ETICKÉ HODNOTY
Každý zaměstnanec ministerstva vč. osob podílejících se na implementaci a koordinaci Národního plánu obnovy
je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i
právnickým osobám. Účelem této informace je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance
ministerstva ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Zaměstnanec ministerstva zachovává vykonává své
činnosti a povinnosti řádně a svědomitě v souladu s příslušnou legislativou a etickými zásadami ministerstva.
Níže jsou uvedeny základní hodnoty, kterými se řídíme:
1) Vyznáváme etické a protikorupční hodnoty a svým jednáním napomáháme naplňovat závazky
Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy a všech skupin/klientů, kterých se
naše činnost dotýká.
2) Činíme zodpovědná rozhodnutí na základě dostatečných informací a zvažujeme možná rizika a dopady
na zúčastněné strany.
3) Netolerujeme trestná jednání – jejich výskyt vždy oznámíme. Oznámíme i jednání, která mohou
významně ovlivnit dosažení cílů Národního plánu obnovy nebo poškodit dobré jméno Ministerstva
průmyslu a obchodu.
4) Postupujeme v souladu se závaznými předpisy dopadajícími na naši činnost. V případě pochybností
naše kroky konzultujeme.
5) Chráníme svou objektivitu. Neposkytujeme ani nepožadujeme nic, co by mohlo být považováno za
úplatek. Předcházíme situacím, ve kterých bychom se mohli dostat do střetu zájmů. Jednáme
transparentně jak ve vztahu k Ministerstvu průmyslu a obchodu, tak vůči zúčastněným stranám.
6) Vystupujeme tak, aby naše jednání a chování neškodilo dobrému jménu Ministerstva průmyslu a
obchodu. Nepřekračujeme nám svěřené kompetence v rámci administrace Národního plánu obnovy.
7) Majetek a prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu užíváme hospodárně a v souladu s platnou
legislativou. Chráníme důvěrné informace a osobní údaje klientů před jejich únikem nebo zneužitím.
8) Jednáme spravedlivě a s respektem. Neposkytneme nikomu neoprávněné výhody nebo nerovné
podmínky oproti ostatním, ani je sami nepřijímáme.
Tyto zásady jsou dále rozvedeny ve Služebním předpisu č. 18/2017 státního tajemníka, kterým jsou stanoveny
pravidla etiky státních zaměstnanců, které vytváří, udržují a prohlubují důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/boj-s-korupci/default.htm
V případě jakýchkoliv pochybností či dotazů se na nás neváhejte obrátit a to prostřednictvím korupce@mpo.cz
nebo oznameni@mpo.cz. Případně prostřednictvím dalších komunikačních kanálů, jako je:
-

schránky pro příjem listinných oznámení poukazujících na korupční jednání na ministerstvu, která se
nachází v 1. suterénu budovy (na pravé straně u výdeje kancelářského papíru);
podáním oznámení osobně přímo prošetřovateli;
doručením listinných oznámení na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15
Praha 1;
Případně telefonicky příslušným osobám - Ing. Evu Zelinkovou, tel. 224852342 a JUDr. Ivanu Šíbalovou,
tel. 224853296.

Více informací o případném whistleblowingu naleznete na: Informace o opatřeních souvisejících se zavedením
vnitřního oznamovacího systému, který slouží k nahlašování oznámení (whistleblowing) | MPO

