Kodex POST BELLUM
Motto:
„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten
zemřít.“

Balzac

Preambule:
POST BELLUM (dále jen PB):
-

Hlavním cílem PB je poskytovat službu veřejnosti v podobě zaznamenání
autentických osobních svědectví pamětníků významných historických událostí a jejich
zpřístupnění v rámci celoevropské platformy dokumentárních a oral – historických
projektů, kterou PB s partnery vytvořil v podobě internetového portálu
www.pametnaroda.cz www.memoryofnation.eu

-

Své projekty připravuje a realizuje svobodně a nezávisle.

-

Vytváří nápaditou a rozmanitou nabídku projektů, které vedou přímo či nepřímo ke
svému poslání: budování sbírky vzpomínek pamětníků. K tomu se však vážou
projekty zaměřené na prezentaci, mediální projekty, vzdělávací, mezinárodní
spolupráci v oboru, společenské, konferenční, výstavní projekty, publikační a jiné
projekty.

-

PB aktivně pracuje na zpřístupnění svých sbírek vzpomínek pamětníků celé
společnosti.

-

PB své projekty koncipuje s ohledem na vysoká etická a kvalitativní měřítka.

PB si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. Musí však také
dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a
úcty ke kulturnímu a hodnotovému dědictví. Projekty PB ovládá tvořivý přistup, tolerance,
kritické myšlení, kolegialita a vzájemný respekt.
Účelem existence PB je zajistit veřejnosti zdroj informací, historické reflexe, poučení, ale i
zábavy, které jsou ovšem chráněny před lobbistickými tlaky. PB přispívá k vytváření prostoru
pro svobodu slova, myšlení a tvorby, v němž může vyrůstat demokracie. PB vychází z

mravních tradic evropského civilizačního okruhu. Kodex je pro PB nejvyšším a
nepominutelným kritériem, k němuž zavazuje humanistická tradice v nejširším slova smyslu,
respekt k lidské důstojnosti založený na úctě k veškerým projevům lidské existence.
Výklad pojmů
Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se:
a) Kodexem tento Kodex POST BELLUM;
b) pracovníkem PB zaměstnanec PB nebo externí spolupracovník, se kterým PB sjednal
příslušnou smlouvu obsahující ujednání o závaznosti Kodexu, nebo dobrovolnickou smlouvu
obsahující ujednání o závaznosti Kodexu.
c) dobrovolník je spolupracovník PB vykonávající svojí práci podle smlouvy bez nároku na
honorář či mzdu
d) projektem písemný pracovní program PB projednaný Radou PB
e) pamětník (respondent) je člověk, který PB poskytuje své svědectví
f) sběračem je takový spolupracovník PB, který zaznamenává pamětnická svědectví

PB jako instituce
1. 1. PB je zřízeno registrací u Ministerstva vnitra pod složkou: KS/I-1/48684/01-R, dne 29.
11. 2001, a to stanovami, které umožňují PB činnost provádět nezávisle, nestranně a
neutrálně.
1. 2. PB neumožní nikomu mimo jeho platnou organizační strukturu PB rozhodovat
o zařazeni nebo nezařazeni určité informace nebo materiálu do projektů. Pravomoc
soudů nebo správních úřadů, případně jiných subjektů, založená zákonem zůstává
nedotčena. Pracovnici PB nepodlehnou případnému nátlaku na zařazení nebo nezařazení
určité informace nebo materiálu do projektů, pokud by zařazení bylo v rozporu s tímto
ustanovením, jakož i ostatními ustanoveními Kodexu.
1.3. PB je povinen pečlivě posuzovat, zda projekty či jejich části nesměřují, ať
již otevřenému nebo skrytému prosazováni politických zájmů.
1.4. V zájmu uchování nestrannosti a neutrality se PB jako instituce musí
zdržet zveřejňování vlastních politických stanovisek. K veřejnému postoji má PB právo pouze
tehdy pokud zcela jasně a nepochybně společensko-politická záležitost, ke které PB činí
veřejný postoj, svojí podstatou vede k potlačování lidských práv a jde o nezpochybnitelný
nedemokratický projev ve společnosti. Pak může Rada PB přijmout k tomuto usnesení a
vyjádřit veřejně svůj postoj.

1.5 PB nesmí zasahovat do osobnostních práv pamětníků, zejména je
nepřípustné uchýlit se k ponižování důstojnosti člověka, urážet nebo neodůvodněně
vyvolávat pocity úzkosti či strachu.
1.6 PB dbá při kontaktu s pamětníkem na jeho důstojnost, zástupce PB pamětníka
seznamuje se všemi okolnostmi projektu, použití získá souhlas osoby, které udělení
takového svolení přísluší, ledaže by v záležitostech vážného veřejného zájmu byl důvodný
předpoklad, že jinak nebude možné určité vyjádření pořídit. Pravidla pro použití skrytého
mikrofonu v čl. 4.5 – 4.8. tím nejsou dotčena.
1.7 Spolupracovníci PB ať již jsou zaměstnanci či externími spolupracovníky či dobrovolníky,
považuje PB za rozhodující předpoklad úspěšného naplňování cíle PB. Proto všestranně
vytváří dobré tvůrčí zázemí a podmínky pro svobodnou konkurenci nápadů a jejich realizaci
založenou na rovné příležitosti, kterou musí předurčovat spravedlivá pravidla spolupráce
s PB.
1.8 Spolupracovníci PB - zvláště sběrači - prochází písemným testem znalostí z oblasti
moderní historie. Sběrač je dále před zahájením spolupráce s PB povinen absolvovat
proškolení v oblasti metodiky natáčení rozhovorů s pamětníky a redakčního systému portálu
Paměť národa. Každý sběrač je povinen ukládat veškeré materiály pořízené v souvislosti se
zpracováním rozhovorů s pamětníkem do redakčního systému portálu tak, aby byly
k dispozici ostatním spolupracovníkům PB. Každý sběrač je povinen absolvovat metodická
školení PB a vzdělávat se v problematice moderních dějin se zřetelem k tématům, o kterých
sběračem zpovídaní pamětníci hovoří.
1.9 Spolupracovníci PB ať už zaměstnanci, externí spolupracovníci, či dobrovolníci jsou
podřízení struktuře PB, jsou povinni se jí řídit a hájí ve všech ohledech v interních i externích
vztazích zájmy PB.
2.0 Spolupracovníci PB ať už zaměstnanci, externí spolupracovníci, či dobrovolníci plní své
úkoly svědomitě, informují pravidelně o své činnosti Radu PB. Nemají právo, pokud jinak
nevplývá ze Stanov PB, bez pověření Rady PB vést jednání za PB, podepisovat dokumenty
jménem PB nebo jinak činit rozhodnutí jménem PB. K vystupování na veřejnosti jménem PB
může jen Radou PB pověřená osoba a to v rámci pověřeného mandátu, ředitel nebo
jmenovaný zástupce ředitele, písemně pověřená osoba ředitele, vždy v mandátu, ve kterém
byl ředitelem pověřen.
2.1 PB dbá ve svých projektech na přesnost a to zvláště v mediálních výstupech týkající se
příběhů pamětníků, což spočívá v maximálně citlivém přístupu k pamětníkovi, faktické
pečlivosti a vhodné technické formě. PB vědomě nezastírá významné okolnosti příběhu a
snaží se všemi dostupnými způsoby zjišťovat a ověřovat skutečnosti a okolnosti
pamětníkova osudu. V prvé řadě však zpřístupňuje ve své sbírce hrubé pramenné zdroje

oral - historické povahy vzniklé natáčením svědectví, která zpravidla slouží pro badatelské
účely a pro poznávání moderních dějin z pohledu nezkreslených autentických svědectví,
která je nutno jako každý jiný historický pramen ověřovat a brát v potaz jak, za jakých
okolností a kdy pramen vznikl.
2.2 Je-li to možné a účelné, PB doprovází mediální výstup uvedením identifikací sběračů autorů, kteří za přípravu oral historické dokumentace a záznamu nesou autorskou
odpovědnost. Jakékoliv další zpracování např. článek o příběhu pamětníků do médií nese
autorskou odpovědnost faktický autor článku, i když použil oral-historický hrubý materiál
sběrače. Autor článku pocházejícího ze sbírky Post Bellum je povinen uvést zdroj Post
Bellum jako nositele majetkových práv k oral-historickým záznamům, popřípadě jméno
sběrače.
2.3. PB vyčleňuje ve svém činnosti pevné místo pro vzdělávací a osvětové projekty určené
různým věkovým i zájmovým skupinám. Využívá výhod a forem, jež poskytují oral historické
sbírky, a vhodně tak doplňuje zdroj pramenů, z nichž lidé získávají poznání moderních dějin.
2.4 Sbírka vzpomínek pamětníků PB je jedinečnou součásti národního kulturního dědictví.
PB je zavázáno všestranně pečovat o doposud shromážděný archivní fond, zejména chrání
uložené materiály před ztrátou, poškozením nebo zneužitím a systematicky je třídit. Je-li to
možné bez újmy na kvalitě archivovaných materiálů, zajišťuje PB postupný
přepis svých materiálů novými technologiemi.
2.5 PB umožňuje široké veřejnosti přístup ke svým sbírkám pro studijní, vědecké, publikační
účely nekomerční povahy, osvětové účely, nehrozí-li nebezpečí poškození nebo jiného
znehodnocení zpřístupněného materiálu. PB je oprávněno požadovat úhradu vzniklých
nákladů popřípadě předem dohodnutý autorský honorář po zadavateli. Pracovníci PB
osloveni k takovéto externí spolupráci předem písemně požádají Radu PB, která vydá
souhlas a podmínky spolupráce. Pracovníci PB se jinak v tomto řídí čl. 5.2 – 5.7.
2.6 PB si vyhrazuje právo obezřetně přezkoumat každou žádost o poskytnutí
kopie nebo sjednání licenční smlouvy k materiálům, které tvoří sbírky PB, je-li
takovou žádostí sledován komerční účel. PB nepropůjčí své sbírky ani její část k účelu,
mohla-li by se tím snížit hodnota sbírky, výpovědi pamětníka nebo dobrá pověst PB.
2.7 PB nepřipustí, aby inzerent, dárce, sponzor mohl ovlivnit obsah projektů. Nesmí učinit ani
žádné přísliby, které by byly v rozporu s tímto pravidlem. Skutečnost, že určitý
subjekt byl, je, či má se teprve stát inzerentem, dárce, sponzorem, partnerem PB nebo vůči
němu vystupuje v jiném obchodním vztahu, nemůže zakládat zvýhodnění nebo jiné
zacházení ve vztahu k obsahu projektů, vyjma komerčních projektů, jejíž si inzerent smluvně
objednal a projekty jsou v souladu s dobrými mravy.
2.8 PB je povinen postupovat tak, aby dosáhl maximálního možného výtěžku

z prodeje komerčních produktů, aniž by byly dotčeny další povinnosti plynoucí z Kodexu.
Reklamu a další formy komerční prezentace (sponzoring a
prodej) lze pouze tak, aby veřejnost mohla zřetelně rozpoznat, že jde o komerční
projev. Případná prezentace komerční nabídky PB (například upomínkové předměty, audio,
audio video nosiče aj.) musí být inzerována tak, aby veřejnost mohla zřetelně rozeznat, že
jde o komerční projev.
2.9 Ve všech případech se PB musí vyvarovat skryté a podprahové reklamy.
3.0 PB nezařadí do svých projektů reklamu, o které by věděl, že je v rozporu se
zákonem.
3.1 PB může obchodovat s předměty a právy, která se váží ke sbírce, není-li tím ohroženo
naplňování závazku služby veřejnosti. PB nedopustí, aby obsah a forma dokumentační
práce sběračů a PB mediální výstupy, publikační a jiné formy dokumentační práce byla
určována zájmem na budoucím obchodním využití prvků tohoto na úkor
profesionální kvality.
3.2 PB je budováno jako kreativní tým, který realizuje řadu projektů spojených s „pamětí
národa“, může však vystupovat i nadačně - to je rozdělovat finanční prostředky získané
zvláště sponzoringem, dárcovstvím sbírkami svým partnerům vzešlých z grantových a
dotačních řízení podle předem stanovených pravidel.
3.3 PB koncipuje projekty tak, aby maximalizoval výsledek směřující k naplňování cílu PB
tedy Paměť národa a natáčení vzpomínek pamětníků.
3.4 PB vytváří platné honorářové a mzdové sazebníky tak, aby odpovídaly společenským
standardům, byly přiměřené a odůvodnitelné, srovnatelné se sazebníky v oboru.
Pracovníci PB vystupují při pořizování „pamětnických materiálů“ (nahrávání) tak, aby bylo
patrné, že přísluší k PB. Sběrači neskrývají své jméno a příjmení, profesní totožnost ani
příslušnost k PB a pracovní zařazení, ledaže by byl odůvodněn postup dle čl. 4.5 až 5.1.
3.5 PB dbá, aby při nahrávání nedošlo k neoprávněnému zásahu do
práv jiných osob, případně k narušení veřejného pořádku. Před nahráváním, které je
podmíněno předchozím povolením nebo smlouvou, je povinen dodržet předepsaný
postup nebo předem uzavřít patřičnou smlouvu.
Pamětníci (respondenti)
3.6 Před započetím nahrávání s pamětníkem je povinností pracovníků PB respondenta
pravdivě informovat o své totožnosti a charakteru projektu, pro který se nahrávání
uskutečňuje. Výjimky z tohoto pravidla upravují čl. 4.5 – 5.1. Redaktor nemusí předkládat
účastníkovi rozhovoru otázky předem. Respondentovi sdělí tematické okruhy, aby se mohl
připravit, a informaci, jakým předpokládaným způsobem bude rozhovor využit. Sběrač dbá

důstojnosti a dalších osobnostních práv respondentů. Sběrač má právo odmítnout
požadavek dodatečné autorizace rozhovoru.
3. 7 Při vedení telefonického, skype, či jiného těmto modelům podobného rozhovoru, který
má být použit v projektu PB, je PB povinen nejprve postupovat obdobně dle čl. 21.3 a poté
se dotázat respondenta, zda souhlasí s rozhovorem a jeho nahráváním. V případě, že
respondent odmítne, nemůže být rozhovor dále zaznamenáván, ledaže by nastaly podmínky
pro postup podle čl. 4.5 – 5.1.
Respondent může projevit nesouhlas s nahráváním. PB není oprávněno
respondenta k nahrávání jakkoliv nutit, zejména se zdrží výhrůžek či jiných forem
nátlaku nebo podbízení. V případě osob veřejného zájmu však může tyto osoby
s ohledem na situaci upozornit, že vzhledem k jejich postavení ve společnosti
veřejnost oprávněně očekává zaujetí stanoviska nebo sdělení informace k záležitosti
veřejného zájmu. Je-li vyjádření respondenta pro projekt důležité, může PB poté, co byl
respondentem odmítnut, využit jeho předchozích vyjádření k věci, bude-li je mít k dispozici a
nebude vzhledem k časovému posunu hrozit zkreslení; jinak v dokumentaci pro veřejnost
stručně sdělí, že se respondent odmítl vyjádřit a jak odmítnutí zdůvodnil.
3.8 PB zásadně nepřistoupí na dodatečné podmínky nebo nátlak vztahující se
k materiálu, který byl v souladu s Kodexem natočen. V odůvodněných případech
může ještě před započetím nahrávání akceptovat návrh dohody o autorizaci
rozhovoru. Dohodnutá autorizace však může spočívat pouze v právu respondenta
získat před zpřístupněním záznam nebo přepis částí rozhovoru použitých ve výstupech
z nahrávání na Paměti národa.
V případě, že PB na takovou dohodu přistoupí, je povinen ji dodržet. Případné námitky
respondenta poukazující na zkreslení jeho vyjádření posoudí Rada PB nebo koordinátor
pověřený Radou PB vedením projektu. PB zásadně nepřistoupí na dohodu, kterou by se
respondentovi dostalo výsady souhlasit s použitím svého vyjádření až v závislosti na
vyznění.
3.8 PB nezajistí jednomu nebo více respondentům výhodu na úkor ostatních
respondentů vystupujících v projektu, zejména neumožní, aby se respondent vyjádřil
poté, co mu bylo přehráno nebo v úplné podobě reprodukováno vyjádření jiného
respondenta k tématu. Toto ustanovení však nebrání žádat respondenta o vyjádření
ke stanovisku nebo výroku jiné osoby.
3.9 Všechny výstupy PB používané v mediálních - sem nepatří zpřístupnění v oral
historickém dokumentačním archivu, ve sbírce PB - musí věcně správně vyjadřovat
skutečnost, nesmějí být editovány tak, aby se změnil či zkreslil význam a kontext sdělení.
Výjimku tvoří pouze humoristické a satirické díla. Autor se ovšem při jejich

publikování musí dát zřetelně najevo, že montáž vytváří fikci.
4.0 PB je povinen předem vyjasnit, zda respondent očekává honorář nebo
úhradu vzniklých nákladů, a informovat ho, zda bude jeho očekávání splněno.
Případná dohoda o finančním plnění musí být uzavřena před vystoupením
respondenta. PB však obvykle pamětníkům finanční plnění neposkytuje, jen ve zcela
výjimečných případech, pokud ovšem nebude narušena věrohodnost vyprávění.
4.1 Při získávání informací od odborníků (expertů) je nutné předem ozřejmit, zda se
jedná o neformální rozhovor, nebo o svědectví pro projekt. PB přistupuje pečlivě k výběru
odborníků vystupujících nebo citovaných v projektech, zejména je povinen zajistit, aby tam,
kde je to s ohledem na početnost odborné obce v určitém oboru či odbornosti možné,
docházelo k obměně oslovovaných respondentů včetně zastoupení odborných stoupenců
rozmanitých názorových proudů a odborníků pocházejících z různých regionů České
republiky. PB nikdy nežádá ani nepřijme ekonomický prospěch za to, že zařadí
vystoupení nebo citaci určitého odborníka do projektu. Tento odstavec se týká především
mediálních výstupů PB vzniklých ze sbírky vzpomínek.
Ochrana zdroje a původu informaci
4.2 PB je z vážných důvodů, ve zcela výjimečných případech oprávněno zaručit anonymitu
osobám, jež poskytly informace nebo podklady pro nahrávání, jestliže téma, k němuž se
informace vztahují, je předmětem veřejného zájmu. Vážným důvodem ve smyslu tohoto
pravidla mohou být především důvodné obavy o bezpečnost, obživu nebo uchování
důstojnosti zdroje či osob jemu blízkých. Pokud sběrač, nebo pracovník PB takovou záruku
dá po předchozím poučení zdroje o zákonných mezích tohoto práva, je povinen dostát
svému závazku zdroj neprozradit, ledaže by se ukázalo, že zdroj jednal vůči PB podvodně. O
rozsahu a podmínkách záruky je PB povinen zdroj předem poučit.
4.3 Za podmínek výše jmenovaných PB neprozradí údaje ani nevydá
listiny nebo jiné podklady či věci, na jejichž základě by mohl být zdroj identifikován.
Právo jednotlivých spolupracovníků PB chránit své zdroje v zákonném rozsahu není
dotčeno.
Skrytý mikrofon
4.5 PB je oprávněn nahrávat bez vědomí nahrávaných osob pouze v případech a za
podmínek uvedených v následujících článcích vymezujících použití skrytého mikrofonu v
publicistice.
4.6 PB je oprávněno použít skrytý mikrofon pro publicistické účely při zpracovávání tématu
vážně se dotýkajícího veřejného zájmu, jestliže materiál, který má být natočen, nelze ani při

vynaložení zvýšeného úsilí získat jinak, a jestliže je tento materiál současně nezbytný
pro zpracování tématu a projektu. Ani takové použití však nesmí být v rozporu
s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Během použití skrytého mikrofonu je zapotřebí zvláště
pečlivě dodržovat omezení k ochraně soukromí. Výběr částí materiálu natočeného skrytým
mikrofonem, jež mají být použity v projektu, smí zahrnout pouze pasáže s přímým vztahem k
tématu. PB zabezpečí, aby nedošlo ke zneužití nebo zpřístupnění částí materiálu
nepoužitých v projektu. O použití skrytého mikrofonu rozhoduje Rada PB nebo pověřený
koordinátor projektu. Na použití skrytého mikrofonu musí být uživatel – badatel, laická i
odborná veřejnost při uvedení takto pořízených nahrávek upozorněna.
4.7 PB je oprávněno pořizovat nahrávky na veřejných prostranstvích pro ilustrační účely. Při
zařazení ilustračních nahrávek do pořadu je nezbytné postupovat citlivě a vyloučit
charakteristiku určité osoby způsobem, který by u veřejnosti mohl zanechat klamavý dojem o
spojitosti této osoby s určitým tématem (například s protiprávním či neetickým jednáním).
Obdobně PB postupuje při výběru archivních nahrávek, které mají být nově použity.
4.8 Při nahrávání v zahraničí jsou spolupracovníci PB povinni dodržovat místní
předpisy a vystříhat se jednání, které by mohlo být považováno za urážlivé vůči
místním zvyklostem, náboženství či kultuře.
4.9 Pokud bylo PB při zpracovávání tématu nuceno podrobit se cenzuře nebo
jiným nestandardním podmínkám, které ovlivnily zpracovávání tématu a projektu, rozhodne
Rada PB nebo pověřený koordinátor projektu, zda natočený materiál lze použít. Přitom
zejména přihlédne k významu, který materiál může mít pro veřejnost. Pokud bude
rozhodnuto o použití materiálu, je povinností PB projekt nebo jeho
příslušnou část doprovodit upozorněním na okolnosti, které bránily plnohodnotnému
zpracování tématu. Uvedené ustanovení se vztahuje i na převzaté materiály.
5.0 Pokud je to proveditelné, nahraditelné - nepřipustí PB k účasti na projektu respondenta,
u které je důvodný předpoklad, že by se mohl chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod
vlivem alkoholu či omamných prostředků.
5.1 Pracovníci PB jsou povinni pečovat o svoji bezpečnost, a jsou-li v případě nepřehledné
situace ohroženi na životě, dát přednost vyhledání úkrytu před nahráváním.
Střet zájmů
5.2 Pracovníci PB nemohou ani dodatečně přijímat od třetí osoby dar, jiný
ekonomický prospěch, služby nebo jiné požitky, které by ovlivnily jejich práci ve
prospěch nebo neprospěch PB.
5.3 Využití interních informací k vlastnímu hospodářskému prospěchu je přísně
zakázáno.

5.4 Zneužití prostředků PB k osobním nebo skupinovým zájmům není
dovoleno.
5.5 Pracovníci PB se musí obrátit k Radě PB k posouzeni střetu zajmu, jestliže střet
zájmů nastane při uzavírání smlouvy nebo při jiném obchodním rozhodnutí, z něhož
dotyčným může vzejít určitý prospěch.
5.6 Spolupráce pracovníků PB s jinými organizacemi v oboru, medii podléhá předchozímu
písemnému souhlasu PB, který může udělit souhlas za předpokladu, že
tato činnost nenaruší povinnosti a závazky, jež pracovníkům PB vyplývají z úkolů v PB, a
nevytvoří dojem, že konkrétní pracovník je spojen s určitými politickými nebo náboženskými
názory či obchodními zájmy. Součástí písemného souhlasu mohou být podmínky, za nichž
byla spolupráce povolena.
5.7 Je-li spolupracovník, zaměstnanec nebo dobrovolník PB požádán o autorský
příspěvek jiným médiem, je jeho povinností zvážit, zda charakter tohoto média je
takový, aby případná spolupráce neuvedla v pochybnost jeho osobní profesionální
integritu, nestrannost a nezávislost, a tím i integritu, nestrannost a nezávislost
PB. Autorský příspěvek připravený pro médium či organizaci v oboru musí odpovídat
standardu kvality vlastní PB. Není přijatelné, aby se pracovníci vystupující v rámci
mediálních výstupů PB prezentovali v jiných médiích způsobem, který by byl v PB
nepřípustný.
Základní pravidla hospodaření
5.8 Z platných právních předpisů a tohoto Kodexu vyplývá pro PB povinnost hospodařit s
péčí řádného hospodáře. Pojem "péče řádného hospodáře" bude při užití tohoto pravidla
vždy vykládán ve smyslu, který uvedenému pojmu přikládají soudy v České republice při
rozhodování obchodních sporů.
5.9 PB si musí počínat hospodárně, šetrně využívat zdrojů a chovat se ohleduplně k
životnímu prostředí. Pracovníci PB jsou povinni jednat ekonomicky výhodně pro PB.
Nedílnou součástí každého provozního rozhodnutí je ekonomická rozvaha. Každý pracovník
musí znát cenu materiálu, služeb a dalších hodnot, kterých ve své práci přímo užívá, a musí
být motivován zacházet s nimi šetrně. Přiměřenost nákladů se posuzuje ve vztahu ke kvalitě,
které má být prostřednictvím projektů PB dosahováno, a současně k finančním možnostem
PB.
6.0 Majetek PB může být využíván v zájmu naplňování svého poslání a cíle. PB si
počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovalo a neodůvodněně nesnižovalo
jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.
6.1 PB pečuje o zachování majetku a jeho údržbu a, pokud to připouští jeho

povaha, i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. Chrání jej před poškozením, zničením,
ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
6.2 PB využije všech právních prostředků při uplatňování a hájení svých práv jako vlastníka
a při ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a včas uplatňuje právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
6.3 Stane-li se určitá část majetku nepotřebnou, pokusí se PB vždy o její
odprodej za tržní hodnotu. Není-li odprodej za ekonomicky výhodných podmínek
uskutečnitelný, zařadí tento majetek do nabídky bezplatného přenechání pro účely
humanitární či charitativní, jestliže takový postup PB nezatíží nepřiměřenými náklady. Teprve
není-li možné tímto způsobem majetek převést na jiný subjekt, lze přistoupit k jeho likvidaci.
Závěrečná ustanovení
Při výkladu Kodexu se přednostně uplatní požadavek souladu s právním řádem České
republiky a respektu k pravidlům profesní etiky obecně v oboru uznávaným. Kodexem
nemůže být dotčena žádná z povinností PB a jeho pracovníků plynoucí
z obecně závazných právních předpisů. Není-li v Kodexu výslovně zmíněno některé z
obecně platných etických pravidel, nebude to interpretováno jako přípustnost jednání, které
by bylo v rozporu s tímto pravidlem.
PB je povinno seznámit s Kodexem všechny své pracovníky, nově
přijímané zaměstnance ještě před vznikem pracovního poměru, externí spolupracovníky,
dobrovolníky ještě před uzavřením příslušné smlouvy a na požádání objasnit význam a
postup při naplňování jednotlivých ustanovení. Dohoda o závaznosti Kodexu bude obsahem
jak pracovně-právních smluv, tak i ostatních smluvních vztahů, při jejichž realizaci je nutno
se řídit tímto předpisem. Má-li být Kodex skutečným pomocníkem a měřítkem jednání
pracovníků PB, předpokládá jeho praktické uplatňování pravidelně vyhodnocovat zkušenosti
s jeho působením v praxi a projednávat návrhy případných změn a doplnění. Za tímto
účelem bude Rada PB, Sněm PB dbát o pravidelné projednávání otázek a problémů, jež v
souvislosti s působením Kodexu v praxi vyvstanou, aby tento dokument zůstal užitečným a
obecně respektovaným nástrojem podpory služby veřejnosti, schopným udržet krok s
vývojem společnosti i oboru.
Schválil SNĚM POST BELLUM a Rada POST BELLUM vzala na vědomí
dne 20. 5. 2010
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