Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
V souladu se závěry minulého sjezdu vám vedení ČNDT předkládá k veřejné diskuzi návrhy tzv.
„morálních kodexů“. Na sjezdu společnosti v listopadu 2011 proběhla diskuze ke smyslu
podobných dokumentů. Nicméně společným závěrem bylo, že právě v této značně zjitřené době
by bylo vhodné, abychom se pokusili, alespoň v naší oblasti působnosti, se chovat podle určitých
psaných pravidel a v případě jejich porušování mít možnost na tyto nešvary veřejně poukázat.
Morální kodex firemního člena zůstal prakticky beze změny. Pouze je nutno na něj znovu
upozornit a důsledněji vyžadovat jeho plnění. Zcela nový je však kodex člena ČNDT. Výbor
zvolil velmi stručnou variantu, kterou vám předkládáme k diskuzi.
Kodexy jsou také zveřejněny v NDT WB č.1/2012. Vzhledem k tomu, že by se s těmito kodexy
měli ztotožnit všichni členové naší společnosti, dovolujeme si vás požádat o jejich pečlivé
přečtení a zaslání všech připomínek a návrhů na adresu tajemnice společnosti:
kratochvilova@cndt.cz (případně na poštovní adresu do sídla společnosti) nejpozději do
3.9.2012. Se všemi vašimi připomínkami bude seznámen výbor čndt, který se bude konat dne
6.9.2012. Zde bude vypracován finální návrh obou kodexů, který bude předložen k projednání
letošnímu sjezdu ČNDT v rámci konference defektoskopie 2012.
VÝBOR ČNDT

ETICKÝ KODEX ČLENA ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO NDT
1.

Člen ČNDT souhlasí se strategií a cíli ČNDT a tyto plně podporuje.

2.

Člen se zavazuje při své činnosti dodržovat povinnosti vyplývající pro něj
ze stanov nebo ze zvláštních smluvních ujednání mezi takovým členem
a ČNDT (včetně etického kodexu) a dále dodržovat obecně závazné právní
předpisy.

3.

Člen je povinen svou činnost provozovat v souladu s dobrými mravy,
s technickými normami a s předpisy v oboru nedestruktivního zkoušení.

4.

Člen je povinen zachovávat dobré jméno ČNDT a svým jednáním
přispívat k rozvoji dobrého jména ČNDT. V rámci internetových stránek,
jež člen provozuje, nebo v rámci jiných využívaných propagačních
materiálů může člen uvádět o ČNDT pouze pravdivé a nezavádějící
informace. Člen nesmí šířit informace, jež jsou v rozporu s oprávněnými
zájmy ČNDT.

5.

Při podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu rozhoduje
výbor ČNDT na základě návrhu výboru RS/OS o pokračování nebo
zrušení členství v ČNDT a zveřejnění jednání člena na webu ČNDT,
v NDT Welding Bulletinu a pod..

ETICKÝ KODEX FIREMNÍHO ČLENA
České společnosti pro NDT


Firma svojí činností přispívá k dobrému jménu ČNDT a jejích členů.



Firma nesmí zneužít svého postavení firemního člena ČNDT.



Firma si udržuje dobrou pověst o své bezúhonnosti ve své činnosti.



Firma se chová eticky i ke svým konkurentům a nikdy nepoužije nemorálních
metod, které by mohly poškodit spolehlivost nedestruktivního zkoušení a
jeho pověst.



Firma dosahuje a udržuje vysokou úroveň dovednosti, např. vlastním
vývojem, sbíráním a výměnou odborných informací vědeckých, technických
i praktických.



Firma dbá na to, aby její pracovníci měli kvalifikaci odpovídající potřebám
ndt.



Při prezentaci svých výrobků nebo služeb firma podává vždy pravdivé
informace, na které se zákazník může vždy spolehnout.



Firma dodržuje všechny normy, směrnice, předpisy ndt a obecné právní
předpisy.



Firma nezneužije logo ČNDT, které dosvědčuje, že neporušuje zásady
tohoto etického kodexu.



Firma podpisem svého zástupce bere na vědomí, že svým vstupem
za firemního člena ČNDT je zavázána dodržovat tento etický kodex. Při
podezření jeho porušení rozhoduje výbor ČNDT o pokračování nebo
zrušení firemního členství v ČNDT a zveřejnění jednání firmy na webu
ČNDT, v NDT Welding Bulletinu a pod.

