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Zápis z jednání náhradní Valné hromady Cechu MZS ČR konané dne 1.6.2013  

od 10,30 hodin v hotelu Kotyza, Humpolec. 

 

Program: 

 

1.  Zahájení a přivítání 

2.  Volba komisí (mandátová a návrhová) 

3.  Prezentace výrobců, ukázky techniky 

4.  Kontrola plnění usnesení z minulé VH 

5.  Zpráva o činnosti představenstva cechu od podzimní VH 

6.  Zpráva o hospodaření za rok 2012 a stavu financí ke konci května 

7.  Zpráva tajemníka o stavu členské základny a doporučení přijetí nových  

 žadatelů o členství 

8.  Představení kandidátů a přijetí nových členů 

9.  Organizační - různé 

10.  Diskuze 

11.  Usnesení a závěr 

 
Jednání náhradní VH zahájil pan SEDLÁČEK, který byl jejím řízením cechmistrem 

pověřen. 

Předseda mandátové komise ing. SCHWARZ informoval o počtu přítomných, kterých je 

37 a pan URBANEC vybavil pana BOHÁČKA plnou mocí, na jejímž základě může za něj 

hlasovat.  

Celkem tedy bylo vydáno 38 hlasovacích lístků. Požádal přítomné, aby před opuštěním 

sálu informovali mandátovou komisi, která pak opraví počet hlasujících. 

Řídící schůze konstatoval, že první tři body programu byly naplněny v jednání předchozí 

VH. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulé VH 

Usnesení z podzimní VH ukládá: 

Představenstvu kontaktovat neplatící členy a projednat s nimi další postup.  

Průběžně se daří a na zasedání představenstva byl stanoven termín konec června 2013. 

Poté bude dán návrh neplatičům ukončit členství 

Zajistit ve spolupráci s výrobci a dovozci členy cechu optimální využití částky  

200 000,-Kč na propagaci cechu a členů cechu. Postupně tuto částku využít .  

Na zasedání představenstva v Tokozu dne 9.4. byl přijat záměr, realizovat společný 

Katalog doporučených produktů označených logem BZ. Po přípravách se v těchto dnech 

projednávají s jednotlivými zájemci podrobnosti s cílem představit katalog na 

Pragoalarmu ve dnech 23.10. – 25.10.2013.  

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

Zájezd se uskutečnil a ještě o něm budou referovat kolegové z Technické sekce. 

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.  

Tyto letáky budeme realizovat v souvislosti s chystaným produktovým katalogem. 

Zahraniční sekci pokračovat v intenzivní spolupráci s ELF a Polskými klíčníky    

Informaci podá Zahraniční sekce, úkol byl splněn. Podrobně přednese ing. Buk. 

Členské základně se ukládá aktivně se zapojit do činnosti cechu.  

Podařilo se více členů zapojit do dění cechu díky zájezdu do Silca, i činnosti v rámci 

odborných školení. Představenstvo si dalo za úkol více spolupracovat s členskou 

základnou, především zámkaři. 

5. Zpráva o činnosti představenstva cechu od podzimní VH 

Jednotlivé zprávy budou samostatnou přílohou zápisu z VH. Jednotlivé zprávy přednesli: 
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Zprávu o hospodaření za rok 2012 pan Oldřich ŘÍHA, tajemník Cechu. 

Hospodářský výsledek za toto období je -53.865,65 Kč. Náklady celkem 637.514,35 Kč,  

výnosy celkem 583.648,70 Kč 

Ztráta 53.865,65 Kč jde částečně na vrub cesty do Norska na zasedání asociace ELF, 

nákup  výstavních panelů na prezentaci projektu Bezpečná země při výstavách a 

předváděcích akcích. Výstavní panely jsou vedeny v drobném majetku, jehož hodnota se 

zvýšila na 110.395 Kč. V roce 2011 byla 38.729 Kč. 

K tomu jsou další výdaje na propagační brožury a zpravodaje.  
50.000 Kč byla plánovaná ztráta, která  byla odsouhlasena, že se využije jako zisk 

minulých období. 

Zprávu o činnosti zahraniční sekce pan ing. Ivo BUK, mistr sekce.  

Ing. Buk seznámil přítomné se zprávou, která byla předána ELFu jako roční zpráva za 

Cech MZS ČR. Na konventu ELFu v Madridu byl jako náš oficiální zástupce pan Pospíšil. 

Účastnilo se více členů cechu, kteří využili sníženého vstupného pro naše členy. Zpráva 

bude včetně fotografií umístěna na webu. Bylo zde předáno DVD o projektu Bezpečná 

země s titulky v angličtině, které bude umístěno na webu ELFu.  

Navštívili jsme na veletrhu v Polsku (pánové Marák a Ptáčník).  

Na veletrhu Locksmith byl pan Šimandl.  

Byli jsme oficielně pozváni na sněm klíčařů v Polsku. 

Zprávu o činnosti představenstva cechu od podzimní VH, cechmistr ing. Petr FRÁZ.  

Zasedání představenstva bylo konáno dle potřeby. Ing. Fráz se zúčastňoval jednání na 

HK ČR, kde byla probírána aktuální témata pro živnostníky, nový občanský zákoník a 

ustavena nová technická normalizační komise prevence. plánují se setkání nad 

produktovém katalogu v rámci BZ.  

Zprávu o činnosti technické sekce pan ing. Oldřich SCHWARZ, mistr sekce.  

V rámci technické sekce, bylo jednáno s asociací bezpečnostních manažerů. Bude 

zpracována brožura o zabezpečení objektů. Proběhla dvě školení o trezorech.  

Zprávu o činnosti správní sekce pan Tomáš POSPÍŠIL, mistr sekce. 

Probíhali prezentace BZ, v lednu v Brně, v březnu u MP Praha, v duben pro ředitelé MP ve 

Velkých Karlovicích, v květen v Karlových Varech. Jedná se v podstatě o shodný materiál 

jaký byl přednesen v Madridu.  

Web cechu se průběžně aktualizuje. Zpravodaj cechu, první číslo bylo jen v elektronické 

podobě a druhé číslo, které je zde k dispozici, je již v tištěné podobě. Těm kteří se 

jednání VH neúčastní bude zasláno poštou. 

Zpráva o činnosti dozorčí rady pan ing. Petr KOKTAN, předseda DR. 

Zasedání DR se uskutečnilo třikrát a na každém zasedání představenstva byl přítomen 

minimálně jeden člen DR. Kontrola hospodaření proběhla 9.4.2013 a bylo konstatováno, 

že vedení účetnictví cechu je řešeno jako podvojné a smluvně za tuto činnost odpovídá 

pan Říha. Bylo zjištěno, že všechny položky jsou řádně zaúčtovány a lze je dohledat 

v listinné podobě jako účetní doklad. Vedení účetnictví je srozumitelné, objektivní a 

průhledné. 

Shodně tak DR konstatuje, že hospodaření cechu je prováděno s péčí řádného 

hospodáře. Všechny výdaje a náklady jsou schvalovány představenstvem cechu, o čemž 

jsou vedeny řádné záznamy. Náklady a výdaje schválené na VH dne 15.06.2012 byly 

opětovně řádně schváleny na VH dne 10.11.2012. 

Dozorčí rada doporučuje ukončit soudní spor s panem Borisem Mahdalem. 

 

Řídící schůze pan Sedláček nechal schválit hospodaření Cechu MZS za rok 2012. 

Přednesenou zprávu schvaluje 37 členů, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Jeden člen odešel 

před hlasováním. 

 

6.+7. Zpráva stavu financí a členské základny  

Zprávu přednesl pan ŘÍHA. 

K 28.5.2013 je na BÚ u ČS a.s. 869.993 Kč, v pokladně je 5.161 Kč. Máme pohledávky 

156.400 Kč za členské příspěvky. S toho za rok 2011 a 2012 jsou pohledávky v hodnotě 

60.000 Kč za členské příspěvky a 400 Kč poplatek za školení. V letošním roce nebyly 

dosud uhrazeny členské příspěvky v hodnotě 96.000 Kč. 
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Při kontrole účetnictví daňovou poradkyní ing. Skořepovou bylo doporučeno, aby VH 

navrhla odepsání pohledávek za neuhrazené členské příspěvky z minulých let. Tyto 

pohledávky zkreslují hospodářský výsledek. O jejich odepsání nemůže rozhodnout účetní, 

ale jen oprávněné orgány spolku to je VH. Ve stanovách je uvedena možnost ukončení 

členství pro neplacení členských příspěvků. 

Závazek ve výši 8.116 Kč je veden jako nedoplatek za webové stránky. Tento nedoplatek 

je dle ing. Skořepové potřeba dořešit dohodou s obchodním partnerem buď snížením 

ceny nebo doplacením částky. Pokud k tomu nedoje může se stát, že při vymáhání 

neuhrazené částky vzniknou náklady daleko vyšší. Po 36 měsících od splatnosti vznikne 

povinnost uvést závazek v daňovém přiznání a daň uhradit. 

K dnešnímu dni máme 123 členů. Fyzických osob je 92 a právnických osob 31. 

O přijetí má zájem pan Kaltmeyer z Prahy a Janoch z Plzně. 

Členství na vlastní žádost ukončila firma PPZ SYSTEM, kde probíhají organizační změny. 

Po jejich ukončení předpokládají znovu vstoupit do CMZS. 

 

8. Představení kandidátů, přijetí nových členů a předání členských listů 

K představení kandidátů dojde až na podzimní VH, protože se dnešního jednání 

nezúčastnili. 

Členský list byl předán panu Šimandlovi z Mostu. 

 

9. Organizační - různé 

Pan Plachý upozorňuje, že je potřeba zajistit, aby přijímaní členové měli patřičnou 

kvalifikaci, potřebnou k provozování zámkařské profese. 

Proběhla prezentace firmy ASSA ABLOY. Pan Jan Hrnčíř seznámil přítomné  s celým jejich 

program. 

 

10. Diskuze  
Pan Axmann informuje VH, že při spolupráci s ÚAMK jsou problémy se splatností.  

Pan Bartoš si stěžuje, že ÚAMK má složitou formu uplatnění pojistné události. Špatně 

funguje splatnost, proti jiným pojišťovnám.  

 

Pan Mahdal, přednesl řadu připomínek a dotazů a konstatoval, že činnost představenstva 

je nefunkční.  

 

Cechmistr ing. Fráz se pokusí se odpovědět na jednotlivé body připomínek pana Mahdala 

přímo, na ostatní pak písemně.  

BZ má konkrétně ten přínos, že jsou informováni preventisté, MP, policie a MÚ.   

BZ se dostává do podvědomí veřejnosti. 

Cech se nepodílel náklady na pořádní výstav. Vše hradili vystavovatelé.  

Účast na výstavě v Brně ITES(PYROS) nebyla akceptováno pro vysoké náklady  

a nabídnuté prostory nekorespondovali s naší náplni.  

Nový zákon o bezpečnostních službách řeší stávající koncese na zámečnické práce 

vydáváním licencí, které bude vydávat MV. Podmínky licence jsou shodné s koncesí, ale 

navíc je tam bezpečnostní prověrka. 

TNI je souhrnná informace o bezpečnostní úrovni jednotlivých objektů podle náplně. 

Jedná se o doporučení. 

Ing. Fráz bude předávat podklady, které budou umístěny ne jen na webu, ale pošlou se  

i mailem.  

 

Ing. Koktan předal pozdrav od ing. Nepraše z AGA,  potvrdil, že cech neplatil žádné 

peníze za výstavy. Výstaviště Brno je v zahraničních rukách a nedá nám žádnou slevu na 

výstavy.  

Musíme spolupracovat s HK, protože to je jediný partner pro vládu.  

 

Ing. Fráz změna stanov není zatím nutná, protože od 1.1.14 budeme mít automaticky 

označení spolek podle nového obchodního zákoník. Pak jsou 3 roky na změnu stanov. 

Doporučuje připravit nové stanovy podle občanského zákoníku a pak je nechat schválit 
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novému představenstvu. 

Pan Sedláček doporučuje použít výnosy z minulých let ve výši 200.000 Kč na propagaci 

cechu a dále spolupracovat s AGA a AZKS. 

Bylo hlasováno o použití navržené částky. Pro 35 přítomných, proti nikdo, zdržel se 

nikdo.  
 

11. Usnesení a závěr 

VH bere na vědomí:    

- Zprávu o činnosti cechu za první pololetí roku 2013 

- Zprávu o činnosti Technické, Správní a Zahraniční sekce 

- Zprávu o hospodaření za rok 2012 

- Zprávu o stavu členské základny 

 

VH Schvaluje: 

- Hospodaření cechu za rok 2012 

Pro 35 přítomných, proti nikdo, zdržel se nikdo.  
 

VH ukládá: 

- Zajistit ve spolupráci s výrobci a dovozci členy cechu optimální využití částky 

200 000,- na propagaci cechu. 

Spolupracovat s asociací AGA v rámci projektu Bezpečná země  

 

 

Pan Sedláček ukončil jednání Valné hromady a popřál vzájemně dobrou spolupráci. 

 

Cechmistr ing Fráz poděkoval vystavovatelům za prezentaci a členům za účast a  VH 

ukončil. 

 

 

Zapsal: Oldřich Říha - tajemník 

 

 
 
 

 


