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t// X. Valná hrcmada AGA, Pnha 17' dubna 2013
Kodex etiky člena ATBS Grémium Alarm, o's

KoDEx ETIKY členl asoclAcE rccnrulcrcýcx
sezpečNosrxícn sluŽes cnÉnaluu ALARM

l. Úvodní ustanovení

Tento kodex nenahrazuje Stanovy Asociace
technických bezpočnostních s|uŽeb GrémiUm A|arm
(dále jen 

"AGA')' 
nýbrŽ na ně navazuje a doplňuje

jej o etické zásady a pravidla profesionálniho
chování.

Etické normy navazují na normy právní,
předpokládají jejich plněnÍ a stianovl poŽadavky
náročnější, nď jaké WplývajÍ z právniho řádu.
Kodex hodlá napomáhat uskutečňování právních
norem i tím' Že nékteré jejich obecné požadavky
(zejména požadavek' aby byly dodržovány dobÍé
mravy soutěŽe), konkretizuje na oblast zabezpečení
a ochrany ma.ietku a osob.
Kodex zárovéň informuje veřejnost o etické a
profesionální samoregulaci, kterou ěenové AGA
dobrovolně pňjaIi.

ll. zásady chováni členských flrem

Členové AGA se ve vzájemných vfuzích řidi
těmito ásadami;

obecné zásady:
l Členové AGA svým chováním reprezentují AGA

a posi|ují důvěryhodnost oboru.
l Člen AGA védomě nespolupracuje s insutucemi

a podnikatelshými subjekty' jejichŽ činnost je v
rozporu s práVnim řádem ČR a dobÚmi mravy'

l Členové AGA dbají na dodÉování platebni
moÉlky vúči s\^ým dodavatelům a řádné plněni
Veškeďch sv'ých Íinaněních ávazkú'
Členové neěiní meŽ sv'ými úRazniky lozdily
z důvodŮ' Íasových ,náboŽenských,
národnostních, politických či jiných dúvodú.

Ve yŽahu k zákazníkům:

l V rámci své podnikatelské ěinnosti sé členové
AGA zákazníkúm snďí posMnout komplexní a
optimální ochranu osob, majetku a informací
s ohledem na aktuáInÍ stav a \r'.ývoj techniky.

l Jsou si vědomi odpovédnosti sVé pÍáce a snaŽí
se proto sousiavně zdokonalovat sVé odbomé
znalosti a zvyšovat svou kvalifrkaci v oboru.

l Dbají na to' aby nezneužili technické neznalosti
zákazníka, poskytli mu pravdivé informace a
seznámili jgj s komplexním a systémovým
přístupem k zajištění kvalitni ochrany majetku'
osob a informací' ktaré nabÍzi, a to vše při
plném respektován i poŽadavků Zákazníka.

l obají na to, aby bezpeěnostní systémy byly
dodávány s ohl8d6m na platné evropské nebo
národní normy a odbomé předpisy AGA.

l Tam, kde to předpisy eventuelně pojišťovaci
podmínky vyŽadujÍ' pouŽlvajl VýhÍadně \r'ýÍobky'
Keré mají platný certiÍikát.

Ve \rzájemných vÁazich:

l Je-li to v zájmu zákazÍÍka, ělenové \rzájomně
spolupracují pň respektovánl ásad týmové
práce a úmyslně sg nepoškozu.ií.

l V hospodářské soutěŽi ÍespekfujÍ pravidla a
obchodní zvyklosti. Vájemnou soutěŽ Vedou
pomocí čestných a pocti\^ých prostředků a
zdrŽují se jednáni' která jsou v íozporu
s dobými mravy.

l Veškerá rsklama je vedena pravdivě V souladu
s obocnými pravidly soutěŽe. V reklamě
nepouŽÍVajl metodu srovnáVání s jinými Výrobky.
Jé vedena bez prvkŮ klamavé reklamy.

lll. vztahy zaměstnancú ÍiÍom k zákazníkům

Člen nebo zaměstnanec élena vo váahu
k zákazníkŮm dodÉUje minimálně tato pEvidla:

l Uptatnu1e zdvořilý á koíektní vziah k6 všem
zákazníkům.

l Poskytuje svým ákazníkŮm úplné, nezkreslené,
pravdivé a srozumitelné informacé. Vyvaruje se
klamavého popisu v,ýrobkú a sluŽeb a klamavé
reklamy.

l zachováVá mlčenlivost o všech skutečnostéch
ýkajících se ákazníkŮ a bezprčnostní ochrany

'iejich majetku, ktených nabyl po dobu' kdy byl
členem AGA nébo v případě zaměstnance
ělena, kdy bý v pracovnim poměru u čléna
AGA. Tuto mlěenlivost je zaměstnanec povinen
zachováVat po dobu 2 let od skončení
pracovniho poměru u ělena AGA.

lv' vztahy mezi firmou a zaměstnanci

zaměstnan€c člena AGA se řidí těmito stickými
normami:

l svědomitě a odpovědně reprezantujg svého
za městnavatele '

l NezneuŽívá svýďl odboÍných znalostÍ a svého
postavení v neprospěch zákaznÍka'

l snaŽí se Wvarovat všech činností, kteÉ
VyfuáňBjí konnikt jeho vlastních zájmů se zájmy
svého zaměstnavatele. Nezneužívá ve sW
prospěch informace a materiální prostředky
svého zaměstnavatele.

l zdží se takového jednání, na základě kterého
by jeho zaměstnavatel mohl být postižen pro
porušení právnich předpisú nebo' herým by
porušovat tento etický kodex.
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Uplatňování kodexu v Asociaci Grémlum
Alarm

Členové AGA se pň sVé ěinnosti řídí zásadamj
uvedenými v tomto kodexu a zavazujÍ se k jejich
dodrŽovánÍ a naplňování'
Porušeni ásad Kodexu etiky mŮŽe být
dúvodem pro disciplinární řízení Vsdené
prezidiem AGA, pň němŽ může být WŽadováno
Wsvětlení a pňjatá opatřenÍ zamezujicí dalšÍmu
porušováni těchto zásad. Prezídium můŽe na
ákladě tohoto řízanÍ pňimout rozhodnutí,
spočÍvajlci od napomenutÍ ď po vyloučsní z
asociace.
Členové AGA seznámi své zaměstnance s t|mlo
kďexem a dŮslgdně dbajl na jeho dodžováni'
V případě rozporu mezi ěleny řeší Mo mezi
sebou především dohodou anebo
prostřgdnictvím smírčí komise iizované pro q^o
případy prgzidiom AGA.

s kodexem jsom se seznámil a dle svého
neilepšiho vědomí a svědomÍjej budu dodÉovat'
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