ETICKÝ KODEX
funkcionáře Českého svazu včelařů, z.s.
I. Předmět etického kodexu
1.
2.

Podle Stanov ČSV je každý člen povinen mimo jiné zdržet se jednání, které by poškodilo dobré jméno
svazu, a vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním a cíli ČSV.
Etický kodex dále rozvíjí a konkretizuje základní hodnoty, principy a pravidla chování, jednání a
vystupování vně i uvnitř svazu, které je funkcionář Českého svazu včelařů, z.s. (dále ČSV, svaz)
povinen dodržovat.

II. Pravidla chování a principy jednání funkcionáře
1.

2.

3.

4.

Člen, který hodlá kandidovat na jakoukoli funkci ve svazu, je povinen s dostatečným předstihem:
a) oznámit písemně volitelům své případné zapojení v dalším včelařském spolku, nebo v uskupení
zájmových včelařů,
b) doložit svou trestní bezúhonnost, pokud se tak usnese příslušný orgán.
Funkcionář při výkonu své funkce
a) koná v souladu s dobrými mravy, v zájmu svazu, řídí se jeho předpisy, usneseními jeho orgánů a
pravidly stanovenými tímto etickým kodexem,
b) uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke svým kolegům a členům svazu. Plně respektuje
názory svých kolegů i v případě názorové neshody. Zavazuje se demokraticky o těchto názorech
diskutovat a následně se plně podřídit rozhodnutí většiny,
c) dodržuje pravidla slušného chování, nepoužívá vulgarity a urážky.
d) hájí zájmy ZO, OO a ČSV jako celku a chová se vždy a za každých okolností tak, aby měl důvěru
těch, které zastupuje,
e) dbá na naplňování cílů uvedených ve Stanovách ČSV a upřednostňuje zájmy členské základny jako
celku nad svými vlastními zájmy,
f) se vyvaruje případným střetům zájmů, které se mohou vyskytnout v důsledku jeho zapojení v jiném
včelařském spolku, nebo uskupení zájmových včelařů. Případný střed zájmů vyřeší ihned tak, aby
v jeho důsledku nebyl v žádném případě poškozen ČSV, jeho cíle, jeho zájmy, jeho jméno,
g) průběžně informuje členskou základnu o projednávaných skutečnostech na zasedání orgánů svazu,
jehož je členem. Přitom je povinen zachovat důvěrnost informací, které orgán v rámci své
působnosti projednává a za důvěrné je označí.
Funkcionář je dále povinen
a) chránit a odpovědně nakládat s doklady a písemnostmi, které mu byly svěřené, nebo ke kterým má
přístup, před zneužitím, poškozením a ztrátou, a po ukončení výkonu funkce svou agendu řádně
předat,
b) zajistit písemnosti před nepovolanými osobami,
c) nakládat s osobními údaji členů svazu, pokud s nimi přijde do styku, v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Funkcionář, který jako včelař podniká v oboru včelařství, se zavazuje svým jednáním a podnikáním
neohrozit zájmy a postavení svazu na úkor svého osobního prospěchu, prospěchu jeho rodinných
příslušníků, nebo osob jemu blízkých.

III. Závěrečné ustanovení
1.
2.

3.

Etický kodex je závazný pro všechny funkcionáře ČSV v celé svazové struktuře.
Při zjištění porušení pravidel tohoto kodexu bude dotčený funkcionář vyzván k vysvětlení. Pokud svůj
postoj neobhájí, bude vyzván k rezignaci. Neučiní-li tak, o jeho dalším setrvání ve funkci rozhodne
v závislosti na úrovni výkonu funkce příslušný orgán organizační jednotky ČSV nebo svazu samého.
Tento kodex byl schválen na zasedání Republikového výboru ČSV dne 20. 11. 2016.
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