
DoHoDA o VZÁJEMNÉ sPoLUPRÁcl

uzavřená mezi

Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o's.
se sídlem Freyova 27 , 'l 90 00 Praha 9
lČ: 63839911, DlČ: CZ63839911
zastoupena lng. Václavem Neprašem, prezidentem
(dále jen 

''AGA")

a

Asociací zámkových a klíčových služeb české republiky
B-ystročice 99' 779 00 olomouc
lC:22761632,
zastoupena lng. Ladislavem KratochVílem, prezidentem
(dále jen 'AZKs')

článek l.
Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je zajištění spolupráce a Vzájemného respektování mezi oběma
stranami V oblastech vymezených v článku lll. této dohody, za úóelem dosaŽení cílů
stanovených v článku ll. této dohody, Včetně stanovení nástrojů spolupráce a metod pro
naplnění cílů' AGA iAZKS majísvé vlastní stanovy a svoji vlastní práVnísubjektivitu.

2. Ustanovení AZKS jako přidruŽeného člena AGA dle Statutu přidruŽeného člena AGA.

článek ll'
Specifikace hlavních cílů

'l. AGA pomáhá zastupovat zájmy AZKS vůči veřejnosti, zejména v oblasti legislativy,
jednání s orgány státní moci' pojišťovnami, médii' při odborném vzdělávání,
normotvorné činnosti, apod'

2. AZKS v rámci svých moŽností prosazuje zájmy AGA v oblasti sVé půSobnosti a zájmŮ '

článék lll.
Formy spolupráce

1. Strany dohody se dohodly na tom, že:

a) budou dbát o dobré jméno druhé strany dohody, nebudou poškozovat její dobrou
pověst a rozporná stanoviska nebudou bez předchozího projednání využívána
k mediálnímu či obdobnému prospěchu jedné ze stran dohody,

b) případné rozpory či rozdílná stanoviska na všech úrovních stran dohody budou
řešeny dohodou s cílem nalezení smíru,

c) se budou navzá4em informovat o moŽných a připravovaných aktivitách spojených
zejména s plněním hlavních cílů,

d) perspektivním cílem v této oblasti je maximální vyuŽití informačních systémů stran
dohody, včetně prověření moŽností jejich kompatibility, sjednocování, popřípadě
propojování'
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e) pro zvýšení Vzájemné prestiŽe a image budou zvát své zástupce na Vhodné
prezentační a odborné akce, které budou pořádat,

f) si budou na vyžádáni poskytovat odborníky, stanoviska, případně další podporu
týkající se především námětů při věcném řešení problémů'

g) v případě' Že o to některá ze stran této dohody požádá, zajistí druhá strana i odborné
oponentury, přičemŽ podrobné podmínky budou stanoveny na základě dohody stran
této dohody'

h) AZKS se jako přidruŽený člen zavazuje dodžovat Stanovy AGA' Etický kodex AGA,
a Statut přidruŽeného ólena AGA v aktuálním znění'

Článek lV.
Užívání loga

1. Smluvní strany se dohodly na vzájemném poskytnutí loga.

2. Loga smí být uŽívána v barevném nebo v černobílém provedení. Minimá|ní Velikost loga
závisí na způsobu a místě pouŽití. Loga nesmí být zkreslena, otočena ani jinak měněna.

3. Poskýnutá loga budou umístěna na internetových stránkách smluvních stran. Dále je
možno loga použít v rámci společných vzdělávacích a prezentačních akcí. Případné další
pouŽití loga bude vždy odsouhlaseno na základě Žádosti s uvedením za jakým účelem a
jakou íormou bude logo AGA nebo AZKS pouŽito'

4' Postoupení práv uŽití loga AGA a AZKS na jednotlivé členy AGA nebo AZKS je
nepřípustné.

článek V.
Společná ustanovení

í. obě strany dohody budou dle moŽností a s přihlédnutím k vhodnosti v rámci propagace
své činnosti, reklamy apod. prezentovat tuto spolupráci.

2. obě strany dohody ustanoví dle potřeby své zástupce' prostřednictvím kteryÍch se budou
vzájemně průběŽně informovat o aktivitách druhé strany dohody. Tito zástupci se mohou
měnit dle potřeby za účelem plnění odborných úkolů v rámci pracovních skupin'

3. Členské firmy, které jsou členy obou asociací, platí členské příspěvky dle stanov
jednotlivé asociace kaŽdý samostatně a VyuŽíVají práv a povinností v sou|adu se
stanovami AGA a AZKS.

4. Členské firmy AZKS nemají v AGA statut a práva řádného člena. Jsou členem
přidruženého člena AGA. Na činnosti AGA se podílejí prostřednictvím svých představitelů
v rámci pravidelných schůzek'

Článek Vl.
Závěrečná ustanovení

1. Výše pravidelného roóního členského příspěvku je stanovena na 5.000,_ Kč.

2. Íato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost a účinnost této smlouvy je dána
dnem podpisu smluvnÍch stran'
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3. Dohoda může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od
dohody v případě závaŽného porušení povinností stanovených touto dohodou, nebo
z důvodů stanovených zákonem'

4. odstoupení od dohody nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.

5' Změny a doplňky této dohody mohou být prováděny pouze písemnou formou.

6. Smluvní Strany se zavazuji řešit případné spory vzájemnou dohodou.

7. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou Výtiscích, každá strana obdžíjeden výtisk.

8. Smluvní strany prohlašují, Že si text dohody přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně
souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tato dohoda o Vzájemné spo|uprác! byla schválena prezidiem AGA dne 14. 5' 2014 a Valnou
hromadou AZKS dne 11. 4. 2014.

V Praze dne 14. 5. 2014 V Bystročicích dne 14. 5. 2014

lng. Václav Nepraš
prezident AGA prezident AZKS
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