
 

Etický kodex 

zapsaného spolku Sdružení Nového Města pražského  

  

Sdružení Nového Města pražského, z.s. reprezentuje občany a dále významné firmy, obchody, banky, hotely, restaurace, 

paláce a rezidenty sídlící na Václavském náměstí a v  jeho okolí. Hlavním posláním sdružení je péče o toto unikátní místo a jeho 

rozvoj. Stěžejními tématy jsou revitalizace Václavského náměstí, jeho údržba, bezpečnost a odpovídající funkční využití. 

Chceme Václavské náměstí jako živý veřejný prostor pro všechny obyvatele a návštěvníky Prahy.  Místo, kde je lidem příjemně 

a rádi zde tráví svůj čas. Místo inspirující a důstojné. Místo, na které můžeme být hrdi.  

V souladu s posláním a cíl i  občanského spolku Sdružení Nového Města pražského, z.s. (též SNMP) a v souladu se Stanovami 

vydáváme jako závazný interní předpis tento Etický kodex.  

Preambule 

Smyslem Etického kodexu je stanovení základních, zejména morálních a společensky odpovědných hranic, a pravidel chování 

členů Sdružení Nového Města pražského. Při každodenní činnosti se členové dostávají do situací, které vyžadují zvážení 

dalších kroků  a také soustředění se na cíle a poslání spolku. Etický kodex má za cíl  být podporou a inspirací pro rozhodování 

se v takovýchto mezních situacích. Pokud si člen spolku i přesto není jistý, obrátí se na Výbor  spolku. 

I. Úvodní ustanovení 

1) Tento etický kodex ukládá způsob jednání členům, dodavatelům, zaměstnancům či dobrovolníkům jednajících jménem 

Sdružení Nového Města pražského, z.s. (dále označováni souhrnně jako jednající) v situacích, které jsou s  ohledem na poslání 
iniciativy eticky hraniční, či  sporné. Odpovědnost za seznámení jednajících s  etickým kodexem nese výbor spolku. Etický 
kodex je v zájmu transparentnosti a srozumitelnosti postojů jednajících veřejný, ale z žádného z nich nesnímá odpovědnost 

za vlastní rozhodování. 

2) Etický kodex je součástí interních předpisů spolku SNMP a je závazný pro všechny jednající. Porušení či jednání v  rozporu 
s vnitřními pravidly a etickým kodexem může vést k vyloučení ze spolku SNMP či k ukončení spolupráce. 

II. Nadřazená závazná pravidla 

1) V duchu občanského zákoníku České republiky není spolek SNMP nástrojem k naplňování osobních cílů jednajících. Cíle 
SNMP jsou transparentně formulovány ve stanovách spolku a jsou pro všechny jednající závazné. 

III. Řídící struktura spolku 

1) Spolek SNMP má následující řídící strukturu. Schůze členů sestávající z členů spolku vkládá odpovědnost za řízení i  za závazky 
do rukou pětičlenného výboru spolku. Výbor  je právoplatným statutárním orgánem spolku, může jednat a uzavírat smluvní 

vztahy jeho jménem – identita členů výboru je proto veřejně známá. Členové výboru své kroky koordinují, ale nesoulady 
v jejich jednání nelze zcela vyloučit. Navenek zastupuje spolek SNMP samostatně předseda výboru; případně též samostatně 
člen výboru pověřený výborem. Předseda výboru je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní činnost spolku a 

práci případných zaměstnanců.  
 

IV. Stranická příslušnost 

1) Řada činností spolku SNMP zasahuje do veřejného a politického života České republiky, a proto jsou jednající v potenciálním 

střetu zájmů z hlediska stranické příslušnosti. Vzhledem k  otevřenosti spolku SNMP není členství v politické straně na 

překážku jednání jménem spolku SNMP. Na  členy spolku SNMP a další osoby systematicky jednající jménem spolku SNMP 

jsou ale uplatněna přísnější pravidla vylučující souběh obdobných rolí na obou stranách střetu zájmů v jedné osobě.  

Systematicky jednající jsou zejména členové výboru SNMP, jeho zaměstnanci či osoby pověřené k jednání výborem spolku. 

Členové výboru nesmí být současně členy politické strany, hnutí či uskupení ani jako nezávislí na kandidátkách takových 

stran, hnutí či uskupení. V případě, že by se člen výboru v průběhu své funkce ve výboru spolku stal členem politické strany, 

hnutí či uskupení, které aktivně působí na celorepublikové úrovni či v  Praze 1 a/nebo v magistrátních strukturách hlavního 

města Prahy, je povinen tuto skutečnost členům výboru hned ohlásit a své funkce ve výboru se vzdát. 

2) Systematicky jednající nesmí vykonávat žádné vnitrostranické politické funkce, do kterých byli  jmenováni stranou, nebo 

zastupitelské funkce, do kterých byli  dosazeni kvůli členství v  politické straně. 



 
3) Systematicky jednající nesmí být vázán placeným pracovním poměrem k politické straně.  Systematicky jednající nesmí být 

vázán placeným pracovním poměrem k administrativnímu aparátu měst(a), se kterým(i) dochází ze strany spolku SNMP ke 

střetu zájmů, ledaže by s tím předem souhlasila schůze členů jako nejvyšší orgán spolku SNMP. 

V. Všeobecné zásady činnosti spolku 

1) Spolek SNMP je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob, které mají zájem se aktivně podílet 

na ochraně Nového Města  pražského, zejména Václavského náměstí a jeho blízkého okolí. 

 

2) Hlavní činností Sdružení je uspokojování a ochrana následujících společných zájmů: 

a) zachování historického rázu a významu Nového Města pražského, 

b) přispívat k řešení občanských, sociálních a kulturních potřeb života Nového Města pražského,  

c) podpora kulturních a podnikatelských aktivit na Novém Městě pražském, 

d) ochrana zeleně, přírody a krajiny a životního prostředí na území hl.m.Prahy,  

 

3) Formy činnosti, které směřují k naplňování společných zájmů, jsou zejména: 

a) monitorování a připomínkování probíhajících stavebních řízení na Novém Městě pražském,  

b) monitorování a připomínkování přípravy a schvalování územně plánovací dokumentace,  

c) jednání s příslušnými úřady, úředníky, orgány, institucemi a zástupci politických stran 

d) pořádání diskusí, exkurzí, konferencí, uskutečňování průzkumů veřejného mínění 

e)  získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků, 

f) poradenství a konzultace související s naplňováním zájmů spolku SNMP, 

g) spolupráce se subjekty, které sledují obdobné zájmy, 

h) vydávání periodických a neperiodických tiskovin 

4) Spolek SNMP systematicky působí na veřejně činné osobnosti ke zlepšování etických pra videl a kvality rozhodování. Tento 
nárok mají na sebe logicky uplatňovat i  všechny osoby jednající ve jménu spolku SNMP.  

5) Všichni jednající dbají na dobré jméno spolku SNMP před veřejností se svým nejlepším vědomím a svědomím. 

 
6)  Všichni jednající zachovávají v tajnosti všechny informace o spolku či členech spolku, které by byly součástí obchodního 

tajemství či mohly spolek či členy jakkoliv poškodit či ohrozit nebo omezit jejich práva.  

 

VI.         Dlouhodobé cíle spolku a jejich etika 
SNMP apeluje na své členy, aby ke své běžné činnosti přistupovali v souladu dlouhodobými cíl i a zájmy SNMP směřujícími 

ke kultivaci Václavského náměstí a jeho okolí, a to zejména v  těchto oblastech: 
a) Hazard 
b) Drogová problematika – prodej a konzumace drog 

c) Prostituce – erotické služby a oblasti s  erotikou související 
d) Nevhodné formy a prezentace nabídky služeb a obchodu (např. nahaněči, pouliční prodej, taxi, atd.) 
e)  Žebrota 
f) Podomní prodej  

g) Kultivace způsobu prodeje a nabídky 
V případě, že se jednajícího či (jeho) společnost(i), kterou pro spolek SNMP zastupuje či reprezentuje, aktuálně přímo některé 
z těchto témat dotýká či týká, je nutné jakékoliv další kroky předem projednat s  výborem spolku.  

 
 Oblasti krátkodobého zájmu 
Témata, která byla členskou základnou označena jako krátkodobé oblasti činností pro daný kalendářní rok, a  která  vycházejí 
z ročních plánů aktivit spolku SNMP a jsou takto identifikována výborem SNMP a členskou základnou na každý nadcházející rok 

a na jejich omezení či odstranění se spolek SNMP pro daný rok zaměřuje. V případě, že se jednajícího či (jeho) společnost(i), 
kterou pro spolek SNMP zastupuje či reprezentuje, aktuálně přímo některé z těchto témat dotýká či týká, je nutné jakékoliv další 
kroky předem projednat s  výborem spolku. 

Tento etický kodex je závazně platný pro všechny jednající od dubna 2016. 

S výše uvedenými body tohoto Etického kodexu souhlasím a na důkaz toho, připojuji  svůj podpis.  

Název společnosti, jméno podepsané osoby a podpis…………………………….………………………………………………………………….  

V Praze dne………………………………………… 


