
ETICKÝ	KODEX		
MINT	INVESTMENTS	

(dále	jen	„Kodex“)	
	

1. Preambule	
1.1. Společnosti	 ze	 skupiny	 Mint	 Investments	 (dále	 jen	 „Skupina“)	 přijímají	 tento	 Kodex	

z	důvodu	 zájmu	 na	 ochraně	 a	 rozvíjení	 nejvyšších	 standardů	 etiky	 podnikání,	
bezúhonnosti,	 svého	 dobrého	 jména	 a	 spravedlivých	 vztahů	 se	 svými	 smluvními	
partnery;	

1.2. Účelem	tohoto	Kodexu	je	zejména	vymezit	žádoucí	etické	standardy:	
1.2.1. 	chování	 zaměstnanců	 a	 dalších	 dodavatelů	 a	 poradců	 Skupiny,	 bez	 ohledu	 na	

povahu	jejich	smluvního	vztahu	(dále	jen	„Pracovník“),	a	to	ve	vztahu	ke	Skupině,	
ostatním	Pracovníkům	a	veřejnosti;	

1.2.2. přístupu	Skupiny	k	Pracovníkům	při	zachování	principů	rovnosti;	
1.3. Pracovníci	jsou	povinni	se	řídit	tímto	Kodexem	při	výkonu	své	činnosti	pro	Skupinu;	

	
2. Zákonnost	

2.1. Skupina	i	Pracovníci	v	rámci	své	činnosti	jednají	vždy	v	souladu	s	právním	řádem	České	
republiky;	

2.2. Kogentní	 ustanovení	 platného	 práva	 mají	 vždy	 přednost	 před	 ustanoveními	 tohoto	
Kodexu;	
	

3. Profesionalita	
3.1. Pracovníci	při	výkonu	své	činnosti	pro	Skupinu	vždy	chrání	její	dobré	jméno	a	pověst;	
3.2. Pracovníci	jednají	při	výkonu	své	činnosti	pro	Skupinu	vždy	na	vysoké	odborné	úrovni,	

kterou	jsou	povinni	si	průběžně	udržovat	a	prohlubovat;	
3.3. Pracovníci	 jednají	 při	 plnění	 svých	úkolů	pro	 Skupinu	vždy	bez	 zbytečných	průtahů	a	

tak,	aby	Skupině	nevznikaly	zbytečné	náklady.	
3.4. Pracovníci	nakládají	se	zařízeními,	finančními	zdroji	a	dalšími	prostředky	svěřenými	jim	

Skupinou	efektivně	a	hospodárně.	
	

4. Řízení	lidských	zdrojů	
4.1. Skupina	přistupuje	ke	všem	Pracovníkům	spravedlivě	a	při	zachování	principu	rovnosti.	
4.2. Skupina	zejména:	

4.2.1. zajišťuje,	 aby	 Pracovníci	 nebyly	 při	 plnění	 svých	 úkolů	 pro	 Skupinu	 jakýmkoliv	
způsobem	 diskriminováni,	 zejména	 z	důvodů	 jejich	 pohlaví,	 rasy,	 náboženského	
přesvědčení	apod.;	

4.2.2. neupřednostňuje	Pracovníky	při	hodnocení,	odměňování,	vzdělávání	a	povyšování	
na	 základě	 kritérií,	 které	 nesouvisejí	 s	výkonem	 nebo	 schopnostmi	 takových	
Pracovníků,	tj.	zejména	na	základě	kritérií	založených	na	osobních	vztazích;	

4.2.3. dodržuje	důvěrnost	osobních	informací	o	Pracovnících;	
4.3. Skupina	 nebude	 požadovat	 po	 Pracovnících	 jakékoliv	 nezákonné,	 neetické	 nebo	

neprofesionální	jednání.	
	

5. Střet	zájmů	
5.1. Pracovníci	 jsou	 povinni	 při	 výkonu	 své	 činnosti	 pro	 Skupinu	 předcházet	 situacím	

možného	střetu	jejich	soukromého	zájmu	a	zájmu	Skupiny;	
5.2. Soukromým	 zájmem	 se	 pro	 potřeby	 toho	 Kodexu	 rozumí	 zejména	 jakákoliv	

neoprávněná	výhoda	pro	Pracovníka,	osoby	jemu	blízké	nebo	osoby	mimo	Skupinu,	se	
kterými	má	Pracovník	obchodní	vztahy;	

5.3. Pracovník	se	zavazuje,	že	bez	souhlasu	Skupiny	nebude	vykonávat	činnost	pro:	
5.3.1. subjekty	v	přímé	konkurenci	Skupiny;	
5.3.2. dodavatele	Skupiny;	



5.3.3. klienty	 Skupiny	 (zejména	 nájemce	 prostor	 vlastněných	 nebo	 spravovaných	
Skupinou);	

5.4. Pracovník	 se	 dále	 zavazuje,	 že	 nebude	 držet	 jakékoliv	 majetkové	 podíly	 v	subjektech	
uvedených	 v	ustanovení	 5.3	 tohoto	 Kodexu,	 ani	 nebude	 členem	 řídících	 orgánů	
takových	subjektů.	

5.5. V	případě	 pochybností,	 zda	 situace,	 ve	 které	 se	 Pracovník	 nachází,	 by	 mohla	 být	
považována	za	hrozící	nebo	existující	střet	zájmů,	je	Pracovník	povinen	takovou	situaci	
konzultovat	s	některým	z	řídících	orgánů	Skupiny.	
	

6. Korupce	
6.1. Pracovník	 se	 zavazuje	 v	souvislosti	 s	výkonem	 své	 činnosti	 pro	 Skupinu	 bez	

předchozího	 souhlasu	 Skupiny	 nepřijímat	 ani	 nevyžadovat	 jakékoliv	 dary,	 s	výjimkou	
přijímání	 drobných	 darů,	 jak	 jsou	 popsány	 níže,	 nebo	 jiná	 zvýhodnění	 pro	 sebe	 nebo	
kohokoliv	 jiného,	 popřípadě	 jakýmkoliv	 jiným	 způsobem	 připustit	 ovlivnění	 plnění	
jemu	svěřených	úkolů	pro	Skupinu;	

6.2. Výše	uvedené	se	nevztahuje	na	případné	dary	poskytnuté	Pracovníkovi	Společností;	
6.3. Pracovník	 je	 oprávněn	 bez	 předchozího	 souhlasu	 Skupiny	 přijímat	 v	souvislosti	

s	výkonem	 své	 činnosti	 pro	 Skupinu	 dary	 v	maximální	 hodnotě	 900,-	 Kč	 za	 jednotlivý	
dar	a	10.000,-	Kč	celkem	za	kalendářní	rok;	

6.4. Pracovník	 se	 zavazuje	 předcházet	 v	souvislosti	 s	výkonem	 své	 činnosti	 pro	 Skupinu	
situacím,	kdy	by	se	mohl	dostat	do	stavu,	kdy	by	byl	zavázán,	nebo	se	cítil	být	zavázán	
oplatit	 službu	 nebo	 laskavost	 prokázanou	 mu	 třetí	 osobou,	 nebo	 se	 jinak	 dostat	 do	
nepatřičného	 vlivu	 třetí	 osob,	 jež	 by	mohl	 ohrozit	 objektivní	 a	 nestranné	plnění	 jemu	
svěřených	úkolů.	

6.5. Pracovník	 se	 rovněž	 zavazuje	 nenabízet	 jakékoliv	 dary	 nebo	 neoprávněné	 výhody	
dodavatelům	nebo	klientům	Skupiny,	stejně	tak	jako	orgánům	veřejné	správy	a	dalším	
osobám;	

6.6. Pracovník	 je	 povinen	 oznámit	 jakékoli	 korupční	 jednání	 nebo	 podezření	 na	 takové	
jednání,	o	kterém	se	hodnověrně	dozvěděl,	řídícím	orgánům	Skupiny;	

6.7. Pracovník	 je	 rovněž	 povinen	 oznámit	 řídícím	 orgánům	 Skupiny	 jakoukoliv	 nabídku	
daru,	 nad	 limit	 uvedený	 v	ustanovení	 6.3	 tohoto	 Kodexu,	 nebo	 jiné	 neoprávněné	
výhody;	

6.8. V	pochybnostech	 je	 Pracovník	 povinen	 konzultovat	 předmětnou	 situaci	 s	řídícím	
orgánem	Skupiny.	
	

7. Mlčenlivost	a	ochrana	informací	
7.1. Pracovníci	se	zavazují	zachovávat	mlčenlivost	o	všech	skutečnostech,	o	kterých	se	dozví	

v	souvislosti	 se	 svojí	 činností	 pro	 Skupinu,	 zejména	 pak	 o	 skutečnostech,	 jejichž	
zveřejnění	nebo	prozrazení	 by	mohlo	ohrozit	 nebo	poškodit	 zájmy	a	 činnost	 Skupiny.	
Závazek	 dle	 tohoto	 odstavce	 trvá	 i	 po	 skončení	 smluvního	 vztahu	 mezi	 Skupinou	 a	
Pracovníkem;	

7.2. Výše	uvedená	povinnost	se	však	nevztahuje	na	situace,	které	zakládají	podezření,	že	byl	
spáchán	trestný	čin.	

7.3. Komunikaci	s	veřejností,	zejména	pak	s	tiskem,	a	orgány	veřejné	správy	zajišťuje	vždy	
pouze	k	tomu	výslovně	pověřený	Pracovník;	

7.4. Pracovník	se	zavazuje	chránit	duševní	vlastnictví	Skupiny	a	třetích	osob;	
	

8. Nepostižitelnost	
8.1. Poukáže-li	 Pracovník	 oprávněně	 na	 chování	 jiného	 Pracovníka	 nebo	 Skupiny,	 které	 je	

v	rozporu	 se	 zákonem	 nebo	 s	tímto	 Kodexem,	 nebude	 mít	 jeho	 jednání	 negativní	
důsledky	 na	 jeho	 vztah	 se	 Skupinou,	 tj.	 zejména	 s	ním	 v	souvislosti	 s	takovým	
poukázáním	 nemůže	 být	 ukončen	 smluvní	 vztah.	 Toto	 se	 však	 nevztahuje	 na	 situace,	
kdy	takový	Pracovník	podal	vědomě	nepravdivou	informaci.	



8.2. Skupina	 se	 zavazuje	 chránit	 identitu	 Pracovníka	 jenž	 podal	 oznámení	 podle	
předchozího	odstavce	8.1	tohoto	Kodexu;	
	

9. Porušení	
9.1. Tento	Kodex	navazuje	na	práva	a	povinnosti	Pracovníků	vyplývající	z	jejich	příslušných	

smluv	 se	 Skupinou.	 Závažné	 porušení	 tohoto	 Kodexu	 se	 považuje	 za	 porušení	 takové	
příslušné	Smlouvy;	

9.2. Porušení	 tohoto	 Kodexu	 může	 být	 rovněž	 zohledněno	 v	rámci	 nenárokového	
odměňování	Pracovníků	ze	strany	Skupiny.	
	

10. Účinnost	
10.1. Tento	Kodex	je	účinný	ode	dne	1.	ledna	2017	

	
	
	
Prohlašuji,	 že	 jsem	 se	 seznámil/a	 s	textem	 Kodexu	 a	 zavazuji	 se	 k	jeho	 dodržování	 po	
dobu	trvání	mého	smluvního	vztahu	se	Skupinou.	
	
	
	
V	........................	dne	........................	
	
	
	
.............................................................	
Jméno:	
	


