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Preambule
Člen Hospodářské komory České republikyje součástí silného podnikatelského seskupeni Keré společnými silami pÍacuje na

zkvalitnění podmínek pío podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodrŽovánÍ pÍáVních předpisů České
Íepubliky, Zákona č. 30V1992 sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky' V platném znění (dále
jen zákon), platných Vnitřních norem, smluvních závazk'Ů, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

Článek l_

ProÍesionalita
člen Hospodářské komory České řepubliky se při sVé činnosti řídí
zásadami dobných mravů, zejména nepoužÍVá nekalé praKilty' jako
je zavádějící reklama, nelegální získávání iníormací či jejich zneuŽití
podpláceni cenové dohody apod., které mohou ohřozit nebo
pcškodŘ Gtatní subjeKy působící na trhu. obchodním partnerúm,

spolupracovníkům a klientům poskytuje infořmace a služby na

ákladě objeKivních a fuktick_ých poznatků s pňhlédnutím k jejich

ájmům. VŽdy upozoňuje na moŽná omezení a Íizika Vyplý\Ející

z jeho práce a na fakta, kteÍá mohou úspěšné poskytnutí služby

wlivniL sdělujeVFi poádo\ané odměnya obsah služeb' které jsou

v odměně obsaženy. Předcházísporům' v případějejich Vzniku VŽdy

usi|uje o smírnou a ďektivní cestu řešení.

Článek 2.

odpovědnost
člen Hospodářské komory České republiky se vŽdy rozhoduje

s ohledem na reálnou moŽnost dostát svému závazku. Přyímá
pouze takové zakázltý, které je schopen odboÍně a eÍeKivně
splnit sám nebo s odpovÍdající odbořnou asistencí či na základě
korektních smluvních Vaahů s dalšími dodavate|i. Naopak
odmíLá zakázky, které by byly v Íozporu s právním řádem a tímto
etickým kodexem'

článek 3'
Sounáležltost

Čbn Hospodářské komory České republiky vŽt'y jedná tak, aby
zacho/al čest a dŮstojnGt podnikatelského stavu a dobrou
pověst svou i Hospodářské komory České řepubliky' Poskytuje

aktivně ostatním členům Hospodábké komory Česxe
republiky a svým partnerům informace, Keřé jim umožní získat

a udrŽď Vlastní čestné postavení v podnikání' Je si vědom, Že

dodrŽování stano\iených pravidel a sounáležitost k Hospodářské

komob České republiky jej řadí mezi důvěryhodné subjekty
podnikatelského stavu.
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Článek 4.

čestnost
Člen Hospodářské komory České řepublilry jedná v souladu
s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se
objektivně, čestně a odpwědně vůči Živďnímu přostředí. Jedná tak'
aby se vyhnul střetu ájmů a nezneuŽil svého postavení k osobnímu
přGpěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentý přístup prosazuje

u sých zaměstnanců'
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Clánek 5.

Solidarita
Óen Hospodářské komory české republilry se př své činnosti
zasazuje také o dodrŽování právních předpisů, smluvních záVazků

a principú podnikatelské etiky GstatnÍmi podnikateli a je solidární
při společném pretupu proti těm, kteř je porušují.

Článek 6.
Právo uřívat logo

Hospodářská komora České republilry uděluje členovi Hospodářské
xomory Česxé repubtilq, ktený řádně plní sVé poýinnosti, a Kený

se dobrwolně zavázal podpisem etického kodo(u tento kodex

dodržoviat, právo prezentovat sVé členstvÍ v Hospodábké komoře

České republiky užÍvánÍm loga člena Hospodářské komory České
republilry Vsouladu s platným grafick'ým manuálem pro užÍvání loga

člena Hospodábké komory České republiky.

Člen Hospodářské komory České republilry souhlasí s tím, že bude

zaÝazen do reznamu Íirem' Keré přijaly a dodžujíetick'ý kodexčlena
Hospodáfuké komory České republiky. Tento seznam je zveřejněn
na www.komora.cz.

Člen HospodáÉké komory české republiky si je Vědom toho, Že
pořušÉli etické zásady uvedené v tornto kodexu, porušuje tak
ároveň podmínky umoŽňující mu užÍvání loga člena Hospodábké
xomory Česxé republilry a dává tím podnět k odpovÍdajícímu
postupu V souladu s vnitřními normami Hmpodábké komory

České republiky ze stÍany příslušné sloŽky Hospďářské komory

Č,eské republiky.
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