
 

ETICKÝ KODEX zaměstnance                             

Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 
1. Zaměstnanec pří výkonu své práce a jednání respektuje důstojnost každého jedince, jeho 

soukromí, důvěrnost jeho sdělení.  
2. Zaměstnanec se při výkonu své práce i v osobním životě chová zdvořile a přistupuje ke 

každému jedinci jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením a úctou, trpělivostí a reagují na 
jeho potřeby.  

3. Každý zaměstnanec dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a Místní akční skupiny 
Hlučínsko z.s. Zaměstnanec je povinen se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost 
pro výkon své profese.  

4. Zaměstnanec vykonává svou práci osobně, s maximálním nasazením a s využitím všech svých 
znalostí a schopností. 

5. Zaměstnanec nepovede žádná jednání, o nichž se důvodně domnívá, že jsou v rozporu s 
právními předpisy nebo s obecně přijímanými mravními zásadami.   

6. Zaměstnanec s podepsanou pracovní smlouvou se zdrží veškerých aktivit v podnikání, které 
jsou identické s posláním Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.  

7. Zaměstnanec jedná odpovědně a korektně se všemi svými kolegy, partnery, klienty, žadateli a 
dalšími subjekty, s nimiž Místní akční skupina Hlučínsko z.s. spolupracuje.  

8. Zaměstnanec nevystupuje proti cílům a záměrům organizace. 
9. Zaměstnanec dbá na transparentnost svého jednání. 
10. Zaměstnanec aktivně zamezí situacím, kdy by mohl být negativně ovlivněn ve své nestrannosti a 

profesionalitě. 
11. Zaměstnanec zná a v praxi uplatňuje postupy k prevenci syndromu vyhoření. 
12. Zaměstnanec poskytuje služby dle platné metodiky a v souladu s etickým kodexem. 
13. Zaměstnanec si je vědom, že nedodržováním tohoto etického kodexu hrubě porušuje pracovní 

kázeň. 

Dodržováním tohoto Etického kodexu jsou zavázáni všichni zaměstnanci Místní akční skupiny Hlučínsko 

z.s. 

Zaměstnanci Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. komise stvrzují svým podpisem přijetí ETICKÉHO KODEXU. 

Etický kodex zaměstnance Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. byl schválen Členskou schůzí dne 14. 11. 2013 

v Hlučíně – Darkovičkách a nabývá účinností dnem následujícím. 

Jméno zaměstnance:………………………………………………………………….. 

 

Podpis zaměstnance:…………………………………………………………………. 

 

Velké Hoštice, dne:…………………………………………………………………………………………… 


