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Etický kodex člena
Cechu zedníků České republiky

Tento kodex stanovuje základní prohlášení a povinnosti člena Cechu zedníků České republiky
(dále jen „Cechu“, ve vztahu k dalším členům Cechu, odběratelům jejich díla a ostatním
fyzickým osobám, kterým poskytuje své služby. Kodex byl sepsán za účelem sjednocení
myšlenek Cechu. Každý člen se svým podpisem se zavazuje, že splňuje kriteria v něm
uvedené a souhlasí s jeho obsahem, kterým se bude řídit po celou dobu členství v Cechu.

1

Člen Cechu je vázán obecně závaznými právními předpisy stanovami spolku, tímto
kodexem a v souladu s těmito dokumenty se chová při výkonu zednického řemesla.
2
Člen Cechu je povinen chránit práva a oprávněné zájmy investora, jednat čestně a
svědomitě, používat všechny dostupné formy provedení díla (právní předpisy, normy, zásady
a pravidla pro provedení daného díla, včetně respektování standardů a dalších dokumentů
daného oboru činnosti), které podle vlastního přesvědčení pokládá za užitečné pro investora.
3

Člen Cechu prohlašuje, že naplňoval zásady uvedené v bodě č. 1. a 2 .,již v době před
vstupem do spolku.
4
Člen Cechu nabídne a uskuteční jen takové dílo a doplňkové služby, které jsou v
souladu s jeho znalostmi a zkušenostmi.
5
Člen Cechu se zavazuje aktivně podílet na plnění cílů spolku, platit členské příspěvky.
6
Člen Cechu trvale zdokonaluje vědomosti a dovednosti své a svých zaměstnanců,
mimo vlastní aktivity se zavazuje, že se bude účastnit profesního růstu v rámci celoživotním
vzdělávacím procesu organizovaného spolkem.
7
Člen Cechu bude ctít zachování důvěrných informací spolku v jeho řadách.
8
Člen Cechu bude vždy jednat tak, aby z jeho strany bylo vždy korektní vyřizování
reklamací a stížností
9

V zájmu transparentní prezentace úrovně a kvality předaného díla každý řádný člen
každoročně předá výpis jím prováděných referenčních staveb a souhlasí s jejich případným
použitím v propagačních materiálech spolku (jen se souhlasem investora či uživatele).
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10

Člen Cechu preferuje poctivé, čestné a morální podnikání a zásadně potlačuje šíření
klamavé reklamy a nečestných forem konkurence.
11
Člen Cechu je povinen se seznámit s tímto kodexem a informovat o něm své
zaměstnance, spolupracovníky a zákazníky. (první bod)
12
Člen Cechu je povinen oznámit výboru spolku situace, jež jeho samotného či spolek
mohou uvést do střetu zájmů či ohrozit nezávislost a nestrannost organizace nebo poškodit
pověst a prestiž Cechu nebo některých jeho členů.
13
V případě vážných ekonomických či právních problémů člen Cechu Zedníků postupuje
korektně vůči svým odběratelům a ostatním institucím. Při řešení jedná transparentním
způsobem tak, aby nebyla ohrožena důvěryhodnost a dobrá pověst spolku.
14

Člen Cechu Zedníků projevuje svou nezávislost a svobodu při rozhodování v souladu
se zájmy zákazníků a spolku.
Souhlasím s tímto etickým kodexem a respektuji a zavazuji se dodržovat principy v něm
uvedené. Jsem si vědom, že případě porušení některého z ustanovení tohoto kodexu může
být důvodem ke zrušení mého členství v Cechu a odejmutí Členského listu. ,
Členský list, který obdrží každý při přijetí za člena, prokazuje jeho aktivní účast na činnosti
spolku, dodržování stanov a kodexu člena.

V…………………………………………….. dne……………………………………….

Čitelné jméno vl.rukou ………..…………………………………………………..
Firma
IČ:
DIČ:
Razítko

Podpis

________________________________________________________________
Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4
IČ: 08059209

info@cechzednikucr.cz
www.cechzednikucr.cz

