
 

  

 

www.asociacepm.cz 

 
 

 

Datum konání: 6.1.2015 

Místo konání: Praha 

Přítomni: Radomil Bábek, Jan Janatka, Iva Sehnalová 

Jednání rady řídil: Radomil Bábek 

Zapsala: Iva Sehnalová 

 

 

Rada APM se sešla v plném počtu. 

 

Agenda jednání rady:  

 
1. Výroční zpráva za rok 2014 

2. Formulace záměrů APM – strategický dokument APM: Strategie 2015 

3. Plán práce rady 

 

 

Průběh jednání rady: 
 

1. Výroční zpráva 2014 

a. Probrali jsme návrh znění a obsahu Výroční zprávy 2014. 

b. Diskutovali jsme drobné změny v textu. 

c. Probrali a schválili jsme výkaz hospodaření za rok 2014. 

d. Iva Sehnalová zdůraznila, že funkce člena rady je čestná funkce a členové 

rady pracují pro APM zdarma. 

e. Ve VZ bude popsána náplň práce tajemnic. 

f. Do výkazu hospodaření i do rozpočtu na další rok doplnit provozní náklady 

(telefon, nájem, benzin, …), které hradí člen APM Everesta, s.r.o.  

g. Rada schválila Výroční zprávu APM 2014. 

 

2. Strategický dokument APM Strategie 2015  

a. Do plánu 2015 doplnit plánované průzkumy (a tedy je doplnit i do 

rozpočtu).  

b. V úvodu doplnit nějaký bod směřující k dobrému jménu, v oblasti péče o 

dobré jméno dát obdobné akční činnosti nebo přeformulovat stávající.  

c. Dodat vyhledávání příkladů dobrého jména a spolupráci se soutěží Firma 

roku a Živnostník roku.  

d. Rada konstatuje, že dikce strategického dokumentu je záměrně velmi 

přímočará a jasná. Záměrem rady je, aby každému, kdo se s dokumentem 

seznámí (členové, veřejnost, média, …), bylo zcela zřejmé, jaké má APM 

cíle a postoje. 

e. Rada schválila strukturu, obsah i ideové zaměření dokumentu APM: 

Strategie 2015.  
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3. Plán práce rady 

a. Rada připraví harmonogram setkávání s členy. 

b. Členové rady budou veřejnými vystoupeními a mediální aktivitou 

podporovat činnost a cíle APM. 

c. Členové rady budou při svých cestách do regionů organizovat setkání 

s členy a prezentace APM pro veřejnost (nábor členů). 

d. Rada identifikovala Whistleblowing jako téma, které je velmi aktuální, 

proto se rada rozhodla zorganizovat k tomu seminář. Seminář by měl 

proběhnout začátkem dubna 2015. 

e. Rada pověřila člena rady, pana Janatku, řízením dalšího náboru členů. 

f. Rada pověřila členku rady, paní Sehnalovou, řízením komunikace s členy. 

g. Rada pověřila předsedu rady, pana Radomila Bábka, oslovením členů 

s nabídkou práce pro APM.  

h. Rada pověřila předsedu rady, pana Radomila Bábka, aby oslovil potenciální 

partnerské organizace a podnikatelské spolky s nabídkou spolupráce 

v zájmu záměrů APM. 

i. Rada požádá členy, aby umožnili radě účast na jejích akcích (konference, 

semináře, mítinky, …). Na těchto akcích budou členové rady prezentovat 

cíle a záměry APM a náborovat členy. 

 

Jednání bylo ukončeno 6.1.2015 v 14,50. 

 


