Návrh - Zápis z jednání představenstva Cechu
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MZS ČR dne 21. února 2020.

Místo: Sídlo cechu, Na Vršku 67, Klecany
od 9 do 13
Přítomni:

PředstavenstvoDROmluveni –

Tajemník -

Tomáš POSPÍŠIL MBA, Ing. Oldřich SCHWARZ,
Ing. Luděk VRZÁK (za L. Beránka), Jan KOKTAN
(za Ing. Petra KOKTANA)
Tomáš SEDLÁČEK,
Ing. Ivo BUK, který písemně zplnomocnil
Tomáše POSPÍŠILA k hlasování na představenstvu
Ing. Michal KLEIN, Václav Čapek, Bc. Daniel ŠIMANDL,
Ing. Marin ILČÍK, Ing. Miloš VAŠÍK
Oldřich ŘÍHA

Program jednání:
1) Informace o pracích na novém webu CMZS
2) Informace o zahájení PPC kampaně Google grantu (ke spuštění nového webu)
3) Informace ze zasedání MEZA – 5. 2. 2020
a) zahájení projektu jednotné národní značky kvality BZ
4) Informace o proběhlé akci – výstvě CMZS – Štiřín 6. 2. 2020
5) Diskuze – nová koncepce a vize CMZS
a) revize/doplnění stanov – výsledky 1. čtení/revize L. Vrzák
b) revize/doplnění jednacího řádu – viz upozornění P. Koktana
c) projednání/usnesení se na kritériích přijímání nových členů – viz on-line formulář nového
webu
d) projednání/schválení zřízení on-line hlasování pro flexibilitu jednání/schvalování
Představenstva/VH
e) projednání/zahájení dílčích kroků Nové koncepce CMZS
6) Distribuce samolepek označení provozoven členů – viz zápis z Poradního sboru
7) Norma ČSN CEN/TS 16850 – zabezpečení nemocnic
a) zde diskuze také k placeným produktům CMZS – předášky a doporučování členů viz Nová
koncepce CMZS
8) Informace o doplnění mobilní aplikace Zabezpečte se, za CMZS – fáze III.
9) Projednání pokračování/zrušení prezentace/spolupráce s AMBO
10) Vize, možnosti možné spolupráce s ostatními asociacemi – bod z minula…
11) Organiazční struktura CMZS – činnosti, práce a její rozdělení do pracovního týmu-dílčím
způsobem pro nastartování a zajištění prací/úkolů do VH 2020
12) Organizace, příprava volební VH – 30. 5. 2020 Brno (Prometheus, Hudcova 367/78,
Brno-Medlánky, tel.: 541 632 111
13) Projednat a pověřit 2 delegáty na 32. sněm HK, který bude ve čtvrtek 21. 5. 2020
v O2 Aréně v Praze
14) Diskuze, závěr
Cechmistr Tomáš Pospíšil přivítal účastníky zasedání a zahájil jednání představenstva.
1. Informace o pracích na novém webu CMZS
Práce na novém webu pokračují. Zatím byly pro členy vydány dva zpravodaje, které se
zabývají změnami na webu. Doposud nepřišla žádná odezva. Web je koncipován tak, aby byl
co nejjednodušší a pro uživatele komfortní. Spuštění webu by mělo být začátkem března.
Ing. Vrzák navrhuje nejprve spuštění Beta verze, kde by se odladily případné nedostatky –
s tím je počítáno. Funkční struktura webu a jeho obsahu, která byla předběžně zpracovatelem
poskytnuta panu Pospíšilovi k revizím, byla na představenstvu prezentována.
Návrh Ing. Vrzáka na rozšíření webu o sekci Bezpečná škola je zatím odsunut na pozdější
dobu, vzhledem k nedostatečné komunikaci s Asociací bezpečná škola.
Web bude ještě doplněn o připomínky, které členové představenstva na jednání vznesli.
Pan Sedláček navrhuje doplnit údaje o spolupráci s HK ČR, které činnosti cech pro HK zajišťuje.
K tomuto bodu zpracuje elektronické podklady panu Pospíšilovi.
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2. Informace o zahájení PPC kampaně Google grantu (ke spuštění nového webu)
Informace o Google grant byly rozeslány Představenstvu a DR, bude se spouštět po
zprovoznění nového webu.
3. Informace ze zasedání MEZA – 5. 2. 2020
a) zahájení projektu jednotné národní značky kvality BZ
MEZA na svém jednání za účasti cechmistra pana Pospíšila schválila zahájení projektu. Do další
spolupráce se zapojí Ing. Koktan. Zahajovací schůzka proběhne v Trezor Testu. Za organizaci
zodpovídá cechmistr – stanovení termínu atd.
4. Informace o proběhlé akci – výstvě CMZS – Štiřín 6. 2. 2020
Na zámku Štiřín, proběhla pro občany a starosty obcí v okolí Prahy akce ZABEZPEČTE SE.
Účast občanů sice nebyla tak velká, avšak akci se podařilo propagovat celoplošně v ČT1 –
v hlavních událostech a také na zpravodajském serveru Novinky.cz, což velmi pomáhá
publicitě naší organizace. Podmínky byly díky spolupráce s našim členem, firmou ALKOM
SECUIRITY perfektní. Na akci se prezentovali naši členové výrobci a distributoři: dormakaba
Česko s.r.o. Praha, EVVA Praha, TOKOZ a.s., Žďár n/S a H&B GROUP s.r.o., Plzeň
Akce pomohla našemu zviditelnění.
5) Diskuze – nová koncepce a vize CMZS
a) revize/doplnění stanov – výsledky 1. čtení/revize L. Vrzák
Ing. Vrzák zpracoval připomínky ke stávajícím stanovám, které na představenstvu přednesl.
Protože se jedná o rozsáhlý materiál, pošle připomínky ještě v písemné podobě e-mailem.
Členové představenstva se k připomínkám vyjádří. Do stanov by se měla vložit možnost
webové přihlášky za člena cechu. Připomínky ke stanovám v podobě komplexního návrhu na
změnu znění stanov Představenstvo zpracuje do 15. dubna.
b) revize/doplnění jednacího řádu – viz upozornění P. Koktana
Do 15. dubna pošlou členové představenstva a DR také připomínky k jednacímu řádu.
c) projednání/usnesení se na kritériích přijímání nových členů – viz on-line formulář nového
webu
Do PDF dokumentu na novém webu – do sekce online formuláře uchazeče o členství, bude
doplněn požadavek uvést jednoho garanta z řad stávajících členů.
d) projednání/schválení zřízení on-line hlasování pro flexibilitu jednání/schvalování
Představenstva/VH
Pan Pospíšil doporučuje realizovat on-line hlasování. Cechmistr to zajistí fakticky a všechny
členy představenstva doplní do seznamu. Představenstvo se dohodlo, že používání onlinehlasování zapracuje do zmíněného návrhu revidovaných stanov, který bude předložen VH.
Návrh bude zaslán a doporučen ke schválení členské základně minimálně 14 dní před VH.
e) projednání/zahájení dílčích kroků Nové koncepce CMZS
Pan Pospíšil informoval o nové koncepci CMZS v písemné podobě a vyslechl připomínky
účastníků, které do konceptu promítnul. Představenstvo se dohodlo, že cechmistr zpracuje
zjednodušenou verzi koncepce, která bude rozeslána členské základně před VH, aby se s ní
mohli všichni členové seznámit, jako s návrhem programu a činnosti pro nadcházející období
2020-2023. Zároveň budou členové vyzváni, aby se zapojili do činnosti cechu a kandidovali na
VH do představenstva.
6) Distribuce samolepek označení provozoven členů – viz zápis z Poradního sboru
Samolepky ZABZEPEČTE SE – propagující mobilní aplikaci a PČR, jsou členům průběžně
distribuovány, a na Společenském večeru v Zámku Berchtold byla také možnost si ještě další
vyzvednout. Za propagaci zaplatí MV ČR 10.000 Kč.
7) Norma ČSN CEN/TS 16850 – zabezpečení nemocnic
a) zde diskuze také k placeným produktům CMZS – předášky a doporučování členů viz Nová
koncepce CMZS
Pan Koktan informuje, jaké jsou nové požadavky na zabezpečení nemocnic. Byla vydána
předběžná norma ČSN P CEN/TS 16850, která specifikuje požadavky na zabezpečení.
Pan Pospíšil se domnívá, že členové CMZS nabídnou nemocnicím posouzení jejich zabezpečení
a případnou realizaci. Tento návrh/plán již zapadá do návrhu nové koncepce CMZS, kdy budou
postupně vytvářeny vlastní placené produkty cechu, jako jednoho z dalších zdrojů finančních
příjmů a zároveň vytváření konkurenčních výhod členů – resp. přísunu pracovních
možností/příležitostí a jejich aktivního zapojování v regionech.
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8) Informace o doplnění mobilní aplikace Zabezpečte se, za CMZS – fáze III.
Aktualizuje se jako každý rok. Ze strany CMZS dojde a aktualizaci informací a kontaktů na
členskou základnu, přibude visualizace samolepek – označení provozoven – do databáze členů.
Za propagaci zaplatí MV ČR 10.000 Kč.
(celková objednávka na Zabzepečte se III. od Policejního prezidia a MV-ČR pro rok 2020 činí
30.000 Kč)
9) Projednání pokračování/zrušení prezentace/spolupráce s AMBO
Představenstvo schvaluje zrušení spolupráce a AMBO. Zařídí cechmistr pan Pospíšil.
10) Vize, možnosti možné spolupráce s ostatními asociacemi – bod z minula…
Pro kolektivní členy AGA jsou některé služby zdarma. Poplatek je mezi 22.000 Kč nebo
10.000 Kč až 16.000 Kč po dohodě. Můžeme nabídnout recipročně kolektivní členství CMZS.
Pokud bude reciproční členství ze strany AGA možné – náklady budou 0 Kč – v tom případě,
v rámci nabídky AGA k profesnímu vzdělávání členů, cechmistr připraví oslovení členské
základny o využití této možnosti a uzavře s AGA reciproční smlouvu s výpovědní lhůtou 2
měsíce (pakliže by VH nepotvrdila její přijetí). Smlouva oboustranně k ničemu nezavazuje, oba
subjekty mají vlastní suverenitu a identitu. Pouze se takto umožní spolupráce a využití
programu s dotací 9,5 mil. Kč ke vzdělávání členů CMZS (měkké dovednosti, obchodní
dovednosti, úvod do ekonomiky, prodejní argumenty, obchodní psychologie, odborné témata).
Představenstvo je toho názoru, že využití takové možnosti vzdělávání pro členy – zdarma – je
více než přínosné.
Představenstvo doporučí VH potvrdit toto reciproční kolektivní členství.
Představenstvo dále doporučuje pozvat Ing. Nepraše z AGA na VH v Brně, aby zde prezentoval
veškeré možnosti spolupráce.
11) Organiazční struktura CMZS – činnosti, práce a její rozdělení do pracovního týmu-dílčím
způsobem pro nastartování a zajištění prací/úkolů do VH 2020
Termíny zpacování revize stanov a jednacího řádu, stejně jako přípravy oslovení členské
základny představením zkrácené verze nové koncepce CMZS, a zprovoznění nového webu vč.
Rozběhnutí reklamní kampaně PPC na Google jsou uvedeny v dílčích bodech výše.
Vše je třeba realizovat s předstihem k VH, tak aby se o těchto závažných bodech hlasovalo na
VH, a aby také členové cechu věděli, že se tyto důležité dokumenty a další směřování cechu
bude na VH květen 2020 bude projednávat a byla tak zajištěna adekvátní účast.
12) Organizace, příprava volební VH – 30. 5. 2020 Brno (Prometheus, Hudcova 367/78,
Brno-Medlánky, tel.: 541 632 111
Pan Říha pošle panu Pospíšilovi a Ing. Schwarzovi zápis z poslední volební VH a zápis z jednání
prvního představenstva po volební VH. Organizaci a zajištění prostor VH má na starosti Ing.
Oldřich Schwarz.
Zprávu o činnosti cechu připraví cechmistr, který bude informovat i o činnosti Správní sekce,
zprávu Zahraniční sekce Ing. Buk, zprávu Technické sekce Ing. Koktan.
Zprávu o hospodaření a členské základně pan Říha a zprávu Dozorčí rady Ing. Vašík.
13) Projednat a pověřit 2 delegáty na 32. sněm HK, který bude ve čtvrtek 21. 5. 2020
v O2 Aréně v Praze
Představenstvo pověřuje, jako delegáty, na 32. sněm HK ČR pány Pospíšila a Sedláčka.
14) Diskuze, závěr
Pan Sedláček požádal cechmistra pana Pospíšila o kontaktování firmy Systematika s.r.o., která
vybavuje veřejné prostory stojany na jízdní kola a nabídnout jim případnou spolupráci s našimi
členy.
Pan Pospíšil poskytne panu Říhovi kontakt na Policejní prezidium, aby jim mohla být vystavena
faktura na členské příspěvky. Faktury za členské příspěvky na rok 2020 budou rozeslány
panem Říhou po 30. březnu.
Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast.
Jednání bylo ukončeno v 12,35 hodin.
21. 2. 2020 zapsal: Oldřich Říha – tajemník Cechu MZS ČR
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29. 2. 2020 doplnil: Tomáš Pospíšil –
cechmistr Cechu MZS ČR
04. 3. 2020 doplnil: Petr Koktan – člen Představenstva

