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PoTVRZEtrtÍo ČlrNSTVíPRo RoK 201B
V PROFESNÍM SDRUŽrNÍ
SVAZ ZAKLÁDÁNíA UDRŽgy zrle NĚ

lLazev nrmy:
Sícro, U

Záíí€Cký dvŮr s.r.o.

statku 3o1l1,736 01 Havířov-Bludovice, č,27834395
ryp t enstui:

individ uální

Pi'úímám potvlzenío člen5tVíVe SVaZU Zakládánia údržby
zeleně a ZaVaZU]] s.. dodržovatj,ebo Etický iád

lng.,lana Šimečková

odpoVědný Zá5iUpce

:,.,.l:U Zak ;d.]r]ía Ldl:b!,Ze el]é

Zámecký dVůr 5.r.o.

ETlCKÝ ŘÁD SVAZU ZAKLÁDÁNÍA tjDRŽBY ZELENĚ
Etický řád svazu zak|ádání a údržby zeleněje soubor pravidel, které se jeho členovérozhodli dobrovolně dodržovat aby bylo
dosaženo Vyššíúrovně podnikánía prestiže Svazu, obsahuje zásady Vzájemného jednání mezičleny svazu iVůčiostatním
partnerům v oboru zahradnía krajinářská tvorba. Kíomě základních a záVazných pravideljednání při podnikánív oboru zahradní
a krajinářská tvorba daných zákony a podzákonnými předpisy, hodlají členové svazu:
1, Dbát na odboínoU pověSt oboru Zahladní a kraj nářSká

tvorba a doblé ]méno sVaZU.
2" Dbát na SVou odbornou úíoveň,Udržovat SVé odboíné
dovedno5ti na nejvyššímožnéúrovnj a Zdržet se Všech
5lUžeb, plo néžnejsoU kompetentní,
3, Pro účelyrek aff]y Využivat Výhradně Vý5 edků své v astní
práce a Zdlžet 5ejednání, které by rnoh o směřovat
k nekalé 50utéžl.

4. RoZVíjet mezl Sebou dobré obchodníVztahy s Cíem Zajisi t
Ved e technického a ekono..ického rozvoje 5Vých firem
i korektnídodavate ský 5y5tém,]akož i dodržovat platební
moré ku

5. Dodižovat práVo ni obchodnítajemstvísvých obchodních
paItneíů,
6. Dodpoo al pol d 1 ,óg o 1 ,L| o á |1óó1o óó].Le,
aie i SoUkroíné ZikáZky a při účastlV nich lespektovat
rovné podmínky pro každéhoúča5tnika.

7, Dbát toho, aby neby]y úmys ně, nebo neúmys ně
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nebUde Usilovat neetickými proStředky
kéZky, kterou iádným způsobem získaljiný

a) Č en SVaZU

o převzet
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Védoménenabídne objednatel
dumpinqovou cenu za di]o neboj]ný nesplnite nýZáVaZný
paíametr (rea]izačni lhůtU,9arance), Zejména 5 únys em
přenést frnančl-ríZrátyči 5ankce na 5Vé 5Ubdodavatele,
8, Chránil žájírTysVého klienia, VykonáVat pláce na ZakáZce
5 VysokýíŤr ploiesionálním úsi ím a na odpovídajícíúrovni
5 cílem Zaj 5tit VysokoU kvalitu díla,
9. VyVarovat 5e účeoVé kritikyjiného podnikatele, případně
jeho kon krétni práce, jejímžjediným, nebo hlavním
b) C|en SVaZU

! 0.

účeem.le ZíSkat ZakáZkU,
V případě 5porů r.ezi č]eny sVaZU

Se

obrátit na discip inární

oígány.

Porušení Etického řádu členem Svazu zakládání a údržby zeleně řeší na základě podnětu Rozhodčíkomise V disciplinárnlm hzenl
dle schVálených 5tanoV.

