
ZÁPIS

ze schůze  regionálního CECHU KPT jihovýchodní Moravy se sídlem ve Zlíně,
konané dne 22. 3. 2002.

Přítomni: dle prezenční listiny

     Úvodem p. Kučík seznámil přítomné se současnou činností celostátního cechu, především 
přípravami pro vydání dalšího dílu Pravidel, pořádání valné hromady (dne 19. 4. 2002 
v Chrudimi)  a novými informacemi o Pokrývačské akademii. 

     Školení o podstřešních fóliích pořádané našim regionálním cechem v březnu t.r.  bylo 
zhodnoceno kladně a bylo rozhodnuto, že v podobných akcích budeme pokračovat i nadále – 
vždy v zimních měsících.  

     Následně se rozpoutala široká diskuse, v níž zazněl názor p. Skácela, zda je správné 
zakládat tolik regionálních cechů, protože lidé kteří chtějí k cechu příslušet  budou ochotni 
dojíždět i do jiného regionu. V této souvislosti byl také kritizován vzniklý cech regionu 
Olomouc – naši členové, kteří by měli do tohoto regionu patřit nesouhlasí s tím, jakým 
způsobem byl vybrán a řízením pověřen zvolený zástupce a proč právě on. Členové se shodli 
na tom, že vedení celostátního cechu by mělo zkvalitňovat členskou základnu a ne se snažit o 
to, aby jeho členem byl kdokoliv – cech by měl být pozvednut na jistou úroveň a příslušnost 
k němu by měla být jakousi garancí. 

     Na otázku, jakým způsobem by se měl dále cech rozvíjet bylo řečeno, že je potřeba jeho 
význam více prezentovat mezi veřejnost a pokusit se o spolupráci požádat i výrobce, kteří by
v rámci své reklamy zmínili i cech – po vzoru „doporučeno cechem instalatérů“.
A samozřejmě význam cechu zdůraznit i na stavebních úřadech a příslušných ministerstvech. 

     Bylo zmíněno ISO a  bylo konstatováno, že bohužel v našem státě zatím jeho význam
není patřičně oceněn. Situace se pravděpodobně změní až v okamžiku našeho vstupu do EU. 

     Velká část jednání byla věnována dále problémům, které firmám vznikají v souvislosti  se 
stále se více objevujícími inzeráty některých firem v našem regionu, slibujícími výhodné ceny 
a výrazné slevy a to jak na materiál, tak i práci. Hlavním problémem je, že jsou pro zákazníka 
velmi zavádějící a nesou s sebou určité riziko. Tato otázka je však dlouhodobou záležitostí a 
není v našich silách ji vyřešit. Trh bude vytřízen postupem času sám.

 
     V průběhu schůze bylo vyúčtováno předplatné časopisu Střechy, fasády a izolace – 
nepřítomní členové budou o úhradu požádáni se zasláním tohoto zápisu. Byly prodány nové 
pečetě a velké nálepky na auta a rozdány objednávkové listy pro kroj cechu KPT. 
Pro případ,  že by vznikly opět problémy s úhradou členských příspěvků byl členům 
poskytnut výňatek ze Stanov týkající se výše příspěvku a termínu úhrady.

Schůze skončila v 19,00 hod
Zapsala: Hana Ramertová Kučíková



    
 


