Etický kodex
Klubu přátel rozhleden, z.s. (dále jen Klubu)
1. Poslání Klubu
Naplňovat svou činností poslání Klubu, v souladu s jeho Stanovami a směrnicemi, kterým je
zejména:
1. Dobrovolná péče o rozhledny včetně kulturní a osvětové činnosti ve vztahu k těmto objektům.
2. Ochrana objektů rozhleden před devastací a zpřístupnění rozhleden veřejnosti způsobem, který
je nepoškozuje.
3. Členové Klubu dbají o uchování stávajících objektů i o jejich údržbu a podporují stavbu a
zpřístupnění nových rozhleden.
4. K zajištění své činnosti Klub usiluje o získání nových sponzorů či příspěvků, jakož i provozuje
vlastní stálou či příležitostnou vedlejší výdělečnou činnost.

2. Hodnoty
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Dbát dobrého jména Klubu a posilovat tak jeho důvěryhodnost při jednání s veřejností,
úřady, médii a dalšími.
Dbát dobrého jména Klubu a posilovat tak jeho důvěryhodnost, vzájemně otevřenou
komunikaci mezi orgány Klubu, jako i všemi členy Klubu.
Dbát při své činnosti na odbornost a přesnost.
Navzájem se informovat, spolupracovat a postupovat společně.
Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o Klubu, jeho členech, projektech a způsobu
financování, ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na Internetu.
Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
Respektovat základní lidská práva a svobody.
Ve svém jednání nikdy nezneužívat Klub ke svému osobnímu prospěchu či prospěchu třetí
osoby.
Při svém jednání vždy postupovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami a nařízeními.

3. Financování
1. Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
2. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu se zákonnými,
demokratickými, právními a etickými normami.
3. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí
střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
4. Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem
naplňovat poslání Klubu.
5. Veškeré získané finanční prostředky vždy využít k naplňování cílů Klubu.

4. Porušení etického kodexu
Dojde-li k narušení etického kodexu, je nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit jakémukoliv
členu výkonného výboru, který svolá mimořádnou schůzi výkonného výboru. Předmětem
schůze bude posouzení závažnosti porušení etického kodexu a vyvození důsledků. V závislosti
na míře závažnosti může v krajním případě výkonný výbor svolat mimořádné shromáždění za
účelem hlasování o vyloučení člena Klubu, který porušení etického kodexu způsobil. Toto
hlasování a diskuse k němu může být uskutečněno i per rollam.

Takovými přestupky se rozumí zejména:
1. Vyjádření člena Klubu v hromadných sdělovacích prostředcích v rozporu s posláním a
hodnotami Klubu > následuje návrh na okamžité vyloučení.
2. Nepatřičné chování člena Klubu na rozhlednových objektech vůči obsluhujícímu personálu
či jeho nadřízeným > následuje návrh na okamžité vyloučení.
3. V případě požadavku provozovatele nepřístupného objektu nepublikovat veřejně snímky a
zápisy z akce (možno pouze v Rozhlednáři pokud nebude nadále veřejně přístupným
periodikem – byť na webu KPR), respektovat tyto požadavky > následuje návrh na
okamžité vyloučení.
4. Pořádání „trucakcí“ v době řádně ohlášené a realizované akce Klubu, případně odrazování
ostatních od účasti na ohlášené akci s příslibem opakování téhož později. > následuje
napomenutí a „podmínka“.
5. Snaha o opakování úspěšné akce Klubu na nepřístupném objektu bez svolení původního
iniciátora akce (důvod – často nás provozovatel pustí na nepřístupný objekt pod podmínkou
necourání dalších skupin). Akci je možno opakovat jiným členem pouze po dohodě
s původním iniciátorem. > přestupky bude řešit výbor.
6. Veřejné přiznávání se (na rozhlednářských webech) k násilnému/nenásilnému vnikání na
nepřístupné objekty > následuje návrh na okamžité vyloučení.
7. Nedodržení avizované otevírací doby na rozhlednách provozovaných Klubem (vyjma
extrémních povětrnostních či jiných podmínek) > následuje napomenutí a „podmínka“.
8. Krácení tržeb při službách na rozhlednách > následuje návrh na okamžité vyloučení.
9. Člen Klubu nebude šířit vnitroklubové materiály dále odstoupivším bývalým členům
Klubu, svým známým a nečlenům (zejména Rozhlednář) s výjimkou rodinných příslušníků.
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