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ETICKÝ KODEX 
 
 
1. Účelem tohoto etického kodexu je formulace principů, které Oxyprotect při své činnosti ctí a zastává a 

jejichž dodržování žádá od svých zaměstnanců, pracovníků a spolupracujících subjektů (dále jen 
„Spolupracovníci“), tak jak jsou popsána v tomto kodexu. 

2. Oxyprotect je apolitická, nezávislá nezisková organizace, která se zabývá problematickou onemocnění plic, 
zejména plicním karcinomem. Její aktivity jsou v souladu se strategiemi k zajištění dosažení cílů v oblasti 
podpory zdraví a prevence nemocí, zajišťování dostatečných finančních zdrojů na rozšíření preventivních 
programů a uplatňování s tím spojených principů i do oblasti preventivních intervencí. Dalším zájmem je 
zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatelstva k předcházení vzniku závažných onemocnění a podpoře zdraví, 
a to v souladu s principy, které vychází z individuálních potřeb občanů, z úcty k životu, respektuje 
důstojnost a lidská práva každého jedince bez ohledu na jeho názory, národnost, rasu, víru a náboženství, 
sexuální orientaci, barvu kůže, věk, pohlaví, majetkové poměry, politické přesvědčení nebo sociální 
postavení. 

3. Oxyprotect vykonává svou činnost v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními 
předpisy a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána 
a při své činnosti zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti, které vyplývají z evropského 
kulturního a historického dědictví a jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, 
zachovává úctu a loajalitu k České republice. 

4. Oxyprotect vykonává svou činnost na vysoké odborné úrovni s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a 
ochoty a bez jakýchkoli předsudků. 

5. Spolupracovníci a Oxyprotect v rámci komunikace jednají vždy korektně a se vzájemným respektem a 
dodržováním zásady dobrých mravů. Vzájemně si poskytují informace korektně a pravdivě bez projevů 
emocí a osobních postojů, které se netýkají společné činnosti.  

6. Spolupracovníci dbají vždy zájmů Oxyprotectu a zúčastněných stran, a chrání jejich důvěrné a osobní údaje 
v souladu s příslušnými právními předpisy.  

7. Spolupracovníci a Oxyprotect nesmí jednat svévolně k újmě nebo ve prospěch jakékoliv osoby či skupiny 
osob nebo orgánu či složky jiné právnické osoby. Zároveň předchází situacím, ve kterých by byli vystaveni 
možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení a tím by získali neoprávněný 
prospěch či výhodu pro sebe nebo někoho jiného.  

8. Spolupracovníci nesmí při svém rozhodování v rámci spolupráce s Oxyprotect a v souvislosti s 
rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě 
jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů, hodnocení věci a nestranného 
rozhodování. Dary nebo výhody, které Oxyprotect poskytuje Spolupracovníkům, tímto nejsou dotčeny. 

9. Korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se Spolupracovníci dozví, jsou povinni 
oznámit zástupcům spolku Oxyprotect. Spolupracovníci jsou současně povinni ihned oznámit nabídnutí či 
získání neoprávněné výhody. Ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tím nejsou dotčena. 

10. Oxyprotect i Spolupracovníci zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při činnosti 
Oxyprotectu, zejména o osobních a citlivých údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném 
právními předpisy, pokud nejsou této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěni. Povinnost 
mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání či jinou trestnou 
činnost. 

11. Informace o činnosti Oxyprotectu, plnění jejích funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti, zejména 
médiím a sdělovacím prostředkům sděluje výhradně Oxyprotect. 

 
 
Za Oxyprotect 
 
 
        PhDr. Dagmar Votrubová, DiS. 


