ETICKÝ KODEX
města/Městského úřadu Znojmo
pro obchodní partnery

1. Účel Etického kodexu města/Městského úřadu Znojmo pro obchodní partnery
Tento Etický kodex města/Městského úřadu Znojmo pro obchodní partnery (dále jen „Etický kodex“)
vypracoval pracovní tým projektu pro implementaci Společenské odpovědnosti a následně jej schválila
Rada města Znojma na své schůzi konané dne 16.03.2020, usnesením č. 63/2020, Bod č. 2839.
Součástí Etického kodexu jsou zejména požadavky a principy, které se týkají dodržování etických
norem, platných zákonů a integrity. Obchodními partnery se rozumí všechny zainteresované strany,
zejména dodavatelské firmy. Město/Městský úřad Znojmo věří, že jeho obchodní partneři budou nejen
uplatňovat principy stanovené v tomto Etickém kodexu při všech činnostech, ale budou tyto principy
také dodržovat.
2. Obecné etické principy
Od svých dodavatelů očekáváme:







morální zásadovost, čestnost,
transparentnost a poctivost,
dodržování příslušné platné legislativy, např. zákonů na ochranu lidských práv, zákonů proti
korupci, zákonů na ochranu osobních údajů, zákon o zadávání veřejných zakázek a zákonů na
ochranu životního prostředí,
dodržování právních předpisů v oblasti zamezení korupce a efektivní vnitřní politiku řízení,
včetně řádné evidence účetnictví dle příslušných předpisů a standardů,
neposkytování darů, služeb, slev nebo jiných privilegií, zejména za účelem získání výhody či
pozornosti pro ovlivnění rozhodovacího procesu.

3. Společenská odpovědnost našich obchodních partnerů
Město/Městský úřad Znojmo očekává od svých dodavatelů dodržování těchto principů:






respektování všeobecně deklarovaných lidských práv, zejména zákazu dětské práce,
dodržování platné legislativy, zejména zákonů o hospodářské soutěži,
netolerování žádné z forem diskriminace v organizaci, respektování práva zaměstnanců
vyplývajících z právních předpisů, zejména se volně sdružovat a kolektivně vyjednávat,
zajišťování bezpečnosti a ochrany práce svých zaměstnanců,
dodržování platných norem ochrany životního prostředí a dodržování principů udržitelného
řízení a ochrany životního prostředí jako firemní hodnoty.

4. Dodržování Etického kodexu obchodními partnery
Naši obchodní partneři, zejména management dodavatelských organizací, musí zajistit dodržování
principů stanovených v tomto Etickém kodexu. Naši obchodní partneři netolerují žádnou diskriminaci
vůči oznamovatelům, kteří nahlásí porušení principů uvedených v tomto Etickém kodexu.
Sankcí za nedodržování tohoto Etického kodexu může být v krajním případě
i odstoupení od smlouvy ze strany města/Městského úřadu Znojmo a ukončení obchodního vztahu
s dodavatelem, který Etický kodex pro něj určený nedodržuje.
Ve Znojmě dne 17.03.2020
Jan Grois, MBA
starosta

Bc. Olga Neulingerová
tajemnice Městského úřadu Znojmo

