ETICKÝ KODEX
ITALSKO-ČESKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY
Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora (dále jen: Komora) a všechny její složky:
členové
a
orgány Komory:
•
představenstvo
•
předseda
•
dozorčí rada
•
čestná rada
•
generální tajemník
přijímají tento etický kodex, který doplňuje Stanovy Komory a upravuje souhrn hodnot, principů a pravidel
chování, kterými se Komora řídí ve své činnosti a naplňování svého poslání.
1.

HODNOTY

Komora a všechny její složky se zavazují transparentně dodržovat a naplňovat etické modely chování. Etické
chování navíc nevyplývá z pouhého důsledného dodržování zákonných předpisů a Stanov Komory, ale zakládá
se na vůli jednat podle nejvyšších morálních principů, ve všech situacích, v duchu hodnot:
zásadovosti
dokonalosti
inkluze

rovnosti
transparentnosti
udržitelnosti

2.

naplňovat cíle Komory čestně, korektně a odpovědně a při svém jednání dodržovat
pravidla a etiky
usilovat o neustálé zlepšování kvality a dopadů činnosti Komory a jejích vnitřních i
vnějších vztahů a o posilování členské základny
bránit jakékoliv formální či faktické diskriminaci, podporovat inkluzi a respektovat
rozdílnost dle pohlaví, věku, rasy, jazyka, náboženství, politické příslušnosti či jakékoliv
snížené schopnosti
zaručit členům rovné zacházení a rovné příležitosti
zaručit transparentnost řízení a komunikace, a poskytnout tak všem partnerům
možnost samostatného a uvědomělého rozhodování
ve své činnosti, uskutečňování projektů a navazování spolupráce věnovat co největší
pozornost tématům udržitelnosti a ochrany životního prostředí

ČLENOVÉ

Členové Komory jsou při svém působení povinni:
I.
II.
III.
IV.

chovat se spravedlivě ke svým spolupracovníkům, přispívat k jejich profesnímu růstu a
zachovávat bezpečnost na pracovišti;
chovat se korektně a přistupovat k zákazníkům, dodavatelům a konkurenci v dobré víře;
chovat se v duchu zásadovosti ve vztahu k orgánům veřejné správy a představitelům
politických stran;
chránit životní prostředí jako nejvyšší obecný zájem;

a dále se jako členové zavazují:
I.
II.
III.
IV.

V.

3.

chovat se v souladu s posláním a etickými pravidly Komory;
aktivně se účastnit činnosti Komory;
přispívat zcela nezávisle a samostatně k rozhodování Komory a mít přitom vždy a prvotně na
paměti její zájmy a význam;
dodržovat předpisy Komory a jejích orgánů, vyjadřovat osobní a kritické postoje nejdříve v
rámci diskuse uvnitř Komory v konstruktivním duchu a podporovat tak její pozitivní růst a
vylučovat riziko vzniku vnitřních sporů;
včas a transparentně Komoru informovat o každé situaci, která by mohla vést ke změně jejich
vztahu s Komorou.

ORGÁNY KOMORY

Volba a jmenování orgánů Komory probíhají v souladu se Stanovami Komory, kandidáti jsou povinni řídit se
hodnotami stanovenými tímto Etickým kodexem.
Kromě dodržení Stanov Komory se volení zástupci zavazují:
I.
II.
III.
IV.
V.

4.

zastávat funkci v duchu služby Komoře a jejím členům a nečinit tak pro získání přímých nebo
nepřímých výhod;
ve svém chování se řídit hodnotami stanovenými tímto Etickým kodexem;
zachovávat mlčenlivost o informacích, se kterými se seznámí při výkonu své funkce;
v jednání s politickými organizacemi dodržovat zásady transparentnosti a nezávislosti;
vzdát se své funkce v případě neslučitelnosti anebo rizika střetu zájmů nebo v případě
nebezpečí poškození dobrého jména Komory.

ORGÁN OCHRANY

Kontrolou a uplatněním výše uvedených pravidel Etického kodexu je, dle Stanov Komory, pověřena Čestná
rada.

