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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 9.listopadu 2012. 

 

Místo: Hotel Kotyza, Humpolec  

od 13,00 do 15,30 

 

Přítomni:  Představenstvo - ing. Ivo BUK, ing. Petr FRÁZ, Ivo MARÁK, 

Tomáš POSPÍŠIL, ing. Oldřich SCHWARZ 

Omluveni - Václav ČAPEK, Boris MAHDAL, Tomáš SEDLÁČEK  

  Dozorčí rada - ing. Petr KOKTAN, Jaromír URBANEC 

Tajemník-  Oldřich ŘÍHA 

Hosté -  ing. Tomáš CVEK, Martin KOUDELKA 

 
Program jednání:  

 

1. Organizační záležitosti 

2. Příprava VH (řídící VH, mandátová a návrhová komise) 

3. Stanovisko k soudní žalobě 

 

 

1. organizační záležitosti 

Jednání zahájil cechmistr ing. Petr Fráz, který přivítal přítomné členy představenstva,  

DR a hosty. Zároveň omluvil pana Čapka ze zdravotních důvodů, pana Sedláčka  

z rodinných důvodů.  

Ing. Koktan informoval o telefonické omluvě pana Mahdala, který se omlouvá z rodinných 

důvodů. 

Seznámil přítomné s přípravou VH, která proběhla 8.11.2012 v Klecanech. Zde bylo 

projednána možnost zřídit na Moravě pobočku cechu. Předběžně bylo projednáno, že 

pobočku by vedl ing.Schwarz, kterému by pomáhali panové Čapek a Marák.  

 

3. stanovisko k soudní žalobě 

Cechmistr informoval představenstvo o žaloba podané panem Mahdalem,. 

I přesto, že se 30.8.2012 zúčastnil pan Mahdal ( za přítomnosti ing. Dolejše-člena Cechu 

MZS a pana Jana Novotného-jako hosta ) jednání v Klecanech, neinformovali cechmistra 

a ani předsedu DR o podání žaloby, která byla podána již 15. července 2012. 

Pan Mahdal požaduje zrušení platnosti usnesení VH konané 15.6.2012 v Tišnově, protože 

nebyla řádně svolána písemnou pozvánkou zaslanou poštou. Cechmistr informoval o 

telefonickém rozhovoru obou právních zástupců (viz e-mail ), kde bod 1. z dopisu ze dne 

18.10.2012 právního zástupce pana Mahdala, není již ze strany žalobce požadován, 

nýbrž trvá na bodu dopisu 2. a 3. 

K bodu 1. dopisu ze dne 18.10.2012 - Pan Mahdal dále požaduje písemnou omluvu  

ing. Fráze a ing. Koktana a prohlášení o neplatnosti VH konané dne 15.6.2012. 

K bodu 2. dopisu ze dne 18.10.2012 - Ustavení nezávislé komise  

K bodu 3. dopisu ze dne 18.10.2012 - Úhrada nákladů ve výši 8.200 Kč.  

Ing. Fráz a ing. Koktan se dohodli, že o náklady se rozdělí a částku uhradí společně sami, 

aby nebyla hrazena z prostředků cechu.  

Dále ing. Koktan jako předseda DR informoval představenstvo, že vzhledem k vzniklé 

situaci, požádá zítra VH o vyslovení důvěry jako předsedy DR. 

Návrh na vytvoření nezávislé komise bude předložen VH ke schválení. 

Představenstvo je toho názoru, že pan Mahdal nevyužil všechny možnosti dané 

stanovami a jednacím řádem a zbytečně poškodil dobré jméno cechu.  

Cechmistr vyjadřuje lítost nad dnešní nepřítomností pana Mahdala na představenstvu, 

kde mohl vše vysvětlit. Zároveň však doufá, že bude zítra na VH pan Mahdal moci svůj 

postup obhájit. Pokud nepodá uspokojivé vysvětlení svého počínání, navrhne cechmistr 

odvolání pana Mahdala z představenstva cechu z důvodu jednání, které cech poškozuje. 

Představenstvo předloží zítřejší VH v Humpolci ke schválení všechny podklady, které byly 

již schváleny na VH v Tišnově a bude znovu o nich hlasováno. S tímto postupem souhlasí 

a doporučují jednomyslně členové představenstva. 

Ing. Koktan, se domnívá, že pozvání mailem je právoplatné, ale protože dle právníka je 

to napadnutelné, akceptuje představenstvo i on tuto stížnost.  
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Přesto, že pan Mahdal neměl v době podání žaloby uhrazeny členské příspěvky, které 

uhradil až 30.8.12 a tudíž měl pozastaveno členství, nezanikly jeho nároky řádného 

člena. 

Přítomní členové představenstva souhlasí s navrženým postupem. 

 

 

2. příprava VH 

Představenstvo se dohodlo, že vedením VH bude pověřen pan Sedláček jako 1. zástupce 

cechmistra. Do mandátová komise budou navrženi ing.Schwarz, pánové Sacher a Krpálek 

z firmy HASTA. Do návrhové komise ing.Buk, Mgr.Ivanovová a pan Boháček. 

Za nové členy budou VH doporučeni firma PHOBOS, která byla již přijímána na VH  

v Tišnově, pan Šimandl z Mostu a PPZ SYSTEM z Prahy. Přijmout tyto členy doporučili 

členové představenstva jednomyslně. O členství mají ještě zájem pan Kaltmeyer a 

Janoch, kteří se pro nemoc nemohou jednání VH zúčastnit a budou navrženi k přijetí jarní 

VH v roce 2013. Přihlášky byly také doručeny na představenstvo, které je bude řešit na 

jarní VH, zároveň s účastí těchto žadatelů. 

Jako mistr technické sekce bude VH představen ing. Schwarz, který tuto funkci bude 

vykonávat do příštích voleb.  

VH bude dále informována o školeních v Sokolově a Plzni. Školení v Klecanech bylo pro 

malý zájem zrušeno. 

Cechmistr navrhne odměnu mistru správní sekce panu Pospíšilovi za zpracování 

zpravodajů. Jiné odměny nebudou zatím navrhovány a jediná dohoda o provedení práce 

je uzavřena s panem Říhou. 

VH bude předložen návrh na uspořádání zájezdu do Itálie do firmy SILCA, který by se 

mohl uskutečnit asi v březnu 2013. Dopravu by zajistil a hradil Cech ze svých prostředků, 

předpokládané náklady jsou okolo 85.000 Kč. Ubytování by si hradili účastníci sami. 

 

4. ostatní 

Cechmistr ing. Fráz se zúčastnil školení o způsobu vedení VH a základního právního 

podvědomí ve věci VH, podle novely občanského zákoníku. Protože bude změna 

občanských sdružení na spolky, budou se muset udělat nové stanovy. Proto doporučuje 

stávají stanovy ponechat a změny provést až od roku 2014, kdy změna vstoupí  

v platnost. V průběhu roku 2013 ponechat stanovy k připomínkám na webových 

stránkách cechu a připomínky zapracovat do nových stanov. 

Ing. Buk se domnívá, že platbu nákladů na žalobu pana Mahdala by měl uhradit Cech.  

Pan Marák navrhuje využít optimálním způsobem část peněz, které leží nevyužity na BÚ 

ve výši 935.000 Kč. 

Doporučuje navrhnout částku, která se využije na propagaci BZ.  

Zatím se předpokládá 200.000 Kč. Musí se určit rámec ve kterém se budeme pohybovat. 

Rozbor situace na trhu s využitím BZ. Bude prezentováno na VH. Dále požaduje 

doplnit web o viditelné počítadlo přístupu. Zároveň doporučuje provést aktualizaci členů 

uvedených na webu, kde jsou i ti, kteří již ukončili členství.  

Opravy budou provedeny po VH. 

 

Cechmistr poděkoval všem přítomným za účast a jednání představenstva v 15.30 

ukončil. 

 

Zapsal Oldřich Říha 

V Humpolci den 9.11.2012 

 

Kontrolu zápisu provedl 

 


