Kodex profesionální etiky UPD

Čl. 1.
Účinnost

Kodex profesionální etiky platí pro všechny členy Unie profesionálních designérů ČR  a je pro ně závazný.

Čl. 2. 
 Odpovědnost za dodržování kodexu

2.1. Členové Unie souhlasí s tím, že budou informovat osoby, které pro ně pracují o jejich povinnosti dodržovat Kodex.

Čl. 3.
 Odpovědnost designéra vůči české společnosti

3.1. Člen Unie přijímá profesionální závazek usilovat o sociální a kulturní pokrok české společnosti.

3.2. Člen Unie přijímá profesionální odpovědnost jednat v souladu se základními principy bezpečnosti, ekologie, ochrany přírodního prostředí a podle zásady "design pro všechny".

3.3. Člen Unie bude ve své činnosti dodržovat čest a důstojnost své profese.

3.4. Člen Unie nebude vědomě zastávat pozice, ve kterých by jeho osobní zájmy byly v rozporu s jeho profesionálními povinnostmi.

Čl. 4.
 Odpovědnost člena Unie ke klientovi

4.1. Člen Unie bude ve vztahu ke klientovi hájit a respektovat jeho zájmy pokud nebudou v rozporu s profesionálními povinnostmi člena Unie. Nebude pracovat na zakázkách, které si vzájemně konkurují bez vědomí zúčastněných klientů.

4.2. Člen Unie nebude bez souhlasu klienta žádným způsobem zveřejňovat informace o díle,  na němž pracuje nebo které dokončil.

4.3. Člen Unie bude zacházet s duševním vlastnictvím svého klienta, s jeho záměry a metodami ve výrobě i obchodu jako s důvěrnými informacemi a nebude je zveřejňovat bez jeho výslovného souhlasu. Člen Unie odpovídá za dodržování této mlčenlivostí i u svých  spolupracovníků.

4.4. Člen Unie může jinému členovi Unie nebo jinému designérovi předávat zakázky nebo klienty
pouze tehdy, když s tím dotyčný klient výslovně souhlasí.

4.5.	Člen Unie nesmí přijímat od klienta instrukce vedoucí k plagiátorství, ani se jej vědomě dopouštět.

4.6.	Člen Unie je povinen při plnění úkolu zadaného klientem využít všech svých nejlepších schopností, profesních znalostí a prostředků, jimiž disponuje.




Čl. 5.
 Odpovědnost člena Unie vůči ostatním designérům

5.1. Člen Unie nesmí přímo nebo nepřímo usilovat o získání úkolu,  o  němž ví, že na něm pracuje jiný designér. Stejně tak nesmí konkurovat jinému designérovi tím, že úmyslně sníží výši honoráře.
 
5.2. Člen Unie musí při kritice jiných designérů postupovat objektivně, nesmí hanobit jejich pověst, ani je jinak záměrně poškozovat.

5.3. Člen Unie bude ve vztahu k ostatním designérům respektovat základní pravidla slušného chování a kolegiality.

5.4. Člen Unie bude ve své profesní činnosti trvale usilovat o posílení prestiže Unie a postavení profesionálního designéra ve společnosti.


Čl.6.
 Honoráře a odměny

6.1. Člen Unie nesmí pracovat pro klienta na úkolech bez nároku na oprávněný honorář nebo mzdu. Může však přijmout snížený honorář za činnost pro neziskové organizace a charitativní účely.

6.2. Před přijetím úkolu od klienta musí člen Unie seznámit klienta podrobně a věrohodně s požadovanou výší honoráře a zdůvodněním obsahu a rozsahu práce, z níž honorář vychází.

6.3. Člen Unie, který je požádán klientem o doporučení dalšího designéra, nebo jiného klientem požadovaného pracovníka, nesmí od doporučených osob přijímat žádnou odměnu, má však právo na zaplacení této služby klientem.

Čl.7.
 Soutěže

Člen Unie a jeho zaměstnanci se nebudou účastnit soutěží, které jsou v rozporu s mezinárodními nebo tuzemskými předpisy o soutěžích.

Čl.8.
 Publicita

8.1. Člen Unie může povolit klientům užívat označení svého členství v Unii pro propagaci výrobků nebo služeb, které pro ně uskutečnil, avšak jen věrohodným způsobem, který odpovídá vážnosti designérské profese a neohrozí dobré jméno Unie.

8.2. Člen Unie nesmí povolit klientovi užití svého jména k propagaci produktů, které byly natolik pozměněny, že již neodpovídají autorskému originálu, který člen Unie vytvořil.

8.3. Všechny prostředky, které člen Unie používá pro propagaci a popularizaci vlastní práce, musí  obsahovat pouze pravdivé a fakty podložené údaje. Musí být seriozní a korektní jak vůči klientům, tak i ostatním designérům a musí odpovídat společenské závažnosti profese designu.


