším problémy a nestěžuji si. 
Pokud problém není v mé oblasti odpovědnosti, neignoruji ho, ale 
oznámím ho svým kolegům a pomohu jim. 

#DoItCool 
(#UdělejToSkvěle) 

Zodpovídám za kvalitu své práce a nevytvářím nic průměrného. Zkouším 
nové věci, nebojím se jít do rizika, a učím se skrze své chyby. Jsem 
upřímný sám k sobě a své chyby dokážu přiznat. 

#Together 
(#Spolu) 

Přispívám k vytváření digitálního ekosystému MTS, cením si rozdílnosti 
fremních kultur a věřím, že naše síla se výrazně zvyšuje, když 
spolupracujeme jako tým. Jsem otevřený názorům a nápadům svých 
kolegů, věřím jejich kompetentnosti, pomáhám jim a sdílím nápady a 
zkušenosti za účelem dosažení našeho společného cíle - abychom každý 
den pomáhali lidem dělal jejich život lepším. 

 


