ETICKÝ KODEX MEZINÁRODNÍ ASOCIACE – „ICTA“
Platný pro členy „Mezinárodní asociace RT“ / „ICTA“
1. Vykonávat řádně dle své odborné profesní způsobilosti a osobních schopností a možností a státem
nebo ICTA vydaného oprávnění k činnostem v elektrotechnice
2. Pracovat a komunikovat na jen na základě písemné dokumentace, zadání a pokynů objednavatele.
3. Respektovat platné české, příp. evropské právní předpisy a technické normy v oblasti
elektrotechniky včetně norem ISO, EN, hygienických a bezpečnostních předpisů.
4. Respektovat potřeby provozu objednavatele ( nevynucovat si okamžité vypnutí elektrického
zařízení ).
5. Nekomentovat kvalitu údržby a oprav elektrického. zařízení objednavatele, avšak v případě
nutnosti učinit nezbytná a neodkladná opatření k zabezpečení funkčnosti a bezpečnosti
elektrického zařízení objednatele v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami
a to včetně předpisů BOZP.
6. Vyloučit ze svého jednání a ze své činnosti jakékoliv náznaky neobjektivnosti, zaujatosti či
podjatosti, poručníkování, povýšeneckého jednání, poučování, nadřazenosti, familiárnosti, hrozby
sankcemi apod.
7. Nedostatky, neprodleně oznamovat objednavateli. Pokud tyto nedostatky nelze na místě
odborným a kvalifikovaným způsobem odstranit učinit též taková kvalifikovaná a odborná
opatření, aby byla vyloučena možnost poškození zdraví či ohrožení života a nebo majetku
objednatele případně jeho zaměstnanců. Objednatele v tomto případě upozornit na tak závažné
nedostatky písemnou formou s podpisem statutárního zástupce objednatele.
8. Při hrozbě konfliktů se zaměstnanci objednavatele např. z důvodu provozních či při možném
střetu zájmů, řešit vzniklou situaci s oprávněným statutárním zástupcem objednavatele.
9. Nepřekračovat stanovené, zavedené či obvyklé kompetence elektrotechnika, např. tím, že by
elektrotechnik svévolně a bez souhlasu a bez vědomí objednatele přímo zasahoval do elektrického
zařízení objednatele či s ním jakýmkoliv jiným způsobem manipuloval, avšak vyjma těch případů,
kdy je elektrotechnik k takovéto činnosti objednavatelem výslovně nebo písemně zmocněn a nebo
v případě, kdy je elektrotechnik k takovéto činnosti oprávněn či povinen ze zákona či jiných
právních předpisů včetně předpisů BOZP a technických norem.
10. Nepřipustit překročení vlastní kompetence elektrotechnika, a to zejména subjektivním výkladem
ustanovení technických norem či právních předpisů, byť by se jednalo pouze o prestižní, profesní,
osobní či konkurenční důvody. Rovněž tak není přípustné podbízení se, zvýhodňování, nabízení,
propagace a nebo upřednostňování výrobků či služeb konkrétního - předem určeného výrobce či
poskytovatele služeb. K úrovni a kvalitě elektrického zařízení objednatele se lze vyjadřovat pouze
zdrženlivě, a to tak, aby tím bylo současně vyloučeno konkurenční či subjektivní jednání a nebo
zaujatost či podjatost ze strany technika elektro.
11. Elektrotechnik - RT dbá na své soustavné teoretické, technické, odborné a praktické vzdělávání
a také na skutečnost, že při své praktické činnosti užívá nejnovějších a nejprogresivnějších
poznatků vědy, techniky, technologií a technologických postupů a profesních výrobků v oboru.
12. Elektrotechnik - RT pracuje se svým certifikovaným přístrojovým vybavením, které odpovídá
patřičným požadavkům příslušných technických a bezpečnostních norem. Při své činnosti je
maximálně šetrný a ohleduplný k životnímu prostředí.

