Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo

Zápis z prvního setkání Kontaktního místa
Cechu topenářů a instalatérů České republiky v regionu Moravskoslezského kraje
Termín: 27.02.2015 v 10.00 hod
Místo konání:
Krajské centrum pro vzdělávání - Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600
Přítomni:
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR., Mgr. Jaroslav Knopp, Mgr. Renáta Ságlová, Ing. Jaroslava Štefková,
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark p.o., Mgr. Weisz, Střední odborné učiliště stavební, Opava
p.o., PeadDr. Eva Nedomelová, Ing. Kateřina Šnajdrová, Zdeněk Přibyla, Střední odborná škola, Bruntál p.o.,
Ing. Josef Klimek, Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava p.o., Bc.Jan Štefaňák, SOŠ Třineckých
železáren., Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., AWT Rekultivace a.s. Havířov., Ing. Martin Korec, CTI ČR., Lukáš
Mocsko, revizní technik-plyn., Petr Klement, Instal-servis., František Bernold st., BERNOLD s.r.o., David
Willaschek, Wiessmann s.r.o., František Kořistka, SŠTO Havířov., Radomír Myslivec, člen prezidia CTI ČR., Leoš
Šimčík, VIPS gas s.r.o., Josef Marek, SŠTO Havířov.
Program:
- Prezentace účastníků CTI ČR a pozvaných hostů
- Činnost a vize KM CTI ČR do dalšího období
- Vytvoření organizační struktury KM CTI ČR
- Plán činnosti Kontaktního místa CTI ČR
- Sjednocení podnikatelských aktivit KM CTI ČR v oblasti TZB, topenářské, instalatérské a dalších návazných
profesí
- Diskuse
- Závěr

Mgr. Jaroslav Knopp přivítal přítomné účastníky setkání na prvním jednání kontaktního místa
v Severomoravském kraji v Krajském centru pro vzdělávání - Střední škola technických oborů, HavířovŠumbark, Lidická 1a/600.
Bohuslav Hamrozi pozdravil přítomné členy Cechu topenářů a instalatérů České republiky, zástupce škol, firem
a živnostníků. Seznámil přítomné s předběžným programem jednání.
Dále hovořil o sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí
na území České republiky, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis.
Vytváření podmínek pro řádné provozování živností, hájení a podporování společných zájmů členů.
Zvyšování odborné, pracovní, obchodní i právní úrovně členů prostřednictvím kurzů, seminářů, apod. ….
Byly podány aktuální informace o činnosti cechu v rámci vzdělávacích akcí, soutěží, sportovních i kulturních
akcí které jsou pravidelně uveřejňovány na našich internetových stránkách www.cechtop.cz, například k
projektu, Soutěž odborných dovedností ,,Učeň instalatér.“ Soutěž ,,Vědomostní olympiáda“. První ustavující
setkání Kontaktního místa CTI ČR. Zvukový záznam z konference ,,Novela zákona o hospodaření energií“.
Připravovaný kurz ke zkouškám montérů a revizních techniků na TIČR, který pořádá ČSTZ ve spolupráci CTI ČR a
Futsalový turnaj o putovní pohár prezidenta CTI ČR.
Připravujeme odborné programy ,,AMOS“, cechovní setkání s firmami, partnery a přáteli. Zřizujeme nová
Kontaktní místa CTI ČR, pořádáme a připravujeme konference jako doprovodné programy při výstavách a
veletrzích v ČR, připravujeme nové kurzy v oblasti TZB a školení pro odbornou veřejnost. Připravili jsme nové
internetové stránky TipTzb k rozšiřování a prohlubování vzdělanosti v profesním i osobním růstu osobnosti.
Organizujeme za podpory našich mediálních partnerů udílení ,,Výročních cen (Výroční topenářská cena a
Výroční instalatérská cena)“, udílení cen ,,Výroční uznání (Výroční topenářské uznání a Výroční instalatérské
uznání)“, udílení ceny ,,Značka kvality“, udílení ceny ,,Dílo roku“, udílení ceny ,,Franze Zieglera“.
Jako vydavatelé Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO připravujeme pro rok 2015 zdarma pro členy
CTI ČR vydání č.1-2, 3, 4, 5-6/2015, odborné publikace MINITEP, Výběr norem z Věstníku atd...Cechovní
kalendář 2016.
Nabízíme svým členům komplexní služby ve všech oblastech práva v České a Slovenské republice i v zahraničí,
se specializací na právo obchodní, občanské a směnečné a dále na právo správní, trestní a daňové. V rámci
dobré spolupráce Cechu topenářů a instalatérů České republiky s portálem TZB-info jsme pro členy CTI ČR
zajistili možnost zdarma uveřejnění na portálu TZB-info v sekci Firmy a výrobky http://www.tzb-info.cz/firmy .
Česká pojišťovna ve spolupráci s cechem připravila exkluzivitu pro členy cechu bližší informace po přihlášení
členů CTI ČR na www.cechtop.cz. Průkaz člena CTI ČR také umožňuje slevy na odborná stanoviska a znalecké
posudky zpracované ČSTZ.
Bohuslav Hamrozi navrhl
- pro užší kontakt a pro pružnější informovanost členské základny CTI ČR zřízení v regionu Moravskoslezském
Kontaktní místo cechu (dále jen ,,KM CTI ČR“), které bude navazovat na podporu vzdělávání a profesní úroveň.

Kontaktní místa cechu dle platných Stanov CTI ČR nemají právní subjektivitu, zřizuje a ruší je prezident cechu
po schválení prezidiem cechu.
Pro vedení Kontaktního místa CTI ČR v kraji Moravskoslezském, B. Hamrozi navrhl Ing. Martina Korece a
vytvoření 5ti až 6ti členné rady složené z členů CTI ČR.
V rámci Kontaktního místa budou plněny úkony týkající se činností a náplně sekcí CTI ČR. KM CTI ČR se
budou řídit platnými právními předpisy, Stanovami CTI ČR a přijatými usneseními orgánů Cechu.
Sjednocení podnikatelských aktivit KM CTI ČR je zabezpečování služeb v následných oblastech:
- spolupráce s profesními organizacemi,
- spolupráce s odbornými školami,
- odborná garance významných akcí v ČR - semináře, firemní dny, odborné přednášky, oblast školství
- zajišťování informací pro odbornou veřejnost,
- poradenství EKIS.

V diskuzi se hovořilo:
- k problematice školství ( malý zájem nových žáků o řemeslo),
- spolupráce s ZŠ, obcemi – starosty,
- nedostatečná motivace při náboru žáků,
- zodpovědnost žáků při plnění úkolů a přístupu k práci,
- nedostatek odborníků z profese,
- význam cechů a jeho prestižní záležitost potažmo členství v cechu.
Závěrem pan Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR poděkoval všem přítomným za účast a panu řediteli Mgr.
Jaroslavu Knoppovi za poskytnutí konferenčního sálu, který po vzájemné dohodě byl nabídnut pro jednání
Kontaktního místa CTI ČR kraj Moravskoslezský.
V Brně dne 2.3.2015
CTI ČR

