Board meeting CMZS-ČR

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA CMZS-ČR
Datum: 20. 09. 2019 Praha, PVA EXPO Letňany
10.00-12.00 hod.: Business salonek, vstupní hala 1 (naproti restaurace)
CECH MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Na Vršku 67, 250 67 Klecany.
IČ: 61383341, DIČ: CZ 61383341 Registrovaný spolek MV ČR 14. 04. 1994,
Živnostenský List vyd. OÚ m. č. Praha 10 č. j.: ŽO/0000028/96/JD
Zastoupený: Tomášem Pospíšilem, MBA, cechmistrem

I. Program zasedání
10.00-10.15 hod. | Prezence účastníků
10.15-10.30 hod. | Zahájení, schválení programu, přivítání hostů
10.30-12.00 hod. | Jednání o jednotlivých bodech programu:
1) Zhodnocení proběhlých akcí – 2. konference CMZS ve spolupráci s PČR,
MVČR, Sousedé.cz, 19. 6. 2019 Muzeum PČR, 19. 9. 2019 – FOR ARCH
2) Informace ze setkání výrobců - svolaného cechmistrem
3) Informace o průběhu prací na novém webu CMZS
4) Informace o vydaném novém Katalogu doporučených výrobků, nových
partnerech BZ, apod.
5) Info o distribuci nových samolepek označení provozoven členů
6) Info o dopracování Mobilní aplikace Zabezpečte se II, včetně programování
nadplán objednávky PČR
7) Zřízení pobočky – kontaktního místa CMZS Brno – Rajhrad (provozovna SLOCKS), podmínky, představení výrobcům, členské základně, slovenské CEZA
a dalším…
8) Vize, možnosti a charakter možné spolupráce s ostatními asociacemi v oboru
9) Organizační struktura CMZS – činnosti, práce a její rozdělení do pracovního
týmu…
10) Organizace, příprava podzimního společenského setkání vč. soutěže
v lockpickingu – Memoriálu Petra Fráze
11) Účetní záležitosti – odpisy DKP, srovnání financí po zesnulém cechmistrovi
12.00-12.30 hod. | Diskuse, závěr
V Praze dne:

24. 08. 2019

Cech mechanických zámkových systémů ČR
Tomáš Pospíšil, MBA, cechmistr v. r.

Příloha: Podrobnosti k jednotlivým bodům programu
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Podrobnosti k jednotlivým bodům programu:
1. Proběhlá akce v Muzeu PČR a navazující akce na veletrhu je novým formátem – cílené
auditorium a zapojení nových složek z oblasti bezpečnosti a dalších úhlů pohledu na
bezpečnost – zabezpečení jako komplexní záležitost… diskuse nad dalšími podobnými
formáty a akcemi pro skupiny veřejnosti se zaměřením na CS bytové domy (ve spolupráci
se Sousedé.cz) – možnost aktivního působení a podpory členské základny v rámci celé
ČR…
2. Setkání výrobců znamená 1. oficiální pozvání-setkání všech členských subjektů výrobců a
distributorů za účelem společné debaty o zahájení jednotného působení a postupu v co
možná nejvíce ohledech směrem na spotřebitelský trh k zákazníkům a směrem ke všem
osobám a subjektům podnikajícím v oboru zákmař, nouzového otevírání a všech osob
podnikajících ve výrobě kopií klíčů a poskytujících zámečnické služby. A to za účelem
koncepčního rozšiřování a podpory členské základny (znamenající konkurenční výhody
před nečleny) a plošné propagace projektu a ochranné známky BZ na certifikovaných
produktech.
3. Shrnutí informací ohledně záměru a prací na novém webu – resp. rekapitulace výsledků
výběrového řízení na dodavatele a schválení podpisu realizační smlouvy na dodávku
nového webu.
4. Katalog má nové spolupracující subjekty (MEZA a AK Drha), informace o všech pracích,
aktualizacích a úpravách – doplněních nového katalogu, včetně vyčíslení částky, kterou
úpravy a vydání-tisku nového nákladu katalog stál.
5. Samolepky a jejich náklad vč. plánu distribuce – diskuse o možnostech jak efektivně a
rychle samolepky distribuovat mezi členskou základnu.
6. Informace o doprogramování mobilní aplikace, která nyní propojuje visuál samolepky
v aplikaci s realitou tohoto označení, které by měli spotřebitelé vidět nalepené na
provozovnách našich členů (s tím související debata o pružné distribuci samolepek všem
členům)
7. Zástupce cechmistra Ing. Oldřich Schwarz by měl přinést další aktuální informace a posun
ohledně plánu zřízení kontaktního místa CMZS na Moravě – popřípadě, bude-li již
k dispozici – také návrhy smlouvy o pronájmu a dalších službách a možnostech prostor pro
CMZS.
8. Diskuse nad možnosti spolupráce se subjekty jako AGA a další. Je třeba si v tomto bodě
sdělit maximum informací a zvažovat všechna pro a proti. Rámce spolupráce jsou pro
každého různým pojmem a různé oborové asociace fungují také rozdílně. Primární je tedy
nejprve porozumění ve vlastních řadách a diskuse vedoucí k názorovému sladění většiny. A
to vždy s důrazem na možné hrozby/výhody pro členskou základnu, ve shodě s kodexem
etiky a hájením vlastních zájmů naší organizace na prvním místě.
9. Pro celkovou větší akceschopnost a pružnost celého představenstva a spolupracujících
členů je třeba se zamyslet nad týmovou sounáležitostí, nastavení kompetencí a
zodpovědností, pracovních náplní členů Představenstva CMZS a také odměnách.
Transformace činnosti Představenstva je stěžejním bodem pro zajištění budoucího dalšího
rozvoje a fungování celé organizace. V minulosti se nesčetněkrát potvrdil fakt, že 1-2 aktivní
lidé jsou příliš malou silou.
10. Diskuse nad podzimním setkáním – organizaci apod., zajištěním soutěže Memoriál Petra
Fráze (organizace, zajištění náčiní a pomůcek, zkušebních vzorků a personálního obsazení,
vč. návrhů na ceny, diplomy, poháry) pro uskutečnění úspěšného ročníku s novým názvem.
11. Diskuse a rozhodnutí ohledně odpisů a nedořešených záležitostí ještě po zesnulém
cechmistrovi a informace o stavu financí od pokladníka CMZS Oldřicha Říhy.
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