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NĚKOLIK ZÁSAD

1/  Při naší činnosti vytváříme takové pro-
středí a podmínky, které garantují do-
držování právních předpisů České re-
publiky a  jiných relevantních předpisů 
a norem.

2/  Netolerujeme podvodné jednání, korupci, 
diskriminaci a jiné protiprávní jednání.

3/  Naše služby poskytujeme kvalifikovaně 
a profesionálně, vždy hledáme taková 
řešení, která v nejvyšší možné míře vy-
hovují potřebám našich klientů.

4/  V oblasti naší činnosti podporujeme ote-
vřenost; odpovídáme na dotazy a připo-
mínky dotčených stran a poskytujeme 
zpětnou vazbu, pokud možno, včas.

5/  Zaměstnancům se snažíme poskytovat 
příjemné a bezpečné pracovní prostředí 
a zajistit rovné podmínky. Vzájemně se 
respektujeme a poskytujeme si včasné, 
spolehlivé a přesné informace.

6/  Usilujeme o snížení negativních vlivů 
našich developerských projektů na ži-
votní prostředí. 

7/  Apelujeme na naše obchodní partnery, 
aby respektovali námi stanovené zásady 
v tomto Etickém kodexu.

VÝZVA NA ZÁVĚR

Každý musí mít na paměti, že je představi-
telem společnosti, přičemž zodpovídá nejen 
za dodržování, ale nesmí tolerovat porušo-
vání pravidel Etického kodexu.

Pro oznámení oprávněných obav a stížností 
využijte následující emailovou adresu:  
kodexms@ms-invest.cz

KONTAKT

MS-INVEST a.s.
IČ: 255 44 756
DIČ: CZ699004584

se sídlem:
Koliště 1912/13, 
Černá Pole, 
602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj-
ským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2788

Internetové stránky: www.ms-invest.cz
E-mail: kodexms@ms-invest.cz

*  Tento Etický kodex byl schválen na 
mimořádné schůzi představenstva 
společnosti dne 12.12. 2016 a zveřejněn 
na internetových stránkách společnosti.

ÚVODNÍ SLOVO

Společnost MS-INVEST a.s. (společnost) exi-
stuje na trhu bezmála dvě dekády a za dobu 
své existence si vybudovala silnou reputaci 
mezi svými klienty, investory i dodavateli.

Tento Etický kodex stanoví zásady fungová-
ní společnosti a určuje, jak mají všichni za-
městnanci společnosti pracovat, jednat s kli-
enty, obchodními partnery, veřejnou správou 
a ostatními institucemi. Etický kodex rovněž 
apeluje na obchodní partnery společnosti, 
především dodavatele, aby v rámci obchodní 
spolupráce se společností dbali zásad a pra-
videl, která jsme se rozhodli respektovat.

Jako představenstvo společnosti, které ten-
to Etický kodex schválilo, očekáváme od nás 
všech, že se s tímto Etickým kodexem se-
známíme, budeme se jím řídit při práci, za-
ložené na profesní odbornosti a zodpověd-
ném jednání. Naplňováním těchto pravidel 
přispějeme k rozvoji dobrého jména společ-
nosti. Proto žádáme každého z nás, aby se 
osobně zavázal k respektování těchto zásad, 
a žádáme naše obchodní partnery, aby při 
obchodní spolupráci s námi přihlédli k těmto 
pravidlům.

Ing. Pavel Strnad, předseda představenstva 

Ing. Vladimír Meister, člen představenstva

Ing. Lubomír Malík, člen představenstva 

O CO USILUJEME?

Obecně:

Preferujeme kvalitu před množstvím. Zaklá-
dáme si na férovém přístupu.

Ve vztahu ke klientům:

Naší strategií je realizace projektů v lokali-
tách s výbornou dostupností, naším cílem je 
splnit představy našich klientů o jejich vys-
něném bydlení.

Ve vztahu k obchodním partnerům 
a dodavatelům:

Naše spolupráce s obchodními partnery 
a dodavateli je založena na vzájemném re-
spektu a poctivosti. Očekáváme dodržování 
smluvních závazků i základních zásad defi-
novaných tímto Etickým kodexem.

Ve vztahu k principu trvale udržitelného 
rozvoje:

Našim cílem je stále zlepšovat hodnoce-
ní našich developerských projektů, a to po 
všech myslitelných stránkách, především 
z  hlediska technického, technologického 
a environmentálního, a to právě s důrazem 
na ochranu životního prostředí.



www.ms-invest.cz


