
Zápis ze schůze regionálního cechu KPT jihovýchodní Moravy, se sídlem ve Zlíně

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Čotek, Marek

Schůze začala ve 13. 00 hod v salonku Myslivna ve Zlíně. Zahájení se ujal p. Kučík, hlavními 
body programu bylo :
- organizace návštěvy Celostátního cechu KPT ČR, konané dne 20. 3. 2003 v hotelu Jezerka u 
obce Seč, především pak doprava (autobusem)
- předplatné časopisu Střechy
Slova se poté ujal p. Loupanec, pověřený sledováním činnosti Celostátního cechu KPT, 
seznámil nás s nepříznivou situací v Praze, především s činností tajemnice, která byla 
odvolána až nyní, jelikož s ní byla podepsána nevýhodná smlouva (stále ale přesto zůstává 
členkou HK), a to především pro své nedostatky (např. nevykazování své činnosti písemně), 
přičemž její mzda s odměnou činila 40 tisíc! 
   Velká kritika zazněla na redaktora oběžníku zpravodaje p. Holčáka, který tzv. zkasíroval za 
4 stránky periodika 21 000,- (rovněž i on ukončil svou činnost).
Ne příliš chvály bylo také  na novou účetní, která rovněž nepracuje v představách členů cechu 
(např. nedodala cechovní známky, přesto že byla několikrát urgována. Pochvalu sklidil 
tajemník cechu který pracuje pro cech bez nároku na odměnu celý jeden den v týdnu.
Narušení do té chvíle klidné schůze způsobil p. Pecha, který vstoupil 
jak do kravína,zřejmě si spletl dveře od Zlinmatu.
   Dalším bodem programu byl mimořádný členský příspěvek ve výši 10 000,- Kč, kterou 
někteří členové zaplatili, jiní nikoliv. Bylo tak rozhodnuto, že ti, jenž peníze uhradili, tak 
zůstanou v cechovní pokladně, a budou z této částky uhrazeny Pravidla KPT (několik svazků 
pravidel: např. břidlice, ploché střechy, okna, klemp. prvky atd), ostatní členové si ji budou 
muset uhradit v plné výši. Rovněž tak problematická fakturace tohoto příspěvku (jedná se 
zálohovou fakturu bez IĆO), byla údajně vyřešena.
   Po obědě (polévka, řízek s oblohou), začalo hlasování o účasti na valné hromadě v Seči. 12 
hlasy byla účast jednomyslně schválena.
   Rovněž kladně bylo přijato rozhodnutí o úhradě časopisu Střechy z příspěvků členů cechu 
(navrhoval p. Kučík, p. Loupanec).
   V další části schůze se projednávalo financování našeho cechu, tedy hledání finančních 
příjmů pro další rozvoj.  P. Skácel navrhl, zda oněch 10 000,- Kč (poměrně vysoká částka pro 
některé členy), by v budoucnu nemohla být navržena poměrem např. počtu zaměstnanců u 
jednotlivých podnikatelských subjektů (čím více zaměstnanců, tím větší příspěvek). Pan 
Pecha navrhuje, hledání finančních zdrojů u samotných členů a to prostřednictvím tzv. 
bonusů, na základě odběrů materiálů,  popř. obratů,  např. určitou částkou (1-2 %). 
   V závěru diskuse se rokovalo hlavně o propagaci a zviditelnění cechu, o nutnosti dostat 
cechy do struktury našich zákonů, srovnávala se situace v Rakousku (p. Pecha), kde postavení 
cechů je na úrovni uzavřené společnosti, a dostat se do takové struktury je takřka nemožné, na 
rozdíl u nás, kde řemeslnou práci vykonává kdejaký zedník (pozn. autora nic proti 
zedníkům) či ukrajinský pracovník. Dále existence prapodivných firem, které neskutečně 
levnou a nekvalifikovanou prací,  budí u našich zákazníků nehezkou pověst.  Budoucnost by 
měla v tomto směru směřovat k monopolizaci cechu a to hlavně prostřednictvím hospodářské 
komory, přes kterou je možné zákony pozměnit.
  Hodně se diskutovalo také o bezpečnosti práce. Jelikož se již vyskytli i smrtelné úrazy, byl 
znovu  kladen důraz na vyšší bezpečnost při práci, na nutnost montáže lešení apod. (pozvánku 
na bezp. školení předložil p. Loupanec, a to v Otrokovicích, Společenský dům, 7. 5. 03 – 
úvazky, žebříky, ochr. sítě apod.)



  Zazněla i nutnost neustále se vzdělávat v oboru a to prostřednictvím školení, sledovat 
stavební trendy (např. okna Velux – nová tepelná norma), certifikace řemeslníků (u výrobců), 
popř. i v odborných učilištích.
     Dnešní členskou schůzí byl navržen a schválen jako kandidát do předsednictva 
celostátního cechu p. Luděk Kynčl.

   V závěru poděkoval p. Loupanec za reprezentaci našeho regionálního cechu družstvu 
složeného ze zaměstnanců firem IZOPO a ZLINMAT, které obsadilo na turnaji CECH CUP 
2002 výborné 2. místo.

    
Zapsal: Jelínek Roman  
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