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Nadační fond 
Arnošta Lustiga:
Etický kodex
„Morálka je to, co nás polidšťuje. Pokud jsi byl včera 

nejmravnější člověk pod sluncem, neomluví tě nic, 

jsi ‑li nemravný v tuto vteřinu.“ 

— Arnošt Lustig

Nadační fond Arnošta Lustiga jako umělecko ‑vzdělávací instituce:

1. Je založen za účelem zachování, šíření, zprostředkování, rozví‑
jení a studia celoživotního díla spisovatele a svědka židovské 
tragédie (Šoa), Arnošta Lustiga, jeho duchovního poselství a pe‑
dagogického odkazu v České republice i v zahraničí.

2. Dodržuje své jasně a srozumitelně definované poslání, cíle a pro‑
gramy.

3. Při naplňování projektů Nadačního fondu důsledně dodržuje 
zákony České republiky, Všeobecnou deklaraci lidských práv 
OSN a Chartu Organizace spojených národů.

4. Pečlivě vybírá členy správních a dozorčích orgánů, poradního 
sboru, pracovních skupin, externí spolupracovníky, zaměstnan‑
ce, dobrovolníky a dodavatele na základě jejich odbornosti a ne‑
sporného morálního kreditu. Členové orgánů Nadačního fondu, 
poradních sborů, pracovních skupin, zaměstnanci, externí spo‑
lupracovníci, dobrovolníci a dodavatelé usilují o to, aby své cíle 
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a názory definovali jasně a srozumitelně. Jednají vždy s vědomím 
svého dílu odpovědnosti za celkový obraz Nadačního fondu Ar‑
nošta Lustiga, práci provádějí kvalitně a dbají na dobrou pověst 
Nadačního fondu. Jednají tak, aby předešli možnému střetu zá‑
jmů a vlastnímu obohacení na úkor Nadačního fondu.

5. Dbá na to, aby se jak udělování nadačních příspěvků, tak přijí‑
mání darů, grantů, finančních prostředků a dalších zdrojů, řídilo 
jednoznačnými pravidly.

6. Řádně spravuje svůj majetek a usiluje o jeho zajištění do budouc‑
nosti. Dbá na minimalizaci nákladů na vlastní provoz a admini‑
strativu. Je transparentní, své aktivity i finanční toky zveřejňuje 
na internetových stránkách formou výroční zprávy s detailními 
informacemi o svých aktivitách a hospodaření.

7. Podle nejlepšího vědomí nepřijímá žádné zdroje od nedemo‑
kratických politických struktur, od osob s takovými strukturami 
spřízněných nebo od organizací, které propagují, podporují nebo 
tolerují rasovou, národnostní, náboženskou či sociální nenávist, 
totalitní nadvládu, nedemokratické hnutí, od právnických, ani 
soukromých osob, které porušují lidská práva, práva zaměst‑
nanců a ničí životní prostředí.

8. Dbá na důsledné dodržování transparentnosti při sjednávání 
dárcovství, sponzorství nebo programové spolupráce. Přijímá 
finanční prostředky a programovou účast od subjektů s morál‑
ním kreditem.

9. Chová patřičnou úctu ke všem, se kterými pracuje a spolupra‑
cuje, tedy ke všem zúčastněným stranám včetně dárců, part‑
nerských společností, institucí a dodavatelů. Při své činnosti se 
řídí základními etickými zásadami a pravidly slušného chování 
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tak, aby vzájemná spolupráce vždy probíhala korektně, vstříc‑
ně a otevřeně. Striktně dbá na diskrétnost a ochranu osobních 
údajů.

10. Používá etické prostředky k propagaci své činnosti.


