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Preambula 

Združenie ČESMAD Slovakia so sídlom Levická 1, 826 01 Bratislava (ďalej v texte len ako „ČESMAD 

Slovakia“ alebo „združenie“ v príslušnom gramatickom tvare) ako najvplyvnejšie záujmové združenie 
na Slovensku, profesne orientované na cestnú dopravu, ktoré združuje viac ako 1000 členov, 
podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí dnes tvoria približne 50 
percent dopravných kapacít Slovenskej republiky, vydáva tento etický kódex: 

• uvedomujúc si svoje postavenie v spoločnosti v oblasti cestnej dopravy a prijímania 
zodpovednosti za svoje konanie, chcejúc byť príkladom pre ostatných, 
 

• rešpektujúc skutočnosť, že etické konanie má význam pre kultivovanie hospodárskeho 
systému, je na prospech celej spoločnosti a je kľúčovým atribútom pre dlhodobé fungovanie 
a ekonomické záujmy združenia a 
 

• majúc na zreteli, že ako združenie medzinárodných a vnútroštátnych cestných dopravcov SR 
má ambíciu dôstojne obhajovať záujmy svojej členskej základne a prispievať tak k zvyšovaniu 
konkurencie schopnosti slovenských dopravcov v náročnej hospodárskej súťaži vyspelých 
krajín sveta.  
 

I. Predmet úpravy a pôsobnosť Etického kódexu 

1.1 Tento Etický kódex združenia ČESMAD Slovakia (ďalej len „Etický kódex“ v príslušnom 
gramatickom tvare) upravuje pravidlá správania sa všetkých členov združenia ČESMAD 
Slovakia (ďalej len „členovia združenia“ v príslušnom gramatickom tvare) s cieľom ochrániť 
sociálne, obchodné a kultúrne záujmy združenia. 
  

1.2 Členovia združenia sú toho názoru, že tento Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel 
a noriem správania sa združenia ČESMAD Slovakia a jeho členov vo vnútri organizácie medzi 
jej zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu k externému prostrediu organizácie, t.j. 
k obchodným partnerom, predstaviteľom štátnej a verejnej správy, občianskym združeniam, 
záujmovým skupinám a všetkým občanom Slovenskej republiky a najmä medzi členmi 
navzájom. ČESMAD Slovakia prijíma svoj Etický kódex, aby ním pred celou spoločnosťou 
transparente zverejnil svoj postoj k univerzálnym etickým hodnotám. 
 

1.3 ČESMAD Slovakia vytvára prostredie, v ktorom sa rovnocenne a s úctou zaobchádza so 
všetkými osobami a kde sú rešpektované základné práva a slobody všetkých členov združenia 
bez ohľadu na ich materiálne, pracovné či funkčné zaradenie. 
 

1.4 Tento Etický kódex je morálne záväzný pre všetkých členov združenia. Porušenie tohto 
Etického kódexu neznamená len morálne odsúdenie osoby, ktorá tento kódex porušila, ale 
umožňuje aj vznik disciplinárnej zodpovednosti členov zo strany ČESMAD Slovakia. 
 

II. Všeobecné etické zásady 

2.1 Členovia združenia sa zaväzujú dodržiavať všeobecne známe a rešpektované morálne zásady 
správania založené na ľudských právach a dobrých mravoch. V duchu týchto ideových hodnôt 
sa členovia združenia riadia etickými princípmi, ktorými sú najmä čestnosť, zodpovednosť, 
slušnosť, poctivosť, spravodlivosť a pravdivosť, tolerancia, solidarita, ústretovosť a 
nediskriminácia. 
 

2.2 Členovia združenia sú povinní dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony Slovenskej 
republiky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy ako aj normy práva Európskej únie.  
 

2.3 Členovia združenia sú povinní vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s platnými 
princípmi poctivého obchodného styku ako aj v súlade s obchodnými zvyklosťami, a to bez 
akéhokoľvek poškodzovania záujmov ostatných členov združenia, či iných zmluvných strán.  
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2.4 Členovia združenia sa zaväzujú, že v rámci činnosti združenia žiadny z členov združenia 

nebude presadzovať záujmy politickej strany alebo politického hnutia. Je výslovne zakázané 
využívať dobrú povesť, meno alebo majetok združenia na podporu určitej politickej strany 
alebo politického hnutia. To neznamená, že združenie nemôže spolupracovať so štátnymi 
orgánmi, avšak táto spolupráca nesmie presahovať medze štandardnej spolupráce.  
 

2.5 Členovia združenia sú okrem toho povinní  vystupovať a konať na verejnosti dôstojne, zdvorilo 
a úctivo bez rozdielu jazyka, náboženstva, politického či iného zmýšľania. 
 

2.6 Členovia združenia dbajú na to, aby pri výkone svojej činnosti nepoškodzovali životné 
prostredie, k životnému prostrediu sa každý člen združenia správa maximálne šetrne. 

 

III. Osobitné etické zásady vo vzťahu k združeniu 

3.1 Členovia združenia sú povinní dodržiavať stanovy združenia ČESMAD Slovakia ako aj jeho 
vnútorné predpisy.  
 

3.2 Členovia združenia sú vo vzťahu k združeniu ČESMAD Slovakia povinní poskytovať pravdivé 
informácie pred prijatím za člena združenia ako aj počas trvania členstva. Zároveň poskytujú 
aj všetky relevantné informácie dotýkajúce sa základných členských povinností a sú povinní 
oznamovať akékoľvek zmeny s tým súvisiace.   
 

3.3 Členovia združenia sú povinní pri rokovaniach s klientmi, verejnosťou, orgánmi verejnej 
správy a s inými subjektami ctiť a presadzovať záujmy združenia a rešpektovať jeho vnútorné 
poriadky a rozhodnutia a stanoviská jej orgánov; tým nie je dotknuté jeho právo vecne 
kritizovať združenie, jeho orgány a funkcionárov s cieľom napraviť chybné kroky a 
rozhodnutia, pričom takáto kritika musí byť adresovaná najprv združeniu a až potom iným 
orgánom, osobám či verejnosti. 
 

IV. Etické zásady medzi členmi združenia navzájom 

4.1 Vo vzťahoch medzi členmi združenia by sa mala prejavovať spoločenská slušnosť, zdvorilosť 
a taktnosť. 
 

4.2 Člen združenia by sa nemal znížiť k verejnej kritike iného člena združenia, nemal by 
podceňovať jeho odborné znalosti a profesný postup.  
 

4.3 Člen združenia by mal využiť všetky dostupné prostriedky riešenia prípadného konfliktu 
s iným členom združenia, a to prednostne mimosúdnou cestou, ak to samozrejme povaha 
sporu dovoľuje. 
 

4.4 Člen združenia je povinný riadiť sa zásadou úcty, lojálnosti a žičlivosti vo vzťahu k iným 
členom združenia. Člen združenia sa neuchyľuje k nelojálnej konkurencii a nerobí si reklamu 
na úkor iného člena združenia. 

 

V. Osobitné etické zásady členov združenia 

5.1 Berúc v úvahu, že každý člen združenia je osobou podnikajúcou v špecifickom odvetví 
dopravy, je povinný dodržiavať aj tieto špecifické povinnosti: 
 
a) z hľadiska realizácie obchodných vzťahov a zabezpečenia prepravy tovaru je povinný 

každý člen rešpektovať medzinárodný Dohovor CMR a Dohovor TIR, 
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b) každý člen musí rešpektovať obchodné tajomstvo, s ktorým prišiel ako zmluvná strana do 
kontaktu. Takéto Obchodné tajomstvo sa nesmie zneužiť a nesmie sa poskytnúť iným 
právnickým alebo fyzickým osobám, 
 

c) člen združenia nesmie zneužívať práva a služby poskytnuté v rámci združenia.   
 
d) v prípade, že člen združenia pôsobí ako zamestnávateľ, nesmie svojim konaním porušovať 

Zákonník práce, zneužívať svojich zamestnancov na získanie neoprávneného majetkového 
prospechu alebo iných výhod, či porušovať daňovo odvodové povinnosti spojené so 
zamestnávaním týchto osôb. 
  

5.2 Členovia združenia sú si vedomí, že ochrana osobných údajov, s ktorými pri výkone svojej 
práce prichádzajú do kontaktu podlieha zvýšenej ochrane. Každý člen združenia je povinný 
dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov a citlivo pristupovať k ochrane osobných údajov.  

 

VI. Porušenie Etického kódexu 

6.1 Porušením Etického kódexu sa zaoberá Prezídium združenia ČESMAD Slovakia. 
 

6.2 Za porušovanie tohto Etického kódexu možno uložiť členovi združenia nasledujúce opatrenie:  
a) pokarhanie,  
b) verejné pokarhanie,  
c) dočasné pozastavenie poskytovaných služieb členovi,  
d) vylúčenie člena zo združenia,  
e) predložiť podnet príslušnému štátnemu orgánu o odobratí licencie (Licencie), ktorú vydal 
členovi. 
 

6.3 Členovia združenia sú povinní poskytnúť Prezídiu potrebnú súčinnosť pri objasňovaní 
porušení Etického kódexu najmä vo forme stanovísk a vysvetlení.  
 

VII. Záverečné ustanovenia 

7.1. Členovia združenia sú povinní oboznámiť sa s obsahom tohto Etického kódexu. Členovia 
združenia sú rovnako povinní oboznámiť s obsahom tohto Etického kódexu všetky osoby, 
ktoré by mohli byť týmto Etickým kódexom dotknuté ako sú napríklad zamestnanci a/alebo 
dlhodobo zmluvne zaviazané osoby. 
 

7.2. Zmeny Etického kódexu možno vykonať len v súlade so stanovami združenia na plenárnom 
zhromaždení. 
 

7.3. ČESMAD Slovakia dbá na to, aby Etický kódex bol uverejnený v sídle združenia a tiež na 
webovom sídle združenia. 
  

7.4. Tento Etický kódex schválilo plenárne zhromaždenie dňa 01.12.2018.  
 

7.5. Tento Etický kódex je účinný od 02.12. 2018.  
 

7.6. Dátum poslednej aktualizácie: 01.12.2018.  
 


