
                                   Společenstvo kominíků České republiky 
člen Evropské federace kominických mistrů 

 

Učňovská 1, 190 00 Praha 9,       tel.  602 285 022          email:   sk.cr@seznam.cz 

 

Pokyny pro vyplnění a podání přihlášky za člena 

Společenstva kominíků ČR 

 

Přihlášku, tyto pokyny a etický kodex je možné získat: 

- U cechmistra příslušného kraje dle místa bydliště žadatele, kontakt viz. 

https://www.skcr.cz/kontakty/kontakty-na-radu  sekce „Kontakty - na radu SKČR“ 

- Na internetových stránkách společenstva   http://www.skcr.cz 

Sekce „O společenstvu“ 

- V kanceláři společenstva, kontakt viz.  https://www.skcr.cz/kontakty/spolecenstvo-kominiku-cr   sekce 

„Kontakty“ 

 

Vznik členství 

Členem SKČR může bát fyzická osoba starší 18 let. Společenstvo kominíků České republiky, z. s.  

je samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace spolkového a cechovního 

charakteru, sdružující osoby soukromě podnikající v oboru kominictví a v oborech s tímto 

oborem souvisejících a osoby, které tuto profesi vykonávají v pracovním poměru.  

Členství je podmíněno: 

 podáním řádně vyplněné přihlášky 

 schválením členství 

 složením zápisného 

 podepsáním etického kodexu člena SKČR 

O přijetí žadatele za člena SKČR rozhoduje Rada a/nebo Valná hromada regionálního cechu (viz 

stanovy jednotlivých regionálních cechů). V případě neschválení členství může žadatel podat odvolání 

Radě SKČR, která odvolání projedná a s příslušným stanoviskem postoupí Valné hromadě SKČR, 

jejíž rozhodnutí je konečné. Žadatel se stává členem a nabývá členských práv a povinností ke dni 

složení zápisného. Od platby zápisného jsou osvobozeni absolventi středních škol v denním studiu, 

nebo v tříletém učebním oboru a to za podmínky, stanou-li se členy společenstva hned po ukončení 

školního vzdělání. 

 Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku žadatelem, spolu s fotografií obličeje žadatele , 

nejlépe v digitální podobě, kopií výučního listu, nebo maturitní, či vysokoškolský diplom a podepsaný 

etický kodex můžete podat: 

1. V listinné podobě 

- U cechmistra  příslušného kraje dle místa bydliště žadatele, viz. kontakt 

https://www.skcr.cz/kontakty/kontakty-na-radu  sekce „Kontakty“ 

- V kanceláři společenstva, kontakt viz.  https://www.skcr.cz/kontakty/spolecenstvo-kominiku-cr  

sekce „Kontakty“ 

2. V elektronické podobě – odesláním emailu s přílohami (oskenované dokumenty tj. žadatelem 

řádně vyplněná a podepsaná přihláška , podepsaný etický kodex , foto žadatele, výuční list 

nebo maturitní vysvědčení, či vysokoškolský diplom) kontakt viz. 

https://www.skcr.cz/kontakty/spolecenstvo-kominiku-cr    SEKCE „Kontakty“ 

O průběhu vyřizování Vaší přihlášky budete informováni na Vámi uvedený email, nebo zprávou 

SMS na Váš mobil. 
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                                   Společenstvo kominíků České republiky 

člen Evropské federace kominických mistrů 

 

Učňovská 1, 190 00 Praha 9,       tel.  602 285 022          email:   sk.cr@seznam.cz 

 

 

P Ř I H L Á Š K A 
Přihlašuji se za člena Společenstva kominíků ČR a souhlasím se stanovami, které se zavazuji dodržovat. 

(Stanovy SKČR jsou zveřejněny na    https://www.skcr.cz/o-spolecenstvu/stanovy ) 

 

Příjmení, jméno, titul:   …………………………………………………………………………… 

Firma (pokud jste OSVČ): …………………………………………………………………………… 

Datum narození:             ………………… 

 

Trvalé bydliště:                                                                           Korespondenční adresa:  

Ulice:   ………………………………………….    Ulice:   ………………………………………. 

Město:  …………………………………………     Město: ………………………………………. 

        Č.p: …………….     PSČ: ………………              Č.p: ……………..     PSČ: ……………. 

 

Kontakty:     telefon:   ………………………           …………………………. 

      Email:  ………………………………………..   www: ………………………………………… 

 

Vyučen (obor a rok)   ………………………………………………………………………………. 

Dosažené odborné vzdělání (obor a rok)   …………………………………………………………. 

Živnostenský list (předmět podnikání)   …………………………………………………………… 

 

IČ:  ………………..  Vydán(kým):  …………………………………………  Dne:  …………….. 

DIČ: ……………… 

Zápisné pro nové členy dle platného usnesení valné hromady SKČR  (http://www.skcr.cz/poplatky ) 

K žadatelem podepsané přihlášce a etického kodexu, připojte fotografii žadatele v digitální podobě , 

kopii výučního případně živnostenského listu, nebo kopii dokladu o jiném odborném vzdělání. 

 

V  …………………………  Dne  ………………..  Podpis ………………………………………. 

 

Stanovisko regionálního cechu:    kraj:  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Zde nalepte foto obličeje žadatele, pokud 

ji neposkytujete v digitální podobě 

 

 

       ……………………………………………. 

        Podpis a razítko cechmistra 

mailto:sk.cr@seznam.cz
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člen Evropské federace kominických mistrů 

 

Učňovská 1, 190 00 Praha 9,       tel.  602 285 022          email:   sk.cr@seznam.cz 

 

Etický kodex člena Společenstva kominíků ČR 

Jako člen Společenstva kominíků ČR se zavazuji řídit těmito pravidly chování: 

 

V oblasti vytváření příznivého prostředí a vztahů 

 

V obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého 

obchodu a služeb. 

Svými postoji a chováním ve vzájemných vztazích, ve vztazích vůči zákazníkům a veřejné 

správě vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti. 

 

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky 

 

Považovat dodržování zákonů, předpisů souvisejících, technických pravidel, stanov a vnitřní 

směrnice SKČR, za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí. 

Vytvářet image SKČR na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání. 

Důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky. 

Považovat platební disciplínu za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského 

prostředí a jednat tak, abych nepoškozoval dobré jméno SKČR. 

Respektovat důvěrné informace týkající se zákazníka a bez předchozího souhlasu zákazníka, 

tyto informace nesdělovat třetí osobě, ani je zneužívat k vlastnímu prospěchu. 

K přijatým zakázkám přistupovat profesionálně, zodpovědně a nezaujatě. 

Poskytovat veškerou potřebnou součinnost znalecké a rozhodčí komisi. (Stanovy SKČR čl. 

4.2. odst. h) 

Podřídit se výroku znalecké a rozhodčí komise. 

 

V kvalitě práce s ohledem na životní prostředí 

 

Vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu 

prostředí. 

Provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a 

životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších výsledků. 

Poskytovat maximální záruky za kvalitu svých výrobků a služeb. 

 

Ztotožňuji se s tímto etickým kodexem a zavazuji se k jeho naplňování. 

 

Datum: 

 

Příjmení a jméno: 

 

       Podpis:     

mailto:sk.cr@seznam.cz

