
Hlavní zásady 
1. Každý představitel společnosti TURUL Consulting s.r.o. zachovává ve své práci vysoký standard
 dodržování lidských mravních principů a etických zásad, plně respektuje zásady tohoto kodexu. 
2. Totéž vyžaduje od svých spolupracovníků a snaží se jít vždy příkladem. 
3. Nikdy neobhajuje a nekryje neetické nebo nevhodné chování a jednání, a to ani tehdy, bylo-li by takové
 chování nebo jednání zdůvodňováno účelovou prospěšností, poslušností a loajalitou. 
4. Trvale rozvíjí své schopnosti, rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti svého profesního
 zaměření. 
5. Aktivně projevuje zájem o činnosti svých spolupracovníků. 
6. Zachovává si kritičnost vůči výsledkům své práce, získaným poznatkům a závěrům, objektivně, kriticky,
 ale kolegiálně přistupuje k výsledkům svých spolupracovníků. Je přístupný diskusím a argumentům. 
7. Obhajuje svobodu myšlení, vyjadřování, výměnu názorů a informací. Ve své profesi nezastává
 neobjektivní ideologické či iracionální postoje. Odmítá vše, co může urážet lidskou důstojnost nebo
 ohrožuje řádný chod a rozvoj společnosti. 
  
Čistá budoucnost  
Nejvýznamnějším kapitálem naší společnosti jsou zaměstnanci a jejich inovativní myšlení. Základem 
společnosti je pravidelně se vzdělávající, vyškolený a motivovaný tým specialistů, kteří neváhají uplatnit 
svou invenci nad rámec svých povinností. Jsme jednoznačně pro úplnou rovnoprávnost a příležitost žen a 
mužů, podporujeme osobnostní rozvoj zaměstnanců, zejména v různých formách vzdělávání, i mimo pole 
jejich působnosti. Vážíme si dlouhodobých pracovních vztahů a upřednostňujeme je.  
 
Odpovědnost zaměstnanců  
Absolutně není tolerováno urážlivé nebo zcela nevhodné veřejné ani vzájemné chování zaměstnanců 
společnosti, nebo jejich protizákonné jednání či příslušnost k organizaci schvalující takovéto jednání. 

Náš zákazník  
Každý zákazník bez rozdílu má nárok na stejnou a standardizovanou kvalitu poskytnutých služeb. S 
každým zákazníkem vytváříme v obchodním vztahu rovnocenné partnerství. Uvědomujeme si závazek 
daný smluvním vztahem i naším postavením na trhu. Pouze z odpovědného vzájemného vztahu 
společnosti a klienta můžeme nabízet služby klienty akceptované a požadované. 
 
Etické rámce 
Odmítáme veškeré projevy a účast na šedé ekonomice a korupčním jednání. Podmínkou naší 
podnikatelské činnosti je transparentnost veškerých procesů. 
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Naše konkurence 
Naší konkurenci máme rádi, respektujeme ji a považujeme za zdroj vlastního dalšího rozvoje. Naším 
dlouhodobým cílem je udržovat si kontinuální náskok před konkurencí, a to zejména vysoce progresivními 
postoji a inovativností rozvoje. 
 
Závěrečná ustanovení 
Tento náš Etický kodex nabývá účinnosti 5. února 2014. Pokud má kdokoli pochybnosti o nedodržování 
Etického kodexu z naší strany, nebo ze strany subjektu, který zastupuje společnost, prosíme, neprodleně v 
zájmu svém i ostatních klientů, o kontaktování naší společnosti.

V  Praze, 5. února 2014

Attila Szűcs
Jednatel společnosti 
TURUL Consulting s.r.o


