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1. Základní ustanovení 

1.1 Předmět a účel etického kodexu 

Společnost OICT, a.s. (dále jen „OICTOICT“) je městskou akciovou společností, která pro svého akcionáře 

zajištuje široké spektrum služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem společnosti OICT 

je usnadňovat a vylepšovat život v Praze za pomoci smysluplných a inovativních projektů, které hl. m. Prahu 

posouvají na úroveň vyspělé světové metropole. Při své práci společnost OICT usiluje o neustálý rozvoj, lepší 

kvalitu života obyvatel a efektivní využívání dat i energií. To vše pomocí těch nejmodernějších nástrojů a 

technologií. 

Společnost OICT si je z pozice zaměstnavatele vědoma, že jedním z prostředků k dosažení jejích cílů je 

deklarace a dodržování nejvyšších závazků výkonu činnosti jejím personálem. 

Cílem tohoto vnitřního předpisu, závazného pro všechen personál společnosti OICT, je tedy poskytnout 

praktický návod pro řešení mnoha etických problémů, se kterými se můžete jako osoba pracující pro 

společnost OICT setkat. 

Tento Kodex je postaven na úrovni řádu, nicméně jeho ustanovení dopadají i na pravidla stanovená ostatními 

vnitřními předpisy shodné síly. Výklad všech vnitřních předpisů společnosti OICT nesmí být v rozporu s tímto 

Kodexem. 

1.2 Závazek k Etickému kodexu 

Personál společnosti OICT se zavazuje k odpovědnosti především morální a etické a k respektování zákonů 

České republiky. Personál společnosti OICT se musí za všech okolností vyvarovat chování, které by mohlo 

poškodit nebo ohrozit pověst společnosti OICT. Personál by vždy měl upřednostnit zájmy společnosti OICT 

před svými osobními zájmy. Bezúhonnost, poctivost a respekt jsou základem úspěchu a tyto vlastnosti jsou 

každodenně podporovány.  

V následujících ustanoveních tohoto vnitřního předpisu jsou obsaženy zejména následující zásady chování: 

 odpovědnost – našemu akcionáři, obyvatelům hl. m. Prahy a našim klientům 

 integrita – nebudeme stranit jednotlivcům ani skupinám a naše rozhodování bude založené na základě 

vyhodnocení všech dostupných relevantních informací; rozhodujeme vždy v zájmu společnosti OICT 

 kvalita – společnost OICT poskytuje kvalitní služby a spolupracuje se špičkovými odborníky a 

organizacemi. Při výběru zaměstnanců uplatňuje principy odbornosti a zkušenosti a poskytuje jim 

kvalitní a bezpečné pracovní prostředí. Společnost OICT usiluje o nejvyšší standardy kvality, jak při 

poskytování svých služeb třetím stranám, tak i při nastavenípracovního prostředí. 

 slušnost - naše chování vůči obchodním partnerům, veřejnosti, politické reprezentaci, ale i navzájem, 

je vždy slušné a vstřícné bez ohledu na pohlaví, věk, sexuální orientaci, náboženství, politickou stranu, 

či národnostní příslušnost. l v osobním životě se snažíme vyhýbat takovému chování, které by mohlo 

snížit důvěru veřejnosti a zpochybnit naše rozhodování. 

 transparentnost – máme za to, že vzhledem k tomu, že jsme městská společnost, založená hl. m. 

Prahou, očekávání veřejnosti z hlediska transparentnosti je vyšší, než u standardních obchodních 

společností. Proto rádi poskytneme všechny informace, kromě těch, které by mohly poškodit postavení 

společnosti v obchodním styku, případně ;by takové poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy. O 

rozsahu poskytovaných informací rozhoduje představenstvo společnosti OICT. 
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1.3 Stanovení funkce compliance 

Ve společnosti OICT byla ustavena funkce Anti-bribery compliance officer (ACO), která řídí úsilí společnosti 

o dodržování předpisů a zajišťuje, že jsou zavedeny vhodné politiky a postupy týkající se programu dodržování 

obecně závazných právních předpisů. 

Tento kodex ani žádný vnitřní předpis nemůže pokrýt každou situaci. Má fungovat jako vodítko pro uplatnění 

zdravého úsudku a rozumu. Tento kodex by měl být chápán jako vodítko pro dodržování závazku společnosti 

OICT k odpovědnému chování. 

2. Oznamování nelegálního či nekalého jednání 

2.1 Obavy a otázky související s etickým kodexem 

Každá významná obava by měla být oznámena. Kdykoli personál uvidí nebo bude mít podezření na jakékoli 

nezákonné nebo neetické chování, musí jej oznámit. Nekalé jednání se může týkat nás všech. Nebudou 

učiněna žádná odvetná opatření vůči nikomu, kdo oznámí podezření na možné pochybení nebo porušení 

zákona. Oznámení bude vždy náležitě posouzeno a řešeno. 

2.2 Oznamování nedodržování předpisů 

Společnost OICT poskytuje několik možností pro oznámení skutečného nebo domnělého nedodržení 

zákonného předpisu či Etického kodexu společnosti. Kdokoliv může kontaktovat: 

● Anti-bribery compliance officera (ACO) 

● Oddělení právní a veřejných zakázek, 

● představenstvo společnosti nebo dozorčí radu. 

Pokud není z jakéhokoliv důvodu vhodné nebo možné kontaktovat některý z výše uvedených orgánů nebo 

osoby, může oznamovatel provést prostřednictvím etické linky, jejíž kontakty OICT zveřejňuje na svých 

webových stránkách. 

2.3 Zákaz odvetných opatření 

Jak bylo uvedeno výše, nebudou učiněna žádná odvetná opatření vůči nikomu, kdo oznámí podezření na 

možné pochybení nebo porušení zákona. 

Společnost OICT nebude tolerovat žádné odvetné kroky vůči osobě, která v dobré víře oznámí podezření na 

nedodržování obecně závazného právního předpisu či Etického kodexu. Každý, kdo se takové osobě mstí, 

bude vystaven disciplinárnímu řízení, včetně případného rozvázání smluvního vztahu. 

Příklady odvetných opatření zahrnují propuštění, odvolání z projektu nebo z funkce, jakož i verbální nebo 

fyzické vyhrožování osobě, která již oznámení podala nebo jej má v úmyslu podat. 

3. Chování na pracovišti 

3.1 Rovné pracovní příležitosti 

Zaměstnání ve společnosti OICT je založeno výhradně na individuálních zásluhách, kvalifikaci a odborné 

způsobilosti. Je přísně zakázána jakákoliv forma diskriminace na základě rasy, náboženství, pohlaví, původu, 

věku, rodinného stavu, zdravotního stavu, sexuální orientace nebo jakýchkoli jiných charakteristik stanovených 
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obecně závaznými právními předpisy. Tyto zásady se vztahují na všechny aspekty zaměstnání, včetně 

odměňování nebo povyšování. 

3.2 Diskriminace a obtěžování 

Společnost OICT se zavazuje udržovat pracovní prostředí bez jakýchkoli forem diskriminace a obtěžování. 

Přijímáme rozmanitost a respektujeme osobní důstojnost. Pevně věříme, že každý by měl mít stejnou šanci 

uspět. 

3.3 Bezpečné a zdravé pracoviště 

Společnost OICT klade důraz na bezpečnost a zdraví personálu při práci. Společnost zakazuje jakoukoliv 

formu násilí. Personál je oprávněn přijmout okamžitá opatření pro zajištění bezpečnosti ostatních, bez ohledu 

na roli, funkci nebo odpovědnost. Pokud kdokoliv zaznamená jakékoliv riziko pro bezpečnost a zdraví při práci, 

musí tuto skutečnost okamžitě oznámit oddělení lidských zdrojů. 

4. Střet zájmů 

4.1 Odhalení skutečných nebo potenciálních střetů zájmů 

Personál společnosti OICT má povinnost zapojit se do jednání, které chrání a podporuje nejlepší zájmy 

organizace. Personál společnosti musí v plném rozsahu informovat Anti-bribery compliance officer (ACO) 

o jakémkoliv střetu zájmů . Pokud není jisté, zda se jedná o střet zájmů, musí požádat o radu Anti-bribery 

compliance officer (ACO) nebo svého přímého nadřízeného. 

4.2 Osobní investice 

Personál společnosti nesmí finančně investovat do konkurenčních nebo partnerských společností společnosti 

OICT, pokud by taková finanční investice mohla společnost OICT poškodit. Chcete-li určit, zda investice vytváří 

střet zájmů, měli byste zvážit vztah mezi podnikáním společnosti OICT a svou rolí v organizaci. Pokud 

nemůžete zachovat ve svých finančních rozhodnutích skutečnou nebo zdánlivou nestrannost, měli byste to 

okamžitě sdělit svému přímému nadřízenému, nebo vedoucímu oddělení lidských zdrojů. 

4.3 Omezení zaměstnání u konkurence 

Personál společnosti nesmí v jakékoliv formě pracovat pro konkurenční nebo partnerské společnosti, pokud 

by to mohlo společnost OICT poškodit. Kromě toho by personál společnosti před přijetím jakékoliv pozice u 

externí společnost měl informovat svého přímého nadřízeného nebo personální útvar. 

4.4 Dary, pohostinnost a podobné výhody 

Personál společnosti nesmí poskytovat ani přijímat nepřiměřené dary nebo pohoštění, které vytváří pocit 

závazku nebo ovlivňují odborný úsudek. Společnost OICT stanovila pravidla pro přijímání a poskytování darů 

a pohoštění.  

Mezi nežádoucí dary či pohoštění v podmínkách společnosti patří zejména přijetí: 

● cenné nebo žádoucí věci, nedostupné či unikátní zboží či služby, které pochází z různých 

marketingových akcí s delší zápůjční dobou (tzn. v řádu týdnů), 

● služeb či protislužeb, včetně zvýhodněného nákupu pod tržní cenou,  

● peněžních prostředků (v hotovosti nebo v bezhotovostní formě), či jiných finančních instrumentů, 
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● odpuštění nákladů, 

● jiné formy odměn, slev či jiných finančních instrumentů, 

● zajištění zážitkových akcí jako např. výletu, dovolené, ubytování, cestovní akce. 

Personál společnosti nesmí:  

● poskytovat či přijímat dary, 

● nabízet, poskytovat nebo přijímat pohoštění, které by vedlo nebo mohlo vést ke střetu zájmů tzn. 

vyvolat dojem snahy o ovlivňování rozhodování, 

● nabízení darů a pohoštění jakýmkoliv způsobem podněcovat či vyžadovat. 

Výjimku pro zákaz poskytovat nebo přijímat dary a pohoštění tvoří situace, kdy se jedná o běžné obchodní 

vztahy a/nebo odůvodněné případy, které jsou v zájmu společnosti nebo v zájmu veřejném. 

4.5 Rodina a příbuzní 

Rodinní příslušníci nebo příbuzní našich zaměstnanců mohou být najímáni pouze v případě, že je zaměstnání 

založeno na odpovídající kvalifikaci, dovednostech a zkušenostech. Dětem pracovníků společnosti může být 

poskytnuta možnost stáží, zaměstnání o prázdninách nebo podobných krátkodobých úkolů. 

5. Majetek a záznamy 

5.1 Aktiva 

Personál společnosti se nesmí zapojovat do podvodných nebo nečestných aktivit spojených s hmotnými 

i nehmotnými aktivy společnosti OICT. Každý zaměstnanec je podporován v ochraně aktiv společnosti před 

ztrátou, poškozením, krádeží, plýtváním a nesprávným použitím. 

5.2 Duševní vlastnictví 

Duševní vlastnictví společnosti OICT (ochranné známky, loga, autorská práva, obchodní tajemství, know-how 

a patenty) patří mezi nejcennější aktiva. Personál společnosti nesmí jakkoli použít duševní vlastnictví 

společnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Porušení tohoto pravidla může mít za následek 

trestní stíhání. 

5.3 Použití názvu společnosti OICT 

Personál společnosti nesmí činit žádná prohlášení ve jménu společnosti OICT. Informace jsou veřejnosti 

předávány prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů. 

5.4 Důvěrné informace 

Společnosti OICT považuje za důvěrné informace jakékoliv neveřejné informace, včetně dat zákazníků, 

marketingových a obchodních informací, informací z vývoje či provozu informačních systémů, atp. 

Zaměstnanci nesmějí bez oprávnění prozradit nebo zpřístupnit žádné důvěrné informace jakékoliv třetí straně.  

5.5 Ochrana soukromí 

Společnost OICT respektuje soukromí zaměstnanců, zákazníků a dalších zúčastněných stran. Při správě a 

zpracování osobních údajů musí být dodržovány zákonné požadavky na zákonnost, korektnost 

a transparentnost, účelové omezení, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost. 
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Personál společnosti je povinen chránit jakékoli osobní údaje tím, že s nimi bude pracovat v souladu 

s příslušnými požadavky. 

5.6 Správa záznamů 

Společnost OICT uchovává veškeré záznamy po dobu, která je uvedena ve Spisovém a skartačním řádu. 

Personál společnosti, bez ohledu na svou roli a odpovědnosti, musí znát a dodržovat příslušná pravidla pro 

správu záznamů. 

6. Dodržování obecně závazných právních předpisů 

6.1 Závazek dodržovat zákonné a regulační předpisy 

Soulad s právními předpisy je pro společnost OICT zásadní. Společnost vyžaduje, aby veškerý personál 

společnosti, dodavatelé i obchodní partneři dodržovali příslušné obecně závazné právní předpisy. 

6.2 Antimonopolní a poctivé jednání 

Společnost OICT se řídí zásadami spravedlivého obchodu a hospodářské soutěže a nebude tolerovat 

stanovování pevných cen, rozdělování trhů, predátorské ceny či jiné nezákonné tržní praktiky. Zakazuje se 

jakékoli jednání, které by mohlo omezovat volný obchod. Personál společnosti je povinen dodržovat 

následující pravidla: 

● Obchodní ceny nesmí být formálně či neformálně dohodnuty s konkurenty nebo jinými stranami. 

● Citlivé obchodní informace, jako jsou ceny, náklady, rozdělení trhu atd., nebudou nikdy sdíleny 

s konkurenty společnosti. 

● Se zákazníky, dodavateli i konkurenty musí být vždy jednáno spravedlivě. 

● Společnost nesmí realizovat strategii, jejímž cílem je poškození konkurenta. 

● Síla společnosti nesmí být využita k získání nespravedlivé konkurenční výhody. 

V případě pochybnosti o požadavcích se můžete obrátit na Anti-bribery compliance officer (ACO).  

6.3 Úplatkářství a korupce 

Personál společnosti OICT se musí vyvarovat jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by 

mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený 

s korupcí, jak je uvedeno v Protikorupční politice společnosti.  

7. Závěrečná ustanovení 

Je odpovědností každého pracovníka společnosti zajistit plné dodržování všech ustanovení tohoto kodexu a v 

případě potřeby požádat o radu svého přímého nadřízeného, Anti-bribery compliance officer (ACO), nebo 

vedoucího pracovníka oddělení lidských zdrojů. Jakékoliv nedodržení tohoto kodexu může mít za následek 

disciplinární nebo pracovněprávní postih, případně při podezření na trestný čin bude takové jednání oznámeno 

příslušnému orgánu činnému v trestním řízení. 

Tento kodex nahrazuje ke dni nabytí jeho účinnosti v plném rozsahu původní Etický kodex ze dne 16.12.2016. 


