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ETICKÝ KODEX 
 
 
 

Spolek Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.s., IČO 07360681, se sídlem Praha, 
Dubečská 3131/67, PSČ 100 00 (dále jen „ASPIDOP“), jež zastupuje Mgr. Vojtěch Kubec, předseda, vydává tento 
Etický kodex: 
 
Účelem etického kodexu ASPIDOP je stanovit základní pravidla chování všech členů ASPIDOP, ať již ze segmentu 
domácí zdravotní péče, tak terénních forem služeb sociálních, a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna 
očekávat zejména pak od jejich pracovníků – osob poskytujících péči v segmentu domácí zdravotní péče anebo 
v segmentu terénních sociálních služeb. 
 

Obecné etické zásady 
• Obecné zásady jsou zásadami, které se vyjadřují některé ze základních principů, na kterých je činnost člen 

ASPIDOP založena, a promítají se tak i dále v jednotlivých ustanoveních tohoto Kodexu. 

• Poskytování služeb členy ASPIDOP je založeno na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou 
vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte, v etickém kodexu Práv 
pacientů, jiných standardech a doporučených metodikách, příkladech dobré praxe, a dále se bezvýhradně řídí 
zákony a podzákonnými předpisy tohoto státu. 

• Každý člen je povinen zajistit, že osoby poskytující jeho jménem služby ctí jedinečnost každého člověka bez 
ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 
ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na jeho sociální postavení (minulé i 
současné). 

• Mezi základní hodnoty členové ASPIDOP řadí práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. 
Tyto principy se uplatňují v přístupu k osobám, kterým členové ASPIDOP své služby poskytují, a musí být v 
souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem. 

• Členové ASPIDOP usilují kontinuálně o zajištění vysoké odborné úrovně, a rozvoji (inovativnosti) jím 
poskytovaných služeb, vždy však při poskytování těchto služeb dbá na dodržování veškerých zákonných i 
podzákonných právních předpisů ČR, a zavazuje se vést a dodržovat standardy vztahující se k jeho činnosti, 
ať již jde o poskytování terénních zdravotních či sociálních služeb. 

• Součástí etického přístupu osob poskytujících služby jménem člena ASPIDOP třetím osobám je jejich vůle 
pomáhat jim na základě získaných znalostí, dovedností a zkušeností, a proto nebude poskytovat služby, ke 
kterým nemá příslušnou kvalifikaci, znalost, dovednost či zkušenost. 

• Členové ASPIDOP se dále zavazují aktivně podílet na rozvoji terénních zdravotních, či sociálních služeb (podle 
své profesní orientace), a to i v oblastech jejich komunitního plánování v lokalitách své působnosti či na úrovni 
celostátní, tak aby tyto služby stávaly dostupnější, kvalitnější, komfortnější a především efektivnější, jak pro 
uživatele služeb, tak pro systém, ze kterého jsou služby financovány (případně i pro uživatele, je-li 
samoplátcem). 

• Profesionální odpovědnost každého člena ASPIDOP a jejich zaměstnanců má prioritu před osobními zájmy, tj. 
osoby poskytující jménem člena ASPIDOP služby musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před 
svými soukromými zájmy, a dále služby, které poskytují, musí být na nejvyšší odborné úrovni. Závazek 
zaměstnanců členů ASPIDOP se pak obdobně uplatní i na samotné členy ASPIDOP, tak na osoby s nimi 
majetkově či personálně propojenými. 
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Etické zásady pracovníků členů ASPIDOP 
• Pracovník při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez 

ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení. 

• Zdravotnický pracovník dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na dodržování 
práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů a v Chartě práv hospitalizovaných dětí. 
Zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou svou odbornou schopností, s vědomím 
profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování utrpení a 
přispění ke klidnému umírání a důstojné smrti v domácím prostředí pacienta.  

• Pracovník poskytuje zdravotní či sociální péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a spolupracuje s odborníky i z 
jiných oborů. Při poskytování zdravotní péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své. 

• Pracovník je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou 
tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Související dokumentaci týkající se poskytované 
péče vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a znehodnocením. 

• Pracovník aktivně prohlubuje znalosti o právních předpisech platných pro jeho profesi a dodržuje je. 

• Pracovník nesmí podřizovat poskytování péče komerčním zájmům jiných subjektů. Vždy jedná primárně 
v zájmu osoby, které péči poskytuje. 

 

Pracovník a spoluobčané 
• Pracovník při poskytování péče respektuje životní hodnoty občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a 

náboženské přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců.  

• Pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje občanům informace, které jim pomáhají převzít 
spoluzodpovědnost za jejich zdravotní stav a případnou léčbu, anebo jejich sociální situaci a její řešení. V této 
souvislosti provádí i činnosti osvětovou vůči zainteresovaným subjektům, ať již jde o poskytovatele zdravotních 
služeb, dotčené orgány veřejné moci, tak i rodinné příslušníky osob, kterým má být péče zajištěna. 

• Pracovník je si vědom toho, že informace o pacientech či uživatelích sociálních služeb, jsou důvěrné a je 
si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem 
svého povolání. 

• Pracovník při poskytování péče dbá v maximální možné míře o zajištění intimity osob, kterým je péče určena.  

• Pracovník nesmí zneužít ve vztahu k osobě, o kterou pečuje jehí důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem. 

• Pracovník se snaží při poskytování péče docílit vztahu založeného na důvěře, který ctí práva osob, o které 
pečuje, reaguje na jejich aktuální rozpoložení, současně jsou respektována práva a povinnosti pracovníka jako 
poskytovatele zdravotní péče či péče sociální. 

• Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti a pravomocí, s potřebnou mírou 
autoregulace a empatie; tato povinnost se vztahuje obdobně i na pracovníka v sociálních službách. 

• Pracovník aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a intelektuální růst po celou dobu svého profesionálního 
života a své nové znalosti a dovednosti se snaží využít v praxi.  

• Pracovník usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované péče.  

• Pracovník poskytne nezbytně nutnou péči i nad rámec svých pravomocí, pokud ji nemůže 
poskytnout způsobilý pracovník a pokud nebezpečí, které plyne z prodlení, je větší než možné nebezpečí 
plynoucí z nedostatečných znalostí a dovedností pracovníka; vždy však v souladu s právními předpisy České 
republiky. 

• Pracovník jedná a vystupuje vždy tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a zvyšování 
společenského uznání jím vykonávaného povolání. 

• Pracovník při přebírání úkolu i při pověřování úkolem zodpovědně zvažuje kvalifikaci svou i ostatních 
pracovníků, se kterými při péči spolupracuje. 
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Pracovník a společnost 
• Při poskytování péče pracovník působí na zdravotní uvědomění a uvědomění v oblasti sociální situace 

jednotlivců. Podle svých odborných schopností se podílí na podporování a šíření zásad zdravého života, 
zásad ochrany životního prostředí, objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí. 

• Pracovník spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke zlepšení zdravotního a sociálního prostředí 
v životě lidí. 

 

Pracovník a spolupracovníci 
• Pracovník spolupracuje v rámci mezioborového týmu s ostatními odborníky tak, aby byly splněny všechny cíle 

plánu komplexní zdravotně-sociální péče o uživatele služeb.  

• Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i spolupracovníků jiných oborů. 

• Zdravotničtí pracovníci i pracovníci v sociálních službách se navzájem podporují ve svých odborných rolích 
a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.  

• Pracovník vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce pacienta, zejména pokud je péče o něho ohrožena 
nevhodným chováním nebo jednáním jiné osoby.  

 

Pracovník a profese 
• Pracovník je odpovědný za kvalitu jím poskytované péče a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání. 

• Pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese. 

• Pracovník se neustále snaží o rozvoj své profese, o rozvoj svého profesního zaměření a zvýšení své 
odborné úrovně. 

 

Členové ASPIDOP při jednání za ASPIDOP a mezi sebou 
• Člen ASPIDOP se v situaci střetu zájmů ASPIDOP se svými soukromými zájmy vzdá uplatnění svých 

členských práv při hlasování a rozhodování v orgánech ASPIDOP. 

• Základem vztahů mezi členy je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. 

• Člen ASPIDOP respektuje znalosti a zkušenosti ostatních členů. 

• Člen ASPIDOP vyhledává a rozšiřuje spolupráci s ostatními členy. 

• Člen ASPIDOP respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti ostatních členů. Kritické připomínky k nim 
vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem. 

• Člen ASPIDOP dbá na udržení a zvyšování odborné a společenské prestiže služeb poskytovaných ostatními 
členy ASPIDOP. 

• Člen ASPIDOP jedná v zájmu ASPIDOP při jednání se třetími subjekty ohledně činnosti ASPIDOP a dbá na 
dobré jméno ASPIDOP. 

• Člen ASPIDOP vždy postupuje s nejvyšší odbornou péčí. 

• Člen ASPIDOP vždy dbá na čestné a korektní jednání se třetími subjekty. 

• Člen ASPIDOP bere na vědomí, že tento etický kodex je pro něj závazný. 
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V Praze dne 14.8.2018 
 
 
Za Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Mgr. Vojtěch Kubec, předseda 

 
 
 
 
 
 
Schváleno shromážděním členů ASPIDOP dne 21.8.2018 coby součást stanov ASPIDOP. 
 
Za Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.s. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Mgr. Vojtěch Kubec, předseda 

 


