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e mnoho různých modelů řízení
a organizace firmy, které mohou vést
k úspěchu v podnikání. Také existuje
mnoho možných definic toho, co to
znamená, když se řekne: úspěch v podnikání.
Abychom měli vlastní společnou představu,
jak definovat úspěch naší společnosti
v jejím podnikání, musíme kromě poslání,
vize, strategie a obchodních cílů sdílet také
stejné etické hodnoty.

Dnes jsme jen nevelká společnost. Ale
protože nepochybuji o tom, že se staneme
velkou a významnou společností, je důležité,
abychom nikdy nezapomínali, že náš úspěch
nezávisí jen na dosažení cíle samotného,
ale vždy také na způsobu, jakým se k cíli
propracujeme.
Tato kniha hodnot vznikla během našich
prvních krůčků po společné cestě a já věřím,
že nám pomůže se na té cestě neztratit.

Budeme-li ctít společné hodnoty, podaří
se nám vybudovat naši vlastní firemní
kulturu, která z nás učiní v očích klientů
i kolegů unikátní značku,ke které bude
možné si vybudovat emocionální vazbu
a vztah.

Michal Seifert
generální ředitel a předseda představenstva
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STŘEDOBODEM NAŠÍ
POZORNOSTI JE K§<2K?³<
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Se zákazníkem stojí i padá naše práce. Jeho
spokojenost s námi je hlavní prioritou všeho, co
děláme. Klienta-zákazníka si vážíme, chápeme, že
každý člověk je výlučnou individualitou. S interním
klientem je to stejné, proto vše co děláme, posuzujeme
očima toho, pro koho to děláme. Pracujeme pro
zákazníka, jako bychom pracovali sami pro sebe.

Přijímáme odpovědnost za své jednání. Jsme
důslední, plány plníme „za každou cenu”, avšak
vždy v rámci etických pravidel, našich hodnot
a platných zákonů. Jsme loajální k Finanční skupině
České spořitelny. Sliby plníme a dohody dodržujeme.
Férové jednání je standardní normou a součástí
našeho chování. Nebojíme se přiznat chyby s tím,
že zároveň hledáme „cestu ven“ a vhodná opatření,
abychom chyby neopakovali.
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Kolegialita je významnou součástí našeho úspěchu
na trhu, komunikujeme otevřeně a vážíme si své
profesionální cti. Kritiku vnímáme jako konstruktivní
prvek, je-li bez osobních invektiv a směřuje-li k hledání
řešení. Nečekáme, až se věci „pohnou k lepšímu“
– jsme tvůrčí a aktivně hledáme nové cesty, jak jít dál
a rychleji. Dbáme na svůj osobní rozvoj a vždy hledáme
příležitost se něčemu novému naučit.
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Respektujeme každého člena týmu. Radujeme se
z úspěchů kolegů a z úspěchu firmy, protože víme,
že to je společný úspěch nás všech. Soukromý život
a pracovní výkon musí být v rovnováze – osobní život
nás nabíjí energií pro další práci, kvalitní práce z nás
dělá spokojené lidi a dobré partnery, rodiče i kamarády.
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Být klientům důvěryhodným průvodcem v jejich
finančních záležitostech, a to s respektem k jejich
potřebám a individualitě. Být součástí distribuce
České spořitelny, která pracuje pro klienta kdekoli
a bez časového omezení.

Obnovíme a posílíme synergii spolupráce s Českou
spořitelnou. Postavíme naši síť na profesionálních
a výkonných finančních poradcích, pro které je
spolupráce s námi hlavním zdrojem příjmu.
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Staneme se stabilní značkou v očích klientů
a unikátním obchodním partnerem pro profesionální
finanční poradce. Budeme mít významný podíl na
distribuci České spořitelny.
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Ve dnech 10., 11. a 12. října 2012 se účastníci
strategického workshopu společně s managementem
společnosti shodli a potvrdili, že do budoucna nebude
k setrvání ve společnosti dostačovat pouze naplnění
„řeči čísel“.
Způsob dosahování těchto výsledků (uvedený na
straně tři: „za čím si stojíme“) je pro zaměstnance
společnosti stejně významný! Na důkaz vážnosti
společně zformulovaných parametrů poté všichni
účastníci tyto zásady podepsali.

ČS do domu, a. s.
Česká spořitelna do domu
Budějovická 1518/13b
140 00 Praha 4
Na důkaz vážnosti výše společně zformulovaných parametrů účastníci workshopu konaného ve dnech 10., 11. a 12. října 2012
tyto zásady podepsali: Radan Šantora, David Hegner, Klára Kadlecová, Ladislav Lejbl, Marie Týblová, Vladimír Wiesner, Zdeňka Belingerová,
Petr Vojík, Tomáš Voráček, Jitka Mrázová, Jiří Dostál, Monika Lumpeová, Tomáš Kántor, Dagmar Langová, Roman Niedoba, Ivana Cihlářová,
Michal Seifert, Iveta Veselá.

