
Etický kodex
Dopravní podnik mìsta Olomouce, a. s.



I.

Úvodní ustanovení

Jsme provozovatelem mìstské veøejné dopravy na území mìsta Olomouce a v jeho blízkém 
okolí. Tradice naší spoleènosti sahá až do roku 1899, kdy v Olomouci poprvé vyjela elektrická 
tramvaj. Mìstská doprava v Olomouci se vyznaèuje vysokou úrovní nabízené kvality a 
významným rysem olomoucké mìstské dopravy je zvyšování šetrnosti k životnímu prostøedí.

Klíèovými prvky naší etické kultury, ze kterých vychází naše postoje vùèi zákazníkùm, 
dodavatelùm, zamìstnancùm a celé spoleènosti jsou Udržitelnost, èestnost a dobré 
podnikové øízení.
Jednoznaèným zájmem DPMO, a.s. je provozovat svoji èinnost zákonným zpùsobem 
a s vysokou mírou respektu k etickým normám a právùm cestujících a rozvíjet poctivý 
obchodní styk. 

II.

Úèel

Etický kodex pøedstavuje souhrn pravidel chování, která si DPMO, a.s. stanovil a jejichž 
plnìní souèasnì oèekává. Pro každého by mìl být vodítkem pøi jeho rozhodování a 
pøi pøijímání morální odpovìdnosti za své jednání. 

III.

Vzájemné vztahy

Chování zamìstnavatele k zamìstnancùm

1) poskytuje svým zamìstnancùm adekvátní a motivující pracovní prostøedí, 
2) v souladu se zákoníkem práce dbá zejména na zvláštní zákonnou ochranu 

postavení zamìstnancù, uspokojivé a bezpeèné podmínky pro výkon práce, 
spravedlivé odmìòování zamìstnancù, øádný výkon práce zamìstnancem 
v souladu s oprávnìnými zájmy zamìstnavatele, rovné zacházení se zamìstnanci 
a zákaz jejich diskriminace, 

3) aktivnì podporuje pravidelné vzdìlávání, profesní a osobní rozvoj 
svých zamìstnancù, 

4) zpøístupòuje všechny informace, které by zamìstnanci mìli vìdìt èi 
ke své práci potøebují znát, 

5) pøijímá nové zamìstnance na základì transparentních podmínek, podle jejich 
pøi ukonèování pracovního pomìru postupuje transparentnì, 

6) zajiš�uje zamìstnanci, který v dobré víøe poukáže na neetické nebo trestné 
jednání dle Etického kodexu, že toto jeho oznámení nebude mít žádný negativní 
dùsledek vztahující se k jeho osobì. V pøípadì oprávnìných stížností zajiš�uje 
vhodnou nápravu a pøijímá opatøení pro zamezení opakování. 

1



Chování zamìstnavatele k obchodním partnerùm

1) jedná se svými obchodními partnery profesionálnì a korektnì a buduje 
vzájemnou dùvìru, 

2) zachovává obchodní tajemství a respektuje dùvìrnost informací o svých 
obchodních partnerech, 

3) dùslednì plní dohodnuté smluvní podmínky a brání se pøijímat závazky, které 
nebude schopen dodržet, 

4) oèekává od svých obchodních partnerù, že se budou hlásit ke stejným etickým, 
morálním a profesionálním principùm a zásadám, které jsou vyjádøené v Etickém 
kodexu, a budou je transparentnì deklarovat a øídit se jimi, 

5) pøi zadávání veøejných zakázek postupuje vždy v souladu s platnou právní 
úpravou, zejména s platným znìním zákona o veøejných zakázkách a dle vnitøních 
smìrnic DPMO, a.s. upravujících související problematiku s dùrazem na zásady 
transparentnosti, pøimìøenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Chování zamìstnance k zamìstnavateli

1) vždy jednají ve prospìch DPMO, a.s. a vystupují tak, aby nepoškodili jeho dobré 
jméno, 

2) dodržují platný právní øád Èeské republiky a osvojují si vnitøní pøedpisy 
DPMO, a.s., vztahující se k jimi vykonávané práci. Jsou srozumìni, že jejich 
porušení mùže vést k uplatnìní pracovnìprávních èi smluvních, trestnìprávních 
nebo správních opatøení, 

3) respektují firemní jednotu strategie, cíle, morálku a etiku, sdílejí firemní 
kulturu, respektují vztahy nadøízenosti a podøízenosti, 

4) s cestujícími i obchodními partnery vystupují zásadnì jménem DPMO, a.s., 
jednají vždy korektnì, zdvoøile, vstøícnì, s náležitou odbornou péèí a budují 
vzájemnou dùvìru, 

5) respektují pravidla hospodáøské soutìže a obchodních zvyklostí, chrání 
obchodní jméno DPMO, a.s., 

6) pøi zadávání veøejných zakázek postupují vždy v souladu s právními pøedpisy a 
vnitøními smìrnicemi DPMO, a.s., dodržují zásady transparentnosti, pøimìøenosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace, 

7) zachovávají obchodní tajemství a respektují dùvìrnost informací o obchodních 
partnerech DPMO, a.s., nezneužívají je ve svùj prospìch, èi ku prospìchu jiných 
osob, 

8) nenabízejí, neslibují, nepøijímají, nevyžadují èi neposkytují dary, služby èi jiné 
neoprávnìné nebo neetické výhody, 

9) pøedcházejí možnostem støetu vlastních zájmù se zájmy DPMO, a.s., v pøípadì 
nastalého støetu neupøednostòují svùj osobní zájem, 

10) vyvarují se jakéhokoli druhu šikanování zamìstnancù; toto ustanovení platí i ve 
vztahu mezi podøízenými a nadøízenými, poskytují objektivní a podložené 
informace, a to v rozsahu, ke kterému jsou oprávnìni ze svého pracovního 
zaøazení nebo funkèního postavení, pøièemž s veøejností komunikují 
prostøednictvím urèených osob otevøenì a transparentnì, 
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11) dbají na bezpeènostní ochranu pøi používání IT systémù a zpracovávání dat v míøe 
pøimìøené svému pracovnímu zaøazení nebo funkènímu postavení, pøedcházejí 
úniku utajovaných informací, obchodního tajemství èi osobních údajù, 

12) dbají na ochranu osobních a citlivých údajù svých i ostatních zamìstnancù 
DPMO, a.s., 

13) dodržují stanovené etické zásady, aktivnì podporují etické jednání a podílejí se na 
vytváøení protikorupèního prostøedí. 

Chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti

1) Spoleèným cílem zamìstnancù je maximální uspokojení potøeb cestující 
veøejnosti.

2) Zamìstnanec proto své pracovní èinnosti vykonává na vysoké odborné úrovni, 
s nejvyšší mírou slušnosti, porozumìní, ochoty a bez jakýchkoli pøedsudkù 
rasových, národnostních, náboženských, politických nebo jiných. Poskytuje 
vysoce profesionální služby s cílem zajištìní spokojenosti cestující veøejnosti.

3) Zamìstnanec èiní rozhodnutí a øeší situace objektivnì na základì jejich 
skutkové podstaty, pøihlíží pouze k právnì relevantním skuteènostem a bez 
zbyteèných prùtahù. Pokud mu to právní pøedpisy umožòují, usiluje o urychlení a 
zjednodušení stanovených postupù, dodržování termínù a maximální zkrácení 
zákonných lhùt ve prospìch cestující veøejnosti.

4) Jedná tak, aby nezpùsobil újmu jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánù èi 
složky právnické osoby ale naopak prosazuje práva a oprávnìné zájmy obèanù.

5) Zamìstnanec neuvádí vìdomì v omyl veøejnost, ani ostatní zamìstnance 
DPMO, a.s. Informace, které poskytuje cestujícím nebo jiným vnìjším zákazníkùm 
spoleènosti v zákonném rozsahu musí být úplné, pravdivé, nezkreslené a 
srozumitelné. Informace poskytované veøejným sdìlovacím prostøedkùm podává 
pouze v rozsahu svého zmocnìní.

Chování zaměstnance ke kolegům, nadřízeným a podřízeným

1) Pøi plnìní svých pracovních povinností se øídí pøíkazy nadøízených a své úkoly 
vykonává svìdomitì, iniciativnì, vèas. Vùèi svým kolegùm zachovává zdvoøilost, 
jedná s nimi slušnì, vlídnì a ochotnì. Nikdy nesnižuje autoritu a schopnost 
kolegù a respektuje jejich podnìty, názory a potøeby.

2) Pomáhá vytvoøit atmosféru vzájemné dùvìry, úcty a spolupráce a pøi své práci 
prosazuje principy profesionální kultury dopravního podniku.

3) Usiluje o týmovou spolupráci. Pomáhá a pøedává spoluzamìstnancùm své 
znalosti a zkušenosti tak, aby spolu vytvoøili co nejlepší výsledek a poskytli tak co 
nejkvalitnìjší a nejprofesionálnìjší služby zákazníkùm.

3



4) Nebojí se požádat kolegy o pomoc, podporu nebo názor a nebojí se vyjádøit 
svùj názor v zájmu lepších výsledkù spoleèných aktivit.
5) Rozdílnost v názorech nevyjadøuje s osobní zaujatostí. Pøípadné pracovní 
kolegiální spory øeší vìcnì, kultivovanì a otevøenì s pøímými nadøízenými a jejich a 
rozhodnutí respektují. 

6) Pøi posuzování návrhù a øešení, které pøedkládá spoluzamìstnanec se drží 
profesionálního hlediska a pøi vyjadøování svých názorù nepøihlíží k osobním 
sympatiím èi antipatiím ale uplatòuje vìcnou argumentaci.

IV.

Nakládání s informacemi

Ochrana a zabezpeèení dat

Ochrana dùvìrných, tajných dat a osobních údajù patøí k zásadám, podle kterých utváøíme 
vztahy ke všem svým zamìstnancùm – bývalým i souèasným, jejich rodinným pøíslušníkùm, 
uchazeèùm o práci, zákazníkùm, dodavatelùm a ostatním skupinám osob.

Osobní údaje shromažïujeme, zpracováváme nebo využíváme pouze tehdy, pokud to je 
nutné pro stanovené a jednoznaènì urèené úèely v souladu s platným právem. Dbáme na to, 
aby zpracování údajù bylo pro dotèené osoby prùhledné a aby bylo zachováno jejich právo 
na informace a vysvìtlení, právo na provedení opravy údajù stejnì jako právo na vyslovení 
nesouhlasu se zpracováním, na blokování a na likvidaci údajù.

Každý náš zamìstnanec je povinen dodržovat ustanovení na ochranu osobních údajù a 
zákonná pravidla spoleènosti týkající se bezpeènosti informací a chránit pøed zneužitím 
dùvìrné, tajné a osobní údaje jemu svìøené.
Zavazujeme se zajistit pøimìøený standard zajištìní bezpeènosti pøi zpracování informací. 
Všechny postupy pøi zpracování informací musejí být zabezpeèeny tak, aby byla zajištìna 
dùvìrnost, nedotknutelnost, dostupnost a prokazatelnost chránìných informací a aby se 
zabránilo jejich neoprávnìnému internímu a externímu využití.

Provádìcí postup pro nakládání s osobními údaji stanoví vnitøní pøedpis spoleènosti.
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V.

Závìreèná ustanovení

Každý zamìstnanec DPMO, a.s. dodržuje stanovené etické zásady, aktivnì podporuje etické 
jednání a podílí se na vytváøení protikorupèního prostøedí. Uvìdomuje si, že selhání 
jednotlivce v oblasti etiky má dopad na spoleènost jako celek.
Respektování zásad etiky je vìcí profesionální cti zamìstnance DPMO, a.s. Bez jejich 
dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti zamìstnance 
DPMO, a.s.

VI.

Úèinnost

Tento Etický kodex nabývá úèinnosti dnem 9. 7. 2018.
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