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Zápis z jednání volební valné hromady Cechu MZS ČR konané dne 10. 6. 2017 
od 10 hodin v TOKOZ Žďár nad Sázavou 

 
Program: 
 
        1. 09:00 – 09:45 - Registrace účastníků Volební VH CMZS-ČR 
        2. 10:00 – Zahájení a přivítání hostů Volební VH CMZS-ČR  
        3. Volba komisí (mandátová, volební a návrhová) 
        4. Zpráva mandátové komise o počtu oprávněných účastníků VH 
        5. Kontrola plnění usnesení z minulé VH ve Vyškově 
        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 
        9. Přijetí nových členů a ukončení členství dle čl. 14 bod. 2, stanov, ocenění  

 členů za rozvoj cechu. 
       10. Volba nového představenstva a dozorčí rady 
       11. Diskuze 
       12. Vyhlášení výsledků voleb 
       13. 13:00 –13:15 - Usnesení a závěr 
 
 
2. Zahájení a přivítání hostů volební VH CMZS ČR 
 
Jednání volební VH zahájil cechmistr, který přivítal delegáty a přítomné hosty. Předal slovo 
generálnímu řediteli TOKOZU Ing. Chládkovi, který pozdravil přítomné a popřál jednání VH 
úspěch.  
Pan ing. Fráz dále doplnil způsob prezentace a odebrání hlasovacích i volebních lístku se 
jmény kandidátů.  
Řídícím VH byl zvolen pan Sedláček, který byl schválen všemi přítomnými. Slova se ujal 
pan Sedláček, který byl řízením VH cechmistrem pověřen. Pan Sedláček seznámil přítomné 
s návrhem programu a vyzval je k případnému doplnění. Nikdo nevznesl připomínku a 
následně se hlasovalo o přijetí programu beze změn. S navrženým programem souhlasilo 
všech 25 přítomných. Proti nikdo, a nikdo se hlasování nezdržel. Program byl schválen. 
 
3. Volba komisí – mandátové, volební a návrhové  
 
Do mandátové a zároveň volební komise byli navrženi Ing. Oldřich Schwarz,  
pan Václav Čapek a pan Martin Krpálek. S návrhem souhlasilo všech 25 přítomných. Nikdo 
nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. 
 
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Ivo Buk, pan Jaromír Urbanec a pan Jiří Ptáčník. 
S návrhem souhlasilo všech 25 přítomných. Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování 
nezdržel. 
 
4. Zpráva mandátové komise o počtu oprávněných účastníků VH 
 
Předseda mandátové komise pan Čapek informoval o počtu přítomných. Přítomno je nyní 
26 členů včetně 2 předložených plných mocí, na jejímž základě mohou pověření hlasovat. 
Dle nových stanov je VVH řádná, protože je požadována účast ¼ registrovaných členů. 
 
5. Kontrola plnění usnesení z minulé VH ve Vyškově 26. 11. 2016. 
 
Cechmistr ing. Fráz informoval, že minulá VH vzala na vědomí:    
- Zprávu o činnosti představenstva cechu za rok 2016 
- Zprávu tajemníka. Zprávu o stavu financí k listopadu 2016 
- Zprávu o stavu členské základny  
VH Schválila: 
- Nové znění stanov ze dne 26. 11. 2016 
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- Přijetí nových členů  
- Plán činnosti na rok 2017 

- Členové, kteří jsou v prodlení se zaplacením členských příspěvků, budou na VH jaro 
2017 navrženi na vyloučení. 

VH uložila: 
- Plnit plán činnosti na rok 2017 
- Vložit nové stanovy cechu na rejstřík 
Představenstvu zařadit do programu jarní VH 2017 bod, který ukládá členovi cechu ASSA 
ABLOY podat vysvětlení k problematice produktu RS 

6. Zpráva o činnosti představenstva za funkční období. Zpráva jednotlivých sekcí, 
technické, zahraniční a správní, ELF 2017 Praha. 
 
Zprávu přednesl Ing. Fráz. 
Vážené kolegyně, kolegové a přátelé. 
Čas neuvěřitelně letí a ne vždy se v daném čase podaří uskutečnit vše, co bylo v plánu. 
Před třemi lety jsme si zvolili nové představenstvo, které zpočátku mělo spoustu práce 
s plánem práce a konsolidací činností. 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. Teprve 
zapojením více členů do cechovní práce se podařilo rozdmýchat jiskru a posléze plamínek 
naděje smyslu naší práce v představenstvu. 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. 
Od začátku našeho období jsme vystupovali jako jednotné představenstvo, kde názor 
jednotlivce byl diskutován se stejnou vážností a důsledností, jako by to byl názor většiny. 
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 
v rámci NSK 2 přinesla oprávnění zkoušet profesní kvalifikaci s názvem „Zámkař“. Dovolte 
mi, abych Vás informoval o významném milníku v naší činnosti cechu. Naše odborná 
organizace CMZS ČR se v roce 2014 zapojila v rámci NSK2 (Národní soustava kvalifikací) 
do realizace rekvalifikačních zkoušek. Vznikla tak ve spolupráci s odborníky v daném oboru 
rekvalifikace na povolání „Zámkař“   k níž jsme vypracovali Hodnotící standard včetně celé 
metodiky. Autorizujícím orgánem je Ministerstvo vnitra a cech jej provádí prostřednictvím 
Autorizovaných komisařů pod Hospodářskou komorou ČR. Dne 22. dubna jsme tak mohli 
přivítat ve školicím středisku společnosti Trezor Test a pod vedením mistra technické sekce 
cechu Ing. Petra Koktana, první uchazeče o povolání Zámkař. Zkušební komise jmenovaná 
Hospodářskou komorou ČR ve složení Ing. Petr Fráz-předseda komise, Ing. Václav Nepraš-
člen komise a Jaromír Urbanec-člen komise, se po přivítání ujala svého úkolu v rámci 
zkoušek. Uchazeči byli rozděleny do skupin a v průběhu zkoušek přecházeli k jednotlivým 
zkoušejícím na připravená pracoviště. Zkoušky probíhaly dle plánu a předem stanovených 
kritérií v souladu s požadavky na jednotlivé úkoly. Po vyhodnocení výsledků, jsme mohli v 
odpoledních hodinách všem osmi absolventům gratulovat k vykonání zkoušky. Následně 
předseda zkušební komise předal slavnostně Osvědčení všem úspěšným absolventům a 
poděkoval za jejich vzornou přípravu a přístup. Byla to pro náš cech svým způsobem dvojí 
premiéra, jednak z oblasti zkoušek v rámci národního programu NSK2 a jednak z pohledu 
cechovní symboliky. Jak lze vidět na fotografiích, svou premiéru si vyzkoušel náš cechovní 
prapor, který přivezl cechmistr. 
 
Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou pogratuloval všem úspěšným absolventům. 
Též bych rád poděkoval vedení společnosti Trezor Test a jejím zaměstnancům, za vzornou 
přípravu zkoušek. Bez nadšení a profesionální práce odborníků, členů cechu,  
bychom nedokázali, nabídnout našim členům další vzdělávání. 
Za to všem patří veliký dík a těším se na další termíny všech školení v rámci Technické 
sekce cechu.  
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Za působnosti cechmistra jsme se stali pevným a platným článkem „Rady soukromých 
bezpečnostních služeb“ při Živnostenské sekci Hospodářské Komory ČR. Máme 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, udělovaná dnes příslušným 
Živnostenským odborem. Právě nyní, po letech připomínkování, přichází čas, kdy je třeba 
napnout všechny síly a dotáhnout naše záměry do konečné podoby zmíněného zákona. 
Zde velice úzce probíhá spolupráce s Asociací Grémium Alarm. Nyní je zákon ve sněmovně 
a očekává se jeho další připomínkování a je docela možné, že jej tato vláda již nestihne. 
V rámci naší činnosti a spolupráce s Živnostenskou sekcí jsme získali podporu czech skils , 
kterou jsme využili i v rámci konventu ELF 2017 v Praze. 
Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů, sdružuje 15 tisíc 
členů organizovaných v 60 regionálních a 102 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 volební sněm HK, kde byli také naši dva delegáti, (ing. Petr Fráz, pan Tomáš 
Sedláček) se nesl v přátelském duchu a zdravou kritikou vlastních řad. Pan prezident mne 
požádal, abych na dnešní VH předal jeho pozdrav členům cechu a přečetl jeho slova 
poděkování za důvěru. 
 „Podnikatelům chci poděkovat za jejich důvěru. Před třemi lety si mne zvolili, aby jejich 
hlas byl dostatečně silný směrem k vládě a parlamentu. Zároveň ale také proto, abych 
pomohl zlepšit pošramocený obraz Hospodářské komory a pomohl podnikatelům v boji 
proti nekalé konkurenci a nepoctivcům na jedné straně. Na druhé straně proti 
znesnadňování podnikání, které se projevuje házením klacků pod nohy a v mnoha 
případech až buzerací státními úředníky. Zlepšili jsme image Hospodářské komory, jsme 
silnější, máme více členů, stali jsme se respektovanými reprezentanty podnikatelů. 
Nebojíme se oponovat nesmyslům, kterými mnohdy státní správa komplikuje 
podnikatelům život. S podmínkami pro podnikání v této zemi stále nejsme spokojeni a 
zůstává to jednou z klíčových priorit i dalšího mého působení ve vedení Hospodářské 
komory,“ 
Prezident Hospodářské komory ing. Vladimír Dlouhý 
 
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. Tímto jsme získali pro naše podnikání významnou podporu, 
kterou všichni členové ocení až v tomto roce a následných letech. Jedná se o dokončení 
dvouleté práce na normě věnované Bezpečnosti škol a školských zařízení, která vstoupila 
v platnost 1. 9. 2016. Jelikož jsem se nechtěl spokojit jen s normou na papíře a chtěl jsem 
ji co nejdříve aplikovat do škol a školských zařízení, začal jsem ve spolupráci Odborem 
bezpečnostní politiky a prevence na MV jezdit přednášet do krajů na semináře a 
konference k tématu bezpečnost škol a školských zařízení. Takovou z jednou z ukázek byla 
např. Konference „ Bezpečná škola“ 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 ČR 
schválilo podpisem ministra metodiku k normě ČSN 73 4400, na jejímž vzniku se také 
podílela v rámci mého členství v Asociaci Bezpečná Škola, která tuto metodiku ke 
schválení předkládala. Cech se také stal členem ABŠ a členové cechu se tak budou moci 
podílet na tzv. „ Bezpečnostních auditech definovaných hrozeb“ na školách a školských 
zařízení.  Pro zájemce z řad členů CMZS, ABŠ chystá v podzimních termínech za tímto 
účelem kurz. 
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S naším partnerem v projektu Bezpečná země, odborem prevence kriminality 
Ministerstvem vnitra ČR, jsme uskutečnili řadu seminářů a setkání s občany. Byla to města 
Liberec, Most, Karlovy Vary, Brno, Olomouc, Kroměříž, Velké Karlovice, Ostrava, Praha 6, 
Praha 7, Praha 2, Příbram dále viz aktuality na www.cmzs.cz.  Zde jsme v rámci projektu 
Bezpečná země odborné i laické veřejnosti, vysvětlovali princip správných řešení v oblasti 
mechanických zábranných systémů, spočívající ve vzájemné kombinaci certifikovaných 
výrobků. Společné vystoupení v rámci „Poradenského centra“, na   FSDays  bylo 
hodnoceno velmi kladně a přineslo našim členům podporu a jejich propagaci. Což je druhý 
efekt projektu, aby byl každý člen cechu bez ohledu, jestli je výrobcem, velkoobchodem 
nebo podnikatelem – živnostníkem, prezentován jako odborník a díky kulatému logu 
projektu BZ, byl snáze identifikován ze strany veřejnosti a zákazníků. V roce 2016 se mi 
podařilo podpořit vznik cechu na Slovensku, kdy jsem do Bratislavy jezdil několikrát na 
jednání, která dala základ vzniku Cechu Zámkarov - Slovenská republika. Cechmajster je 
Ing. Katarína Olešanská. Nyní očekávají přidělení identifikačního čísla a následně budou 
mít první ustavující schůzi, kam bych měl také přijet. Jsme 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.  
Nyní bych přečetl pozdrav ředitele odboru Bezpečnostní politiky prevence Mgr. Davida 
Chovance. Dále byl přečten dopis JUDr. Tomáše Koníčka. 
Citace dopisu: 
Vážení členové cechu mechanických zámkových systémů 
 
Rád bych Vás jménem ředitele odboru Mgr. Davida Chovance a jménem svým pozdravil  
a popřál Vám úspěšné jednání. Zároveň bych využil této příležitosti ke krátkému shrnutí  
a vyjádření dobré spolupráce MV (OBPPK) a CMZS 
 
Bezpečná lokalita a Bezpečná země 
Program Bezpečná lokalita je zaměřen zejména na prevenci majetkové kriminality. 
Obsahem je integrace bezpečnostních standardů do projektování nových budov a při 
revitalizaci stávajících obytných lokalit. Naplňování programu obecně zvyšuje bezpečí, 
zlepšuje mezilidské vztahy a pozitivně přispívá ke spolupráci mezi veřejností, policií, 
samosprávou a vlastníky bytových domů. 
Preventivní projekt „Bezpečná země“ si klade za cíl vyzdvihnout a podpořit mechanické 
zábranné systémy, zlepšit informovanost občanů, podpořit řemeslnou činnost. K obsahu 
projektu patří zejména vysvětlit a ukázat veřejnosti jak správně a účinně zabezpečit svůj 
byt, dům, majetek; vysvětlit a ukázat, jak rozpoznat skutečné prvky tvorby bezpečnosti, a 
jejich správné kombinace, v reálném životě; propojit teoretickou část výkladu prevence 
kriminality s praktickou částí a zkušenostmi Cechu mechanických zámkových systémů ČR 
jako člena Poradního sboru a autora projektu. Záštitu projektu dalo MV ČR. Na projektu 
spolupracuje též Policie ČR, Městská policie Praha, Hospodářská komora ČR, Asociace 
technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a další samosprávy měst a obcí. 
Zájem Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality na 
popisovaném projektu spočívá hlavně z hlediska prevence kriminality, která je realizována 
tím, že se občané, na základě projektu, zabezpečí pouze kvalitními, certifikovanými 
produkty. To významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto produktů, a tím 
pádem i jejich napadení. Správně dimenzovaný mechanický zábranný prostředek v 
odpovídající kombinaci s dalšími preventivními opatřeními splní svoji primární funkci – 
odradit pachatele. Problematika certifikace je natolik rozsáhlá a složitá, že běžný občan 
není schopen, ve většině případů, vše pojmout a pochopit tak, aby učinil správný směr a 
kombinaci zabezpečení pro jeho potřebu, tedy doložit, zda daný výrobek odpovídá 
požadavkům a splňuje normy na udávanou bezpečnostní třídu, protipožární odolnost nebo 
odolnost proti destruktivním nebo nedestruktivním metodám pokusů o překonání. 
Obsahem projektu je také podávání ucelených a neutrálních informací v oblasti 
poskytování zabezpečení tak, aby to široká veřejnost snadno pochopila, bez nutnosti 
znalosti obsáhlé legislativní problematiky a výkladu norem. V ČR vznikly nové evropské 
normy řady ČSN EN 14383 – normy prevence kriminality při výstavbě budov. Tyto normy 
nejsou téměř vůbec známé, což je dalším důvodem vzniku a průběhu společného projektu 
Bezpečná země; naučit veřejnost přemýšlet tak, aby se eliminoval vznik příležitostí ke 

http://www.cmzs.cz/
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vzniku zejména majetkové trestné činnosti. Lidé nevědomky, z mnoha důvodů, mimo jiné i 
z mylných informací, volí míru zabezpečení majetku, bytu, nebo domu neefektivně či 
nesmyslně. 
 
Další výčet společných aktivit MV (OBPPK) a CMZS:  
• odborné semináře k problematice bezpečných škol v krajích Středočeském, 

Jihočeském, Ústeckém a Karlovarském. Cílem seminářů bylo seznámit vedoucí 
pracovníky škol a školských zařízení s možnostmi technického zabezpečení objektu v 
jejich správě tak, aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního útočníka do objektu na 
minimum a v případě, že tomuto vniknutí již dojde, na základě, jakých pravidel má 
škola spolupracovat s policií a dalšími složkami IZS při této krizové situaci a jaká má 
přijmout opatření v objektu, aby případné ztráty na životech a zranění osob byly 
minimalizovány. 

• odborné semináře k ochraně majetku a osob po celé ČR 
• společný podíl na zpracovávání odborných auditů u škol. 

 
Nově připravované společné výstupy v průběhu roku 2017: 
• DVD „Bezpečná škola a zabezpečení objektů“ 
• Další odborné semináře v krajích k problematice „Bezpečná škola“ 
• Vydání „Metodiky pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality 

– řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení do 
praxe“ 

• Společná odborná účast na veletrzích „FOR ARCH 2017“ a „ISET 2017“ 
 
Na závěr tohoto vyjádření dobré spolupráce s cechem, bych rád poděkoval celému 
představenstvu cechu a panu cechmistrovi a požádal jej, aby na Vaší Volební valné 
hromadě toto poděkování předal. 
 
V Praze dne 9. 6. 2017  
JUDr. Tomáš Koníček 
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 
 
 
 
Technická sekce se za své období z počátečních nezdarů vypracovala ve zdatného partnera 
našich členů a nezaostala v nabídce a pořádání vzdělávacích školení. Zaměřená na 
techniku nouzových otevírání, problematiku a implementaci nových norem ve zkušebnictví 
a v neposlední řadě trezorovou techniku. Odborná školení Technické sekce se prováděla 
v školícím centru Trezor Testu- Klecany pod vedením ing. Petra Koktana  
a jeho pracovníků a ve školicím středisku H+B Group Plzeň pod vedením pracovníků HB 
Group a kolegou BC. Danielem Šimandlem. Technická sekce umožnila členům sdílení 
inovací a představení produktů při návštěvách předních výrobců zámkové techniky a 
strojů. V roce 2014 a 2016 jsem byl s některými z vás na veletrhu zabezpečovací  
a protipožární techniky v ESSENU. Město, kde je historické muzeum zámků a má zde 
výrobu řada předních světových značek zámkové techniky, má co nabídnout nejen díky 
zmíněnému veletrhu. 
Zahraniční sekce nás reprezentovala na mezinárodní úrovni v rámci našeho členství 
v organizaci ELF a Interkey. Zejména při naší účasti a vystoupení na jednání 
představenstva ELF při pořádání konventů ELF. Kdy jsme se právě na jednom z nich po 
předcházejícím zvážení v roce 2014 přihlásili k jeho pořádání v Praze. Od léta roku 2015 
kdy vznikl přípravný výbor ve složení ing. Petr Fráz, Tomáš Pospíšil a ing. Ivo Buk se 
přípravy rozjeli na plné obrátky. Poslední rok jsme měli 2 x a někdy i vícekrát v měsíci 
svolaný přípravný výbor, střídavě v kanceláři cechmistra nebo na GI. Velká odpovědnost 
byla na všech třech, ale jeden z nich podepisoval dokumenty a ten měl těch starostí  
o poznání trochu navíc. Od počátku jsme měli jasně daná pravidla a dodržovali je, dali 
jsme do toho vše, co jsme mohli, abychom neudělali cechu a naší republice ostudu před 
odbornou i laickou veřejností což byl Obrovský balvan odpovědnosti. Dle mého názoru, bez 
vzájemné spolupráce nás tří od výběru organizace, která má s kongresy zkušenosti až po 
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výběr detailů, aby vše klaplo, by se ELF 2017 Praha nemohl uskutečnit. Výběr partnera, 
jímž se nakonec stala společnost GUARANT INTERNACIONAL, se ukázal jako klíčový a 
správný. Živě si vzpomínám, že jsem si před podpisem smlouvy kladl za cíl, který ve finále 
nesmí mít výsledek v mínusu. Tehdy před dvěma lety bych pokládal v konečném účtu číslo 
„0“ za velký úspěch. 
Moje zkušenosti s dotacemi a projekty EU, jsem využil v rámci dotačního programu 
Magistrátu hlavního města Prahy, který byl zaměřen na podporu cestovního ruchu. Moje 
projektová žádost, která zahrnovala záměr uspořádat kongres cechu MZS ČR v Praze byla 
zaměřena na účast 60% registrovaných osob ze zahraničí a 40% registrovaných osob 
z tuzemska. Celkový počet registrovaných účastníku byl projektem dán 1500 osob. Na 
základě kladného rozhodnutí Magistrátu o dotaci jsme dostali, příspěvek 375 000 Kč,  
k tomu navíc po dobu konání konventu ELF účastníci obdrželi volnou jízdenku na MHD na 
dny 19. 5. - 21. 5. 2017. 
Nyní bych Vám ukázal krátkou prezentaci s několika čísly a můžete posoudit nejlépe sami, 
zda se nám to povedlo či nikoliv. 
Registrovalo se 1.157 účastníků z 55 zemí, z ČR 443, z Itálie 69, z Polska 52, 
z Dánska 42, ze Slovenska 38, z Turecka 37, z Německa 36, z Litvy 30, z Finsko 29  
a z Ruské federace 29. 
Na semináře se registrovalo 558 účastníků. Vystavujících firem bylo 48, z ČR 12, z Turecka 
6, z Itálie 4, z Bulharska 3 atd.  
Představitelé ELF konstatovali, že se jednalo o nejlepší konvet za 27 let, ELF vznikl v roce 
1990.  
Příjmy za konvent byly 4 897 860 Kč a výdaje činily 3 698 831 Kč, zisk je 791 359 Kč. 
Z této částky obdrž Cech MZS 70% to je 553 951 Kč. 
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. 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. Zpravodaj cechu byl registrován a nyní oficiálně cechem 
vydáván a distribuován. Poslední číslo bylo vydáno jako dvojčíslo v listopadu 2016. 
V průběhu příprav na ELF jsme vydávali Zpravodaje s informacemi o konventu, jak bylo 
vidět v prezentaci bylo jich celkem od února 5 čísel. A nyní připravujeme číslo 6 
s rekapitulací, některými obrázky z konventu ELF 2017 Praha.  Další číslo zpravodaje 
chystáme po prázdninách a zcela jistě přinese spousty zajímavých informací z našeho 
oboru, neboť Konvent ELF nám dal obrovskou databázi informací, kontaktů a podnětů, 
které Vám chceme v dalším období přinášet i prostřednictvím zmíněného Zpravodaje. 
Nyní je v přípravách aktualizovaný „Katalog doporučených výrobků“, který bude mít část 
věnovanou též bezpečnosti škol a školských zařízení. Po dohodě se slovenským cechem 
bude tento katalog i ve slovenštině. Jak je vidět tak činnost cechu sahá již nyní za hranice 
nejen díky úspěšnému konventu ELF 2017, ale i vizí a činností v budoucnu.   
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. 
Nové stanovy jsme připravili a odsouhlasili, následně včas dali na rejstřík se všemi 
dokumenty. Zde stávající představenstvo svou činností položilo bezesporu základní 
kameny, které lze spatřit v konání profesních kvalifikačních zkoušek „Zámkař“  
(69-038-H), kde máme již hlášeny další zájemce, dále v aktivním členství v TNK 148, 
v prezentaci Bezpečná země a Bezpečná škola jako celospolečensky prospěšného projektu 
a v neposlední řadě zdokonalování odborných dovedností našich členů. V průběhu let 2014 
-2017 se podařilo obohatit knihovnu cechu a rozšířit její publikace o odborné knihy, články 
a materiály.  
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Osobně bych se rád omluvil všem, které jsem mohl zklamat svým přístupem a 
rozhodováním. Vše se mi nepovedlo udělat, jak jsem si představoval, zejména spolupráce 
s AZKS, kterou jsem si před třemi lety vzal za jeden z cílů. Až v samotném závěru mého 
funkčního období se naplno rozjela spolupráce s paní kolegyní Mgr. Ivanovovou v rámci 
příprav odborných školení, které jsme společně připravovali pro ELF. Rád bych jí touto 
cestou poděkoval a věřím, že bychom mohli dále spolupracovat. Je to i výzva pro nového 
cechmistra. Máme několik témat, která jsou společná. Jedním z nich jsou kvalifikační 
zkoušky „ Zámkař“, které také provádí. Jednak je nyní možnost, kterou představenstvo na 
svém posledním červnovém zasedání podpořilo, přizvat paní Mgr. Ivanovovou k projednání 
případných úprav  
a zjednodušení v organizaci průběhu zkoušek, na Hospodářskou komoru.  Hospodářská 
komora je pro nás AO v rámci NSK2. Těch témat je více a měl by se jich ujmout dle mého 
názoru některý z kolegů z představenstva, kteří jsou zároveň členy cechu i AZKS. Je tady 
ještě jedna věc, kterou je třeba pokusit se napravit. Na některých stanicích HZS je 
provozována technická pomoc, což ze zákona HSZ nepřísluší. Mají na to svůj předpis č. 5, 
který je opravňuje k překonání vstupu v případě záchrany a ochrany života. Dle informací 
přímo z HZS je však tato technická pomoc provozována na úkor zámkařů, kteří si kvůli 
možnosti provádět nouzové otevírání, musejí prokázat koncesí č. 313 a vést oznámení o 
překonání vstupu. Zde je třeba intenzivně jednat s MV ČR jako zřizovatelem HZS a s GŘ 
HZS. Dne 29. 6. je svolána na GŘ HZS schůzka velitelů, k proškolení věnované metodám 
překonávání vstupů. V současné době jednám s příslušnými orgány o možnosti naší účasti. 
HZS nemůže nám zámkařům brát práci ze které platíme daně.  Chtěl bych se omluvit i 
těm, kteří za cechmistrem vidí značku KABA. Jsem především zámkař, který začínal 
s basičkou nářadí a tištění malých černobílých letáčků s telefonním číslem, které dával do 
schránek na sídlištích. Vždy jsem měl několik výrobců a tak jako každý z nás jsem nabízel 
produkty, které jsem měl za spolehlivé a byly to produkty skoro všech značek, dříve FAB, 
pak GUARD, EVVA a KABA, GeGe. Vnímám to především pro cechmistra jako handicap, 
nikoliv výhodu cechmistra. Zejména při jednání  
o cechovních věcech u výrobců – členů cechu. Se vším se ale dá pracovat, jen je třeba mít 
schopnost oddělovat věci komerční od těch cechovních. Jsem přesvědčen, že každý člen, 
ať je sám jako živnostník, nebo má velkou společnost se zaměstnanci si zaslouží vážený 
přístup cechmistra. Snažil jsem se všechny připomínky a žádosti, které ke mne došli, 
vyřizovat se stejnou důležitostí a nedělal jsem rozdíly. Snažil jsem se pomoci každému i 
nečlenům, kteří se obraceli na náš cech s žádostí o pomoc v nouzi, nebo o radu.  Osobně 
jsem udělal neúmyslně chyby, ale dělat chyby je lidské a důležité je snaha chyby 
napravovat a vyvarovat se jich v budoucnu.  
Errando discitur - Chybami se člověk učí 
 
Z pozice cechmistra bych rád poděkoval všem členům představenstva 1. Zástupci Oldovi 
Schwarzovi, 2. Zástupci Tomáši Pospíšilovi, Ivo Marákovi, Ivo Bukovi, Václavovi Čapkovi, 
Láďovi Beránkovi, Petrovi Koktanovi, Martinovi Koudelkovi dále členům Dozorčí rady 
Předsedovi Miloši Vašíkovi, Tomáši Sedláčkovi, Janu Axmanovi, Jaromíru Urbancovi a 
Zdeňkovi Plachému za jejich práci, kdykoliv bylo třeba, byli jsme ve spojení. Z vlastní 
zkušenosti mohu potvrdit, že práce s lidmi je jedna z nejtěžších a vyžaduje řadu 
kompromisů a porozumění. Zvláště bych chtěl poděkovat za práci pro cech  
a představenstvo kolegovi mistru Technické sekce Petrovi Koktanovi, mistru Správní sekce 
Tomáši Pospíšilovi, mistru zahraniční sekce Ing. Ivo Bukovi. Velký dík patří našemu 
tajemníkovi Oldovi Říhovi za jeho činnost a velké pochopení života uvnitř cechu.  
V neposlední řadě bych rád 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. V dnešní době, kdy je legislativa pro 
podnikatele – živnostníky, ne zcela přehledná a mnozí z nás hledáme informace, kde se 
dá, je pak namístě využívat více členství cechu, který může v řadě otázek pomoci  
i díky jeho členství v Hospodářské komoře. 
Vím, že máme všichni mnoho práce a někteří z nás pracují i o víkendech. Dny 
zaslouženého volna pak dělíme mezi své blízké, rodinu a děti. Pokusme se udělat něco pro 
nás, pro náš obor a pro jeho budoucnost. Náš cech se svou 23 letou historii, jenž prošel 
svým určitým vývojem od roku 1994, je v současnosti uznávaným profesním odborným 
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garantem, nejen před odbornou veřejností, ale členové cechu jsou především odborníky i 
v očích laické veřejnosti, to bylo a bude i nadále mým cílem. Dospěl jsem k poznání, že 
práce člena představenstva a následně cechmistra pro náš cech, jeho členy a partnery, je 
službou. Službou nesmírně obětavou po všech stránkách. Nikdo není nenahraditelný, jsem, 
však přesvědčený o nutnosti dotáhnou rozdělanou práci a dát důvěru a příležitost 
představenstvu, které by pokračovalo v nastaveném programu s cílem jak podpořit nejen 
naše zdatné výrobce a distributory, ale zejména zámkaře  
a zámečníky. S jasným cílem jak ukázat a upozornit na profesní odbornou uznávanou 
organizaci, jakou bezesporu nyní Cech mechanických zámkových systému ČR je. 
Všem velmi děkuji za pozornost a přeji hlavně pevné zdraví 
 
7. Zpráva DR 
 
Zpráva dozorčí rady je samostatnou přílohou zápisu. 
 
8. Zpráva o hospodaření 
 
Zpráva o hospodaření za rok 2016 je samostatnou přílohou zápisu. 
 
Pan Říha přednesl zpráva o stavu financí a členské základny. 
K 31. 5. 2017 je na BÚ u ČS a.s. 1.025.912,72 Kč, v pokladně je 1.718 Kč. 
Máme pohledávky 144.500 Kč včetně členských příspěvků za roku 2017.   
S toho za členské příspěvky z roku 2014,2015 a 2016 jsou pohledávky v hodnotě 47.000 
Kč. Neuhrazeny byly rovněž licenční poplatky ve výši 30.000 Kč z roku 2015. Příspěvek 
dosud neuhradily ASSA ABLOY, ROSTEX a TOKOZ. 
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.  
Členské příspěvky minulých let dosud neuhradili pan Folwarczný 30 a Matyščák 29 1 zdr.za 
rok 2014, 2015 a 2016. Pan Cápal,30 Gašparík, 30 Kocián, 30 Pavlík 30 a Študlar 30 za 
roky 2015 a 2016. Z PO nemá příspěvky za rok 2016 uhrazeno AZ SECURITY s.r.o. Brno 
(za rok 2017 ale již zaplatili) a SOZA zámečnický servis s.r.o. Praha. 
K dnešnímu dni máme 87 členů. Fyzických osob je 59 a právnických osob 28. Od minulé 
VH požádali o ukončení členství paní Hošková z České Lípy ze zdravotních důvodů  
a pan Zeman z Vlašimi, který ukončil podnikání. 
Máme dva nové zájemce o členství v CMZS. 
 
9. Přijetí nových členů a ukončení členství dle čl. 14 bod. 2, stanov, ocenění členů za 

rozvoj cechu  
 
VH se představili noví zájemci o členství CMZS, společnost Dveře 21 s.r.o. zastoupená  
Bc. Alešem Horákem, který představil firmu. Předložil požadované doklady potřebné 
k přijetí. Jejich web je www.dvere21.cz. Pro přijetí všech 26 přítomných členů, nikdo nebyl 
proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
Další zájemce firma Moravia Keys, zastoupená ing. Martinem Ilčíkem. Pracuje v oboru od 
roku 2001. Veškeré doklady a doporučení byly dodány představenstvu. Pro přijetí 26, proti 
nikdo, 1 člen se zdržel hlasování. Po přijetí nových členů je nás přítomno 28. Společnost 
KOMAS podala žádost o vystoupení z cechu z organizačních změn nového vlastníka. Na 
jejich žádost jim bude snížen poplatek na polovinu za rok 2017.  
 
Předání Cechovního listu panu Petru Říhovi a Ing. Michalu Kleinovi. 
Cechmistr Ing. Fráz navrhuje udělit čestné členství panu Tomáši Pospíšilovi  
a panu Oldřichu Říhovi. Všech 28 přítomných souhlasí s přijetím, nikdo se nezdržel a nikdo 
nebyl proti. Po přijetí nových členů je nás přítomno 30.  
 
Za rozvoj a reprezentaci cechu předal Ing. Fráz ocenění těmto členů cechu: 
Ing. Petru Koktanovi, Tomáši Pospíšilovi, Ing. Ivo Bukovi a Oldřichu Říhovi. 
Pan Sedláček jako řídící VH předal ocenění cechmistrovi Ing. Petru Frázovi. 
 

http://www.dvere21.cz/
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10. Volba nového představenstva a dozorčí rady. 
 
Na návrh cechmistra, který jej odůvodnil po stránce procesní, bylo hlasováno o rozšíření 
představenstva ze současného počtu 7 členů na 9 členů. Před hlasováním o rozšíření byl 
požádán pan Čapek o kontrolu počtu přítomných členů. Celkem bylo přítomných 
oprávněných členů 30. 
Hlasování. Pro 29, proti 0, zdržel se 1. 
Pan Ivo Marák navrhnul, aby byla zřízena oblastní pobočka na Moravě. To je úkol pro nové 
představenstvo. Pro návrh 29, proti 0, zdržel se 1. 
 
Cechmistr seznámil přítomné se jmény na kandidátce do představenstva: 
 
Ing. Petr Fráz 
Ing. Ivo Buk 
Ing. Oldřich Schwarz 
Ing. Petr Koktan 
Tomáš Pospíšil 
Ing. Michal Klein 
Bc. Daniel Šimandl 
Václav Čapek 
Ivo Marák 
Ladislav Beránek 
Martin Koudelka 
 
Cechmistr přečetl jména kandidátů do dozorčí rady Cechu. 
 
Ing. Miloš Vašík 
Tomáš Sedláček 
Jan Axman 
Jaromír Urbanec 
Plachý Zdeněk 
ing. Martin Ilčík 
 
Následně cechmistr seznámil přítomné s procesem samotné volby a přečetl v tomto 
smyslu jednací řád cechu body Valná hromada číslo 3 až 8. 
 
Cechmistr požádal předsedu volební komise Ing. Schwarze, aby obešel přítomné 
s připravenou volební schránkou. Následovala samotná tajná volba do představenstva  
a dozorčí rady. 
11. Diskuze 
 
V průběhu diskuze se přihlásil o slovo Bc. Šimandl - poděkování za uspořádání ELF, který 
měl vysokou úroveň. Vyjádřil uznání nad organizací celého konventu a úspěšné zvládnutí 
zdárného průběhu. Byla to akce, kterou jsme se před třemi lety zdráhali uskutečnit. 
Cechmistr s kolegy z přípravného výboru odvedli veliký kus práce, který má pro cech velký 
význam. Ing Buk připomněl, že došlo k výraznému zviditelnění cechu.  
Ing. Fráz doporučuje navázat spolupráci s Interkey Německo, kterou na ELF konventu 
projednali se zástupci Interkey. Bc. Šimandl doporučuje, zajisti ve spolupráci s MV 
zveřejňování statistik o vloupání do objektů pro jednotlivé regiony. 
Ing. Fráz navrhuje novým členům snížit za tento rok členský příspěvek na polovinu, pan 
Říha zašle faktury. Jednomyslně schváleno.  
Ing. Fráz informoval přítomné o svém nešťastném problému s převedením své firmy na 
jinou a vzniklých potížích s tím, že záležitost je v řešení. Bc. Šimandl pochválil činnost 
cechu za poslední období, kdy jej vede ing. Fráz, je třeba mu dát prostor a vnímat náš 
spolek jako profesní odbornou organizaci. Pan Koudelka přítomné seznámil s 
pravomocným odsouzením Ing. Fráze na 1 roční podmínku. Jde o údajné poškození firmy 
Guard Čechy. Soudní jednání probíhalo od roku 2010. Ing. Fráz ostře odmítl tvrzení – verzi 
pana Koudelky, s tím, že věcí se zabýval soud. Dle názoru pana Ing. Fráze se jedná o 
osobní rovinu s panem Koudelkou. Proti rozsudku podal dovolání. Na dotaz pana Koudelky 
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zda má Ing. Fráz zůstat na kandidátce do představenstva, nechal řídící schůze pan 
Sedláček o tomto hlasovat. Pan Ing. Fráz se připojil a požádal s tímto hlasováním o 
vyslovení důvěry. 
Hlasování: pro 22, zdržel se 4, proti 1, nepřítomni 2. Panu Frázovi byla vyslovena důvěra. 
Pan Ing. Fráz poděkoval všem za vyslovení důvěry. 
Proběhla dlouhotrvající všeobecná diskuze v duchu podpory Ing. Fráze. Pan Pospíšil 
upozornil na velmi dobrou spolupráci s panem Ing. Frázem, za jeho vedení cechu získal 
cech mezinárodní kredit a nikdy nebylo dosaženo takových výsledků, ekonomických a 
společenských jako nyní. Pan Koudelka navrhuje doplnit do stanov bezúhonnost členů. Na 
základě usnesení z minulé VH bylo hlasováním, o každém zvlášť, ukončeno členství 
z důvodu neuhrazení členských příspěvků těmto členům: Zbyšek Folwarczný- Český Těšín, 
Pavel Matyščák-Proboštov u Teplic, Ivan Cápal-Dobrá Voda u Č.B., Josef Gašparík-
Šluknov, Josef Pavlík-Hradec Králové a František Študlar-České Budějovice. 
 
Následně budou aktualizovány webové stránky o nové členy a o ty, kterým bylo členství 
ukončeno. 
 
 
12. Vyhlášení výsledků voleb 
 
Předseda volební komise seznámil přítomné s výsledkem hlasování do představenstva  
a dozorčí rady. 
 
Do představenstva CMZS ČR pro období 2017 – 2020 byli zvoleni členové: 
 
Ing. Petr Fráz  29 hlasů 
Ing. Ivo Buk   29 hlasů 
Ing. Oldřich Schwarz 30 hlasů 
Ing. Petr Koktan  30 hlasů 
Tomáš Pospíšil  28 hlasů 
Ing. Michal Klein  20 hlasů 
Bc. Daniel Šimandl  19 hlasů 
Václav Čapek  25 hlasů 
Martin Koudelka  22 hlasů 
 
Následující kandidáti nezískali dostatek hlasů 
Ladislav Beránek  18 hlasů 
Ivo Marák   17 hlasů 
 
Do dozorčí rady CMZS ČR byli zvoleni členové: 
 
Ing. Miloš Vašík  29 hlasů 
Tomáš Sedláček  30 hlasů 
Jan Axman   27 hlasů 
Jaromír Urbanec  28 hlasů 
ing. Martin Ilčík  20 hlasů 
 
Pan Plachý nezískali dostatek hlasů, 14 hlasů 
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13. Usnesení a závěr 
 
Návrh usnesení z volební VH dne 10. 6. 2017 přednesl řídící schůze pan Sedláček. 
 
VH bere na vědomí 

- Zprávu o činnosti cechu za období 2014-2017 
- Zprávu o stavu financí 
- Zprávu DR o hospodaření a činnosti za období 2014-2017 
- Výsledky hlasování do představenstva a dozorčí rady 

VH schvaluje: 
- 9 členné představenstvo  
- 5 člennou dozorčí radu 
- Snížení příspěvku společnosti KOMAS na 2500,- Kč 
- Snížení příspěvku za rok 2017 pro nové členy Dveře 21 s.r.o. a Moravia Keys s.r.o. 

na 2500,- Kč 
- Přijetí za čestné členy Tomáše Pospíšila a Oldřicha Říhu 
- Zabývat se zřízením oblastní pobočky Morava 
- Panu Ing. Frázovi byla na základě hlasování vyslovena důvěra 
- Na základě hlasování bylo ukončeno členství členům: Zbyšek Folwarczný,  

Pavel Matyščák, Ivan Cápal, Josef Gašparík, Josef Pavlík a František Študlar. 
- Budou aktualizovány webové stránky o nové členy a ty, kterým bylo členství 

ukončeno 
- VH souhlasí s odepsáním nedobytných pohledávek za příspěvky členů, kteří byli 

vyloučeni. 
- Výsledky hlasování do představenstva a jeho členy: 

Ing. Petr Fráz  
Ing. Oldřich Schwarz 
Ing. Ivo Buk 
Ing. Petr Koktan 
Tomáš Pospíšil 
Bc. Daniel Šimandl 
Václav Čapek 
Ing. Michal Klein 
Martin Koudelka 

- Výsledky hlasování do dozorčí rady a jeho členy: 
          Ing. Miloš Vašík 

Tomáš Sedláček 
Jan Axman 
Jaromír Urbanec 
Ing. Martin Ilčík 

VH ukládá: 
- Všechny materiály z VH dát na webové stránky cechu. 
- Novému představenstvu předložit plán činnosti pro další období 
- Spolupracovat nadále s asociacemi ABŠ, AGA a AZKS 
- Novému představenstvu zabývat se úpravou stanov 

Pan Sedláček nechal hlasovat o usnesení, které bylo jednomyslně přijato všemi 30 členy, 
zdržel se: (0), proti: (0). 
 
Pan Sedláček ukončil jednání Valné hromady a poděkoval přítomným za účast. 
 
Cechmistr Ing. Fráz poděkoval všem přítomným členům, vystavovatelům a hostům za 
jejich účast. Popřál všem šťastný návrat do svých domovů.  
Zároveň svolal k jednání nové představenstvo a dozorčí radu.  
 
Zapsali: Oldřich Říha - tajemník, za správnost Ing. Ivo Buk – předseda návrhové komise,  
člen-pan Jaromír Urbanec, člen-pan Jiří Ptáčník   
                                                             
 

 V TOKOZ Žďár nad Sázavou 10. 6. 2017 
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