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Usnesení ze zasedání Valné hromady cechu MZS ČR,konané dne 10.11.2012 v Humpolci 
 
 

1. Valná hromada bere na vědomí :    
- Podaní žaloby pana Borise Mahdala na cech MZS ČR 
- Doporučení představenstva o řešení žaloby pana Borise Mahdala 
- Zprávu o činnosti cechu za rok 2012 
- Zprávu o činnosti Technické sekce, Správní sekce a Zahraniční sekce 
- Provedení kontroly nákladů na akcích Pragoalarm , FSDays a cechovní kalendář 
- Zprávu o stavu členské základny a majetku cechu 
- Zprávu o doplnění stanov 
- Zprávu o činnosti a spolupráci s HK-ČR 
- Výzvu člena představenstva cechu MZS pana Borise Mahdala ze dne 10.11.2012 
- Představení kandidátů na členství v cechu MZS ČR 
- Vyslovení důvěry celé DR cechu a udělení mandátu pokračování v její činnosti 

   

2. Valná hromada schvaluje:    
Bod 1) z VH dne 15.6.2012  1)-schválení hospodaření za rok 2011.- Schváleno ( pro: 46, proti:0, zdržel se: 0 ) 

Bod 2) z VH dne 15.6.2012  2)-schvaluje přijetí nového člena firmy PHOBOS.- Schváleno ( pro: 42, proti:0, 
zdržel se: 1) 

Bod 3) z VH dne 15.6.2012  3)-schválení mimořádných výdajů na PRAGOALARM – Schváleno ( pro: 45, 
proti:0, zdržel se: 1) 

Bod 4) z VH dne 15.6.2012  4)-návrh na změny ve stanovách CMZS - bylo schváleno a doporučeno dále 
projednat v návaznosti na nový Občanský zákoník – Schváleno ( pro: 44, proti:0, zdržel se: 1 ) 
 
Bod 5) z VH dne 15.6.2012  5)-cechovní kalendáře na rok 2013 – Schváleno zadávat pouze v případě 
dostatečného zájmu ( pro: 45, proti:0, zdržel se: 1) 

Bod 6) z VH dne 15.6.2012  6)-Představenstvo projedná spolupráci s Asociací zámkových a klíčových služeb 
do příštího jednání VH.- Schváleno ( pro: 46, proti:0, zdržel se: 0) 
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2.1. Dále Valná hromada schvaluje : 
- Plán činnosti na rok 2013 – Schváleno ( pro: 45, proti:0, zdržel se: 0) 

- Návrh rozpočtu na rok 2013 – Schváleno ( pro: 45, proti:0, zdržel se: 0) 

- Schválení částky 200 tis z minulých období použít na propagaci cechu, po projednání jejího 
optimálního využití – Schváleno ( pro: 43, proti:1, zdržel se: 1) 

- Přijetí rezignace pana Borise Mahdala na funkci člena představenstva cechu MZS ČR, pokud bude 
řádně podána  – Schváleno ( pro: 39, proti:2, zdržel se: 4) 

- Zřízení pobočky cechu na Moravě . Vedením byl pověřen Ing. Oldřich Schwarz, Ivo Marák, - 
Schváleno ( pro: 44, proti:1, zdržel se: 0 ) 

- Zvolení mistra Technické sekce Ing. Oldřich Schwarz – Schváleno ( pro: 45, proti:0, zdržel se:0 ) 

- Schválení záměru uspořádání zájezdu v roce 2013 do Itálie- SILCA a částku 85 tis z minulých období 
použít na zajištění tohoto záměru. Schváleno ( pro: 43, proti:0, zdržel se:2 ) 

- Přijetí nových členů, jedná se o tyto členy:   

         1. Prevence proti zločinu – PPZ Systém,s.r.o. ( pro: 39, proti:1, zdržel se: 3) 

         2. Daniel Šimandl, ( pro: 43, proti:0, zdržel se: 0) 

         3. PHOBOS,s.r.o. ( pro: 42, proti:0, zdržel se:1 ) 

 

- Doplnění stanov provádět v návaznosti na nový Občanský zákoník a ponechat dále k připomínkování 
na webových stránkách cechu a nechat udělat revizi stanov právní kanceláři během roku 2013. 
Schváleno: ( pro: 45, proti:0, zdržel se: 0) 

- Vyslovení důvěry celé DR v jejím složení ke dni 10.11.2012, a dává tímto důvěru a mandát 
předsedovi DR Ing. Petrovi Koktanovi v pokračování v její činnosti. Schváleno: ( pro: 39, proti:0, 
zdržel se: 6)  

- Vyslovila nesouhlas s doporučení zajištění nezávislé komise za účelem prověření účetnictví, tak jak 
pan Boris Mahdal požaduje. : ( pro: 39, proti:0, zdržel se: 7) 

- Uhrazení nákladů spojených s žalobou pana Borise Mahdala z finančních prostředků cechu. 
Schváleno: ( pro: 34, proti:4, zdržel se: 8) 
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3. Valná hromada ukládá: 
- Představenstvu kontaktovat neplatící členy a projednat s nimi další postup. 

- Zajistit ve spolupráci s výrobci a dovozci členy cechu optimální využití částky 200 000,- na propagaci 
cechu a členů cechu. Postupně tuto částku využít . 

- V případě zájmu členů uspořádat zájezd do Itálie – SILCA v roce 2013 

- Doplnit letáky pro BZ ( projekt cechu Bezpečná země) o podklady, které budou více obecné a 
nebude z nich patrné o jaké výrobní značky se jedná. 

- Zahraniční sekci pokračovat v intenzivní spolupráci s ELF a Polskými klíčníky 

- Členské základně se ukládá aktivně se zapojit do činnosti cechu. 

- Odpovědět na dopis pana Borise Mahdala ze dne 18.10.2012, resp. na jeho požadavky takto: 

     Bod 1. Vyhovět a přijmout : ( pro: 44, proti:0, zdržel se:2 ) 

          Bod 2. Nevyhovět a nepřijmout: ( pro: 39, proti:0, zdržel se:7 ) 

          Bod 3. Vyhovět a přijmout : ( pro: 34, proti:4, zdržel se:8 ) 

 

Hlasování o usnesení 

Přečetl a nechal hlasovat : Ing. Ivo Buk 

- PRO:  45 

- PROTI: 0 

- ZDRŽEL SE: 0 

- Návrhová komise souhlasí a potvrzuje podpisy 

- Ing. Ivo Buk          v.r. Buk Ivo 

- Tomáš Pospíšil    v.r. Pospíšil Tomáš 

- Jan Boháček       v.r. Boháček  Jan     

    

Ověřil a souhlasí 

- Cechmistr Ing. Petr Fráz            v.r. Fráz Petr 

 

- Předseda DR Ing.Petr Koktan   v.r.Koktan Petr                                                  V Humpolci 10.11.2012 
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