ALIANCE MASÉRŮ ZDRAVOTNICKÝCH ČR Z.S.
Věc: Usnesení výboru AMZ ČR z.s. konaného dne 1.12.2017 v Ostravě
Výbor AMZ ČR z.s. se sešel dne 1.12.2017 v Ostravě za přítomnosti Milana Možiešíka, Stanislava
Flandery a Davida Rozbroje. Usnesení bylo telefonicky konzultováno a schváleno Milenou Novou.
Z účasti na zasedání se omluvili Milena Nová, Albína Komárková a Lenka Blahutová.
Výbor jednomyslně schválil následující úkoly pro nadcházející období:
1. Pokračovat v podpisové akci petice (http://www.amzcr.cz/PETICE_PDF.pdf). V rámci diskuse byla
zamítnuta elektronická forma petice.
2. Aliance prozatím nebude reflektovat na nabízené spolupráce a zaměří se na navýšení vlastní
členské základny, včetně organizace M.R. ČR masér(ka).
3. Jednomyslné schválení nových členů, a to Davida Rozbroje a Lenky Blahutové.
4. Dle návrhu Davida Rozbroje provede aliance změnu v kritériích udělování kvality práce (hvězdy):
a. Bude zrušeno doložení praxe výpisem z daňového přiznání
b. Nově bude povinnost doložit praxi výpisem z živnostenského rejstříku a čestným
prohlášením o provozování živnosti.
c. Udělování 4 a 5 hvězdy sportovním a rekondičním masérům bude projednáno na příštím
zasedání výboru.
5. Udělování certifikátů se do odvolání pozastavuje.
6. Výbor jednomyslně zvolil Davida Rozbroje zástupcem předsedy kontrolní komise vedené
Stanislavem Flanderou.
7. Výbor se po obsáhlém představení EET zástupci firmy MEDAX Systems s.ro. rozhodl jejich řešení
podporovat a poskytnuté letáky dále nabízet.
8. Vzhledem k novému nařízení evropské komise a jeho účinnosti k 25.5.2018 výbor dále jednal v
otázce ochrany osobních údajů (GDPR) – podklady připraví Milan Možiešík, František Kosík a
Pavel Kamenický.
9. Aliance probírala vývoj v otázce OSA a PENTAGRAM. Vše bude nadále sledovat a příští zasedání
konzultovat.
10. Možnost poskytnutí licencované relaxační hudby Ivo Richtera opravňující k volnému veřejnému
užívání na dobu 50.let od jejího poskytnutí, bez nutnosti placení jakýchkoliv dalších autorských
poplatků.
11. Aliance bude podporovat konání plesu masérů konaného dne 24.2.2018 Davidem Rozbrojem.
Příští termín zasedání výboru AMZ ČR z.s. byl stanoven na 20.4.2018 ve 13h v Ostravě na ulici V
Troskách 2692/4, 700 30 Ostrava Zábřeh.

V Ostravě dne 01.12.2017

……………………………………………………….
Milan Možiešík
Prezident aliance

