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Příloha č. 2 

 

 Etický kodex zaměstnance FN Plzeň  
 

Etický kodex stanovuje zásady chování a jednání zaměstnanců Fakultní nemocnice Plzeň vůči 
veřejnosti, vůči pacientům, dále vůči spolupracovníkům, kolegům a jiným osobám, s nimiž zaměstnanci 
FN přicházejí do kontaktu v souvislosti s výkonem svého povolání. Tyto zásady jsou součástí 
základních hodnot FN jako poskytovatele zdravotních služeb, výzkumné organizace a výukového 
pracoviště, které spoluvytváří, posilují a udržují její dobrou pověst. Navazuje na práva a povinnosti 
zaměstnanců stanovené v zákoníku práce a v dalších právních předpisech, v pracovním řádu FN 
a dalších interních předpisech a v profesních etických kodexech. 

Etický kodex nemůže postihnout všechny situace, které mohou nastat, a nemůže tak nahradit osobní 
odpovědnost a vlastní úsudek každého zaměstnance. 

 

Článek 1 

Kvalita a etika práce 

Zaměstnanci FN vykonávají své pracovní povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, interními 
předpisy, profesními standardy apod. a zároveň jednají v souladu s tímto Etickým kodexem. 

Zaměstnanci plní pracovní úkoly a povinnosti svědomitě, kvalitně, efektivně, ve shodě s posláním a vizí 
FN. 

Službu veřejnosti poskytují na vysoké odborné úrovni, kterou si v rámci celoživotního vzdělávání 
průběžně prohlubují nebo zvyšují a s plným vědomím své osobní odpovědnosti. 

Zaměstnanci FN vynakládají veškeré úsilí, aby zajistili maximálně efektivní a ekonomické využití 
finančních, technických a materiálních zdrojů, které jim byly svěřeny. Dbají též o ochranu dobrého jména 
FN. 

 

Článek 2 

Nestrannost a rovný přístup 

Zaměstnanci FN jsou povinni jednat se všemi klienty a dalšími partnery FN ve smluvních či obdobných 
vztazích v souladu se zásadami slušného chování, zdvořile, s porozuměním a úctou. Za zdvořilé 
chování se považuje jednání bez použití jakýchkoliv osobních či jiných invektiv nebo narážek, bez 
vulgarismů, ponižování apod. 

Zaměstnanci musí vykonávat svoji práci nestranně, bez nadržování, ovlivňování nebo nepřátelství a bez 
ohledu na postavení, pohlaví, rasu, náboženství, politické přesvědčení nebo názory druhé osoby. 

Zaměstnanci při poskytování zdravotní péče kromě výše uvedených zásad vychází z individuálních 
potřeb nemocného, úcty k životu, respektují lidskou důstojnost a lidská práva každého jedince bez 
ohledu na národnost, rasu, víru a náboženství, sexuální orientaci, barvu kůže, věk, pohlaví, majetkové 
poměry, politické přesvědčení nebo sociální postavení. Při poskytování zdravotní péče vychází 
zdravotničtí zaměstnanci rovněž ze zásad stanovených stavovskými etickými předpisy a kodexem 
Práva pacientů. 

 

Článek 3 

Vztah k pacientovi 

Pro zaměstnance FN je na prvním místě vždy pacient, jeho zájem a jeho bezpečnost. Pacient je vždy 
respektován jako rovnocenný partner, který rozhoduje o poskytnutí/neposkytnutí zdravotních služeb, 
které zdravotnický pracovník navrhuje. 

Zaměstnanci FN nesmí zneužít ve vztahu k pacientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem. 

Zaměstnanci FN jsou povinni respektovat důvěrnost informací o zdravotním stavu pacientů a všech 
dalších informací poskytnutých jim pacientem a jejich ochrana je jejich osobní zodpovědností. 
Zdravotnická dokumentace pacientů je v souladu s příslušnými právními předpisy a interními normami 
FN přísně důvěrná. 
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Článek 4 

Vztahy mezi zaměstnanci 

Příloha č. 2 

Základem vztahů mezi zaměstnanci FN je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování 
spolu s vzájemným respektováním kompetence a s přiznáním práva na odlišný názor. 

Zaměstnanci    FN    nesmí    podceňovat    a    znevažovat    profesionální    dovednosti,    znalosti 
i poskytované služby zaměstnanců své i odlišné profese, používat ponižujících výrazů o jejich osobách, 
komentovat nevhodným způsobem jejich činnost v přítomnosti jiných osob ani na sociálních sítích. 

Všichni zaměstnanci společným úsilím vytvářejí v pracovních týmech atmosféru spolupráce a důvěry, 
uplatňují vstřícné a korektní mezilidské vztahy, respektují a uznávají práci druhých a přispívají tak ke 
zvyšování úrovně pracovní kultury ve FN. 

Zaměstnanci FN předávají své odborné znalosti, poznatky a zkušenosti svým spolupracovníkům, 
podporují týmovou práci vedoucí k naplnění stanovených cílů a jsou připraveni pomoci 

spolupracovníkům. Kolegiálně spolupracují na společných úkolech se zaměstnanci ostatních pracovišť 
FN. 

 

Článek 5 

Zneužití pracovního postavení 

Zaměstnanci nevyužívají výhody vyplývající z jejich pracovního postavení, informace získané při výkonu 
práce, své pravomoci a vliv ve prospěch svůj či jiné osoby. 

Zaměstnanci nakládají s potřebnou důvěrností s informacemi získanými při výkonu práce a poskytují 
jim příslušnou ochranu. Přihlíží přitom k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném 
příslušnými zákony. 

Zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají dary, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo 
zdánlivě ovlivnit výkon jejich pracovní činnosti, narušit profesionální přístup k věci, ovlivnit jejich 
rozhodování či přístup k dané osobě nebo instituci nebo která by bylo možno považovat za odměnu za 
práci, která je jejich povinností. 

Zaměstnanci jednají tak, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním ve FN nedostali do postavení, které 
by je zavazovalo nebo činilo přístupnými nežádoucímu vlivu jiných osob. 

 

Článek 6 

Věda a výzkum 

Zaměstnanci FN neumožní využívání vědeckých poznatků v rozporu s etickými principy, vždy budou 
obhajovat svobodu vědeckého bádání a výměny informací za současného respektování a dodržení 
autorských práv, práv duševního vlastnictví a s tím souvisejících práv FN. 

V rámci výzkumu zaměstnanec FN přijímá odpovědnost za kvalitu a hodnověrnost výsledků své 
výzkumné činnosti, uznává duševní a hmotný přínos ostatních členů týmu k výsledku týmové práce, 
plánuje a využívá efektivně finanční i personální zdroje pro výzkum, korektně interpretuje výsledky 
výzkumu a vývoje a to jak vlastních, tak jiných výzkumných pracovníků, respektuje publikační a další 
pravidla pro zveřejňování a poskytování výsledků výzkumu a vývoje, odmítá plagiátorství nebo falšování 
výsledků. 

Zaměstnanec FN nepřipustí, aby jeho zájem byl nadřazen zájmům pacientů nebo zdravých 
dobrovolníků. 

 

Článek 7 

Střet zájmů 

Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého  zájmu s jeho postavením jakožto 
zaměstnance FN Plzeň. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké 
a příbuzné osoby a dále právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní vztahy. 
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Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních 
povinností nebo tento výkon omezuje. Pokud si není zaměstnanec jist, zda jde o činnost slučitelnou 
s jeho výkonem práce ve FN Plzeň, projedná záležitost se svým nadřízeným. 

Zaměstnanci se neúčastní rozhodování ve věci, ve které jsou v konfliktu zájmů plynoucích z jejich 
pracovních či osobních vztahů. Pokud se takového rozhodování účastní, musí existenci konfliktu zájmů 
oznámit ostatním spolurozhodujícím osobám nebo přímému nadřízenému, mají-li rozhodovat sami. 

Konflikty zájmů musí být vždy řešeny v souladu s příslušnými právními předpisy a etickými principy. 
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat interní předpisy FN upravující protikorupční opatření. 

 
 
 

Článek 8 

Oznámení nepřípustné činnosti 

Zaměstnanec je povinen, v případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku FN nebo na majetku, který 
má FN pronajat nebo zapůjčen nebo je s ním oprávněna nakládat, podvodné či korupční jednání, 
oznámit tuto skutečnost neprodleně svému nadřízenému. 

V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s platnou právní legislativou či vnitřními 
předpisy FN, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost neprodleně svému nadřízenému. 
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