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CECH TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY
AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

Zápis 1. zasedání prezidia a revizní komise CTI ČR r. 2017
dn e 2 4 .3 . 2 0 1 7 o d 1 3 .0 0 ho d, hotel CONTINENTAL Brno, Kounicova 6

Přítomni:

Bohuslav Hamrozi, Ing. Radim Tichý MBA, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Josef
Slováček, Ing. Tomáš Hruška, David Procházka, doc. Ing. Aleš Rubina,Ph.D.,
Mgr. Jaroslav Knopp, Radomír Myslivec.

Omluveni:

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. David Behner, Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing.
Jiří Rynda, Ing. Andrzej Bartoś, Ing. Václav Hrabák, Ing. Josef Beck, Miroslav
Vybíral, Ing. Jaroslav Marousek, Josef Morys, Ing. Vlastimil Mikeš, Hana
Londinová, Jiří Tesák, Jan Hladík.

Zasedání prezídia a revizní komise CTI ČR dne 24.3.2017 nebylo usnášenischopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Zahájení a schválení programu zasedání, Bohuslav Hamrozi prezident CTI ČR
Zpráva činnosti CTI ČR za období leden-březen 2017 sekretariát CTI ČR
Zprávy viceprezidentů CTI ČR
Zprávy předsedů sekcí CTI ČR
v rámci cechu za uplynulé období leden–březen 2017
Zpráva výkonného ředitele CTI ČR
Návrhy nominací významných osobností na ocenění Merkurových medailí HK ČR
Návrhy dvou zástupců na XXIX. sněm Hospodářské komory České republiky dne 16. května
2017. Přílohy: Pravidla pro volbu na sněm a Výzva k hlášení zástupců na sněm.
Různé
(aktuální informace viceprezidentů, předsedů sekcí, členů prezidia z oborů vytápění,
vzduchotechniky, plynu, energetiky, obnovitelných zdrojů, voda-kanalizace, publikační činnosti)
Diskuze
Závěr

Ad1. Zahájení a schválení programu zasedání, Bohuslav Hamrozi prezident CTI ČR
Bohuslav Hamrozi seznámil prezidium a členy revizní komise s programem, který prezidium
jednohlasně schválilo.
Ad2. Zpráva činnosti CTI ČR za období leden-březen 2017 sekretariát CTI ČR
Zpráva činností CTI ČR za období leden-březen 2017 je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Schválení žádosti spol. TOMTON s.r.o., IČ: 28614836, se sídlem Velké Albrechtice - členství v CTI
ČR. Prezidium na svém jednání a poté písemným potvrzením elektronicky schválilo nového člena CTI
ČR spol. TOMTON s.r.o.

Doplnění k žádosti – závazné přihlášky do CTI ČR
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., David Procházka navrhli rozšířit žádost do CTI ČR o tyto doplňující
informace:
Název: právnická osoba/fyzická osoba (PŘESNÉ OZNAČENÍ z VR a RES), Předmět
výroby/prodeje/služeb, Reference v instalacích: Spolupráce s montážními subjekty (jmenovitě):
Spolupráce s CTI ČR: Všem členům prezidia byl tento návrh zaslán elektronicky k doplnění a
potvrzení se souhlasným nebo nesouhlasným stanoviskem. Závěrečné stanovisko bude projednáno
na druhém zasedání prezidia CTI ČR.
Bohuslav Hamrozi – doplnil zprávu o činnosti CTI ČR za období leden-březen 2017, hovořil o
průběhu konference „VYTÁPĚNÍ –INSTALACE“ o spolupráci a podporou odborného školství, o
předání nejlepších diplomových prací na VUT Brno při promocích.
doc. Ing. A. Rubina, Ph.D. – navázal na spolupráci CTI ČR a VUT Brno, hovořil o připravovaném
sympoziu Green Way 2017 Společnosti pro techniku prostředí a navrhl prezentaci CTI ČR a možnosti
získání nových členů do CTI ČR.
CTI ČR připraví svoji prezentaci do 10.5.2017 v PowerPointu.
Ad3. Zprávy viceprezidentů CTI ČR
Bude projednáno na druhém zasedání prezidia CTI ČR
Ad4.

Zprávy předsedů sekcí CTI ČR

Ing. Josef Slováček - garant sekce Oborové pro oblast Obnovitelné zdroje, hovořil o osvětěvzdělávání, dále hovořil k doprovodným programům CTI ČR (přenášky, prezentace na stánku) při
Infothermě v Ostravě, Moderním vytápění Praha, OMNIS regionální výstavy Hodonín, Uherské
Hradiště, Olomouc, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí. Dále hovořil o spolupráci se spol. Teplárny
Brno s využitím obnovitelných zdrojů v teplárenství a na závěr upozornil na značku Kvalita
Garantovaná CTI ČR.
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. – předseda sekce Oborové hovořil k dotazům a odpovědím z řad široké
veřejnosti laické a odborné veřejnosti. Dále hovořil s panem A. Rubinou o TPG na větrání prostor se
spotřebiči nad 100kW možná propagace CTI ČR tiskový materiál, školení …,
David Behner – předseda sekce Montážních a servisních firem, omluven z účasti na prezidium a
předal následující zprávu.
Zpráva o činnosti sekce montážních a servisních firem (SMSF) CTI ČR za období leden až březen
2017. Z pohledu plnění dlouhodobého cíle, tedy „zajišťování podmínek pro všestranný rozvoj
montážních a servisních firem, sdružených v CTI ČR“, je postupováno v souladu s plánem, který
předpokládá zvýšení atraktivity CTI ČR pro ryze montážní a servisní firmy. Děje se tak rozšiřováním
nabídky činnosti cechu v reakci na potřeby a přání členů z řad montážníků a servisáků. Dále pomáhají
konkrétní nabídky s konkrétními příklady přínosu členství pro jednotlivé firmy. Rezervy lze nalézt
v naplnění části webu věnované sekci, její aktuálnosti a celkové atraktivitě. Na druhou stranu
spolupráce s ostatními sekcemi, zejména vzdělávací je pro SMSF velkým přínosem. Díky tomu se daří
zvyšovat počet nově přijímaných montážních a servisních firem do CTI ČR a zároveň zvyšovat
angažovanost i těch stávajících.
K plnění krátkodobého cíle, tedy doplnění členské základny CTI ČR řemeslníky a drobnými
montážními firmami, lze uvést příklad, kdy za I. Q tohoto roku byla z podaných přihlášek plná

polovina z řad řemeslníků, nebo montážních a servisních firem. Zároveň bylo osloveno osobně již
několik desítek montážních firem a řemeslníků a představeny jim výhody členství v CTI ČR.
Nejvýznamnější akcí I. kvartálu tohoto roku, z hlediska přínosu řemeslníkům a montážním firmám,
byla konference: „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2017“ ve dnech 28. 2. – 1. 3. v Hradci Králové.
Dosud nenaplněné aktivity v činnosti sekce montážních a servisních firem:
- organizace technických, oborových a rozvojových školení a exkurzí pro odbornou veřejnost.
- propagace kvality práce členů – montážníků CTI ČR vůči široké veřejnosti
- spolupráce s redakcí CTI info
- tvorba podkladů pro web
Ing. Jakub Vrána – předseda Redakční rady, na prezidiu byl předložen výtisk prvního čísla Časopisu
pro tepelnou techniku a instalace 1/2017 které bylo zpracováno k příležitosti výstavy Infotherma
Ostrava 2017, dále hovořil o zpracování dodatku technických pravidel týkající se dimenzování
ohřívačů vody – příspěvek na první konferenci CTI ČR v H. Králové a připravuje i verzi topenářskou
včetně zajištění oponenta. Informoval také o zajištění historické publikace z oblasti zdravotechniky
pro CTI ČR, z oblasti vytápění sepíše pan Vladimír Valenta. CTI ČR zajistit hlídacího psa na zasílání
historických knih z oblasti vytápění. Prezentace jako doprovodný program při Stavebním veletrhu
v Brně.
Ad5. Zpráva výkonného ředitele CTI ČR
Radim Tichý, výkonný ředitel CTI ČR hovořil o doprovodném programu při Stavebním veletrhu
v Brně a účasti CTI ČR a podrobněji o soutěži odborných dovedností Učeň instalatér, poskytnutí BVV
zdarma větší plochy, dále hovořil o připravované spolupráci –společných aktivit se společnosti
RAWAK a potažmo získání nového člena CTI ČR.
Ad6. Návrhy nominací významných osobností na ocenění Merkurových medailí HK ČR
Členům prezidia elektronicky před zasedáním byly zaslány informace k udílení ocenění HK ČR
Merkurových medailí včetně žádosti o návrh volby za CTI ČR.
Prezident Bohuslav Hamrozi nominoval za CTI ČR pana Miroslava Vybírala a pana Jana Hladíka.
Ad7. Návrhy dvou zástupců na XXIX. sněm Hospodářské komory České republiky dne 16.
května 2017. Přílohy: Pravidla pro volbu na sněm a Výzva k hlášení zástupců na sněm.
Bohuslav Hamrozi hovořil o návrhu do představenstva HK ČR za CTI ČR, zpráva byla zaslána
prezidiu elektronicky dne 15.3.2017.
Prezidium za CTI ČR nominovalo dva zástupce na XXIX. sněm HK ČR 16.5.2017pana Radima
Myslivce a pana Bohuslava Hamroziho.
Ad.8

Různé

Členové prezidia hovořili k činnosti, nečinnosti ke značce Kvalita Garantovaná CTI ČR. Bohuslav
Hamrozi osobně projedná s panem předsedou sekce Cechem podporované kvality, Jiřím Tesákem.
Josef Slováček – hovořil o nízkých členských příspěvcích v CTI ČR, podpora reklamy (zviditelnit CTI
ČR).
Radim Tichý – hovořil o srovnání členských příspěvků s jinými organizacemi z kterých si mohou
společnosti dovolit mamutí kampaň a jsou viditelní, protože mají finanční krytí a jsou aktivnější.
Tomáš Hruška – navrhl nízký členský příspěvek + služby CTI ČR.
Bohuslav Hamrozi – požádal o doplnění fotografií členy prezidia na stránky www.cechtop.cz

Jakub Vrána – kvalita práce v oblasti instalace, montážních firem….., CTI ČR by měla být autoritou,
garancí odvedené práce.
Bohuslav Hamrozi – hovořil o dosažení mistr v oboru
Radim Tichý – odpovědi a dotazy uveřejnění na stránky www.cechtop.cz v sekci Oborové CTI ČR.

Jaroslav Knopp – nabídl zprostředkovat setkání se Spol. kominíků ČR k příležitosti
celorepublikového školení na SŠTO Havířov-Šumbark v rámci mezioborových spoluprácí s CTI
ČR.
Bohuslav Hamrozi – hovořil o možnosti prezentace velkých cechovních firem v Časopise pro
tepelnou techniku a instalace, odborných publikacích, odborných kurzů, konferenci, doprovodných
akcí CTI ČR při výstavách a veletrzích, potažmo dle plánu činností CTI ČR na každý kalendářní rok.

Ad9,10.

Diskuze a závěr

Po diskuzi závěrem Bohuslav Hamrozi poděkoval všem členům prezida za účast, příspěvky,
připomínky a připravenost na prvním zasedání CTI ČR.

* Červeně vyznačené jsou úkoly do příštího prezidia CTI ČR

Bohuslav Hamrozi
prezident CTI ČR

