
  

                                                                                                                              
                                                              

Cech topenářů a instalatérů České republiky 
AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO 

 
IČ:44991771, se sídlem Brno-Medlánky, Hudcova 424/56b, PSČ  621 00,  zapsán u spolkového rejstříku,                         

vedeného KS v Brně oddíl L, vložka  2082 
 

Vystavuje 
 

OOO            SSS            VVV            ĚĚĚ            DDD            ČČČ            EEE            NNN            ÍÍÍ                                                                                                                                                   
o přihlášení se ke stavovskému kodexu CTI ČR  

firmě: Wavin Czechia s.r.o.                                    
IČ: 275 60 597, se sídlem Rudeč 848, Kostelec nad Labem, PSČ 277 13                                                                        

firma je členem Cechu topenářů a instalatérů České republiky, s platností do 31.12.2025,                                                      
registrace je vedena u CTI ČR, pod reg.č. 92183/2017. 

 
                                                             Stavovský kodex CTI ČR 

 
Člen Cechu topenářů a instalatérů České republiky (CTI ČR), hlásící se k tomuto stavovskému kodexu, 
bude dobrovolně dodržovat jeho zásady.  
Uvědomuje si, že cílem jeho práce je vytvářet kvalitní a hospodárná díla v oborech teplo a voda, která 
vznikají společnou prací projektantů a řemeslníků. 
Vykonává své povolání v souladu s pravidly dobrých mravů a slušného chování a respektuje práva                        
a důstojnost lidí se kterými se stýká. Nepodceňuje nikoho v oboru, ani sám sebe. 
Řeší věcně a korektně případné názorové rozdíly. Zdržuje se jakéhokoliv jednání, nedbalostního nebo 
úmyslného, jež by poškozovalo pověst nebo činnost kolegů. Pokud na požádání zákazníka má hodnotit 
dílo kolegy, je vhodné aby ho o hodnocení uvědomil. 
Je vázán každou, v dobré víře uzavřenou smlouvou, na kterou dobrovolně přistoupil. 
Navrhuje, provádí, provozuje a seřizuje dílo tak, aby zákazník byl s jeho funkcí spokojen. Dodržuje zásady 
optimálního řešení díla z hlediska funkce a ceny, přičemž návrh i provedení díla má být v souladu                            
s posledními poznatky v oboru. 
Uvědomuje si, že vzděláváním a přístupem může dosáhnout úrovně, kdy na něj bude nahlíženo jako na 
důvěryhodného odborníka, důstojného zástupce oboru. 
Poradí každému zákazníkovi v jeho nejlepším zájmu. Vůči zákazníkovi nezneužije svoji odbornou převahu. 
Porušení zásad tohoto kodexu bude projednávat komise jmenovaná prezidentem CTI ČR. Nedílnou 
součásti tohoto osvědčení je členský průkaz vydaný CTI ČR. Platnost členského průkazu CTI ČR je 
potvrzena  zaplacením členského ročního příspěvku dle závazné přihlášky člena CTI ČR. Při nezaplacení 
členského ročního příspěvku je povinností člena CTI ČR zaslat zpět Osvědčení o přihlášení se ke 
stavovskému kodexu CTI ČR a Průkaz člena CTI ČR. 
 
Datum: leden 2020 

 
Bohuslav  H a m r o z i, prezident CTI ČR 


