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SIKA – CELOSVĚTOVÝ LÍDR 
S PRINCIPY A TRADICÍ
Společnost byla založena ve Švýcarsku vizionářem a vynálezcem Kasparem 
Winklerem před více než 100 lety, Sika se vyvinula v úspěšnou globální 
společnost s vedoucí pozicí v oblasti vývoje a výroby systémů a produktů 
pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví 
a v automobilovém průmyslu.

Jsme přesvědčeni, že budoucí úspěch naší společnosti není závislý pouze 
na dodržování správně nastavené strategie, ale stejně tak na základě 
důvěry a nasazení všech našich zaměstnanců. Naše cesta k vedoucímu 
postavení je založena na podnikatelské fi losofi i a duchu Sika. Duch Sika 
je synonymem pro silný soubor hodnot a principů, které tvoří DNA naší 
společnosti. 

Na následujících stránkách je shrnuto našich pět zásad řízení

1. Zákazník na prvním místě
2. Odvaha pro inovace  
3. Udržitelnost & bezúhonnost
4. Duchovní síla & respekt
5. Řízení pomocí výsledků 

, které vyjadřují naši fi remní kulturu a jsou základem našeho budoucího 
úspěchu. Pojďte s námi žít duchem Sika a dodržovat naše hodnoty 
a principy, začněte hned, s nadšením a odhodláním. 

                   Dr. Paul Hälg                              Jan Jenisch 
       předseda představenstva                        výkonný ředitel

Baar, Březen 2014
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DUCH SIKA JE SYNONYMEM 
PRO SILNÝ SOUBOR HODNOT 
A PRINCIPŮ, KTERÉ TVOŘÍ 
DNA NAŠÍ SPOLEČNOSTI
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1. ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ

Naším cílem je poskytování a dodržování nejvyšších standardů kvality 
s ohledem na naše produkty a služby. Náš závazek k inovacím nám 
umožňuje nejen uspokojit aktuální požadavky, ale i předvídat budoucí 
očekávání. Všechna řešení Sika jsou navržena pro úspěch našich zákazníků, 
s cílem vytvářet dlouhodobé a vzájemně výhodné vztahy, než se zaměřit 
na rychlý obchod. Tento postoj je zdůrazněn i v našem fi remním sloganu: 
Stavíme na důvěře.

Jsme hrdí a vděčni, že náš závazek plnit příslib naší značky každý den je 
vyjádřen trojúhelníkem Sika, jedinečným symbolem, který již přes 100 let 
znamená synonymum pro výkon, kvalitu, spolehlivost a služby po celém 
světě.

2. ODVAHA PRO INOVACE 

Úspěch a pověst společnosti Sika jsou založeny na dlouhé tradici 
v inovacích. Podle toho je i naše podnikání řízeno pomocí inovací, a naše 
zaměření na rozvoj kvalitních produktů a nejlepších řešení pro naše 
zákazníky. Zavedli jsme jednotný proces vývoje materiálů Sika se 
zaměřením na neustálý vývoj materiálů a řešení pro lepení, těsnění, 
tlumení, zesilování a ochranu konstrukcí ve všech cílových trzích. 

Díky investicím do technologických center a laboratoří po celém světě jsme 
schopni získat od našich partnerů, dodavatelů a výzkumných pracovníků 
špičkové výsledky, a zároveň splnit příslib být nablízku zákazníkům po 
celém světě.
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3. UDRŽITELNOST & BEZÚHONNOST

Při rozvoji našeho podnikání uvažujeme v dlouhodobém hledisku, 
jednáme s respektem a odpovědností vůči našim zákazníkům, partnerům 
a zaměstnancům. Naše práce je silně zaměřena na bezpečnost, kvalitu, 
životní prostředí, rovné zacházení, sociální cítění, odpovědný růst a tvorbu 
hodnot.

Udržitelný rozvoj je klíčovou součástí našeho úsilí v inovacích. Jak ve 
stavebnictví, tak v automobilovém průmyslu se snažíme zvýšit odolnost, 
materiálovou a energetickou účinnost. Vynakládáme nemalé úsilí ke 
snižování spotřeby surovinových zdrojů, a to jak uvnitř společnosti, tak 
při činnosti našich partnerů, kteří věří v naše produkty. Naše iniciativa 
a pokrok je v souladu s postupy organizace Global Reporting Initiative.

Napříč všemi činnostmi dbáme především na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. Máme zaveden „Kodex BOZP", který defi nuje základní oblasti 
vyhodnocení a řízení rizik. Blaho a zdraví našich zaměstnanců a partnerů je 
nezbytným předpokladem našeho úspěchu. Proto i vytvoření bezpečného 
pracovního prostředí je naší nejvyšší prioritou.

Podporujeme sociální a hospodářský pokrok ve všech zemích a komunitách 
kde působíme, např. prostřednictvím nadace Romuald Burkard, která 
aktivně podporuje sociální projekty na mnoha místech. Jako člen organizace 
UN Global Copact jsme se zavázali udržitelnému rozvoji na globální úrovni.   

Nepřijímáme kompromisy v oblasti hodnot a pro naši práci platí přísné 
etické standardy. Sika má zaveden „Etický kodex“, který defi nuje hodnoty 
a pravidla chování všech zaměstnanců ve společnosti. 
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4. DUCHOVNÍ SÍLA  & RESPEKT

Věříme v kompetence a podnikatelského ducha našich zaměstnanců. 
Vytváříme důvěryhodné pracovní vztahy a pravomoce nejsou udělovány 
čistě formálně. Těší nás možnosti spolupráce všemi směry, uvnitř 
společnosti, vůči našim zákazníkům, dodavatelům i dalším přizvaným 
stranám.

Naše pracovní klima je inspirativní a podporujeme zaměstnance v jejich 
myšlenkách. Delegujeme rozhodnutí a odpovědnosti dle úrovně odborné 
způsobilosti.

Naším cílem je řídit naše organizační jednotky způsobem, který lze 
charakterizovat jako decentralizovaný, s plochou organizační strukturou 
a s širokými možnostmi kontroly. Vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců 
je naše nejvyšší priorita. Naším cílem je i rozvoj vedoucích pracovníků se 
zaměřením na výběr vhodných kandidátů uvnitř společnosti. 

5. ŘÍZENÍ POMOCÍ VÝSLEDKŮ

Naším cílem je úspěch, a jsme hrdí na neustále dosahování vynikajících 
výsledků na trhu. Usilujeme o sledování našich vizí a cílů z dlouhodobého 
hlediska.

V naší společnosti věříme v individuální odpovědnosti. Funkce a projekty 
jsou jasně stanoveny. Odpovědnost za celkové výsledky nese jednatel 
společnosti.

Sika má transparentní kritéria pro sledování fi nančních výsledků 
v návaznosti na defi nované strategie. Hodnocení výkonnosti společnosti 
je založeno na podílu na trhu, růstu obratu, ziskovost a efektivnost využití 
kapitálu.




