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Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy1,
z jehož textu vyplývá následující
,
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ETICKE DESATERO ZAMESTNANCU DZS
Při vědomí důležité společenské role Domu zahraniční spolupráce (DZS) se jako jeho zaměstnanci

zavazujeme respektovat a dodržovat následující pravidla:
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Vědomí

vysoké zodpovědnosti
Jsem si vědom/-a vysoké zodpovědnosti za činnosti spjaté s výkonem veřejné správy, která je
službou veřejnosti.
Objektivnost a rovný přístup
Pracovní záležitosti řeším a rozhoduji objektivně a nestranně, v souladu s veřejným zájmem
a při dodržení rovného přístupu.
Podpora dobrého jména DZS
Zdržuji se jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno DZS, přímo nadřízených orgánů nebo
zainteresovaných stran.
Důsledné vyhýbání se střetu zájmu
Předcházím situacím, ve kterých bych mohl/-a být vystaveni-a střetu zájmu a vyhýbám se
aktivitám, které se neslučují s řádným výkonem mých pracovních povinností.
Etické a bezpečné zacházení s informacemi
Zachovávám mlčenlivost u citlivých údajů získaných při výkonu práce a dbám na bezpečnost
informací (dodržuji zásadu čistého stolu, zabezpečení počítače a dalších digitálních zařízení).
Efektivní zacházení s finančními zdroji a dodržování lhůt
Materiální, lidské a finanční zdroje používám hospodárně a účelně. Pracovní záležitosti řeším
bez zbytečného odkladu, dodržuji zákonné lhůty a stanovené termíny.
Neúplatnost
V souvislosti s vykonáváním svých pracovních povinností nepřijímám dary či jiná zvýhodnění
pro sebe nebo někoho jiného.
Reprezentativnost
V soukromém i pracovním životě svými činnostmi, jednáním, oblékáním a chováním podporuji
důvěryhodnost a vážnost DZS.
Vysoká odborná úroveň a profesní rozvoj
Průběžně si doplňuji a prohlubuji své znalosti a dovednosti, které jsou potřebné k vykonávání
mých pracovních povinností.
Pozitivní způsob jednání s žadateli, kolegy a dalšími zainteresovanými stranami
Kolegům a dalším zainteresovaným stranám podávám pravdivé a úplné informace a při
komunikaci s nimi jednám slušně, s ochotou a porozuměním.

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy je v plném znění ke stažení zde:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Eticky kodex uredniku a zamestnancu verejne spravy.pdf
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