ETICKÝ KÓDEX PODNIKANIA V STAVEBNÍCTVE
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Etický kódex Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) je súbor vnútorných pravidiel ZSPS,
ktoré sa jeho členovia rozhodli dobrovoľne dodržiavať v záujme:
- zvyšovania úrovne podnikania,
- zvýšenia kvality a efektívnosti v podnikaní,
- zvýšenia prestíže a dobrého mena ZSPS a jeho členov.
V záujme dosiahnutia uvedených cieľov popri dodržiavaní základných a záväzných pravidiel pri
podnikaní v stavebníctve, daných zákonmi, vyhláškami a Stanovami ZSPS členská základňa prijíma
nasledovné

Zásady etického chovania členov ZSPS
I. ODBORNÉ
I./1. dbať na svoju odbornú úroveň a udržovať svoje odborné vedomosti na najvyššej úrovni, s cieľom
zvýšenia odbornej úrovne stavebníctva a prezentácie dobrého mena ZSPS,
I./2. svoju odbornosť a kvalitu prác postupne potvrdiť získaním certifikátu riadenia kvality podľa
noriem rady ISO 9000 a 14 000,
I./3. zdržať sa realizácie prác a služieb, na ktoré nie sú vo firme vytvorené podmienky.
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II. SÚŤAŽNÉ /TENDROVÉ/
I./1. dodržiavať právo obchodného tajomstva svojich obchodných partnerov,
II./2. vyvarovať sa účelovej kritike konkurenčného podnikateľa, prípadne jeho konkrétnej práce, ktorej
jediným alebo hlavným účelom je získať zákazku.
II./3. členovia ZSPS pri súťažných (tendrových) podmienkach nebudú používať dumpingové ceny s
poukázaním na riziko likvidácie firmy v budúcnosti.

III. SPOLUPRÁCA ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
III./1. dbať, aby neboli úmyselne, alebo neúmyselne poškodzované záujmy ostatných členov ZSPS,
III./2. člen ZSPS prevezme rozpracovanú zákazku iného zhotoviteľa člena ZSPS, až po ukončení
zmluvného vzťahu s pôvodným zhotoviteľom,
III./3. vo vzájomných vzťahoch sa riadiť Obchodným zákonníkom,
III./4. v záujme rovnakých podnikateľských podmienok členovia Zväzu budú eliminovať praktiky
„čiernej práce“,
III./5. podporovať poriadanie regulárnych súťaží na zákazky vo verejnom, ale aj súkromnom sektore
pri ktorých sú nutné rovnaké podmienky a zachovanie transparentnosti pre každého účastníka,
III./6. pre reklamné účely využívať výhradne výsledky svojej vlastnej práce a zdržať sa jednania, ktoré
by mohlo smerovať k nekalej súťaži.

IV. RIEŠENIA SPORU
IV./1. v prípade sporu medzi členmi ZSPS obrátiť sa na príslušný orgán ZSPS ešte pred jeho
zverejnením (pokiaľ je to v súlade s povahou sporu) a potom rešpektovať jeho výrok,
IV./2. pre kontrolu dodržovania ustanovení etického kódexu a riešenia sporov na požiadanie členov
ZSPS sa ustanovuje Zmierovací súd ZSPS.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Etický poriadok Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska je vnútrozväzovou normou, ktorá nerieši
zmluvné vzťahy a z toho vyplývajúce povinnosti voči zákazníkom a tiež priestupky alebo trestné činy.

Banská Bystrica, 29. marca 2001
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