Etická doložka
Závazek dodržování Etického kodexu České pošty, s.p. a Pravidel pro přijímání a poskytování darů
a pohoštění stanovených v České poště, s.p.

PRO OSOBY JEDNAJÍCÍ JMÉNEM ČESKÉ POŠTY (ZÁSTUPCE)
Zástupce je povinen chovat se eticky a v rámci své činnosti pro Českou poštu, s.p. (dále jen „ČP“)
dodržovat morální a profesionální principy chování zakotvené v Etickém kodexu České pošty, s.p.
(dále jen „Etický kodex“). Zástupce má povinnost seznámit se s Etickým kodexem, který je v
aktuálním znění přílohou č. XY této Smlouvy, zavazuje se jej dodržovat při plnění povinností
vyplývajících z této Smlouvy a vzniklých na jejím základě a zavazuje se zajistit, že principy chování
vyjádřené v Etickém kodexu budou stejnou měrou dodržovány všemi zaměstnanci Zástupce či
osobami v obdobném postavení, členy statutárních nebo dozorčích orgánů Zástupce a osobami
jednajících jménem Zástupce.
Součástí Etického kodexu jsou kontakty pro nahlašování podezření na nekalé jednání, kterým se
rozumí jednání či chování v rozporu s právními či vnitřními předpisy ČP, zejména Etickým kodexem,
které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení ČP dle zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob, nebo jinak poškodit reputaci ČP. Zástupce je oprávněn tyto kontakty využít, pokud
bude mít podezření, že jednáním zaměstnanců ČP nebo jiných osob jednajících jménem ČP došlo
právě k takovému jednání, nebo se takové jednání připravuje.
V návaznosti na Etický kodex je Zástupce povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a
vzniklých na jejím základě dodržovat Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění ČP (dále
jen „Pravidla“) v aktuálním znění. Pravidla ve znění účinném ke dni podpisu této Smlouvy jsou
přílohou č. YY této Smlouvy.
O změně Etického kodexu a/nebo Pravidel bude ČP Zástupce neprodleně informovat. Nebude-li ze
strany ČP uvedeno něco jiného, je Zástupce povinen řídit se novým zněním Etického kodexu a/nebo
Pravidel počínaje dnem jeho doručení ze strany ČP, aniž by Smluvní strany musely vyhotovovat
dodatek k této Smlouvě.

