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Etický kodex zaměstnance Zotavovny VS ČR Přední Labská 
 

 

 

Etický kodex je dokumentem, shrnující pravidla chování všech zaměstnanců, kteří jej 

přijímají a deklarují dodržování stanovených pravidel a jsou si vědomi skutečnosti, že 

v případě jejich porušení a neprovedení patřičné nápravy bude toto řešeno se všemi důsledky. 

 

Hlavním cílem a společným zájmem zotavovny je rozvíjet a udržovat ekonomicky 

zdravé a prosperující prostředí. Pro naplnění tohoto cíle je nezbytné vnímat Zotavovnu Přední 

Labská jako společnost s jednotným charakterem, respektující zájmy klientů, zaměstnanců, 

obchodních partnerů i další veřejnosti.  

 

Obecné zásady 

 

Zotavovna při své činnosti dodržuje obecně závazné právní předpisy a základní lidské 

hodnoty, stejně tak pravidla slušného chování a etiky. Vztah k zaměstnanci je založen na úctě 

a důstojnosti každého člověka. Přijímání zaměstnanců a možnost kariérního růstu v rámci 

jejich způsobilosti a možností zotavovny bez diskriminace. Každý zaměstnanec zotavovny se 

snaží provádět svou práci na vysoké úrovni, protože je si vědom, že špatně odvedená práce 

jednotlivce, může poškodit jméno celého kolektivu. A jedním z hlavních cílů Zotavovny 

Přední Labská je právě udržet si dobré jméno, slušné a čestné jednání mezi sebou, vůči 

zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům. Zaměstnanci mají zájem se vzájemně 

informovat a jsou informováni vedoucími úseků o všem, co může zajistit, případně ovlivnit 

kvalitu a správný chod jejich práce. Za všech situací vystupuje zaměstnanec slušně a 

korektně, jedná pouze v rámci svých pravomocí. Zotavovna průběžně seznamuje zaměstnance 

se svými cíli a strategiemi tak, aby jim porozuměli a přijali je za vlastní. Poskytuje svým 

zaměstnancům zdravé a bezpečné prostředí, podporuje vzdělávání, plní závazky z platné 

kolektivní smlouvy.  

Pro zotavovnu je nepřípustné požadovat, přijímat, nabízet, slibovat či dávat úplatky či 

jiné hodnoty za účelem získání výhody v obchodním styku či k osobnímu prospěchu 

jednotlivce. 

 

Spolehlivost, odborná úroveň a trvale vysoká kvalita odváděné práce, je pro naše 

zákazníky samozřejmou podmínkou spolupráce. Vzhledem k vysokému konkurenčnímu 

prostředí je nutné, aby každý zaměstnanec byl po všech stránkách perfektním zástupcem 

zotavovny a to v jakékoli pracovní pozici. 

 

 

 

 

 

 


