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 Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Zemědělský svaz České republiky je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, 

nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských 

obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, 

zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, 

pěstitelství, chovatelství a služby – které se sdružily na ochranu svých hospodářských  

a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky. Svaz je organizací 

zaměstnavatelů – podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně 

práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

Svaz je právnickou osobou oprávněnou hájit zájmy svých členů jako soutěžitelů. Předmětem 

činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu  

a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat 

svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby, 

poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, 

právní a sociální /dále jen „svaz“/. 

Tento etický kodex se vztahuje na osoby oprávněné jednat jménem svazu, členy orgánů svazu 

a zaměstnance svazu / dále jen „adresát“/.  Tento etický kodex / dále jen „kodex“ / má chránit 

dobré jméno svazu rozptýlením jakýchkoliv podezření z nekalého jednání, ze střetu zájmů či 

z korupčních praktik, ze kterých by svaz mohl být případně nařčen anebo podezírán. 

Článek 2 

Střet zájmů 

1. Dojde-li ke střetu zájmu svazu na ochraně jeho dobré pověsti s osobním zájmem adresáta, 

nesmí adresát upřednostnit svůj osobní zájem před zájmem svazu. Osobním zájmem 

adresáta se rozumí takový zájem, který mu přináší osobní výhodu nebo zamezuje vzniku 

případného snížení jeho majetkového nebo jiného prospěchu. 

2. Adresát nesmí zneužít svého postavení ve svazu, informací, které má v souvislosti se 

svým postavením ve svazu k dispozici, osobních kontaktů, které v rámci svého postavení 

ve svazu získal, svých pravomocí a vlivu ve prospěch svůj nebo jiné osoby anebo  

v neprospěch jiného adresáta nebo třetí osoby.  

3. Adresát nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou s jeho 

postavením, pokud to zákon neumožňuje. Nedovolenost jednání adresáta může spočívat  

i v nekonání povinnosti ke které je adresát na základě svého postavení ve svazu povinen. 

Článek 3 

Dary a jiné nabídky 

1. Adresát nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti ani žádná jiná zvýhodnění pro 

sebe nebo jinou osobu, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit plnění jeho úkolů, 

rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by byla možno 

považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Tímto ustanovením nejsou 
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 dotčeny drobné dary typu propagačních předmětů s tím, že jsou výslovně zakázány dary 

finančního charakteru. V případě, že je adresátovi nabídnut dar, z jehož povahy by mohlo 

být sporné, zda jde o drobný dar ve smyslu předchozí věty, je adresát povinen 

zkonzultovat jeho přijetí s ředitelem svazu. 

2. Adresát nesmí připustit, aby se v souvislosti se svým postavením ve svazu dostal do 

situace, ve které je nebo by se cítil být zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo která 

jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. Adresát nesmí udržovat ani navazovat 

vztahy vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, kterými by byla anebo mohla 

být ohrožena jeho nestrannost v rámci jeho postavení ve svazu.  

3. Pokud je adresátovi v souvislosti s jeho postavením ve svazu nabídnuta jakákoliv 

neoprávněná výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě neprodleně informuje předsedu 

svazu.  

4. Adresát neposkytuje dary, úsluhy, laskavosti ani žádná jiná zvýhodnění pro jinou osobu, 

která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit plnění jejích úkolů, rozhodování ve věci, 

narušit profesionální přístup k věci, nebo která by byla možno považovat za odměnu za 

práci, která je její povinností. Tímto ustanovením nejsou dotčeny drobné dary typu 

propagačních předmětů s tím, že jsou výslovně zakázány dary finančního charakteru. 

V případě, že adresát uvažuje o poskytnutí daru, z jehož povahy by mohl být sporné, zda 

jde o drobný dar ve smyslu předchozí věty, je adresát povinen zkonzultovat jeho 

poskytnutí s ředitelem svazu. 

Článek 4 

Schválení Kodexu 

Představenstvo Zemědělského svazu České republiky projednalo a schválilo tento kodex na 

svém zasedání konaném dne 1. 9. 2016.  

Článek 5 

Účinnost 

Tento kodex nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016. 

Ing. Martin Pýcha 

      předseda  


