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Vyoa :svaz zakládánía údržby zelené, z,l
l.]do ní 567'']3, 602 00 Brno

,.,edený !,e 5po ko\ié.n le]5tiikJ Lr Kra]5k,;ho 50LrdJ ý Brn,:, L 8J3ó

poTvRzEllío člrnsrvípRo RoK 2019
v pRoFEsNitv soRužrNi

svAz znrlÁoÁruín úonžgv zrlrNĚ

Nazev nrmy: Záírl€Cký dvŮr s.r.o.

sia o: U Statku 3O111 ,736 01 Havířov-Bludovice, č,27834395

ryp t enstvi individuální

Pijim;m pot!,lzenlo a etsi!,i!,e SV;ZL] Z:k ádáníl úcržbv

ETlCKÝ ŘÁD SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

Etický řád svazu zakládánía údržby zeleně je soubor pravide|, kteíé 5e jeho členoVé rozhodli dobrovolně dodržovat, aby bylo
dosaženo Vyšši úrovně podnikánía prestiže svazu. obsahuje zásady vzájemnéhojednání mezi členy svazu i Vůči ostatnim
partnerům v oboru zahradní a krajinářská tvoíba. Kromě Základních a záVazných píavideljednání při podnikáníV oboru Zahradní
a krajinářská tvorba daných zákony a podzákonnými předpisy, hodlajíčlenové svazu:

] . Dbát n. odboíno! pověst oború zahradní: kra]i]jř5ká
tvorba a dobr-Á ]méno sVaZL],

2, Dbát na s!,oL] odbornou úloveň, UdTžoVdl5Vé odborné
dovedio5ti na ne]Vyššímožné úlovni a Zdržei 5e ,/šeah

5 Užeb, pro něž nej50Lr kcn]pelentní,
3. Plo úae y rek amy V!,LržíVat Výhradné Vý5 edků 5Vé ri a5tní

pláce a Zdrž-.t se jednání, které by moh o 5fi]ěřovai
k l]eka é 5oL]též

4. RoZVí]et mez sebou dobre obchodníVZtahy 5 .í em Zajist t
Ved e technlckého a -.kono.n .kého rozvoje svých lirem
korektní dcdavate 5ký 5y5tém, ]akož i dodržoval plaiební

morá k!

;' Dbát toho, aby neby r,ú.nys ně, 'lebo neúm},5 ně, a/.. )a
a] Č en 5v;zu neb!aie !5 ovai n,.,.l](kýn,]i pro:třecky
o pievzetíZik;Zky, kt.loL] iádnýn] Způ50l]enl Zí5ka ]i.ý

,pob.,, o
b] a en s!,lžU,,.,ědorné |enabí.jne ol]]e.]nale,
d!rnpin!o,,,ot] cen! Za dí o nebo ] ný ne5p n re ný Zá\razný

"
cieié5t ]i nančríZtrár)r il 5rnkce na !!,é r.]bdodr\iate e.

3. ahr;nit Z;]n,]y !Vého k enta, !/ykonj\,,di plijae r],] Zi]kálcc
s livsokýn L.roies on; l]im úji ím a na odpovída]í.iúro\in
s aíem Za] ;t:lysokoL] kvi tU día

5. Dod ížovat práVo na obchodn rtajemství 5vých obchod n ich 9. Vyvarovat se účelové kritiky jiného podn]kate e, prípad ně
partnerů, jeho kon krétn í práce, jejírnž jediným, nebo h|avnifir

6. Podporovat pořádání regU élních soutěží nejen o Veře.jné, účeleírrje Ziskat ZakáZkU.
a]e ! soukromé ZakáZky a pl'i účasti V nich respektovat 10. V připadě Sporů mezi č eny sVaZU 5e obrátit na diSclp lnární
rovné podminky pro každého účastníka, orgány,

Porušení Etického řádu členem Svazu zakládáni a údržby zeleně řeší na základě podnětu Rozhodčí komi5e V disciplinárnim řízeni
dle schválených stanov.

lng,,]ana Šimečková
s!,rzLr Zak ád;ni ,] úcržby Ze eně

Ze eně J Zar/aZL]j 5e dod

Zámecký dVůr s.r.o,


