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Čestné prohlášení o sdílení profesních a etických zásad, definovaných PROFESNíM A
ETICKÝM ŘÁDEM ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ České republiky.
Prohlašujeme, že dodržujeme zásady etického kodexu v celém jeho rozsahu, zejména potom
povinnosti profesní a etické vztahující se ke klientům naší společnosti.
Text profesního a etického řádu je nedílnou přílohou tohoto čestného prohlášení.

V Praze 1.4.2007

P;dPi~~
(Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT)

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

(dále jen Komora) v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písm. i) a § 30 odst. 1 zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění zákona č . 164/1993 Sb.,
zákona č . 275/1994 Sb., a zákona č . 224/2003 Sb. se usneslo a přijalo tento

PROFESNí A ETICKÝ ŘÁD
ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH
I NŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
§1
ÚVODNí USTANOVENí

Tento řád obsahuje profesní a etické zásady, kterými se řídí členové České komory
autorizovaných inženýrů a techniků a hostující osoby podle §30n Zákona (dále jen členové
Komory) při výkonu své profese.
Řád upravuje chování, práva a povinnosti členů komory ve vztahu :
ke společnosti,
ke klientovi,
k profesi,
ke kolegům,
ke Komoře.

§2
VZTAH KE SPOLEČNOSTI
Člen Komory odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které mu byla
udělena

autorizace nebo registrace.

Člen Komory při své práci odpovídá za ochranu veřejného zájmu, respektuje přírodní a kulturní

hodnoty a usiluje o vytváření kvalitních stavebních děl.
Člen Komory je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných obecně
závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných Komorou.
Člen Komory vykonávající svou profesi jako svobodné povolání je povinen, pokud je obecná
objektivita jeho práce ohrožena v jiné podnikatelské činnosti, tuto skutečnost oznámit klientovi
a Komoře.
Člen Komory nesmí vykonávat činnost, při níž by vydával nebo se podílel na vydáván í správních
rozhodnutí týkajících se výsledků jeho vlastní činnosti. Nesmí pro ně zpracovávat ani odborná
stanoviska nebo posudky.
Člen Komory se nesmí vědomě podílet ani účastnit na vypsání neregulérních soutěží, nebo
přijmout zakázku zadanou podle neregulérní soutěže. Upozorňuje Komoru na neregulérní
podmínky již vypsaných soutěží.
Člen Komory je povinen označovat dokumenty, související s výkonem odborných činností,
otiskem autorizačníhio razítka nebo číslem registrace a vlastnoručním podpisem. O použití

razítka je povinen vést deník.

§3
VZTAH KE KLIENTOVI
Člen Komory chrání zájmy svého klienta, vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním
úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu díla.
Člen Komory musí podřídit svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu těchto
zájmů, nebo pokud by klient uplatňoval požadavky, které jsou v rozporu s § 2, je člen Komory
povinen klienta o tom neprodleně vyrozumět a případně od zakázky odstoupit.
Jednání s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být bez jeho souhlasu
použity při jiné zakázce nebo činnosti. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává
mlčenlivost.

Člen Komory odpovídá ze zákona objednavatel i za případné škody vzniklé při výkonu povolání,

resp. výkonem povolání, a proto je povinna mít nejpozději při započetí výkonu své činnosti
pojištění z odpovědnosti odpovídajícího rozsahu. Informaci o druhu a rozsahu pojištění sdělí
objednavateli. Pojišťovně je povinen sdělit pravdivé údaje pro stanovení rozsahu poj iš tění a o
případné pojistné události. To neplatí, jestliže pracuje na zakázce v pracovním , služebním,
členském nebo jiném obdobném poměru.
Člen Komory má nárok na při měřenou odměnu za provedené výkony. Při zahájení prací na
zakázce musí s klientem uzavřít dohodu ve smyslu obecně platných předpisů , ve které se
stanoví mj. předmět a dobu plnění, výše honoráře, termíny a podmínky splatnosti záloh a
způsob vyúčtování celého honoráře.
Člen Komory nesmí bez předchozího souhlasu objednavatele pověřit zpracováním zakázky jinou
osobu, kromě svých zaměstnanců. Může však zadat části zakázky jako subdodávku, pokud si
ponechá řízení a koordinaci práce.
Člen Komory je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další
autorizované projektanty s příslušnou specializací, není-Ii způsobilý některou část projektové
dokumentace zpracovat sám.

§4
VZTAH K PROFESI
Člen Komory působí na šíření dobrého jména profese.
Člen Komory při výkonu svého povolání:

dbá na dodržování společenských a etických pravidel,
vyvaruje se jednání, které by ohrozilo nebo znevážilo profesi ve společnosti,
vyhýbá se nekalé soutěži,
nepoužívá klamavou reklamu,
nezamlčuje podstatné skutečnosti,
nevydá odborné stanovisko bez důkladné znalosti věci.
Člen Komory sleduje vývoj své profese a oboru, doplňuje své vědomosti a zvyšuje svou
kvalifikaci. Totéž vyžaduje od svých zaměstnanců .
Člen Komory nesmí přijírnat zakázky, funkce a jiné závazky neslučitelné s výkonem činnosti, pro
kterou má autorizaci nebo registraci. Po kud by se ve vztahu k svým jiným aktivitám vystavil
střetu zájmů , může požádat Komoru o pozastavení autorizace nebo registrace.

§5
VZTAH KE KOLEGŮM
Člen Komory nesmí poškodit přímo nebo nepřímo svého kolegu. Tím není dotčeno právo
zhotovovat odborné posudky, expertizy, recenze apod. prací svých kolegů. Nepřevezme
rozpracovanou zakázku bez vědomí původního zpracovatele. Neprovádí neobjektivní kritiku,

ovlivňování

ve svůj prospěch apod.

Člen Komory je povinen uvádět na dokumentaci jména spoluautorů, kteří se na ní podíleli a

uvést jmenovitě části dokumentace, které zpracoval i.
Členové Komory si poskytují navzájem odborné konzultace, zvláště v těch případech, kdy je to
přáním zákazníka.
Člen Komory se vyvaruje poškozování kolegů nepřiměřenými cenovými nabídkami, které jsou v
rozporu s platnými obecně závaznými předpisy dobrými mravy a etikou.
Člen Komory v případě podjatosti odmítne účast na jednání nebo na zpracování odborných
posudků.

§6
VZTAH KE KOMOŘE
Člen Komory a Komora se vzájemně respektují.

Člen Komory má všechna práva vyplývající ze Zákona a řádů Komory. Může využívat všechny

placené i neplacené služby Komory a má právo na smírčí řízení. Toto ustanovení se netýká
hostujících osob.
Člen Komory musí plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona. Vůči Komoře je zejména
povinen:
do 31.3. běžného roku uhradit členský příspěvek stanovený shromážděním delegátů (platí pro
řádné a hostující členy Komory).
do 15 dnů oznámit oblastní kanceláři, u které je evidován, všechny změny, mající vliv na výkon
vybraných činností nebo vedení zákonem určené evidence, např. změnu adresy, změnu
kontaktní adresy, změnu způsobu výkonu činnosti, ukončení aktivní činnosti, zahájení trestního
řízení proti ní samé,
na požádání dozorčí rady Komory předložit ve stanoveném termínu ke kontrole Deník
autorizované osoby,
předložit disciplinárním orgánům Komory veškeré jimi vyžádané podkladt, jejichž obsah
považují za významný pro rozhodnutí,
respektovat pravomocné rozhodnutí o disciplinárním opatření.
Při pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností majitele razítka jej odevzdat oblastní
kanceláři, která jej registruje. Razítko musí být odevzdáno do 15 dnů od pravomocného
rozhodnutí o pozastavení nebo odejmutí autorizace. Razítko bude vráceno po skončení důvodů
k pozastavení.
Po ukončení aktivní činnosti nebo při pozastavení autorizace na vlastní žádost, může
autorizovaná osoba odevzdat razítko oblastní kanceláři, u které byla evidovaná, Pokud si razítko
ponechá, musí zabránit jeho případnému zneužití.
Má-Ii na základě stížnosti Komora pochybnost o kvalitním výkonu vybraných činností, může
provést jejich kontrolu.
Komora zachází s údaji o svém členu jako s důvěrnými a nesmí je bez jeho souhlasu poskytovat
dalším osobám. Komora smí bez souhlasu člena sdělit pouze jeho jméno, obor či specializaci a
číslo autorizace, pozastavení či odejmutí autorizace a kontaktní adresu.
Komora má povinnost při porušení vnitřních předpisů vést neprodleně proti svému členovi
disciplinární řízení a rozhodnout o příslušném disciplinárním opatření. O udělení disciplinárního
opatření je Komora oprávněna informovat. Informaci o odejmutí nebo pozastavení autorizace je
Komora povinna zveřejnit.
Komora je povinna reagovat na podněty svého člena.

§7
Tento

řád

nabývá

účinnosti

dnem 25.

března

2007.

