
 
 
Zápis z jednání Valné hromady Cechu MZS-ČR, konané 2. 6. 2018 v Plzni. 

 

 

Program VH: 

 

1. 09:00 – 09:45 -Registrace účastníků VH CMZS-ČR 

2. 10:00 – Zahájení a přivítání hostů VH CMZS-ČR 

3. Volba komisí (mandátová a návrhová) 

4. Zpráva mandátové komise o počtu oprávněných účastníků VH 

5. Kontrola plnění usnesení z minulé VH ve Žďáru TOKOZ, a.s. 

6. Zpráva o činnosti představenstva za funkční období. Zpráva jednotlivých sekcí, 

Technické, Zahraniční a Správní, ELF 2017 Praha. 

7. Zpráva DR 

8. Zpráva o hospodaření 

doplnění člena představenstva 

9. Přijetí nových členů a ukončení členství dle čl. 14 bod. 2, stanov 

10. Diskuse 

11. 13:30 –13:45 - Usnesení a závěr 

 

2. Zahájení a přivítání hostů VH CMZS – ČR. 

 

Jednání VH zahájil cechmistr, který přivítal delegáty a přítomné hosty. Přítomné seznámil 

s návrhem programu a vyzval je k případnému doplnění. Ing. Fráz navrhuje doplnit do 

programu bod – doplnění představenstva o dalšího člena. Všichni přítomní hlasovali pro 

přijetí navrženého programu.  

Ing. Fráz předal slovo panu Beránkovi z H&B Group Plzeň, ten předal slovo zástupci firmy 

SILKA pana Giancarlo Cissilinimu, který pozdravil zasedání VH CMZS a vyjádřil podporu 

členům za společnost SILCA. 

3. a 4. Volba komisí (mandátová a návrhová) a zpráva mandátové komise. 

Do mandátové komise byli navrženi: Ing. Schwarz, pan Budín  

a pan Polakovič. 

Následné hlasování potvrdilo navržené složení komise. Všichni přítomní souhlasili 

z navrženým složením. 

 

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Buk, pan Boháček a pan Beránek 

Hlasování potvrdilo navržené složení všemi hlasy. Nikdo nebyl proti a ani se nezdržel 

hlasování. 

 

Předseda mandátové komise Ing. Schwarz informoval o počtu přítomných, kterých je 26 

a Ing. Vašík pověřil pana Sedláčka plnou mocí, na jejímž základě může za něj hlasovat. 

Celkem 27 platných hlasů.  

Dle nových stanov je VH řádná, pokud se jednání zúčastní minimálně ¼ registrovaných 

členů. Přítomno je 33% členů a jednání VH je právoplatné. 

 

5. Kontrola plnění usnesení z minulé VVH ve Žďáru nad Sázavou 10. 6. 2017. 

Cechmistr Ing. Fráz citoval usnesení VH z roku 2017. 

 VH ukládá: 

- Všechny materiály z VH dát na webové stránky cechu. 



- Novému představenstvu předložit plán činnosti pro další období (součást zprávy 

představenstva) 

- Spolupracovat nadále s AGA a AZKS. 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

6. Zpráva o činnosti představenstva za funkční období. Zpráva jednotlivých sekcí  

   Technické, Zahraniční a Správní, ELF 2017 Praha. 

 

Ing. Fráz seznámil přítomné s činností představenstva. Po roce činnosti nového 

představenstva se opět setkáváme, abychom zhodnotili dosavadní práci a naplánovali 

další v rámci těch dlouhodobých cílů, střednědobých a krátkých. Ne vždy se v daném 

čase podaří uskutečnit vše, co bylo v plánu. Navázali jsme v duchu stanov na 

předcházející období a pokračovali v práci jednotlivých sekcí Technické, Správní  

a Zahraniční a vypracovali pro každou z nich plán, který by oslovil zejména Vás členy 

cechu a přesvědčil každého z širokého okolí o odborné způsobilosti a kvalitě naší práce 

uvnitř cechu. Práce, která ač se to mnohému nezdá, má na svém kontě několik tisíc 

odpracovaných hodin a společně se svědomitou prací našeho tajemníka Oldy Říhy, vždy 

byla věnována zájmům cechu a členům cechu. Mezi hlavní střednědobé úkoly pro další 

tříleté období patří zejména podpora členské základny cechu, vzdělávání – školení, 

spolupráce s MV ČR, ABŠ, AGA, ÚNMZ – TNK 148, INTERKEY, ARGE a dalšími profesními 

spolky našeho oboru. Od začátku našeho období se představenstvo sešlo v termínech 15. 

9. 2017, 9. 2. 2018, 20. 4. 2018 jako jednotné představenstvo, kde názor jednotlivce byl 

diskutován se stejnou vážností a důsledností, jako by to byl názor většiny. Hned 

v počátku činnosti představenstva se vzdal mandátu kolega Martin Koudelka, jehož místo 

na návrh představenstva převzal další kandidát v pořadí voleb do představenstva kolega 

Ladislav Beránek, kterého bychom měli dnes na VH v jeho funkci člena představenstva 

potvrdit.  Od pokračování aktualizace nových webových stránek cechu, přes aktivní práci 

v rámci Technické, Správní i Zahraniční sekce, po projekt Bezpečná země, se 

představenstvo cechu snažilo reprezentovat cech na společenské a partnerské úrovni. 

Naše členství v Hospodářské Komoře ČR nebylo a není jen formální, bylo podpořeno 

iniciativou, která navazuje v rámci NSK 2 oprávnění zkoušet profesní kvalifikaci s názvem 

„Zámkař“. Autorizujícím orgánem je Ministerstvo vnitra a cech jej provádí 

prostřednictvím Autorizovaných komisařů pod Hospodářskou komorou ČR. Je třeba 

poděkovat vedení společnosti Trezor Test a jejím zaměstnancům, za vzornou přípravu 

technických školení. Bez nadšení a profesionální práce odborníků, členů cechu, v našem 

oboru, bychom nedokázali nabídnout našim členům další vzdělávání. Za to patří všem 

veliký dík a těším se na další termíny všech školení v rámci Technické sekce cechu. 

Na poli HK ČR dále pokračujeme prostřednictvím cechmistra v „Radě soukromých 

bezpečnostních služeb“ při Živnostenské sekci Hospodářské Komory ČR. Máme mimo 

jiné, tak možnost ovlivnit a podílet se na vzniku nového zákona o soukromých 

bezpečnostních službách zejména v otázce poskytování technické pomoci na ochranu 

majetku a obyvatelstva. Známou jako koncesovaná živnost 313, udělovaná dnes 

příslušným Živnostenským odborem. Zde velice úzce probíhá spolupráce s Asociací 

Grémium Alarm. Nyní je zákon ve sněmovně a očekává se jeho další připomínkování.  

Hospodářská komora ČR (HK ČR) v letošním roce slaví své 25. výročí, je největším 

zástupcem podnikatelů, sdružuje 15 tisíc členů organizovaných v 68 komorách 

v regionech a má 110 oborových asociacích. Disponuje nejhustší sítí regionálních 

zastoupení, podnikatelům je k dispozici v 73 městech po celé ČR. Hospodářská komora 

ČR je jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným v zákoně č. 301/1992 Sb.  

o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, což ji zajišťuje výjimečné postavení při 



hájení zájmů podnikatelů jak na půdě Parlamentu ČR, tak i ministerstev a dalších úřadů 

státní správy. Navazuje na tradici obchodních komor z roku 1850, v živnostenské části se 

hlásí k historickému odkazu středověkých cechů, jejichž kořeny sahají až do období vlády 

Karla IV. Letošní 30. sněm HK 16. 5. 2018 v Ostravě, kde byli také naši dva delegáti, 

(Václav Čapek, Tomáš Sedláček) se nesl v přátelském duchu s vizí do dalšího období a 

zdravou kritikou vlastních řad.  Zprávu ze sněmu přečetl pan Sedláček. 

Pan prezident HK ČR mne požádal, abych na dnešní VH předal jeho pozdrav členům 

cechu a přečetl jeho slova k 25. výročí založení HK ČR. 

Vážená paní, Vážený pane, 

18. březen je pro všechny členy Hospodářské komory České republiky významný, neboť 

slavíme 25. výročí svého vzniku. Rád bych vám všem co nejsrdečněji poblahopřál, a při této 

příležitosti i poděkoval za vaše aktivní členství. 

     Naše Komora za uplynulé roky procházela úspěšným, ale i složitým obdobím. Mám dobrý 

pocit, podpořený odezvou od představitelů státu, politiků, partnerských svazů a v neposlední 

řadě významných tuzemských i nadnárodních firem, že jsme největším a 

respektovaným zástupcem podnikatelů v české společnosti. 

Se současným vedením HK ČR jsme navázali na úspěšnou minulost, na které jste se velkou 

měrou podíleli i vy, dlouholetí členové této instituce. Současně se nám podařilo, při dodržení 

všech zákonů a pravidel, vyřešit a případně zlikvidovat všechny minulé problémy. 

      Někdy mám pocit, že nejsme schopni vyhovět všem požadavkům, vyslyšet každého člena a 

partnera, případně reagovat na vaše podněty. Podívám-li se však na přehled tiskových zpráv, 

které vydáváme, množství připomínek a našich komentářů k legislativě, poslechnu si zpětnou 

vazbu z podnikatelského prostředí, vidím výsledky anket, které organizujeme, pak špatný 

pocit zmizí. Vím, že je stále co zlepšovat, ale také považuji za správné se zastavit a reálně 

bilancovat. 

      Buďme zdravě sebevědomí a hrdí na to, kam se podařilo Komoru dostat. Opatrujme 

poselství našich dávných předchůdců z řad cechů a živnostenských společenstev. Buďme hrdi 

na tradici obchodních a průmyslových komor, na jejich myšlenky a ideály, bez kterých bychom 

se nedostali tam, kde jsme. Přemýšlejme také, jak postavení Komory do budoucna ještě více 

posílit a učinit ji přitažlivou pro všechny podnikatele a firmy v naší zemi. 

 

Vážené členky, Vážení členové, děkuji vám při této slavnostní příležitosti za vaše členství a za 

vaši práci a těším se na další spolupráci. 

 

S úctou, 

Vladimír Dlouhý 

prezident 

Představenstvo zaznamenalo také úspěch na poli prosazování norem prevence ve 

stavebnictví a získalo prostřednictvím svého cechmistra v TNK-148, (Technická 

normalizační komise – prevence kriminality a ochrana obyvatelstva), stálého a aktivního 

zástupce ve státní organizaci ÚNMZ.  V komisi TNK 148, která si klade za cíl v rámci 

harmonizace evropských norem, prosadit normy prevence ve stavebnictví a mimo jiné, 

také do stavebního řízení. V rámci spolupráce s ABŠ jsme získali první dva akreditované 

auditory, kteří mohou provádět audity na školách a školských zařízení dle schválené 



metodiky MV-ČR. Jsou to kolegové Ing. Petr Fráz a Martin Krpálek. Je to jistě jedna 

z cest, jak přidat na významu profesní odborné organizace jakou cech a jeho členové 

jsou. Další jednou z ukázek spolupráce s ABŠ, MV-ČR a ÚNMZ byla např. Konference „ 

Bezpečná škola v květnu 2018“ v Technické knihovně v Praze.  Zřizovatelé škol, 

v případě základních a mateřských škol se jedná o Města a Obce a v případě středních 

škol jsou to Kraje, se začali velice intenzivně zajímat o možnosti a další postupy.   

MV schválilo v roce 2017 podpisem ministra metodiku k normě ČSN 73 4400, na jejímž 

vzniku se také podíleli v rámci našeho členství v Asociaci Bezpečná Škola, která tuto 

metodiku ke schválení předkládala.  

S naším partnerem v projektu Bezpečná země, odborem prevence kriminality 

Ministerstvem vnitra ČR, plánujeme uskutečnit řadu seminářů na téma bezpečnost ve 

školách a ochrana majetku. Pro rok 2018 jsou to moravské regiony, západní a východní 

Čechy. 

Dalším významným projektem, deklarující spolupráci cechu a státní správy ( MV-ČR, 

HSZ, PČR) je projekt „ZABEZPEČTE SE“. V tomto projektu, jehož autorem je CMZS, bude 

hlavním prvkem „mobilní aplikace“, kterou stavíme s vývojářskou společností. 

Prostřednictvím této aplikace, kterou si občané zdarma stáhnou do mobilního telefonu  

a tabletu, budou mít k dispozici odborné rady pro zabezpečení majetku u bytu, domu, 

chaty, garáže, bytového domu s odkazem na členy cechu. Členové cechu budou řazeni do 

krajů a bude na ně kontakt. Rozsah těchto kontaktů bude řešen v rámci GDPR, tak aby 

občan měl kontakt na svého odborníka (člena cechu) v regionu. Tato část je vzdělávací 

směrem ven (občanům). V další části tohoto projektu, která je vzdělávací směrem 

dovnitř, se zaměřujeme na školení 14 specialistů z oboru kriminality a vybavení školicího 

střediska PČR v Pardubicích. Domnívám se, že jsme zde odvedli a odvádíme jednu 

z nejvýznamnějších podpor našeho cechu a zejména členů cechu zámkařů. Pro členy – 

poskytující služby zámkaře je to podpora jejich podnikání a prestiž v jejich regionu.  

Nyní je v závěrečných přípravách aktualizovaný „Katalog doporučených výrobků“, který 

bude mít část věnovanou též bezpečnosti škol a školských zařízení. Zde bych apeloval na 

výrobce a zájemce o uvedení v katalogu, aby nenechávali vše na poslední chvíli,  

a podklady o které jsme je požádali, zaslali co nejdříve. Katalog bychom chtěli vydat do 

podzimní konference k zabezpečení, která je plánována na termín 19. 9. 2018 v rámci 

veletrhu FOR ARCH v Letňanech. Zde budeme mít opět společné poradenské centrum 

s policií a naši členové mohou využít speciální nabídky veletrhu ABF, na výstavní plochy. 

Letošní ročník veletrhu bude s konferencí tématem zabezpečení majetku a bezpečnost 

škol a školských zařízení, v období podzimních komunálních voleb jistě velmi přínosný. 

Jak je vidět, tak činnost cechu sahá již nyní za hranice nejen díky úspěšnému konventu 

ELF 2017, ale i vizí a činností v budoucnu.   

Cechu Zámkarov - Slovenská republika. Cechmajster je Ing. Katarína Olešanská, které 

jsme gratulovali k jejich založení. Jsme dále domluvení, že si podají přihlášku do našeho 

cechu jako kolektivní člen a určí svého zástupce. Budeme tak moci rozšířit projekt 

Bezpečná země i na Slovensko, kde je po tomto společensky prospěšném projektu 

poptávka ze strany MV SR. Tomuto tématu zabezpečení a bezpečnost ve školách se 

věnuje nový katalog Doporučených výrobků, který bude též ve slovenštině. Tak aby mohl 

být distribuován na Slovensku. Logo „Bezpečná krajina“ je již na Slovensku registrované 

jako ochranná známka, stejně jako logo Bezpečná země u nás v ČR.  

Technická sekce se bude zaměřovat na techniku nouzových otevírání, problematiku  

a implementaci nových norem ve zkušebnictví a v neposlední řadě trezorovou techniku. 

Odborná školení Technické sekce se prováděla a dále budou provádět v školícím centru 



Trezor Testu – Klecany pod vedením Ing. Petra Koktana a jeho pracovníků. Nedávné 

školení na mechanické a elektronické trezorové zámky pořádané dne 23. 2. 2018 

v Trezor Testu a ve školicím středisku H+B Group Plzeň pod vedením pracovníků HB 

Group a kolegou Bc. Danielem Šimandlem. V termínech 9. 5. – Plzeň autoklíče,  

10. 5. Plzeň otevírání aut, 16. 5. Ostrava autoklíče začátečníci, 17. 5. Ostrava otevírání 

aut, 19. 9. Plzeň autoklíče pokročilí, 20. 9. Plzeň otevírání zámků, 26. 9. Ostrava 

autoklíče pokročilí, 27. 9. Ostrava otevírání zámků, 2. 10. Plzeň elektronika  

a elektromechanika. Všechny termíny školení Trezor testu, H&B a případně AGA, budou 

vyvěšeny na webových stránkách cechu a prostřednictvím „mini zpravodajů“ též zaslány 

e-mailem.   

Technická sekce umožní členům sdílení inovací a představení produktů při návštěvě 

předních výrobců zámkové techniky a strojů. V roce 2018 pořádáme opět dvou denní 

zájezd na veletrhu zabezpečovací a protipožární techniky v ESSENU, „ Security Essen 

2018“ dne 25. 9 – 28. 9. Máme nyní pozvání od společnosti SILCA a organizace 

INTERKEY. Město, kde je historické muzeum zámků a má zde výrobu řada předních 

světových značek zámkové techniky, má co nabídnout nejen díky zmíněnému veletrhu. 

Cestou bychom se zastavili u výrobce dveřních zavíračů DORMA. O podrobnostech 

zájezdu, ubytování Vás budeme včas informovat. 

Zahraniční sekce nás reprezentovala na mezinárodní úrovni v rámci našeho členství 

v organizaci ELF. Naši delegáti Ing. Petr Fráz, Ing Ivo Buk a Tomáš Pospíšil se zúčastnili 

kongresu ELF 2018 PORTO. Někteří z Vás si nenechali ujít příležitost vidět a dozvědět se 

novinky z našeho oboru, jako kolegové z Mostu pod vedením Bc. Daniela Šimandla. 

Cestování to bylo jistě náročné, což mohu posoudit z vlastní zkušenosti, ale stálo za to.  

Na představenstvu ELF, které se konalo v sobotu dopoledne, jsme představili naši 

spolupráci mezi CMZS ČR, MV ČR, portálem Sousedé.cz . Ke které se blíže vrátí kolega 

Pospíšil. 

Na představenstvu ELF jsme také získali nové informace ohledně GDPR a SGHK.  

Do tohoto tématu jsme se po dohodě s prezidentem ARGE a prezidentem INTERKEY 

aktivně zapojili. V dalším období budeme spolupracovat na směrnici, která bude vydána 

k tomuto tématu. 

Ing. Petr Fráz prezentoval přítomným z počítače konvent ELF v Portugalsku.  

Další prezentace byla o ochraně dat uzamykacích systémů ARGE 

Dále Ing. Fráz představil projekt CMZS, MV ČR a Policie ČR „Zabezpečte se“, který bude 

ke stažení do mobilu.  

Pan Tomáš Pospíšil seznámil VH s projektem „SOUSEDÉ.CZ“ + CMZS = BZ, Policie,  

MV ČR. Jedná se o oficiálního partnera projektu „ZABEZPEČTE SE“. Další informace 

budou v příštím Mini zpravodaji. 

Správní sekce s cechmistrem se rozhodující měrou podílela na propagaci cechu 

prostřednictvím webových stránek a jejich správě. Zajišťovala včasné předávání 

informací a společně s tajemníkem informovala o všem důležitém dění vně i uvnitř cechu. 

Správní sekce se podílela na projektu Bezpečná země a na prezentaci hlavních myšlenek 

a cílů projektu. Spolupracovala na přípravě již zmíněných seminářů k projektu a účastnila 

se jednání poradního sboru prevence kriminality při MV-ČR v Neveklově dne 2. 11. 2017. 

Ochranné známky registrované na ÚPV v Praze, které jsou součásti nového označování 

bezpečnostních tříd a které mohou být součástí označování certifikovaných produktů, 

jako je uvedeno v katalogu doporučených výrobků. Zpravodaj je součástí aktivního života 



cechu a je obrazem jeho společenské prospěšnosti. Nově jsme začali vydávat „MINI 

ZPRAVODAJ“, který bychom chtěli vydávat 1/4 roku. Nyní jsou v něm inzerce zdarma  

a bude se věnovat více technice a otázkám, které zajímají členy cechu, jejichž podněty 

zaznamenávám. 

Představenstvo naváže na úspěšné společenské setkání v rámci „zámkařského podzimu“ 

a připraví toto setkáni spojené s konáním 2. ročníku soutěží Lockpickerů. Termín a místo 

uvedeme včas v našich materiálech ať už na webových stránkách nebo prostřednictvím 

MINI ZPRAVODAJE. V legislativní části, náš cech úspěšně prošel transformací ze sdružení 

na spolek. Zápis do rejstříku byl již proveden automaticky, ale do stanov spolku bylo 

třeba promítnout zejména veřejnou prospěšnost organizace. Princip NOZ je veden od 

obecných pravidel k těm konkrétním, podrobným. Dne 20. 6. dojde k setkání JUDr. 

Koníčka, Ing. Fráze a zástupci HZS ČR. 

Věřím, že v dalším období představenstvo udělá vše pro aktivní činnost cechu.  

S jasným cílem, jak ukázat a upozornit na profesní odbornou uznávanou organizaci, 

jakou bezesporu nyní cech mechanických zámkových systému ČR je. V tomto směru 

bych poděkoval všem členům ať již aktivním více nebo méně v rámci cechu za jejich 

podporu, které si velice vážím. Za jejich příspěvky a zaslané podněty, vedoucí ke 

zkvalitnění naší činnosti v cechu. Členství v cechu je také o setkání  

a vzájemném porozumějí a o předávání si zkušeností.  

Všem velmi děkuji za pozornost a přeji hlavně pevné zdraví. 

Za představenstvo Cechmistr Ing. Petr Fráz    

7. Zpráva DR. 

Se zprávou dozorčí rady seznámil VH pan Sedláček, který byl k tomu pověřen předsedou 

DR Ing. Vašíkem. 

Zpráva je samostatnou částí zápisu z VH. 

 

8. Zpráva o Hospodaření. Zpráva o stavu financí a členské základny. 

Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl pan Říha, který rovněž informoval stavu 

financí  

a členské základny k dnešnímu dni. 

Obě zprávy jsou samostatnou částí zápisu z VH. 

 

9. Přijetí nových členů představenstva. 

Jako nový člen představenstva, z pana Koudelku, který na členství v představenstvu 

rezignoval, byl navržen pan Ladislav Beránek, kandidát, který se umístil na dalším místě 

při volební VH v roce 2017. 

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: Pro přijetí 25, proti 0, zdrželi se 2. 

Tímto byl pan Beránek zvolen dalším členem představenstva. 

 

10. Diskuze. 

Na zahájení diskuze se ujal slova Ing. Fráz, který vystoupil s požadavkem na návrhy, jak 

vylepšit činnost cechu. 

Pan Filip Tošovský z AC-T servisu navrhuje vypracovat mediální plán na zviditelnění 

cechu hlavně v krajích. Prezentace cechu musí být viditelná.  

Plánovaný zájezd do Essenu se uskuteční, pokud bude dostatečný zájem členů cechu, 

dopravu a vstupenky zajistí cech. Ubytování si každý uhradí sám. 

 

  

 
 
 
 



11. Usnesení a závěr. 

 

Návrh usnesení VH dne 2. 6. 2018 přednesl Ing. Buk předseda návrhové komise. 

 

VH bere na vědomí: 

- Zprávu o činnosti cechu za období 2017-2018 

- Zprávu o stavu financí 

- Zprávu DR o hospodaření a činnosti za období 2017 

- Výsledky hlasování doplnění člena do představenstva 

 

VH schvaluje: 

- Ladislav Beránek jako člena představenstva 

- Hospodaření za období 2017 

 

VH ukládá: 

- Všechny materiály z VH dát na webové stránky cechu. 

- Spolupracovat nadále s MV-ČR, PČR, ABŠ a AGA a AZKS. 

- Zasadit se o propagaci členů v regionech,  

- Dokončit a vydat katalog doporučených výrobků do 15. 9. 2018. 

 

Výsledky hlasování: usnesení bylo jednomyslně přijato všemi 27 hlasy, nikdo se nezdržel  

a ani nebyl proti. 

 

Cechmistr ukončil jednání Valné hromady a poděkoval přítomným za účast.  

Rovněž poděkoval panu Šimandlovi za předvedení 3D tiskárny. 

 

 

Cechmistr 

Ing. Petr Fráz 

 

 

V Plzni dne 2. 6. 2018 

Zapsal Oldřich Říha 

 


