
ETICKÝ KODEX ČLENA ČKOLH 
 

Úvodní ustanovení 
 

Odborný dohled na hospodaření v lesích má v našich zemích dlouhodobou tradici. Odborní lesní 
hospodáři s potřebnou kvalifikací a praxí na základě licence udělené státní správou lesního hospodářství, 
vykonávají pro vlastníky a uživatele lesů odbornou  poradenskou činnost a ochrannou službu podle 
zásad etiky a profesionality. 
 

Všeobecné povinnosti 
 

Pravidlo č. 1  Právo výkonu profese odborného lesního hospodáře vyžaduje vysokou míru osobní 
zodpovědnosti, morálky a profesní cti. 

Pravidlo č. 2 Člen komory musí ve své činnosti udržovat vážnost a důstojnost této profese. 
Pravidlo č. 3 Člen komory dbá na to, aby mínění, které se o profesi vytváří u vlastníků lesů a na veřejnosti, 

bylo pozitivní. 
 

Povinnosti vůči veřejnosti a státním orgánům 
 

Pravidlo č. 1 Člen komory dodržuje všechny platné zákony a nařízení. 
Pravidlo č. 2 Člen komory se nesmí vědomě zúčastňovat protiprávních aktivit nebo vědomě svolit s nelegálním 

využitím údajů a informací o majetku, který spravuje. 
Pravidlo č. 3 Člen komory nesmí nabízet nebo přijímat jakoukoliv protiprávní platbu, dar nebo službu, která by 

mohla ovlivnit jeho rozhodování. 
Pravidlo č. 4 Pokud se člen komory dozví o jednání či rozhodnutí učiněné vlastníkem lesa, kde člen vykonává 

funkci OLH, zaměstnavatelem, zákazníkem, klientem nebo kolegou, které porušuje lesní zákon, 
musí jej na toto upozornit. Pokud může takové jednání mít vliv na zdraví a bezpečnost osob, 
poškození životního prostředí a újmu na majetku třetích osob, musí to neodkladně oznámit 
příslušným orgánům. 

Pravidlo č. 5 Člen komory nesmí vědomě pronášet lživá, zavádějící, neověřená nebo klamavá vyjádření a 
tvrzení, vztahující se k profesi nebo profesní kvalifikaci nebo schopnosti vlastní nebo ostatních 
kolegů. 

 

Povinnosti vůči vlastníkům lesů a ostatním zákazníkům nebo klientům 
 

Pravidlo č. 1 Člen komory musí sdělit jakýkoliv konflikt zájmů, který by mohl mít vliv na jeho schopnost 
rozhodování ve prospěch vlastníka lesa, kde člen vykonává funkci OLH, zaměstnavatele, 
zákazníka či klienta. 

Pravidlo č. 2 Člen komory nesmí přijmout provizi od osoby, která je v dodavatelském nebo odběratelském 
vztahu s vlastníkem lesa, kde člen vykonává funkci OLH, se zaměstnavatelem, zákazníkem nebo 
klientem za činnosti a informace, které mohou tento vztah ovlivnit. 

Pravidlo č. 3 Člen komory chrání zájem vlastníka lesa, kde člen vykonává funkci OLH, zaměstnavatele, 
zákazníka nebo klienta pokud je tento v souladu s právními předpisy, profesionálními a etickými 
závazky člena. 

Pravidlo č. 4 Člen komory nesmí užívat, přímo nebo nepřímo, důvěrné informace získané od vlastníka lesa, kde 
člen vykonává funkci OLH, zaměstnavatele, zákazníka nebo klienta bez jeho předchozího 
souhlasu. 

Pravidlo č. 5 Člen komory nesmí využívat majetku vlastníka lesa, kde člen vykonává funkci OLH, 
zaměstnavatele, zákazníka nebo klienta k soukromým účelům, bez jeho předchozího souhlasu. 

Pravidlo č. 6 Člen komory neprovádí aktivity, které jsou v rozporu s tímto morálně etickým kodexem. 
 

Povinnosti vůči profesním kolegům a komoře 
 

Pravidlo č. 1 Člen komory nesmí vědomě přijmout uznání, které patří jinému. 
Pravidlo č. 2 Člen komory respektuje zájmy a práva svých kolegů. 
Pravidlo č. 3     Člen komory si  zvyšuje své profesní znalosti a schopnosti, nezištně poskytuje rady méně  

zkušeným kolegům a tak napomáhá k šíření odborných znalostí. 
 
 
Tento Morálně etický kodex člena ČKOLH byl projednán a schválen 2. valnou hromadou komory dne 3.10.2003. 


