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Etický kodex 

 Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace 

Tento etický kodex vychází z Listiny práv a svobod a Etického kodexu sociálních 
pracovníků ČR. Je dokumentem upravujícím pravidla výkonu poradenství a práce 
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (dále též SOS - Asociace). Jeho cílem je stanovit 
etické požadavky a zajistit dodržování vysoké profesionality a morálního standardu 
v oblastech poskytovaného poradenství, jakož i transparentnosti vystupování a jednání 
SOS – Asociace. 

Cílem přijetí kodexu je uvést v praxi Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace etická pravidla 
pro poradce při výkonu poradenské činnosti této organizace, jakož i při dalších činnostech 
organizace. Tímto jsou zakotvena a přijata jednotná a uznávaná pravidla, která slouží 
potřebám poradců, klientů i lektorů, kteří připravují poradce na výkon této činnosti, a pro 
informaci i pracovníkům spolupracujících institucí. 

 I. Etická odpovědnost poradce vůči klientům 

1. Osobní poradenství 

 Poradce při své činnosti dbá dodržování zákonů a přitom:   

a) využívá svých odborných znalostí k hájení zájmů a práv spotřebitelů i jiných klientů 
vyhledávajících specializované poradenství poskytované SOS – Asociací s cílem zajištění 
rovnoprávného postavení klientů při obraně jejich práv,  

b) při výkonu poradenství používá jako základní metodu práce rozhovor, ten musí vést tak, 
aby klientovi umožnil pochopit podstatu jeho problému a navrhnout možnosti řešení.  Rady a 
informace předávané klientovi musí být pro něho zcela srozumitelné. Vždy si formou vhodně 
zvolených otázek ověří, zda správně rozumí klientovu problému a také zda klient rozumí 
poskytnuté odpovědi a následnému postupu. Poradce vede rozhovor s klientem citlivě, 
empaticky a pečlivě klientovi naslouchá, 

c) citlivě vede své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti a přitom je podporuje při hledání 
možností k řešení jejich problémů, 

d) jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů, 

e) s klientem jedná s úctou, bez jakýchkoliv předsudků nebo diskriminace na základě rasy, 
barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, věku, náboženství, národnosti, rodinného stavu, 
politického přesvědčení, psychického nebo fyzického handicapu nebo jakéhokoliv jiného 
zaměření, osobní vlastnosti, postavení nebo stavu, vzdělání, 

f) klient má právo na to, aby s ním bylo v průběhu poskytování poradenství jednáno s 
respektem a důstojností, proto poradce nehodnotí postoje a názory klientů a nesoudí je, 
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g) jedná s klienty s účastí, empatií a péčí, i když jim nemůže pomoci, poučí klienty o 
zaměření a působnosti poradenství SOS – Asociace a poskytne mu základní poradenství, 
kterým ho odkáže na kompetentní orgány, které jsou oprávněny řešit jejich problém, 

h) v rámci jednání s klientem, poradce neuvádí své osobní názory ani nevyjadřuje své pocity 
na projednávanou věc, poradenství poskytuje jen v rámci dané právní úpravy, nevyjadřuje se 
k činnosti jiných institucí či organizací, zejména nehodnotí rozhodnutí soudu, v případě věci 
rozhodnuté soudem, doporučuje pouze podání řádných nebo mimořádných opravných 
prostředků, jakožto jedinou možnost obrany a respektování pravomocných rozhodnutí, 

i) podává přesné a úplné informace ve věcech týkajících se poskytovaného poradenství a 
upozorní klienty na to, že komplexní poradenství včetně zastoupení jim může poskytnout 
pouze advokát, 

j) zachovává soukromí klientů a mlčenlivost ve věcech, které s klientem projednává, 
s výjimkou případů, kdy byl mlčenlivosti klientem nebo na základě zákona zproštěn, 

k) nejedná v rozporu se zájmy klientů,  

l) případné další aktivity ve prospěch klienta musí poradce provádět s jeho vědomím a 
výslovným souhlasem. 

2. Elektronické, písemné a telefonické poradenství 

Etická pravidla pro osobní poradenství se přiměřeně aplikují též na telefonické poradenství. 
Taktéž se vztáhne na elektronické a písemné vyřizování dotazů se zvláštním důrazem na 
včasnost vyřizování těchto dotazů. Jsou vyřizovány v co možná nejkratších časových 
termínech - rychlost splnění úkolů však nesmí být nikdy kompenzována snížením kvality a 
odbornosti. V případě hrozby marného uplynutí lhůt daných klientovi, je poradce povinen 
odpovědět obratem nebo zajistit přes pověřeného pracovníka přidělení věci jinému poradci ke 
zpracování. 

II. Profesní vymezení 

Poradce se orientuje ve spotřebitelské problematice či v právní problematice, která je mu 
přidělena jako specializované odborné poradenství. Poradce usiluje o svůj odborný růst, 
zejména rozvíjí své schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu poradenství. Při 
výkonu poradenství se poradce řídí platnými právními předpisy a tímto kodexem. 

Poradce poskytuje pouze ty služby, které spadají do jeho odborné kompetence. Nesepisuje 
podání (soudu, orgánům či institucím, prodejcům, zhotovitelům, dodavatelům) jménem SOS 
– Asociace, k tomu je oprávněn pouze předseda sdružení nebo poradce jím pověřený. Poradce 
může klientovi pomoci sepsat podání, odvolání, odstoupení od smlouvy apod., pouze jeho 
jménem nebo předáním vzoru. V rámci své činnosti v SOS - Asociace nevykonává advokátní 
služby ani nezastupuje klienta u soudu či při jiných úředních jednáních. 
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III. Odpov ědnost vůči Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace 

Poradce vždy dbá na udržení a zvyšování prestiže poradenství i postavení SOS – Asociace ve 
společnosti. 

Poradce včas, svědomitě a odpovědně plní své povinnosti vyplývající z jeho zařazení a 
působení v SOS - Asociace. 

Respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, jejich 
znalosti využívá pro svůj odborný růst, naopak své znalosti a dovednosti mezi nimi rozšiřuje. 
Zároveň respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a 
dobrovolných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu 
poskytovaného poradenství i vykonávané práce. 

Mimo samostudia se poradce účastní pořádaných školení a porad s cílem aktualizování, 
udržení a zvýšení odborné úrovně své práce v poradenství, což je základ pro udržení 
stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit problémy. 

Při své práci poradce dbá, aby podpořil studenty při získávání kvalitního praktického výcviku 
a aktuálních praktických znalostí. Nové poradce zapracovává a dbá jejich začlenění do 
kolektivu. 

Jednání poradce musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními. 

IV. Transparentnost a ochrana dobré pověsti SOS - Asociace 

SOS – Asociace vystupuje jak dovnitř organizace, tak navenek maximálně transparentně a 
důstojně, aby bylo chráněno dobré jméno a dobrá pověst organizace. SOS – Asociace 
nepřijímá proto jakoukoliv podporu ve formě darů peněžitých či nepeněžitých od jednotlivců, 
organizací či institucí, které systematicky porušují práva spotřebitelů, dopouštějí se nekalých 
praktik, nebo jinak systematicky porušují právní řád České republiky. 

SOS – Asociace spolupracuje s jednotlivci, organizacemi či institucemi, které jí napomáhají 
dosahovat účelu a cílů, pro něž byla SOS – Asociace založena, ovšem pouze takovou formou 
spolupráce, která neohrožuje důvěryhodnost, dobré jméno a nezávislost SOS – Asociace. 
O splnění těchto požadavků rozhoduje SOS – Asociace na základě vlastního uvážení. 

SOS – Asociace přijímá též případné stížnosti a připomínky ke své činnosti, na které reaguje 
v přiměřené lhůtě. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo žádat o 
přezkoumání vyřízení stížnosti předsedkyni SOS – Asociace. Proti tomuto přezkoumání není 
přípustná stížnost ani žádost o nový přezkum. 

SOS – Asociace zveřejňuje pravidelné zprávy o své činnosti včetně přehledu hospodaření, 
minimálně jednou ročně v rámci své výroční zprávy. 

V Brně dne 7. 1. 2013 


