Etický kodex WIN ČR
Preambule – obecné principy
Účelem Kodexu je podpora takových standardů chování, které vedly k založení Sekce
WIN ČR. Jedná se o souhrnné vyjádření hodnot členek / členů Sekce WIN postavených na
základních pravidlech a principech etického chování uvnitř ČNS i vůči třetím osobám.
Pro členku / člena Sekce jsou přirozenými hodnotami dodržování etických zásad a
zachovávání pravidel právního řádu České republiky (jakož i ve smyslu práva přirozeného –
ius naturalis). Rozšířený rámec tvoří zásada upřednostňování pozitivního a nekonfliktního
přístupu při řešení jakékoliv problematiky před jeho represivní podobou.
Článek 1 - Kompetence (pravomoci a působnosti)
Členka / člen udržuje a rozvíjí svoji profesionalitu. Zároveň si je vědom/a omezení, která
identifikuje a odstraňuje vlivy, které kompetenci narušují nebo zpochybňují. Zvláště:
1.1 Nevystupuje přímo i nepřímo v takové roli, na níž nemá profesionální kompetenci a
přiměřenou kvalifikaci, informace poskytuje vždy přesné, aktuální a nezavádějící;
1.2 Rozpoznává hranice vlastní kompetence a nepraktikuje žádnou formu činnosti v rámci
Sekce, na kterou nemá přiměřenou přípravu nebo kvalifikaci;
1.3 Udělá vše pro to, aby její / jeho kvalifikace, způsobilosti a názory nebyly dalšími
osobami neadekvátně interpretované a vždy nesprávné interpretace koriguje;
1.4 Je-li požádán/a o službu v jakékoliv podobě, konzultuje ji s Radou sekce;
1.5 Zakládá si při všech jednáních na principu korektnosti, transparentnosti a respektuje
názory projevené jinými osobami.
Článek 2 – Obecná zásada
Jedná vždy tak, aby předešla / předešel situacím, při kterých by mohlo dojít k újmě
jakékoliv osoby, skupiny osob nebo orgánu či složky právnické osoby. Prosazuje práva
a oprávněné zájmy Sekce.
Článek 3 – Střet zájmů
Členka / člen jedná tak, aby nezavdal/a podnět k podezření o střetu zájmů. To znamená,
že svým jednáním nezvýhodňuje sebe, členy rodiny, blízké a příbuzné osoby a právnické
nebo fyzické osoby, se kterými měl/a nebo má obchodní nebo politické vztahy. Stejně tak
zamezuje možnému střetu zájmu soukromých aktivit a zastávané funkce (členství) v Sekci.
Pokud si členka / člen není jistá/ý, zda činnost, kterou bude vyvíjet, je slučitelná
s jejím / jeho členstvím, projedná svou aktivitu předem nejméně se dvěma členkami Rady
(jedna členka Rady by měla být předsedkyně nebo místopředsedkyně).
Článek 4 – Dary a jiné nabídky
Členka / člen neposkytuje ani nepřijímá či nevyužívá žádná zvýhodnění, laskavosti nebo
dary jakéhokoliv druhu. O eventuálních nabídkách, jež by mohly svým obsahem a
charakterem splňovat podstatu sponzorského daru pro Sekci (případně ČNS), informuje
Radu, která rozhoduje o přijetí či odmítnutí takového daru.
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Článek 5 – Zneužití informací
Členka / člen nevyužívá žádné informace získané v rámci členství pro svůj prospěch anebo
pro prospěch blízkých osob. Předcházet konfliktu zájmů považuje členka / člen za svou
přirozenou povinnost. Se získanými informacemi zachází v rámci jim příslušné ochrany, a
to jak hlediska práva, tak i obecných etických principů.
Článek 6 – Politická neutrálnost
Členka / člen se vyjadřuje apoliticky a stranicky neutrálně, nepodporuje žádné iniciativy
s výhradně politickým cílem.
Článek 7 – Závěrečné ustanovení
Členka / člen při vstupu do Sekce potvrdí písemně a svým podpisem stvrdí, že
přijala / přijal výše sepsaný Kodex a zavazuje se jej dodržovat po dobu členství.
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