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Etický kodex ČSTS, příloha EP03

Pravidla chování činovníků
(změny proti návrhu na VK21 označeny zeleně, návrhy členské základny tyrkysově)
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tato pravidla blíže specifikují povinnost:
a) loajality Činovníků ČSTS k ČSTS;
b) loajality Příjemců podpory k ČSTS;
c) členů ČSTS při využívání jména ČSTS k prosazení vlastních zájmů.
2. Definice a upřesnění pojmů mimo uvedené v EK a dalších dokumentech ČSTS:
2.1. Pojmem ČSTS se rozumí Český svaz tanečního sportu z.s. včetně všech jeho divizí a
pobočných spolků a dceřiných společností;
2.2. Pojmem Příjemce podpory se rozumí jakýkoliv subjekt, kterému ČSTS poskytl finanční
nebo nefinanční (i imateriální) podporu nezávisle na právním titulu této podpory;
2.3. Pojmem Konkurenční organizace se rozumí jakákoliv tuzemská právnická osoba nebo
společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku odlišná od ČSTS, jejímž předmětem
činnosti je provozování disciplín tanečního sportu, které definuje SŘ, prováděných na
jakékoliv výkonnostní úrovni s výjimkou:
a) organizací, ve kterých je ČSTS v postavení člena, společníka, orgánu či v jiném
obdobném postavení;
b) organizací, které jsou členem ČSTS;
c) organizací, se kterými má ČSTS uzavřenou smlouvu o spolupráci;
d) dalších organizací, o kterých to stanoví rozhodnutí Výkonné rady ČSTS.
3. Střet zájmů
3.1. Činovník ČSTS, který je členem voleného orgánu na celosvazové úrovni (VR ČSTS, RR
ČSTS, DR ČSTS) se nachází ve střetu zájmů, jestliže je členem voleného orgánu
Konkurenční organizace.
3.2. Činovník ČSTS se nachází ve střetu zájmů, jestli při výkonu své funkce upřednostní zájem
vlastní nebo zájem třetí osoby před zájmem ČSTS.
3.3. Příjemce podpory se nachází ve střetu zájmů, jestliže udělenou finanční podporu, nebo její
část, využije ve prospěch Konkurenční organizace.
3.4. Člen ČSTS se nachází ve střetu zájmů jestliže:
a) využije jména ČSTS nebo odkazu na své členství v ČSTS v rozporu s EK ČSTS.
b) využije jména ČSTS nebo odkazu na své členství v ČSTS pro získání neoprávněné
výhody pro sebe nebo pro třetí osobu.
4. Článek 4. Důsledky střetu zájmů
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4.1. Subjekt střetu zájmů je povinen Výkonné radě ČSTS neprodleně písemně oznámit, že se
nachází ve Střetu zájmů. Je-li Subjektem střetu zájmů nacházejícím se ve Střetu zájmů člen
Výkonné rady ČSTS, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Dozorčí radě ČSTS.
4.2. Činovník ČSTS je vždy povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou ve smyslu
ust. § 159 odst. 1 občanského zákoníku. Zjistí-li při výkonu své funkce, že by z důvodu
střetu zájmů mohl porušit svou povinnost uvedenou v předchozí větě, zdrží se jakéhokoliv
dalšího jednání a oznámí tuto skutečnost všem členům kolektivního orgánu ČSTS, jehož je
členem. Povinnost Činovníka ČSTS ust. bodu 4.1. tímto není dotčena.
4.3. Činovník ČSTS ve Střetu zájmů podle ust. bodu 3.1. je povinen tento Střet zájmů odstranit
do dvou týdnů od jeho vzniku. Neučiní-li tak, je mu doporučeno složit mandát a v případě,
že tak neučiní do 14 dnů po doručení tohoto doporučení, je toto považováno za důvod pro
odvolání z funkce dle ust. Stanov ČSTS, čl. 7.4.
4.4. Příslušné orgány ČSTS nejsou oprávněny subjektu ve Střetu zájmů poskytnout jakoukoliv
finanční podporu.
4.5. Ocitne-li se Příjemce podpory ve Střetu zájmů je povinen ČSTS celou finanční podporu
vrátit.
4.6. Způsobí-li Subjekt střetu zájmů ČSTS svým jednáním ve Střetu zájmů škodu, je povinen
tuto škodu ČSTS nahradit.
4.7. Obohatí-li se Subjekt střetu zájmů svým jednáním ve Střetu zájmů na úkor ČSTS, je
povinen ČSTS toto bezdůvodně obohacení vydat.
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