
Kódex člena združenia 

   

Všeobecné princípy 

ČLÁNOK 1 

Člen Združenia ČESMAD Slovakia (ďalej len člen má v súlade s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., s 
ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, ako aj v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov právo slobodne sa združiť v Združení ČESMAD Slovakia s cieľom ochrániť svoje 
hospodárske (obchodné), sociálne a kultúrne záujmy. 

 

ČLÁNOK 2 

(1) Člen Združenia ČESMAD Slovakia (ďalej len združenie) je povinný 

a) rešpektovať Ústavu SR, zákony Národnej rady SR a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy, normy Európskej únie ako aj stanovy združenia, uznesenia plenárneho 
zhromaždenia, prezídia združenia a ďalšie interné ustanovenia prijaté v jeho pôsobnosti a 
jeho sekretariátu, 

b) vystupovať a konať na verejnosti dôstojne, zdvorilo, úctyhodne bez rozdielu jazyka, 
náboženstva, politického či iného zmýšľania. 

 

(2) Člen je ďalej povinný z hľadiska zabezpečenia a realizácie zákonom ustanovených podmienok 
voľnej a čestnej súťaže 

a) poskytovať pravdivé informácie pred prijatím za člena združenia, ako aj informácie 
dotýkajúce sa základných členských povinností a oznamovať všetky zmeny s tým súvisiace; 
obdobne sa to vzťahuje aj na poskytnutie technických údajov o technickom stave vozidlového 
parku, 

b) vykonávať svoju podnikateľskú, obchodnú činnosť v súlade s princípmi, ktoré sú obsiahnuté 
v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku, a to aj v súlade s obchodnými 
zvyklosťami, čestne a odborne a bez akéhokoľvek poškodzovania záujmov ostatných 
zmluvných strán. 

ČLÁNOK 3 

Člen sa zaväzuje, že v rámci činnosti združenia nebude presadzovať záujmy a politiku politickej strany 
alebo politického hnutia. 

ČLÁNOK 4 

Osobitné podmienky postupu výkonu čestnej súťaže 

(1) Člen je povinný v rámci obchodných vzťahov 

a) riadne uzatvárať obchodné zmluvy, v ktorých sa dohodnú podmienky obchodných vzťahov; 
za plnenie a realizáciu obchodných vzťahov zodpovedá priamo člen, 

b) v obchodných zmluvách dohodnúť osobitné podmienky z hľadiska prepravy tovaru, 

c) z hľadiska realizácie obchodných vzťahov a zabezpečenia prepravy tovaru rešpektovať 
medzinárodný Dohovor CMR a Dohovor TIR, 

d) rešpektovať osobitné podmienky druhej zmluvnej strany, prípadne sa vzájomne dohodnúť 
na zmenách vyplývajúcich z obchodných vzťahov, 



e) uviesť všetky pravdivé údaje v rámci obchodných vzťahov tak, aby neohrozil obchodné 
záujmy a oprávnené záujmy druhej zmluvnej strany, 

f) rešpektovať obchodné tajomstvo, ktoré nesmie zneužiť na úkor druhej zmluvnej strany a 
ktoré nesmie poskytnúť (prezradiť) iným právnickým alebo fyzickým osobám, 

g) vyrovnať všetky finančné vzťahy súvisiace s obchodnými transakciami a bez akéhokoľvek 
finančného zaťaženia a blokovania druhej zmluvnej strany, 

h) obchodovať tak, aby ostatným právnickým a fyzickým osobám konkuroval čestne a aby v 
rámci konkurencie (voľnej súťaže) nespôsobil ujmu. 

 

(2) Člen sa zaväzuje 

a) vykonávať svoju činnosť odborne, svedomito a čestne, 

b) realizovať obchodné kontakty na základe obchodných pravidiel, dobrých zvykov a 
spolupráce medzi ostatnými členmi, 

c) poskytovať pravdivé informácie, ktoré sa dotýkajú členstva v združení, 

d) viesť svojich pracovníkov k dodržiavaniu pracovnej disciplíny a zodpovednosti za zverené 
prostriedky, 

e) že nebude prijímať záväzky a pristupovať k návrhom takých zmlúv, ktorých splnenie nie je 
možné. 

 

(3) Člen nesmie 

a) svojím správaním ohrozovať konkurenciu (voľnú súťaž) a poškodzovať obchodné alebo 
konkurenčné záujmy tretích zmluvných strán, 

b) negatívne ovplyvňovať ostatných účastníkov obchodných zmluvných vzťahov, ktorí v rámci 
obchodných vzťahov uzatvárajú zmluvy a odhovárať týchto účastníkov od uzavretia zmluvy, 

c) s cieľom uzavretia zmluvy poskytovať nepravdivé údaje, falšovať alebo obdobným 
spôsobom pozmeňovať obchodné dokumenty, 

d) vyvolávať bojkoty alebo spory s cieľom dosiahnuť uzavretie zmluvy, alebo získať 
neoprávnený majetkový prospech, 

e) používať alebo zneužívať reklamu, ktorá by mohla ohroziť obchodné vzťahy ostatných 
právnických a fyzických osôb, ktoré môžu vystupovať ako konkurenčné osoby, 

f) zneužívať práva a služby poskytnuté v rámci združenia, 

h) poškodzovať meno a záujmy ostatných právnických a fyzických osôb (konkurentov) v 
tuzemsku ani v zahraničí, 

i) vedome konať proti iným podnikateľom na úseku medzinárodnej cestnej dopravy, 

j) zneužívať obchodné mená a firemné označenia obchodných spoločností, 

k) zamestnávať pracovníkov obchodných spoločností predovšetkým právnických a fyzických 
osôb podnikajúcich na úseku medzinárodnej cestnej dopravy na základe porušovania 
zákonnosti, sľubov, ktoré nemožno splniť a najmä na základe zneužívania inštitútu pracovnej 
disciplíny v organizácii, v ktorej by mal ukončiť pracovný pomer, 

l) zneužívať a vydierať svojich pracovníkov na získanie neoprávneného majetkového 
prospechu alebo iných výhod. 

ČLÁNOK 5 

Kontrola a sankcie 

(1) Kontrola realizácie kódexu člena, ako aj riešenie prípadov z porušovania jeho jednotlivých 
ustanovení patrí do výlučnej pôsobnosti odbornej skupiny zriadenej prezídiom združenia. 

 

(2) Prípady z porušovania ustanovení tohto kódexu sa budú riešiť na základe podaných návrhov 
členov alebo iných právnických a fyzických osôb, s ktorými členovia uzatvorili zmluvy. 

 



(3) Odborná skupina môže za porušovanie tohto kódexu orgánom združenia navrhnúť uloženie týchto 
opatrení 

a) pokarhanie, 

b) verejné pokarhanie, 

c) dočasné pozastavenie poskytovaných služieb členovi, 

d) vylúčenie člena zo združenia, 

e) predložiť podnet príslušnému štátnemu orgánu o odobratí koncesie, ktorú vydal členovi. 

 

(4) Odborná skupina bude s cieľom riešenia porušovania tohto kódexu 

a) požadovať od člena potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenie k zistenému stavu, 

b) požadovať od člena odstránenie zistených nedostatkov, ich príčin a škodlivých následkov a ukladať, 
prípadne navrhovať opatrenia na ich odstránenie. 

 

(5) V súvislosti s porušovaním tohto kódexu a s objasnením zisteného stavu je člen povinný dostaviť 
sa na zasadnutie odbornej skupiny a objasniť všetky súvislosti, ktoré sa týkajú porušovania tohto 
kódexu. Člen má právo obhájiť sa. 

 

(6) Ak skupina na základe podkladových materiálov, dokladov, písomných alebo ústnych vysvetlení 
zistí, že člen porušil ustanovenia tohto kódexu a že toto konštatovanie sa podloží zistenými 
skutočnosťami, potom predloží generálnemu tajomníkovi alebo prezídiu združenia návrh na niektoré z 
opatrení podľa článku 6 odsek 3 tohto kódexu. Realizácia navrhovaného opatrenia vo forme 
rozhodnutia patrí do právomoci generálneho tajomníka združenia alebo prezídia. Proti rozhodnutiu 
generálneho tajomníka môže člen združenia podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia 
prezídiu združenia prostredníctvom jeho sekretariátu. Proti rozhodnutiu prezídia nie je odvolanie 
prípustné. 

 

ČLÁNOK 6 

Tento kódex schválilo 6. plenárne zhromaždenie združenia 7. júna 1997. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 26. 11. 2009 


