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ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
se sídlem U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10

Etický kodex člena Asociace kuchařů a cukrářů ČR z.s.
(dále jen „kodex“)
PREAMBULE
1. Asociace kuchařů a cukrářů ČR z.s. (dále jen „spolek“) je výběrová, nepolitická,
zájmová organizace, která byla přijata i do
WORLDCHEFS – Světové asociace
kuchařských spolků a jako takové jí svědčí význačné postavení napříč odbornými
organizacemi a dobré jméno ve společnosti v rámci ČR i na mezinárodní úrovni.
V rámci své činnosti spolek zajišťuje naplňování jak vzájemně prospěšných cílů svých
členů, tak veřejně prospěšných cílů směřujících vůči veřejnosti, kdy účelem spolku je
mimo jiného vzdělávání a popularizace činnosti kuchařů a cukrářů v ČR i v zahraničí s
cílem zvyšovat odbornou úroveň a prestiž tohoto oboru. Za tímto účelem spolek
každoročně pořádá soutěže, semináře, kurzy a další akce ve spolupráci se svými partnery
(dále jen „akce“), které mají své tradiční renomé a vyznačují se nadstandardní kvalitou.
Zúčastňuje se se svými národními týmy i prestižních mezinárodních soutěží.

I.
Za účelem udržení prestiže a dobrého jména spolku, jakož i jeho členů, klade spolek
mimořádný důraz na profesionalitu a reprezentativnost chování členů spolku, a to v
minimálním rozsahu tak, jak je dále stanoveno v kodexu. Porušení kteréhokoli z níže
uvedených bodů může vést k rozhodnutí o vyloučení člena dle čl. III Stanov spolku.
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Se vznikem členství se člen zavazuje dodržovat
pravidla etického kodexu, stanov, dalších vnitřních předpisů a dbát dobrého jména
spolku a je si vědom skutečností uvedených v preambuli tohoto kodexu a přistupuje k
plnění společného záměru členů spolku dle jeho stanov a kodexu.
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2. Člen spolku si je plně vědom všech společenských i právních konsekvencí spojených
s nevhodným chování nebo nepřiměřenou konzumací alkoholu. Na akcích, jakož i
kdekoli jinde v případě, že se člen v danou chvíli odvolává na své členství ve spolku či
jako člen vystupuje (dále jen „jiné společenské akce“) zodpovědně. Při konzumaci
alkoholu i následně poté člen dodržuje společenské normy, jakož i v daném místě i
čase platné právní předpisy.
3. Člen spolku si je v každém okamžiku plně vědom a dodržuje zásady dobrých mravů a
slušného společenského chování, a to jak při svém vystupování na veřejnosti po dobu
účasti člena spolku na akci či jiné společenské akci, tak též v rámci jakékoli činnosti
člena přímo či nepřímo související s jeho členstvím ve spolku.
4. Člen spolku nesděluje třetím osobám jakékoli nepodložené ani nepravdivé údaje o
jiném členovi spolku či o spolku, které by byly způsobilé ohrozit dobré jméno,
vážnost, čest či důvěryhodnost jiného člena spolku či spolku.
5. Nad rámec výše uvedeného je výslovně zakázáno, aby člen na akci či jiné společenské
akci:
a. podněcoval k nenávisti, násilí či rasové, národnostní, gendrové či jakékoli
společenské nesnášenlivosti;
b. užíval násilí či jednal se záměrem jej vyvolat;
c. užíval slovní či fyzické vulgární projevy, jakkoliv urážel ostatní účastníky akce či
jiné
osoby;
d. nedodržoval zásady společenského chování, jakkoliv obtěžoval svými projevy
ostatní
účastníky akce.
II. Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento kodex byl vydán představenstvem spolku v souladu s čl. VII odst. 1 Vnitřního
organizačního předpisu spolku.
2. Souhlas s vydáním kodexu udělila Revizní komise spolku dne 12. 3. 2019.
3. Tento kodex nabývá účinnosti dnem 12. 3.2019.
4. Zveřejnění kodexu bude na webové stránce spolku.
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