Etický kodex Správy železnic

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení kolegové,
tímto Etickým kodexem Správy železnic, státní organizace (dále jen Etický kodex), vydávaným v souladu s vládní
koncepcí boje s korupcí, vymezujeme základní hodnoty a principy, které Správa železnic dodržuje při výkonu zákonem
stanovené činnosti. Očekáváme, že se tyto hodnoty a principy stanou nedílnou součástí Vašich pracovních životů
a budou tak sdíleny a dodržovány všemi napříč naší organizací a respektovány i ze strany našich dodavatelů
a zákazníků, jakož i širší veřejnosti.
Naše organizace odmítá jakékoliv neetické, nemorální či protiprávní jednání svých zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků.
Dodržování Etického kodexu by mělo nežádoucímu jednání účinně zabránit. Pokud však máte podezření nebo víte
o porušení Etického kodexu ze strany zaměstnance, dodavatele nebo zákazníka, oznamte takový případ
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v závěru Etického kodexu. Nikdo s Vámi nebude zacházet nepříznivě jen
proto, že jste podali oznámení. Můžete jej však dát i anonymně.
Abyste mohli nežádoucí jednání lépe rozpoznat, uvádíme na některých místech Etického kodexu modelové situace, které
by měly být pro Vás vodítkem v případech, kdy jste na pochybách, jaký postup je správný. Nebudete-li si však
v konkrétní situaci jisti, jak se správně zachovat, neváhejte se s námi spojit s žádostí o radu prostřednictvím
kontaktních údajů uvedených v závěru.
Věřím, že tento Etický kodex Vám pomůže naplňovat základní hodnoty a cíle naší organizace.

Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel
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Základní hodnoty Správy železnic
1.

Postupujte zákonným způsobem

2. Netolerujte korupci a úplatkářství
3. Vyvarujte se střetu zájmů
4. Bojujte proti praní špinavých peněz
5. Chraňte soukromí a důvěrnost
6. Ochraňujte majetek Správy železnic
7.

Předcházejte škodám a chraňte životní prostředí

8. Spolupracujte
9.

Chovejte se správně

10. Prosazujte Etický kodex
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1. Postupujte zákonným způsobem
Jednejte a chovejte se v souladu s právními předpisy České
republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána, a to včetně práva Evropské unie.
Nečiňte cokoliv v rozporu se závaznými rozhodnutími českých
orgánů a rozhodnutími unijních a mezinárodních institucí.
Za každých okolností dodržujte při výkonu svých činností všechny
interní předpisy Správy železnic, se kterými jste byli seznámeni.
Jste také povinni dodržovat pokyny vedoucích zaměstnanců.

Modelová situace
(1) Vedoucí zaměstnanec Vám dá pracovní pokyn, jehož splnění je podle
Vašeho názoru v rozporu s právními předpisy nebo interními předpisy
Správy železnic. Jak budete postupovat?
(2) Při plnění pracovních povinností zjistíte, že více interních předpisů
Správy železnic stanovuje jiný postup pro řešení určité situace.

Správné řešení
(1) Pracovní pokyn, kterým byste porušili právní předpisy nebo interní
předpisy Správy železnic, nesmíte splnit. O tomto rozporu informujte
vedoucího zaměstnance. Trvá-li však na splnění daného pokynu,
informujte předem Compliance officera.
(2) O rozporu v rámci interních předpisů Správy železnic informujte
Compliance officera, který Vám s řešením situace pomůže.
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2. Netolerujte korupci a úplatkářství
Chovejte se tak, abyste se nedostávali do postavení, v němž byste
byli zavázáni nebo se cítili být zavázáni oplatit službu, dar či
laskavost. Proto důsledně odmítejte nabídky úplatků v jakékoliv
formě, jejichž cílem je ovlivnit Vaši nestrannost, včetně
konverzace o nich.
Přijímejte a poskytujte dary, reklamní předměty anebo pohoštění,
které jsou skromné a nemají vliv na Vaše rozhodování. Pokud si
nebudete jisti přijetím daru, konzultujte tuto záležitost
s Compliance officerem.
V žádném případě neposkytujte úplatky úředním osobám ani
nikomu jinému. Proto neschvalujte ani neposílejte platby
v rozporu se smluvními dokumenty a důsledně odmítejte žádosti
o zprostředkování zakázky či jiné výhody mimo řádný interní
proces nebo postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Při výběru potenciálních dodavatelů či zákazníků jednejte podle
principu rovného zacházení, transparentně a nediskriminačně.
Vždy proto dodržujte závazné interní nebo zákonné postupy či
procesy.

Modelová situace
(1) Náš dlouhodobý obchodní partner Vám zaslal několik lahví kvalitního
vína. Můžete je přijmout?
(2) Jednáte s potenciálním obchodním partnerem. Váš známý Vám
výměnou za zajištění výhody ve Vámi vedené veřejné zakázce nabízí
poskytnutí důležitých informací o obchodním partnerovi, které Vám
zajistí výhodnější postavení při jednání o spolupráci. Co uděláte?

Správné řešení
(1) Můžete přijímat dary, které jsou skromné. Pokud byste i tak měli pocit,
že by dar mohl ovlivnit Vaše rozhodování, poraďte se s Compliance
officerem nebo dar odmítněte.
(2) Veřejnou zakázku nesmíte ovlivňovat mimo zákonem daný rámec.
Proto takovou nabídku odmítněte a informace o obchodním partnerovi
si zajistěte z veřejně dostupných zdrojů v souladu s právními předpisy.
O postupu Vašeho známého informujte Compliance officera.
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3. Vyvarujte se střetu zájmů
Jednejte objektivně a nestranně a rozhodujte se v nejlepším zájmu
Správy železnic. Vyvarujte se proto situací, v nichž by Váš úsudek
mohl být ovlivněn Vašimi soukromými zájmy.
Soukromý zájem je představován Vaším vztahem k fyzické nebo
právnické osobě, kvůli kterému byste v rozporu se zájmem Správy
železnic zajistili výhodu pro takovou osobu nebo i pro sebe.
Konzultujte také předem svůj úmysl účastnit se majetkově v jiných
společnostech nebo jejich orgánech. Vyhnete se tak potenciálnímu
střetu zájmů.
Nevykonávejte jinou výdělečnou činnost, která by konkurovala
činnosti Správy železnic.

Modelová situace
(1) Vedete zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací pro
Správu železnic. Do zakázky se přihlásil dodavatel, ve kterém máte
majetkovou účast nebo jehož zaměstnancem na vedoucí pozici je
Váš příbuzný. Jak budete postupovat?

Správné řešení
(1) Tato skutečnost by mohla ovlivnit Váš úsudek při výběru potenciálního
dodavatele stavebních prací. Oznamte tuto skutečnost okamžitě
Vašemu nadřízenému a Compliance officerovi a poraďte se s ním
o dalším postupu.
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4. Bojujte proti praní špinavých peněz
Praním špinavých peněz rozumějte situace, kdy držitel peněz
pocházejících z trestné činnosti usiluje o zastření jejich pravého
původu prostřednictvím realizace transakce.
Proto před navázáním nového obchodního vztahu prověřte
z veřejně dostupných zdrojů každého obchodního partnera
z hlediska jeho důvěryhodnosti. Pokud Vám neposkytuje pro daný
případ zásadní informace, s takovým partnerem spolupráci
nenavazujte.
Zajímejte se o to, kdo je skutečným vlastníkem obchodního
partnera. Pokud se Vám bude zdát komplikovaná vlastnická
struktura obchodní společnosti podezřelá nebo nedůvěryhodná,
konzultujte tuto skutečnost předem s Compliance officerem.

Modelová situace
(1) Při prověřování vlastnické struktury nového obchodního partnera jste
zjistili, že někteří z vlastníků mají sídlo v daňových rájích a že konečný
vlastník je fyzická osoba s podezřelou státní příslušností. Co uděláte?
(2) Zavolali Vám od obchodního partnera s prosbou, abyste cenu za zboží,
které bylo dodáno Správě železnic, zaslali na jiné číslo účtu, než které
je uvedené v příslušné smlouvě, nebo abyste platbu „rozdrobili“ na
různá čísla účtů. Budete tak postupovat?

Správné řešení

Vyvarujte se provádění transakcí za účasti finančních institucí
z daňových rájů nebo nebankovních institucí.

(1) Vždy věnujte náležitou péči prověření důvěryhodnosti nového
obchodního partnera. Máte-li podezření, že by konkrétní vlastnická
struktura mohla vést k praní špinavých peněz, informujte o tom
Compliance officera před navázáním spolupráce.

Přijdou-li Vám požadavky obchodního partnera na rozdělení nebo
směřování platby podezřelé či neobvyklé, konzultujte tuto
skutečnost předem s Compliance officerem. Poraďte se
i v případě, jsou-li i jiné parametry transakce nestandardní.

(2) Platby poukazujte vždy na čísla účtů a způsobem podle příslušné
smlouvy. V žádném případě se neodchylujte od smluvní dokumentace
na základě telefonických či jiných žádostí. Takové prosby obchodních
partnerů odmítněte a informujte o nich Compliance officera.

Na území České republiky neposkytujte platby v hotovosti nad
částku stanovenou zákonem. Jiné platby v hotovosti provádějte
jen tehdy, jste-li k tomu oprávněni.
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5. Chraňte soukromí a důvěrnost
Uznávejte a chraňte důstojnost, čest a dobrou pověst ostatních
zaměstnanců. Za každé situace respektuje jejich soukromí.
Při své činnosti vyžadujte pouze nezbytné osobní údaje nebo
informace vyžadované právními předpisy.
Osobní údaje uchovávejte a nakládejte s nimi pouze tehdy, jste-li
k tomu v souladu s právními předpisy oprávněni. Zacházejte
s osobními údaji obezřetně, předcházejte jejich ztrátě či zneužití
a nesdělujte je osobám, které nezabezpečují jejich ochranu.
Zvolte si komplikovaná přístupová hesla, chraňte si je,
nepoužívejte je na svých soukromých účtech a nikomu je
nesdělujte. Zabezpečte, aby Vaše pracovní prostředky nemohly
používat třetí osoby bez Vašeho vědomí.
Zachovávejte mlčenlivost o důvěrných informacích, které by
mohly poškodit nebo ohrozit činnosti či postavení Správy železnic
nebo její zájmy. Nejste-li k tomu oprávněni, neposkytujte žádné
informace týkající se Správy železnic médiím.

Modelová situace
(1) Volá Vám novinář, který Vás žádá o poskytnutí informací týkajících se
Správy železnic a jejích zaměstnanců. Jak mu odpovíte?
(2) Váš známý pojišťuje domácnosti a odpovědnost fyzických osob za
škodu. Ze své pozice máte přístup k osobním údajům některých svých
kolegů. Můžete svému známému tyto osobní údaje poskytnout, aby
Vaše kolegy mohl kontaktovat s konkrétní nabídkou?

Správné řešení
(1) Nejste-li k tomu oprávněni, neposkytujte žádné informace mediím.
Zdvořile se novináři omluvte a odkažte ho na mluvčího Správy železnic,
který je oprávněn s médii komunikovat.
(2) Neposkytujte osobní údaje zaměstnanců Správy železnic třetí osobě
pro účely poskytování obchodních nabídek ani pro jiné účely bez jejich
výslovného souhlasu.
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6. Ochraňujte majetek Správy železnic
Z více možných řešení volte s ohledem na konkrétní okolnosti
daného případu vždy to, které je nejvhodnější a nevede ke vzniku
zbytečných nákladů Správy železnic.
Bez souhlasu Správy železnic nevyužívejte její majetek ani
majetek žádné jiné osoby ve svůj prospěch anebo pro svůj
soukromý a osobní zájem.
Svěřený majetek chraňte před zneužitím, poškozením či krádeží.
Využívejte jej hospodárně a pouze ke splnění účelu, pro který Vám
byl svěřen. Vždy jej řádně vyúčtujte.
Soukromé pomůcky používejte tehdy, jste-li k tomu oprávněni.
Neumožňujte přístup neoprávněným osobám do objektů Správy
železnic a jejich přítomnost okamžitě nahlaste.
Nebude-li stanoveno jinak, přistupujte ke všem informacím,
které jakkoliv souvisí se Správou železnic, jako s obchodním
tajemstvím. Obchodní tajemství Správy železnic chraňte a
nezveřejňujte ho třetím osobám.

Modelová situace
(1) Jako zaměstnanec na vedoucí pozici disponujete platební kartou
pro úhradu nákladů spojených s výkonem Vašich pracovních činností.
Můžete kartu použít k zaplacení útraty v restauraci u příležitosti
oslavy povýšení Vašeho kolegy?
(2) Kamarádi z jiných společností se Vás dotazují na informace týkající
se smluvních vztahů mezi Správou železnic a dodavateli služeb.
Co jim povíte?

Správné řešení
(1) Vaši účast na oslavě povýšení kolegy nelze považovat za výkon
pracovních činností. Proto bez souhlasu svého nadřízeného nemůžete
platební kartu použít k úhradě takové útraty.
(2) Obsah smluvních vztahů patří k důvěrným informacím, které chráníme.
Svým kamarádům sdělte, že se dotazují na důvěrné informace, které
jim nesmíte poskytnout.

Se třetími osobami sdílejte obchodní tajemství Správy železnic
pouze na základě uzavřené dohody o mlčenlivosti.
Podrobně se seznamujte s duševním vlastnictvím Správy železnic,
jako je logo či ochranné známky. Chraňte je a neumožněte třetím
osobám využívat duševní vlastnictví Správy železnic bez řádně
uzavřené smlouvy. Používejte pouze ty programy, na které má
Správa železnic licenci.
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7. Předcházejte škodám a chraňte životní prostředí
Vyvarujte se toho, aby při Vaší činnosti docházelo ke vzniku škod
na majetku, zdraví osob a životním prostředí.
Vytvářejte bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí
a řiďte se pravidly BOZP. Účastněte se proto všech školení
organizovaných Správou železnic podle právních předpisů.
Postupujte v souladu s návody pro použití zařízení či výrobků.
Ujistěte se, že použitím pracovních pomůcek neohrozíte sebe
ani nikoho jiného. Svoje pracoviště udržujte čisté a uklizené.
Zjistíte-li na pracovišti závažný bezpečnostní nedostatek, okamžitě
ukončete svoji pracovní činnost a neodkladně o této skutečnosti
informujte svého nadřízeného nebo Compliance officera.
Nevstupujte na pracoviště pod vlivem alkoholu, drog nebo
podobných látek a ani je na pracovišti nepožívejte. Oznamujte
příslušným osobám každý svůj pracovní úraz.
Dodržujte právní předpisy a interní předpisy Správy železnic související
s ochranou životního prostředí vztahující se k Vámi vykonávaným
činnostem a v maximální možné míře předcházejte jeho znečišťování.
Usilujte o to, aby dopad Vaší činnosti na životní prostředí byl co
nejmenší. Proto se snažte sledovat vývoj nových technologií
vztahující se k Vámi vykonávaným činnostem a navrhujte jejich
implementaci v rámci činnosti Správy železnic.

Modelová situace
(1) Zjistíte, že se Správa železnic v důsledku neočekávatelných
a neovlivnitelných okolností (tzv. vyšší moc) může dostat do prodlení
s poskytnutím plnění uvedeného ve smlouvě. Co uděláte?
(2) Váš kolega hodlá odejít z práce dříve než před koncem pracovní směny,
a proto v rámci urychlení svých činností nedodržuje technologické
postupy, které Vás naposledy školili. Svými kroky navíc ohrožuje zdraví
své i svých kolegů.
(3) Zjistíte, že náš obchodní partner realizuje výstavbu logistické haly
v blízkosti lesa v rozporu se závaznými stanovisky orgánů životního
prostředí. Co byste udělali?

Správné řešení
(1) Neodkladně protistranu informujte o tom, že se Správa železnic může
v důsledku vyšší moci dostat do prodlení. Včasnost této informace
bude mít vliv na to, zda protistrana bude schopna si služby zajistit
u jiného dodavatele a nebude po Správě železnic uplatňovat zmařenou
příležitost.
(2) Vyzvěte kolegu k řádnému dodržování příslušných bezpečnostních
postupů, aby nedošlo k újmě na jeho či Vašem zdraví. Budou-li
nedostatky přetrvávat, okamžitě uvědomte svého nadřízeného.
(3) Obchodní partner svým postupem nesdílí naše hodnoty, neboť může
poškozovat životní prostředí. Informujte Compliance officera.

Sledujte, jaký je přístup obchodních partnerů Správy železnic
k ochraně životního prostředí, a dbejte na to, aby v této oblasti
sdíleli naše hodnoty.
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8. Spolupracujte
Ve styku se státními orgány komunikujte slušně a pravdivě.
Nesnažte se ovlivňovat úřední osoby.
Poskytujte náležitou součinnost státním orgánům při výkonu
jejich působnosti. Nesdělujte však informace, které podle právních
předpisů sdělovat nemusíte.
V případě policejních prohlídek prostor Správy železnic nebo
výslechů zaměstnanců okamžitě informujte Compliance officera
a Vašeho nadřízeného. V případě policejních prohlídek poskytněte
v zákonných mezích nutnou součinnost, postupujte v souladu
s pokyny Compliance officera či Vašeho nadřízeného.
Zpracovávejte řádně, přesně a úplně jakékoliv finanční výkazy
Správy železnic a veďte úplnou a přesnou evidenci pro účely
veřejného pojištění zaměstnanců. Dotace čerpejte podle
příslušných dotačních podmínek.
Nikdy nepředkládejte státním orgánům nepravdivé či zfalšované
údaje nebo dokumenty.
Vždy spolupracujte s Compliance officerem či jinými interními
vyšetřovateli nežádoucího jednání a nepředkládejte jim klamavé
či zavádějící informace. Poskytujte také součinnost auditním
a kontrolním subjektům.
Vůči kolegům buďte vstřícní a snažte se svým vřelým
a ohleduplným přístupem vytvářet a udržovat zdravé pracovní
prostředí, ve kterém nedochází k ponižování, urážení,
pronásledování nebo sexuálnímu obtěžování.

Modelová situace
(1) Policejní orgán Vás v souladu s právními předpisy vyzve k podání
vysvětlení za účelem prověření skutečností důvodně nasvědčujících
tomu, že Váš kolega spáchal trestný čin. Jak budete postupovat?
(2) Kolega Vás žádá, aby v jeho pracovní evidenci byly pro účely veřejného
pojištění evidovány údaje, které neodpovídají skutečnosti. Co budete
dělat?
(3) Zjistíte, že Váš kolega využívá pracovní prostředky pro soukromé
účely, vyzrazuje naši obchodní strategii obchodním partnerům nebo
se schází s potenciálními dodavateli v rámci živé veřejné zakázky.
Co uděláte?

Správné řešení
(1) Máte povinnost s policejním orgánem spolupracovat. O poskytnutí
součinnosti policejnímu orgánu však vždy předem informujte
Compliance officera.
(2) Kolegovi sdělte, že jeho požadavku nemůžete vyhovět. Pokud by
zaměstnavatel neplnil své povinnosti v rámci veřejného pojištění podle
právních předpisů, vystavuje se riziku sankce ze strany příslušných
orgánů.
(3) Chování Vašeho kolegy může být v rozporu s právním předpisy.
Okamžitě kontaktujte Compliance officera.

10

9. Chovejte se správně
Bez ohledu na své pracovní zařazení jsme si všichni rovni
v základních právech a svobodách. Respektujte a oceňujte svoji
vzájemnou rozdílnost a využijte rozmanitost názorů k plnění
pracovních povinností a úkolů.

Modelová situace

Za žádných okolností nezacházejte s jiným méně příznivě pro jeho
rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk,
zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru, světový názor nebo
pro jiný diskriminační důvod.

(2) Na veletrhu technologických produktů za Vámi přijde zástupce
obchodního partnera Správy železnic s velmi výhodnou a časově
omezenou nabídkou. Žádá Vás o její písemnou akceptaci, přestože
k tomu nejste oprávněn. Jak se zachováte?

Netolerujte diskriminaci a obtěžování v jakékoliv formě.
Svěřené úkoly plňte čestně, poctivě a včas. Snažte se neustále
prohlubovat své znalosti a kvalifikaci a pracujte na odstranění
svých nedostatků. Důsledně se účastněte všech interních školení
a vzdělávacích akcí pořádaných Správou železnic.
Dbejte na kvalitní plnění povinností a úkolů odpovídající
důvodnému očekávání obchodních partnerů a Správy železnic. Při
tom vystupujte a reprezentujte Správu železnic na profesionální
úrovni. Váš oděv proto musí odpovídat prostředí, pracovnímu
zařazení a obecným zvyklostem.
S každým jednejte s nejvyšší mírou slušnosti, vstřícnosti,
porozumění a ochoty bez jakýchkoli předsudků. Vůči svým
kolegům a obchodním partnerům či jiným osobám nepoužívejte
násilí či hrozbu násilí s cílem donutit je k určitému chování.
Mimo své pracoviště vystupujte způsobem, který nevede
k poškození pověsti a dobrého jména Správy železnic nebo
k vyvolání pochybností o našich morálních a etických hodnotách.

(1) Na pracovišti jste svědkem toho, jak vedoucí zaměstnanec Správy železnic
slovně napadá a zesměšňuje naši novou zaměstnankyni urážlivými výrazy
a vyprávěním sexuálně podbarvených vtipů. Jak zareagujete?

(3) Během Vaší pracovní neschopnosti proběhlo pravidelné školení BOZP,
přičemž Vás nikdo nekontaktoval s informací o náhradním termínu
školení. Jak budete postupovat?
(4) Na pravidelný teambuilding připravujete trička s logem Správy
železnic. Můžete to udělat?

Správné řešení
(1) Netolerujte žádné formy šikany ani urážlivého jednání. Upozorněte
vedoucího zaměstnance na nevhodnost jeho chování. Pokud se situace
nezmění, nahlaste to Compliance officerovi.
(2) V daném případě nemůžete jménem Správy železnic takovou nabídku
akceptovat. Vystavil byste se riziku, že byste z jejího obsahu byl
zavázán Vy sám. Proto zástupce obchodního partnera odkažte na
kompetentní osobu Správy železnic.
(3) Kontaktujte svého nadřízeného a požádejte ho o náhradní termín školení.
(4) K logu se vztahují práva Správy železnic. Svůj postup předem
konzultujte se svým nadřízeným.
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10. Prosazujte Etický kodex
Dbejte na to, abyste znali podrobně všechny hodnoty uvedené
v Etickém kodexu. Důsledně tento Etický kodex dodržujte
a podporujte v tom i ostatní.
Požádejte o radu svého nadřízeného či Compliance officera
v případě jakýchkoli pochybností, nejasností či nejistot ohledně
tohoto Etického kodexu, jakož i správného chování v situacích,
se kterými se setkáváte.
Neváhejte navrhovat změny, doplnění či aktualizace Etického
kodexu.
Spolupracujte jen s těmi obchodními partnery, kteří zastávají
naše hodnoty. Ujistěte se vždy, že navázání nové spolupráce
s obchodním partnerem nemůže poškodit pověst a dobré jméno
Správy železnic.
Usilujte o to, aby hodnoty Etického kodexu byly zohledňovány při
obchodních jednáních, přípravě a plnění smluv a aby obchodní
partneři Správy železnic tento Etický kodex znali.

Modelová situace
(1) Dozvíte se ze spolehlivého zdroje, že zaměstnanci stávajícího
obchodního partnera dostávají mzdu menší než minimální a že pracují
nad rámec pracovní smlouvy, aniž by dostávali za přesčasy zaplaceno.
Co uděláte?
(2) Při vyjednávání s potenciálním partnerem, který nabízí poskytnutí
služeb za bezkonkurenční cenu, zjistíte, že tato společnost využívá
osobní údaje svých zaměstnanců a cizí důvěrné informace pro svou
další obchodní činnost. Jak máte postupovat?

Správné řešení
(1) Vzhledem k tomu, že potenciální obchodní partner jedná v rozporu se
zákonem i hodnotami Etického kodexu, oznamte tuto skutečnost
Compliance officerovi.
(2) V takovém případě hrozí, že potenciální partner bude stejným
způsobem využívat osobní údaje zaměstnanců Správy železnic a její
důvěrné informace. Proto nabídku nepřijímejte a svůj další postup
konzultujte s Compliance officerem.

Usilujte o to, aby Správa železnic mohla ukončit smluvní vztah,
pokud bude obchodní partner porušovat naše hodnoty
podstatným způsobem.
Stanovujte podmínky spolupráce a vybírejte obchodní partnery
spravedlivě, transparentně a objektivně tak, aby obchodní
partneři nebyli odrazeni od budoucí či další spolupráce se Správou
železnic.
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Závěrečná ustanovení

Kontakty

Tento Kodex nabývá platnosti dnem zveřejnění v elektronické
knihovně dokumentů a předpisů (eDAP) a účinnosti dnem
1. dubna 2020. Tímto dnem se zrušuje Etický kodex
zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
č. j. 33 446/2017SŽDC-GŘ-O10, schválený generálním ředitelem
Správy železnic dne 30. srpna 2017.

Máte-li jakýkoli dotaz k dodržování právních předpisů, interních
předpisů Správy železnic, Etického kodexu, nejste si jisti
správností svého jednání či rozhodnutí v určité situaci nebo
chcete oznámit neetické či protiprávní jednání či podezření
na toto jednání, můžete využít níže uvedené možnosti.
Veškerá podání budou řešena jako důvěrná a bude kladen důraz
na ochranu Vaší totožnosti. Pokud se oznámení na neetické či
protiprávní jednání nepotvrdí, Správa železnic nebude nikoho
postihovat, bylo-li oznámení podáno v dobré víře. Podání lze učinit
také anonymně.
Podání lze provést tímto způsobem:
a) osobně u Compliance officera,
b) telefonicky na čísle +420 972 235 591,
c) elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy:
compliance@szdc.cz,
d) písemně na poštovní adresu Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
s poznámkou na obálce Compliance officer.

spravazeleznic.cz

