
 

 

V zájmu zvyšování vědomí o důležitosti etických principů a zvýšení úrovně služeb 
v oblasti vzdělávání jsme se ve Spolupráci rozhodli zavést Etický kodex.  
Každý lektor, konzultant a spolupracovník Spolupráce s.r.o. je při výkonu své činnosti 
povinný dodržovat ustanovení Etického kodexu a pravidla obecně etického 
profesionálního chování vůči klientům Spolupráce (objednatelům vzdělávacích 
programů i přímým účastníkům vzdělávacích akcí). 

 

ETICKÝ KODEX 

 Každý lektor, konzultant a spolupracovník Spolupráce s.r.o.: 

1. Zaručuje, že úrovní svých deklarovaných odborných znalostí, zkušeností a 
dovedností poskytne klientům požadovanou službu s ohledem na jejich 
potřeby. 

 
2. Svoji práci vykonává v rámci dohodnuté zakázky a v rámci limitů vlastních 

kompetencí. Pokud potřeby klienta překračují tyto kompetence nebo se ve 
vztahu s klientem objeví potíž či nestandardní situace, obrátí se neprodleně na 
společnost Spolupráce, která zajistí odpovídající péči o klienta. 
 

3. Pravidelně si žádá zpětnou vazbu na výkon své činnosti a s jejími výstupy 
aktivně pracuje. Současně podává zpětnou vazbu po ukončení projektu, který 
mu bol zprostředkován společností Spolupráce. 

 
4. V případě střetu zájmů včas upozorní klienta na tuto skutečnost a obrátí se 

neprodleně na společnost Spolupráce, která zajistí odpovídající péči o klienta. 
 

5. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, k nimž 
získal přístup při poskytování služby klientovi, především pokud se nejedná o 
všeobecně známé informace.  
 

6. Skutečnosti a informace, k nimž získal přístup při poskytování služby klientovi, 
nepoužívá k osobnímu prospěchu ani k prospěchu třetích osob. 
 

7. Dodržuje zásadu ekonomičnosti při využívání zdrojů jak Spolupráce, tak i 
zdrojů klientů. 
 

8. Nepřijímá dary ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit výkon a 
narušit jeho profesionální vztah ke klientovi. 
 

9. Udržuje hranice profesionálního vztahu s klientem po dobu výkonu činnosti. 
 

10. Šíří a podporuje dobré jméno Spolupráce svou profesionalitou, chováním a 
vystupováním. 
 

11. Se v případě jakýchkoliv nejasností či nejistoty obrátí na Spolupráci. 
 
 
     ______________________      _____________ 
 
 jméno a podpis                      datum  


