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Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, z.s. 
 
Kodex člena Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Členové Spolku se řídí stanovami Spolku. 
1.2. Členové Spolku jsou seznámeni s kodexem a dodržují 

ustanovení kodexu SVAP. 
1.3. Členové Spolku dodržují při výkonu své činnosti veškeré 

zákony a nařízení související s předmětem jejich činnosti – 
výroba a prodej asfaltových pásů. 

1.4. Členové Spolku provádějí veškeré práce a činnosti související 
s činností SVAP na vysoké odborné úrovni. 

 
2. VZTAHY MEZI ČLENY SPOLKU 
2.1. Členové Spolku vzájemně dodržují pravidla slušné soutěže. 
2.2. Členové Spolku nesmí zneužívat obchodní jméno, ochrannou 

známku a firemní jméno jiného člena Spolku a to i tehdy, 
pokud je člen nemá řádně zaregistrované. 

2.3. Členové Spolku se v přítomnosti zákazníka zdržují vzájemné 
kritiky a kritiky jiné firmy z oboru. Věcná argumentace 
k technickým parametrům je tímto nedotčena. 

2.4. Členové Spolku dbají o dobré jméno Spolku. Výhrady a 
připomínky k činnosti Spolku uplatní prostřednictvím voleného 
zástupce na zasedání Spolku. 

2.5. Poškozený člen Spolku se obrací se svým případem k výboru 
Spolku. 

 
3. POVINNOSTI ČLENA 
3.1 Dbát na zlepšování pověsti Spolku a dodržování dohodnutých 

či stanovených závazků. 
3.2 Informace získané prostřednictvím Spolku jsou majetkem 

Spolku a jsou určeny výlučně pro použití jeho členy. 
3.3 Prodej asfaltových pásů v souladu s platnou legislativou na 

trhu ČR minimálně 5 let. 
3.4 Dodávky asfaltových pásů v ČR v minimální celkové ploše  

500 000 m2 za dobu 5 let a přehled nejméně 20 referenčních 
objektů, z toho nejméně 5 starších 4 let. 
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3.5 Dodržovat závazky ke Spolku SVAP a respektovat jeho 
metodická a odborná doporučení. 

3.6 Zajistit aby se nacházelo v sortimentu členů spolku minimálně 
2/3 typů výrobků splňujících požadavky Garance Kvality 
(soulad s ČSN 73 0605-1) určených pro český trh.  

3.7 Výrobky splňující Garanci Kvality mají mít v technické 
dokumentaci uvedeno: 

- všechny technické parametry v souladu s ČSN 0605-1 
- v případě že výrobek splňuje více výrobkových norem EN, musí 
být uvedeno, kterou normu daný výrobek splňuje dle požadavků 
Garance Kvality 
- v případech kdy v publikacích nebo technických dokumentech 
Spolku jsou přísnější požadavky na parametry asfaltových pásů, 
než vyžaduje ČSN, člen doporučuje asfaltové pásy s přísnějšími 
parametry  
 
4. NEDODRŽENÍ KODEXU 
4.1. Prokázané hrubé nebo opakované porušování kodexu člena 
SVAP může být důvodem k vyloučení člena ze Spolku SVAP. 
 
5. SMÍRČÍ ORGÁN 
5.1. Smírčí orgán, který dbá nad dodržováním kodexu SVAP, je 
Zasedání Svazu Spolku.  
 
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ 
6.1. Tento kodex byl schválen členy Spolku a nabyl účinnosti k 21. 
červnu 2022. 
 
 
 
 
 


