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Proč se stát členem AZKS? 

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z.s. (AZKS) je dobrovolným 
zájmovým sdružením – zapsaným spolkem. AZKS je dobrovolnou a nezávislou zájmovou 
organizací, která sdružuje subjekty vyvíjející podnikatelskou nebo jinou dobročinnou činnost 
v oblasti ochrany osob a majetku. 

Základním posláním AZKS je sdružovat fyzické a právnické osoby pracující v oboru 
mechanických zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání zámků, problematiky 
elektronického, mechanického a mechatronického zabezpečení, podpora drobného a 
středního podnikání, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů ve vztazích k orgánům státní 
správy, podnikům a k zahraničí. 

Členské výhody: 

 Zařazení firmy do registru členských firem na webové stránce AZKS. 
 Využití loga AZKS na základě podpisu a dodržování Etického kodexu AZKS. 
 Použití „Členského certifikátu AZKS“ jako dokladu o odborné a právní způsobilosti při 

výběrových řízeních a nabídkách. 
 Prezentace firmy prostřednictvím AZKS na výstavách a veletrzích. 
 Pořádání odborných seminářů, Workshopu a výstav. 
 Informovanost členské základny o nových normách, vyhláškách a nařízeních vlády. 
 Organizování návštěv u výrobců mechanických zabezpečovacích prvků a 

seznamování členů s novinkami na trhu. 

Finanční zvýhodnění: 

 AZKS dodává bezplatně členským firmám Časopis Zámkař.  
 Zvýhodněné poplatky na akce partnerských organizací. 
 Zvýhodněná účast na výstavách a veletrzích. 

Jak se mohu stát členem AZKS? 

Na webových stránkách www.azks.cz v sekci „Přihláška do AZKS: stáhnout formuláře: 

 Přihláška za člena AZKS 
 Čestné prohlášení  
 Jednací řád 
 Kodex etiky 
 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Tyto dokumenty je nutné vyplnit, podepsat a poslat na níže uvedenou korespondenční 
adresu:  


