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Etický kodex 

 

Společnost Davida Mühlhandla provozuje svou činnost v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

Nad rámec těchto právních předpisů se všichni spolupracovníci řídí etickým kodexem. 

Etický kodex zahrnuje:  

 základní principy charakterizující etiku společenství a vztah s klienty 

 standardy upravující kontrolu práce našich spolupracovníků a systém kontroly dodržování etického kodexu 

Základní principy etického kodexu 

1. Profesionalita 

Všichni spolupracovníci společnosti, jsou pečlivě proškoleni na své pozice a jsou jim řádně vysvětleny jejich 

role a pravomoci. Spolupracovníci jsou pravidelně doškolováni v rámci vývoje trhu s finančními produkty a 

rozvoje technik managementu. 

Organizace poskytuje vhodné nástroje pro vzdělávání a odborné semináře. 

 

2. Transparentnost a úplnost informací 

Veškeré informace poskytnuté našimi spolupracovníky jsou úplné, pravdivé, srozumitelné a přesné. 

Jakékoliv zamlčení údajů za účelem osobního obohacení je nepřípustné. Našim klientům poskytujeme 

komplexní informace ze všech nám dostupných zdrojů. 

 

3. Nezávislost 

Jednou z našich hlavních deviz je nezávislost. Jakákoliv náklonnost ke konkrétním produktům některého 

z našich partnerů je nepřípustná. Klient je informován o alternativách k nabídnutému produktu a řešení. 

 

4. Ochrana osobních údajů 

Spolupracovníci nesmějí používat získané informace k jinému účelu, než k plnění svých pracovních 

povinností. Platí absolutní ochrana osobních údajů našich klientů. Veškeré osobní údaje nesmí být 

zpracovávány za jiným účelem, než byly poskytnuty. 
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5. Komunikace 

Jsme otevřeni vůči všem, na něž má naše činnost dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran 

a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně. Veškeré požadavky a dotazy jsou vyřízeny co 

nejdříve a co nejprofesionálněji. 

 

6. Spokojenost klientů 

Naše společnost přikládá nejvyšší důležitost zachování vysoké kvality poskytování služeb a stálému 

zlepšování klientské spokojenosti. K tomuto cíli nám dopomáhají interní nástroje a procesy sloužící také ke 

sledování spokojenosti klientů. Jakékoliv pokusy tyto procesy a činnosti ovlivnit jsou nepřípustné. 

 

Standardy upravující kontrolu práce našich spolupracovníků a systém kontroly 

dodržování etického kodexu. 

1. Řízení lidských zdrojů 

Všichni spolupracovníci jsou přijímáni na základě výběrového řízení. Pro všechny spolupracovníky platí 

stejné podmínky spolupráce. Žádné nestandardní podmínky práce, vykořisťování nebo zneužívání 

společenského postavení nejsou tolerovány. 

Odmítáme jakoukoliv formu diskriminace při náboru nových spolupracovníků, jejich řízení či kariérním 

rozvoji. 

Při náboru a v průběhu trvání spolupráce budou spolupracovníkům podávány jasné a konkrétní informace 

o činnosti společnosti a odměňování. Po celou dobu spolupráce poskytuje společnost spolupracovníkům 

informace, které jim usnadní pochopení jejich činnosti a umožní činnost řádně vykonávat na pozici, kterou 

v organizaci zaujímají. K tomuto účelu organizace pořádá odborné semináře a školení, které jsou přístupny 

všem spolupracovníkům. 

 

2. Systém kontroly 

Ve společnosti Davida Mühlhandla je nastaven systém kontroly práce od nejnižších pozic po majitele. 

Všechny kroky jednotlivých spolupracovníků, jež mají dopad na klienta, musí být schváleny dle interního 

schvalovacího systému. Tento systém slouží k ochraně zájmů klientů a kontrole správnosti navrhnutých 

řešení. 

 

3. Dodržování etického kodexu 

Všichni spolupracovníci jsou seznámeni s etickým kodexem. Management organizace pravidelně kontroluje 

dodržování etického kodexu a spolupracovníci mohou anonymně podat podnět k prošetření nedodržování 

etického kodexu. 
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4. Porušení etického kodexu 

Pokud dojde ke zjištění porušení zásad etického kodexu nebo jednání spolupracovníků povede ke střetu 

zájmů a poškození klientů, podnikne management společnosti Davida Mühlhandla patřičné kroky k ochraně 

zájmů organizace a klientů. V souladu s platnými právními předpisy budou opatření vedena proti osobám 

zodpovědným za jeho porušení. U nejzávažnějších porušení zásad etického kodexu mohou zmíněná 

opatření vést k vyloučení člena ze společnosti. 

V Brně 1. 1. 2015 

 

         v.r. 

         David Mühlhandl, majitel 

 

 

 


