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Etický kodex spolku Otevíráme 

zastřešující organizace sítě Science Café Czech Republic 
 
 
Úvod  
Misí zapsaného spolku Otevíráme (dále v textu také jako „Spolek“) je pomáhat šířit a předávat 
poznání z různých oblastí lidské činnosti zejména prostřednictvím diskusních večerů, publikací a 
společenských akcí, které jeho členové sami vytvářejí, organizují nebo pomáhají realizovat.  
 
Vzdělání a poznání je podle nás klíčové pro lidský pokrok a svobodu. Chceme svým dílem 
přispět k vytváření občanské společnosti, kde se lidé mohou svobodně dozvídat a sdílet 
informace a zkušenosti z oblasti vědy a umění. Doufáme, že tím přispějeme k tomu, že lidé získají 
novou inspiraci pro vlastní práci, že v někom zažehneme vášeň pro poznání, umožníme nový 
pohled na svět. Chceme pomoci překonat bariéry mezi lidmi, udělat lidi tolerantnější, otevřenější 
a odvážnější pouštět se do vlastních aktivit. Chceme být zároveň důvěryhodným partnerem a 
svým vystupováním a integritou být vzorem pro ostatní.  
 
Smysl Etického kodexu  
Tento Etický kodex byl vytvořen s cílem formulovat základní principy a hodnoty členů Spolku a 
dát najevo všem potenciálním členům, partnerům a spolupracovníkům, na jakých principech a 
hodnotách stavíme naše snažení. Získat si dobré jméno je těžké a my usilujeme o to, vydobýt pro 
spolek Otevíráme takový respekt, že budeme inspirací a vzorem nejen v tom co děláme, ale i v 
tom jak to děláme.  

 
Platnost Etického kodexu  
Etický kodex platí pro všechny členy Spolku a každý člen ho musí znát a rozumět jeho významu. 
Jde zároveň o optiku, kterou se díváme na naše partnery a spolupracovníky. Jsou to hodnoty, 
kterými se řídíme v naší každodenní činnosti. Každý člen spolku by měl podporovat ostatní členy 
Spolku a partnery v dodržování Etického kodexu. V případě jakýchkoli pochybností o smyslu 
těchto principů a hodnot nebo v případě pochybností jak se v určité konkrétní situaci zachovat, 
aby dané jednání bylo v souladu s Etickým kodexem, se každý člen může obrátit na vedení 
Spolku (Výkonný výbor, Dozorčí radu nebo Valnou hromadu), které je povinno se takovýmito 
záležitostmi zabývat.  

 
Inspirace  
Inspiraci pro tento Etický kodex jsme čerpali z obdobných deklarací společností jako General 
Electric, Philips, PriceWaterhouseCoopers, Hospodářská komora ČR a dalších.  
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Základní hodnoty a principy Spolku  
Členové spolku Otevíráme se při svém jednání řídí zejména následujícími hodnotami a principy:  
 
Čestnost  
Člen Spolku jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost nejen svou, ale i čest Spolku, aby neohrozil 
svým jednáním jeho dobrou pověst. Každý člen Spolku jedná v souladu s všeobecně uznávanými 
morálními hodnotami a vždy jedná tak, aby se vyhnul střetu zájmů. Tentýž přístup prosazuje u 
svých kolegů a partnerů.  
 
Upřímnost  
Mezi sebou i s partnery jednáme upřímně a otevřeně. Respektujeme naše partnery, kolegy, hosty, 
návštěvníky našich akcí a prostředí kolem nás.  
 
Profesionalita  
Jednáme profesionálně, snažíme se vše dělat na co nejvyšší úrovni, a to i s omezenými 
prostředky. Nic neodbýváme, snažíme se ze sebe vydat to nejlepší. Hledáme stále cesty, jak dělat 
věci lépe.  
 
Přátelskost  
Podporujeme vznik takového prostředí, ve kterém je radost pracovat. Nejde nám o formality a 
hierarchii, ale o to společně vytvářet dobré věci. Snažíme se, abychom v rámci naší práce vytvářeli 
takovou atmosféru, která zajistí doboru týmovou spolupráci a ve které se lidé cítí dobře.  
 
Nezávislost  
Chráníme svou nezávislost, nesnažíme se získat výhody prostřednictvím spolupráce s politickými 
stranami či politickými organizacemi. Spolupracujeme jen s takovými partnery, kteří si cení naší 
práce a jejichž činnost je v souladu s naším posláním a hodnotami.  
 
Integrita  
Ve všech svých aktivitách respektujeme platné zákony i nepsané etické a morální normy. 
Podporujeme ochranu základních lidských práv a nepodílíme se na činnostech, které tato práva 
porušují.  

 
Co je nepřípustné  
Je nepřípustné, aby člen Spolku nabízel či přijímal úplatky, diskriminoval či nějakým jiným 
způsobem obtěžoval své spolupracovníky. Spolek nebude přijímat dary od osob, které by mohly 
svou činností či špatnou pověstí poškodit dobré jméno Spolku. Spolek sám o sobě se nebude 
angažovat v politice.  

 
Porušení Etického kodexu  
Každý člen Spolku je povinen důsledně a náležitě dodržovat tento Etický kodex a podporovat v 
tom i ostatní členy a partnery. Pokud se dozvíme o porušení Etického kodexu nebo budeme mít 
takové podezření, prošetříme situaci a podnikneme přiměřené kroky k nápravě. Proti osobám, 
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které poruší Etický kodex, bude zahájeno disciplinární řízení a v krajním případě mohou být 
zbaveni členství ve Spolku. Disciplinární řízení bude zahájeno rovněž s osobami, které nařídí či 
schválí porušení Etického kodexu. Člen spolku si je vědom toho, že poruší-li hrubým způsobem 
zásady uvedené v tomto Etickém kodexu, porušuje tak zároveň podmínky pro členství a dává tím 
podnět k odpovídajícímu postupu v souladu se stanovami Spolku.  

 
Monitorování dodržování Etického kodexu  
Dodržování Etického kodexu je monitorováno a vyhodnocováno Dozorčí radou Spolku, která 
následně informuje Valnou hromadu Spolku. Dozorčí rada zároveň navrhuje Valné hromadě 
změny či doplnění Etického kodexu. 
 
 
 
 
Otevíráme, z. s.  
Sídlo: Dobrovského 31, 170 00 Praha 7  
IČ 22735291  
www.otevirame.cz 
Otevíráme, z. s. je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19028 
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