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p re ambule
Č|enHospodářskékomory Českérepub|ikyje součástísilnéhopodnikatelskéhoseskupení,kteÍéspo|ečnýmiSi|ami pracuje na
zkvalitněnípodmínekpro podnikání.Jako č|entétoinstitucese při své činnostízasazuje o dodrŽováníprávníchpředpisůČeské
,...,.,..'
Zákona č.301/1992 sb., o Hospodářskékomoře Českérepub|ikya AgrárnÍkomoře ČeskérepUbIiky,
.,...... repubIiky,
v pIatnémznění(dále
jen zákon),platnýchVn;třníchnorem,sm|uvníchzávazkŮ,pravide|správnéauznávanépraxea dá|e Uvedenýchetickýchzásad.
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C|ánek1.
P rofesion a lit a
ČlenHospodářskékomory Českérepub|ikyse při své činnostiřídí
záSadamidobrýchmravů,
zejménanepouŽívá
nekalépraKiky,jako
je zavádějící
jejichzneužití,
ÍekIama,
neIegální
zÍskávání
informací
čÍ
podp|ácení,cenovédohody apod., Keró mohou ohrozit nebo
poškoditostatníSubjel(y působícÍ
na trhu. obchodnímpaftnerům,
spolupracovníkůma k|ientůmposlqtuje informace a služby na
základě objeKivnícha faKickýchpoznatkůs přih|édnutím
k jejich
zájmům.Vždy upozorňujena možná omezenía rizika vyp|,ftající
z jeho práce a na faKa, která mohou úSpěšné
poskytnutís|uŽby
oV|ivnit,
sdě|u.jeBíšipoŽadované
odměnya obsah služeb,kteréjsou
vodměně obsaŽeny.
Předcházísporům,
v případějejich
vznikuvždy
usi|ujeo smÍrnoua efektivnÍcestu řešení.
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Č|ánek4'
Čestnost
Člen Hospodářskékomory Českérepub|ikyjedná V Sou|aou
s všeobecně uznávanými morá|ními hodnotami, chová se
objeKíVně,čestněa odpovědněvůčiživotnímu
prostředí.Jedná tak,
aby se \yhnuIstřetuzájmŮ a nezneuži|
svéhopostaveník osobnímu
prospěchuani ku prospěchutřetíchosob. Tený přÍstupprosazuje
U s4'ch Zaměstnanců.
C |áne k5.
soI id ařita
Č|en Hospodářské komory Českérepub|ikyse při své činnosti
zasazlje takéo dodržováníprávnÍchpředpisů,smluvníchzávazků
a principůpodnikatelské
etikyostatnímipodnikatelia,je so|idární
při společnémpostupu protitěm, l(eříje porušují.

Č|ánek2.
odpovědn ost
Č|ánek6.
Č|enHospodářskékomory Českérepub|ikyse vždyrozhodu1e
Právo užívat|og o
s oh|edem na reá|noumoŽnostdostát svémuzávazku. PÍ1ímá HospodářSkákomora Českérepub|ikyudě|uječ|enoviHospodářské
pouze takovézakázky, kteréje schopen odborně a efektivně komory Českérepub|iky,ldeý řádně plnísvé povinnosti,a který
sp|njtsám nebo s odpovídající
odbornouasistencíčina zák|adě se dobrovo|nězaváza| podpisem etíckéhokodexu tento kodex
korektníchsmluvních Vaahů s da|šÍmidodavateIi. Naopak
dodrŽovat,práVo prezentovatsVéč|enství
v Hospodářskékomoře
odmítázakázky,kteÍéby by|yV rozpoÍus právnímřádem a tÍmto ČeskérepublikyuŽÍváním
|ogač|enaHospodářskékomory České
etickýmkodexem.
repub|ikyV souladu s platnýmgrafickýmmanuá|empro uŽÍvání
|oga
členaHospodářskékomoryČeskérepubliky.
Článek3.
Č|enHospodářskékomoryČeskérepublikysouhlasÍs tím,žebude
Sou n á lež it ost
zařazen do Seznamufirem,Keré přÚa|ya dodrŽujíetický
kodexÓlena
Člen Hospodářské komory Českérepubliky VŽdyjedná tak, aby
Hospodářskékomory Českérepub|iky.Tento seznam je zveřejněn
zachova| ěest a důStojnostpodnikate|skéhostavu a dobÍou na WWW.Komoía.cz'
pověst svou i Hospodářské komory Českérepub|iky.Poskytuje Člen Hospodářskékomory Českérepub|ikysi je Vědom toho, Že
aKivně ostatním č|enům Hospodářské komory České po'.uši.|ietické zásady uvedené V tomto kodexu, porušu]etak
republiky a sým partnerůminformace, kteréjim umožnízískat zároveň podmÍnkyumožňující
mu užívání
loga členaHospodářské
a udrŽet Vlastníčestnépostavenív podnikání.Je si Vědom, Že
komory Českérepubliky a dává tím podnět k odpovídajícímu
dodrŽovánístanovenýchpravide|a souná|eŽitostk Hospodářské postupu V souladu s vnitřnímt normami Hospodářské komory
komoře České Íepub|ikyjej řadí mezi důVěryhodnésubjekty Českérepublikyze strany přís|ušné
sloŽky Hospodářské komory
podnikate|ského
stavu'
Českéreoub|ikv
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M O RO N G - SLUKO , s.r.o.
ÍV lýn ská260.79a 65 Ž u |ová
25399454
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