ETICKÝ KODEX Retailové asociace z.s.

ETICKÝ KODEX RETAILOVÉ ASOCIACE
Článek I.
Úvodní ustanovení
Etický kodex je základním dokumentem popisujícím principy etického chování členů
spolku Retailová asociace z.s. (dále jen jako „spolek“). Etický kodex je vyjádřením závazku
každého člena spolku k etickému jednání vůči spolku, ostatním členům spolku i třetím
osobám.
Etický kodex je závazným dokumentem pro všechny členy spolku.
Jeden ze základních principů, na kterém je etický kodex postaven, vychází z toho, že
všichni členové spolku jsou si vědomi, že svým jednáním mohou vystavit sebe i ostatní členy
spolku trestněprávním, správním či občanskoprávním postihům, a proto všichni členové
spolku jednají tak, aby nedocházelo k páchání trestné činnosti či jinému porušování právních
předpisů nebo porušovaní stanov spolku a jeho interních předpisů.
Spolek netoleruje jakékoli porušení etického kodexu, a proto je jeho porušení jedním
z důvodů pro vyloučení člena ze spolku.

Článek II.
1.

Každý člen spolku chrání oprávněné zájmy a pověst spolku a při svém jednání respektuje
zásady zdvořilosti a kolegiality.

2.

Každý člen spolku jedná profesionálně, čestně a vstřícně a navenek vystupuje tak, aby
vždy zachoval dobré jméno spolku, všech jeho členů i třetích osob.

3.

Každý člen spolku se chová zodpovědně vůči spolku a všem jeho členům a spolupracuje
s ostatními členy spolku.

4.

Každý člen spolku jedná tak, aby neuvedl ostatní členy spolku nebo třetí osoby v omyl.

5.

Každý člen spolku při svém jednání dodržuje veškeré právní předpisy, stanovy spolku,
etický kodex spolku, interní předpisy spolku a rozhodnutí orgánů spolku. Žádný člen
spolku nespolupracuje s institucemi a podnikatelskými subjekty, jejichž činnost je v
rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy.

6.

Pokud se člen spolku z vlastního rozhodnutí v zájmu spolku nebo v rámci jeho činnosti
dopustí trestného činu, jedná se o jeho porušení právních předpisů, na kterém se spolek
nikterak nepodílí.

7.

Žádný člen spolku se nesmí vědomě podílet na lživé nebo klamavé prezentaci spolku
nebo jeho cílů nebo vědomě pronést lživá, zavádějící nebo klamavá vyjádření či tvrzení
ohledně činnosti spolku.
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8.

Členové spolku nesmí vytvářet uvnitř spolku žádné skupiny, které by podněcovaly
činnost proti spolku, jeho účelu a poslání.

9.

Každý člen spolku je povinen chránit práva duševního vlastnictví spolku a respektuje a
chrání duševní vlastnictví třetích osob.

10. Žádný člen spolku nesmí zneužívat svého členství ve spolku ve svůj prospěch nebo pro
své soukromé zájmy nebo zájmy třetích osob, a to ani po zániku členství ve spolku.
11. Jestliže byl člen spolku pověřen, aby ve vymezených záležitostech za spolek právně
jednal, je povinen dodržovat limity takového pověření.
12. V zájmu spolku, jeho členů i třetích osob postupuje každý člen spolku v soutěži poctivě.
K soutěžním účelům nepoužívá zejména údaje vědomě nepravdivé, klamavé nebo
snižující jiného člena spolku nebo třetí osoby. Při soutěži postupuje každý člen spolku
v souladu s právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.
13. Spolek nepřipouští jakékoli formy nekalé soutěže. Všichni členové spolku vynakládají
veškeré úsilí, aby nekalé soutěži předcházeli. Nekalou soutěží se rozumí jednání v
rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, které je způsobilé přivodit újmu jiným
subjektům, a to jak obchodním partnerům nebo konkurenci.
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