ETICKÝ KODEX ČLENŮ CENTRA PASIVNÍHO DOMU
Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Členové Centra pasivního domu (dále jen CPD) se v souladu se stanovami CPD zavazují dodržovat ustanovení
"etického kodexu " (dále jen kodexu).
2. Kodex platí pro každého člena CPD bez ohledu na druh členství a funkci v CPD (dále jen člena CPD).
3. Kodex upravuje chování, standardy, práva a povinnosti členů CPD ve vztahu, ke společnosti, ke klientovi, k profesi, k
CPD a mezi členy CPD.

Článek II.

Společenská odpovědnost

1. Člen CPD usiluje o zvyšování kvality staveb v pasivním standardu jako jedné z podmínek pro přechod k energeticky
efektivním stavbám v souladu s požadavky na kvalitu vnitřního a vnějšího prostředí budov a v souladu s obecnými
principy udržitelné výstavby.
2. Člen CPD usiluje o zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o pasivním stavění, o jejich zdravém
vnitřním prostředí, ekonomickém a environmentálním přínosu.
3. Člen CPD se chová odpovědně k vystavěnému i přírodnímu prostředí.
4. Člen CPD při výkonu své činnosti dodržuje v ČR platné právní předpisy, jimi odkazované technické normy a vnitřní
předpisy CPD. Zachovává profesionální poctivost a čest.
5. Člen CPD se vyvaruje takových způsobů a jednání, které by znevážily vnímání pasivních domů ve společnosti.
6. Člen CPD v rámci svého oprávnění poskytuje veřejnosti úplné a správné informace.
7. Člen CPD se vyhýbá zejména korupčnímu chování, praktikám neregulérní a nekalé soutěže, klamavé reklamě.

Článek III.

Vztah ke klientovi

1. Člen CPD vykonává dohodnuté práce a služby na co nejvyšší odborné úrovni.
2. Člen CPD nezneužije neznalosti klienta k nepřiměřeným ziskům, ani ke snížení kvality díla a svých služeb.

Článek IV.

Vztah k profesi

1. Člen CPD působí na šíření dobrého jména pasivních domů a CPD.
2. Člen CPD se aktivně se podílí na odborných akcích, osvětové, propagační, prezentační, pedagogické a ediční
činnosti, na rozvíjení kontaktů s příbuznými sdruženími v ČR i v zahraničí, dle svých možností.
3. Člen CPD podporuje vývoj v oblasti pasivních domů, doplňuje si své vědomosti, zvyšuje svou kvalifikaci, podporuje
výměnu a šíření profesních informací a praktických zkušeností mezi členy CPD.

Článek V.

Vztah mezi členy CPD a k CPD

1. Člen CPD se aktivně podílí na vnitřní profesní činnosti v CPD, informuje o novinkách ostatní členy CPD dle svých
možností.
2. Člen CPD se zavazuje objektivně, pravdivě a bez zbytečného prodlení, informovat kancelář CPD o okolnostech a
skutečnostech rozhodných pro jeho členství v CPD a rovněž pro CPD a jeho činnost.
3. Člen CPD průkazným způsobem bez zbytečného prodlení informuje kancelář CPD o důvodném porušení tohoto
kodexu členem CPD. Vyvaruje se pak projevů, které poškozují jeho jméno, až do projednání stížnosti Radou CPD.
Člen CPD přednostně průkazně informuje dotčeného člena CPD o jeho důvodném porušení tohoto etického kodexu
před podáním stížnosti na CPD.
4. Člen CPD vytváří dobré podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými členy CPD, ve smyslu tohoto kodexu.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. CPD má při porušení svých vnitřních předpisů členem CPD povinnost neprodleně zahájit kroky k zajištění nápravy či
odstranění nedostatku.
2. Nedodržování kodexu je důvodem pro:
a) podání výzvy k vysvětlení
b) vytknutí nedostatku a výzvy k nápravě
c) pokus o smír
d) vyloučení z CPD
3. Tento kodex byl schválen Radou sdružení a nabyl účinnosti dne 9. 11. 2015.

