
 

 
 

Nadace Křižovatka je nestátní nezisková organizace, jejímž účelem je podpora rozvoje zdravé lidské 

společnosti v kontextu celé délky lidského života a jeho harmonické sounáležitosti s přírodou. Od doby 

založení v roce 1995 doposud se věnuje prevenci Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a 

možnostem ochrany ohrožených dětí. 

Je si plně vědoma odpovědnosti, kterou má vůči společnosti, jednotlivcům i přírodě a proto vytvořila 

soubor etických norem, kterými se řídí. 

ETICKÝ  KODEX  NADACE  KŘIŽOVATKA 

1. Při naplňování nadačních projektů důsledně dodržuje zákony České republiky, Všeobecnou deklaraci 

lidských práv OSN, Chartu Organizace spojených národů a další globálně akceptované deklarace a 

úmluvy. 

2. Při své činnosti se řídí základními etickými zásadami a pravidly slušného chování tak, aby vzájemná 

spolupráce s dárci, příjemci příspěvků, zaměstnanci, spolupracovníky a všemi zúčastněnými stranami, 

vždy probíhala korektně, vstřícně a otevřeně. 

3. Poskytuje veřejnosti možnost seznámit se základními dokumenty nadace, kterými jsou Zakládací listina 

a Statut nadace. O své činnosti každoročně informuje ve výroční zprávě, v níž uvádí také výsledky 

hospodaření s majetkem, přehled přijatých darů a informaci o jejich konkrétním využití. 

4. Svěřené prostředky používá výhradně pro účely, ke kterému jsou určeny, nebo o kterém rozhodla 

správní rada v souladu se Statutem nadace. Nadační dary používá transparentním způsobem, 

respektuje projevenou vůli a přání dárců ohledně využití jejich darů. O přijatých darech a vydaných 

příspěvcích vede řádnou evidenci. Zveřejnění jména dárce předem konzultuje. 

5. Dbá na minimalizaci nákladů na vlastní provoz a administrativu. Spotřebu energií minimalizuje jak z 

ekonomického, tak i z ekologického hlediska. S nadačním jměním a veškerým majetkem hospodaří tak, 

aby byl trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů, které budou použity pro plnění 

nadačních cílů a projektů. 

6. K žadatelům a příjemcům nadačních příspěvků se chová s úctou a respektem. Striktně dbá na 

diskrétnost a ochranu osobních údajů. 

7. Členové orgánů nadace, zaměstnanci, externí spolupracovníci i dobrovolníci usilují o to, aby své cíle a 

názory definovali jasně a srozumitelně. Jednají vždy s vědomím svého dílu odpovědnosti za celkový 

obraz Nadace Křižovatka, práci provádějí kvalitně a dbají na dobrou pověst nadace. 

 

 



 

 
 

 

Spolupracuje s organizacemi a partnery, kteří stejně jako Nadace Křižovatka respektují zákony, 

etické normy, lidská práva a poctivé pracovní postupy, především: 

a) Dětská práce - nezaměstnává děti, které nedosáhly zákonem stanoveného věku pro zaměstnání. 

b) Nucená práce – nevyužívá jakoukoli formu nucené práce. Veškerá práce musí být dobrovolná. 

Pracovníkům musí být dovoleno mít kontrolu nad svými identifikačními doklady (např. pasy, 

pracovní povolení nebo jakékoli jiné osobní a právní dokumenty). 

c) Náhrady a pracovní doba – řídí se všemi platnými zákony a závaznými odborovými normami, 

které se týkají pracovní doby, přesčasů, mezd a výhod. 

d) Zdraví a bezpečnost -  řídí se platnými nařízeními v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci. 

e) Úplatkářství a korupce – nenabídne jakoukoli odměnu nebo nepřislíbí její poskytnutí za účelem 

neoprávněného ovlivnění úředního aktu nebo dosažení neoprávněné výhody, aby získala nebo 

si udržela obchodní příležitost. 

f) Střet zájmů - střet zájmů nastává v případě, že jedinec má soukromý/osobní zájem, který by 

mohl ovlivnit jeho rozhodnutí.  

g) Životní prostředí – řídí se všemi platnými zákony, nařízeními a normami v oblasti životního 

prostředí. 

 

Etický kodex Nadace Křižovatka je platný od 29.11.2018 

 

Schváleno správní radou Nadace Křižovatka 29.11.2018. 


