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                                          ETICKÝ    KODEX 
                                               �lena 
 ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH OSOB E.I.A/S.E.A ( A.A.O) 
 
                      
                                                                            I. 
                                                          Úvodní ustanovení 
 
                                                                            § 1 
         Tento profesní a etický kodex (dále jen „kodex“) upravuje povinnosti  �lena Asociace 
autorizovaných osob E.I.A/S.E.A; (dále jen „Asociace“) s autorizací podle platných 
zákonných norem  (dále jen „�len“) a p�i výkonu jejich aprobace, a to ve vztahu: 
- k profesi  (hlava II. kodexu) 
- k investorovi (hlava III. kodexu) 
- ke spole�nosti (hlava IV. kodexu) 
- k ostatním �len�m A.A.O. (hlava V. kodexu) 
- k Asociaci autorizovaných osob (hlava VI. kodexu) 
 
                                                                 II. 
                                           Povinnosti �lena ve vztahu k profesi 
 
                                                                           § 2 
          �len preferuje ve své �innosti zásadu „odbornost a pravdivost“ nade vše. 
                                                                           § 3 
          �len odpovídá za odbornou úrove� zpracovaných dokument�, a� za svoji osobu nebo 
subdodavatele, které vybírá pro díl�í hodnocení zám�ru. �len neprovádí m��ení �i hodnocení 
pro které nemá specializaci i když je vyžadována. P�izve osobu s p�íslušnou aprobací podle 
speciálních zákonných norem a sm�rnic. 
                                                                            § 4 
          �len se trvale vzd�lává a sleduje vývoj právního prost�edí ve vztahu ke své odbornosti i 
specializací. 
                                                                            § 5 
           �len je povinen se proukazovat investorovi �i orgán�m státní správy svoji autorizací 
získanou podle zákonných norem a resortních p�edpis� a osv�d�ením Asociace. 
                                                                            § 6 
           �len  upozor�uje Asociaci (�ídící výbor) na nestandardní postupy p�i výb�rovém  
�ízení na zpracování podklad� hodnocení podle tohoto kodexu. 
                                                                            § 7 
           �len nep�ijme zakázku, která je v evidentním rozporu s legislativou na úseku životního 
prost�edí a tímto kodexem. 
                                                                            § 8 
            �len propaguje svoje služby zp�sobem, který není v rozporu s dobrými mravy. 
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                                                                III. 
                                            Povinnosti �lena k investorovi     
 
                                                                            § 9 
       �len dbá zájm�  investora v mezích platného právního rámce �eské republiky a 
zabezpe�uje profesionalitu svých služeb dle tohoto kodexu. 
                                                                            § 10 
        �len p�edchází možným st�et�m se zájmy ochrany  životního prost�edí (dále jen „ŽP“) 
v�asným upozorn�ním investora na dopad zám�ru na ŽP a navrhuje jiná �ešení. 
                                                                            § 11 
        �len  p�i své �innosti získané informace o klientovi (investorovi) nebo zám�ru 
v souvislosti s profesním p�sobením, považuje za d�v�rné a zachovává o nich ml�enlivost. 
Této povinnosti jej m�že  zprostit pouze klient (investor) nebo soud podle zvláštních 
p�edpis�. 
                                                                             § 12 
         �len nesmí bez souhlasu  klienta (investora) postoupit vypracování  zhodnocení  zám�ru 
jiné osob� vyjma spolupracovník�m �i zam�stnanc�m firmy, kterou �len vlastní. 
 
                                                                   IV. 
                                  Povinnosti �lena ve vztahu ke spole�nosti.  
 
                                                                             § 13 
           �len se p�i výkonu své profese �ídí platnými  a obecn� závaznými právními normami 
�eské republiky a také vnit�ními p�edpisy Asociace a tímto kodexem. 
                                                                             § 14 
            �len p�edchází vzniku st�et� ve vztahu k laické i odborné ve�ejnosti vysv�tlováním 
zám�ru   ve všech fázích kdy je o to požádán a používá d�kazy a tvrzení zjišt�ná od 
akreditovaných laborato�í a institucí a specialist�  (viz hlava II. § 3 tohoto kodexu). 
                                                                             § 15 
           �len, je-li o to požádán orgány státní správy a neodporuje-li to tzv. „ml�enlivosti“ (viz 
hlava III. § 11 tohoto kodexu), p�edkládá stanovisko  na ve�ejném projednávání v takové 
form�, aby byl hájen ve�ejný zájem i zájem klienta (investora).  
 
 

                                                               V. 
                           Povinnosti �lena k jiné autorizované osob� (�lenovi) 
 
                                                                         § 16 
            �len ctí autorské práva chrán�ná podle platného právního rámce �eského práva jiných 
�len� a autorizovaných osob. Zve�ejn�né metodiky a jiné schválené postupy nejsou tímto 
dot�eny. 
                                                                         § 17 
             �len se vyvaruje ú�elové kritiky k jinému �lenovi Asociace �i autorizované osob�, �i 
jejich práce za ú�elem získání zakázky. Právo odborné kritiky není dot�eno pokud jde o 
zjevnou neodbornost �i porušování kodexu. Povinností �lena je na zjišt�né skute�nosti 
upozornit �ídící výbor Asociace                
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                                                              VI. 
                               Povinnosti �lena ve vztahu k Asociaci 
 
                                                                         § 18 
           �len ctí p�edpisy Asociace a p�i jednání s klienty (investory) upev�uje její autoritu. 
Tím není dot�eno jeho právo kritizovat Asociaci dle Statutu. Nespokojenost s �inností 
Asociace je podána �ídícímu výboru Asociace  nebo dozor�í rad� Asociace v písemné nebo 
elektronické podob�. 
                                                                         § 19 
           �len neprodlen�  (maximáln� však do 1 m�síce od  vzniku zm�ny) oznámí všechny 
podstatné zm�ny dotýkající se významn� jeho autorizace �i �lenství v Asociaci písemn� nebo 
elektronicky (�ídícímu výboru) pro provedení zm�ny v databázi Asociace.       
                                                                         § 20 
            �len na vyžádání Asociace (�ídícího výboru) poskytne veškeré informace týkající se 
jeho aprobace (zrušení, rozší�ení atp.). Právo utajení osobních údaj� není dot�eno, pokud �len 
(autorizovaná osoba) nedá ke zve�ejn�ní souhlas. 
                                                                         § 21 
             �len, který byl zvolen valnou hromadou do �ídícího výboru Asociace, �i jiných složek 
Asociace dle Statutu, je povinen tuto vykonávat sv�domit� a dle svých sil. Pokud ve funk�ním 
období mu k výkonu funkce brání n�jaká p�ekážka abdikuje a oznámí tuto skute�nost �ídícímu 
výboru Asociace. 
 
                                                              VII. 
                                              Záv�re�ná ustanovení  
                                                                  § 22  
             Tento kodex nabývá ú�innosti dnem schválení valnou hromadou Asociace dne 
04.06.2008. 
                                                                         § 23 
             Tento kodex lze m�nit a dopl�ovat usnesením valné hromady Asociace, za podmínek 
zakotvených ve Statutu Asociace. 
 
 
V Praze dne  4. �ervna 2008 
 
 
  
 
 
 
  
                 p�edseda Asociace AO                                p�edseda Dozor�í rady Asociace AO 
               ing. František J. FROLA                                    ing. Zden�k Pospíchal 
 
                      


