ETICKÝ KODEX

SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen „Svaz“) jako nestátní dobrovolná nepolitická
samosprávná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele, v souladu se svým základním
posláním prosazovat a obhajovat společné zájmy svých členů, tímto etickým kodexem (dále jen „Etický
kodex“) definuje základní principy a požadavky Svazu na jednání všech svých členů včetně členů
volených orgánů, které jsou na základě svého členství ve Svazu či činnosti pro něj povinni dodržovat, a
to dle níže uvedených minimálních standardů v souladu s dodržováním právních norem, smluvních
závazků a etických zásad.
Tento Etický kodex Svazu určuje minimální standardy a soubor norem upravujících jednání členů Svazu,
a to s ambicí kultivovat úroveň nejen podnikatelského prostředí, ale také při plném vědomí
sounáležitosti i odpovědnosti vůči ostatním subjektům a okolnímu prostředí. Jedním z vytčených cílů
je rovněž veřejnosti deklarovat přesvědčení členů Svazu o nutnosti dodržování tohoto Etického kodexu
jako základního axiomu etického jednání, názorů a hodnot jak mezi členy Svazu navzájem, tak i ve
vztazích s ostatními subjekty v rámci každodenního jednání nejen v podnikatelském prostředí, a tím
tak svou mírou přispět k harmonizaci kultivovaného podnikatelského prostředí i celkovému dění ve
společnosti.
Členové Svazu tímto veřejně deklarují nejen svou vůli, ale zejména svůj morální závazek definovaný v
tomto Etickém kodexu jak ve vztazích mezi sebou navzájem, tak také v obchodních či jiných vztazích se
svými obchodními a jinými partnery, a to vše striktně v souladu s právními předpisy a zejména s právem
v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Tyto hodnoty se tak zavazují naplňovat ve vztazích se všemi
svými obchodními partnery, pracovníky, zaměstnanci i ostatními subjekty, se kterými se setkávají nejen
v rámci své podnikatelské činnosti.
Členové Svazu přijímají odpovědnost za prosazování těchto etických hodnot všude tam, kde k tomu
mají prokazatelnou možnost vlivu a potřebné pravomoci. Členové Svazu přispívají dodržováním
pravidel tohoto Etického kodexu při své činnosti, ve vztazích ke svým zaměstnancům, akcionářům,
společníkům a členům a se svými obchodními partnery k vytváření příznivého a transparentního
podnikatelského prostředí, k udržitelnému podnikání a k pracovním podmínkám na principu rovného
zacházení bez jakékoliv diskriminace s ohledem na politiku rovnosti pohlaví, rasy, genderové identity,
sexuální orientace, věku a náboženského vyznání.
Mezi základní axiomy tohoto Etického kodexu patří zejména dodržování následujících pravidel chování
a hodnot členy Svazu, k jejichž dodržování se zavazují:


Dodržování právních předpisů a pravidel compliance – Důsledné dodržování minimálních
standardů zakotvených zejména v právních předpisech je nejvyšší premisou tohoto Etického
kodexu. Zejména respektování demokratického státoprávního uspořádání a tržního
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ekonomického systému založeného na svobodné volné soutěži a zdravém konkurenčním
prostředí v symbióze se zásadou poctivého obchodního styku je nejvyšší prioritou;


Svými jednáními a postoji nejen v obchodních vztazích vytvářet atmosféru důvěry, korektnosti
a poctivosti;



Důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky včetně platebních;



Budovat svou image na profesionalitě, odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti, korektnosti,
solidárnosti, čestném a zákonném jednání;



Vyrábět a nabízet produkty a služby v požadované kvalitě při dodržování bezpečnosti, ochrany
zdraví a s ohledem na životní prostředí. Dbát na dodržování zákazu nebezpečných výrobků
a služeb na trhu a předcházet uvádění, distribuci, prodeji či jiné formě šíření nebezpečných
výrobků a služeb na trhu, které jsou způsobilé ohrozit životy, zdraví a majetek osob;



Nevykonávat aktivity, které by mohly jakkoliv porušovat pravidla hospodářské soutěže, například
s konkurenty sdělovat či vyměňovat citlivé obchodní informace včetně nedostupných informací
týkajících se obchodních strategií, cen, nákladů a příjmů společností;



Jednat v souladu s národními a mezinárodními předpisy o ochraně hospodářské soutěže. Přísně
se zakazuje, jakkoliv se podílet na jakékoliv formě jednání ve shodě, jehož důsledkem by mohlo
být narušení svobodné hospodářské soutěže. Zejména se striktně zakazuje jakékoliv jednání
směřující k: určování cen mezi konkurenčními firmami; obchodních podmínek; uzavírání
kartelových dohod; omezení nebo kontroly výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic;
alokací trhu a/nebo zákazníků; rozdělování trhu nebo nákupních zdrojů; jiných dohod narušujících
hospodářskou soutěž a jakýchkoliv pletich s jinými soutěžiteli například ve výběrových řízeních;



V obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel férového
obchodu;



Dosahovat prosperity na principech udržitelného rozvoje, omezovat dopady své činnosti na
životní prostředí a podporovat udržitelnost přírodních zdrojů. Jednat v souladu se zákonnými
a mezinárodními standardy spojenými s ochranou životního prostředí a environmentálního
hospodářství. Minimalizovat zatížení životního prostředí a soustavně se zaměřovat na zlepšování
ochrany životního prostředí. Dbát na minimalizaci produkce odpadů a v rámci své činnosti
zabezpečit řádné nakládání s produkovanými odpady. V rámci spolupráce se svými odběrateli
dbát na to, aby také tyto subjekty svou činností dbaly ochrany životního prostředí v rámci platných
právních norem;



Striktně netolerovat jakoukoliv formu korupce nebo úplatkářství a nepodílet se přímo ani nepřímo
na žádné formě korupce či úplatkářství, včetně nabízení a slibování čehokoliv hodnotného
státnímu úředníkovi nebo protistraně ve veřejném či soukromém sektoru vedoucího k možnému
ovlivňování úředního jednání nebo získání nepatřičné výhody;



Neumožnit přímé ani nepřímé praní špinavých peněz nebo financování terorismu;



Respektování lidských práv - Podporovat rovnost příležitostí a rovné zacházení se všemi osobami
bez ohledu na jejich barvu pleti, etnický původ, národnost, sociální původ, zdravotní postižení,
sexuální orientaci, světový názor, náboženské vyznání, pohlaví nebo věk. Respektovat osobní
důstojnost, ochranu soukromí, jedinečnost a osobnostní práva každého jednotlivce; netolerovat
jakoukoliv formu pozitivní či negativní diskriminace. Nestrpět nepřijatelné zacházení s jednotlivci,
jako například psychické týrání, sexuální a osobní obtěžování, jakož i jakékoliv chování (včetně
2

gest, řeči a fyzického kontaktu), které by mohlo sexuálně obtěžovat, činit nátlak, ohrožovat, bylo
urážlivé nebo velmi pohoršující;


Při řízení korporace důsledně aplikovat principy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti v souladu
s Principy správy a řízení společností vydaných OECD v roce 2015 a doporučeními Kodexu správy
a řízení společností v ČR z roku 2018;



Jednat transparentně, pěstovat otevřenou firemní kulturu, poskytovat relevantní informace
týkající se činnosti, správy a řízení společností;



Jednat spravedlivě vůči všem svým akcionářům, společníkům a členům;



Uplatňovat politiku předcházení a identifikace konfliktu zájmů osob v korporaci. Předcházet
vzniku jakéhokoliv možného konfliktu zájmů, který by mohl nepříznivě ovlivnit dodržování zásad
stanovených zejména v tomto Etickém kodexu;



Respektovat práva duševního vlastnictví a dalších průmyslových práv, ochrany obchodního
tajemství a ochrany osobních údajů;



Pro své zaměstnance zajišťovat zdravé, bezpečné a produktivní pracovní prostředí. Poskytovat
spravedlivou odměnu za vykonanou práci v souladu s právními předpisy;



Podporovat diverzitu, inkluzi a vytvářet podmínky pro individualitu zaměstnance v zájmu
korporace;



Dbát na informovanost svých zaměstnanců, transparentní a srozumitelná pravidla odměňování
a podporovat celoživotní vzdělávání;



Vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti.

RESUMÉ
Dodržováním požadavků tohoto Etického kodexu chráníme a posilujeme dobrou pověst i renomé
Svazu, jíž se těší, a otevíráme prostor pro naplnění vize Svazu vytyčené v tomto Etickém kodexu.
Prohlašujeme, že jsme si vědomi svých povinností, společenské odpovědnosti a morálního závazku při
každodenním naplňování tohoto Etického kodexu v praxi, přičemž každý člen Svazu se zavazuje řídit se
zásadami tohoto Etického kodexu.
Etický kodex Svazu průmyslu a dopravy České republiky schválila valná hromada dne 15. června
2021.
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