
Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 9.dubna 2013. 
 
Místo: TOKOZ Žďár nad Sázavou  

od 9,00 do 13,00 
 
Přítomni:  Představenstvo - ing. Ivo BUK, Václav ČAPEK, ing. Petr FRÁZ,  

Tomáš POSPÍŠIL, Tomáš SEDLÁČEK 
Omluveni - Boris MAHDAL, Ivo MARÁK - obch. jednání,  

ing. Oldřich SCHWARZ– pracovní zaneprázdnění  
  Dozorčí rada - ing. Petr KOKTAN, Zdeněk Plachý, Jaromír Urbanec 
  Hosté -  ing. Vladimír CHLÁDEK - GŘ TOKOZ Žďár n/S,  

                                        Petr NEUVIRT - TOKOZ Žďár n/S, 
Tajemník-  Oldřich ŘÍHA 

 
Program jednání:  
 
1. Organizační záležitosti 
2. Příprava jarní VH - ROSTEX Vyškov 
3. Dílčí plány na rok 2013 
4. Setkání ELF 
5. Stávající situace " soudní žaloba člena cechu a představenstva" 
6. Zájezd SILCA Itálie 
7. Plnění usnesení přijaté na VH v Humpolci 2012 
8. Různé 
 
1. organizační záležitost

 

 
Jednání představenstva zahájil cechmistr ing. Petr FRÁZ, přivítal na jednání zástupce 
TOKOZU pana ředitele ing. Vladimíra CHLÁDKA a pana Petra NEUVIRTA. Dále přivítal 
všechny přítomné členy představenstva a DR. Omluvil pány MAHDALA, MARÁKA  
a ing. SCHWARZE. 
Cechmistr předalo slovo ing. Chládkovi, který rovněž přítomné přivítal na půdě Tokozu.  
 

2. příprava jarní VH  

18. května 2013 ve Vyškově v hotelu Dukla. Před VH bude zájemcům umožněna 
prohlídka závodu ROSTEX. Časový plán bude upřesněn se zástupci Rostexu. 

Jarní valná hromada Cechu MZS ČR se bude na pozvání ROSTEXU Vyškov konat  

V pátek 17.5.2013 se od 16 hodin uskuteční zasedání představenstva a DR v hotelu 
Dukla, kde bude pro zájemce zamluveno ubytování. 
 

Cech uspořádal v lednu a únoru pro své členy 2x školení Trezorové hospodářství  
3. dílčí plány na rok 2013 

v Trezor Testu Klecany. 
V lednu se uskutečnil v Brně seminář - Zajištění bezpečnosti majetku v bytových 
domech.  
Na výstavišti v Praze Letňanech proběhne ve dnech 11.-14.4.2013 veletrh FOR SENIOR, 
kde se budeme rovněž prezentovat. 
V jednání je účast na  Mezinárodním veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb, 
který se uskuteční v Brně ve dnech 22.-24.5. 2013. Veletrhu se účastníme společně  
s MV ČR, odborem prevence kriminality.  
Plánujeme rovněž společnou účast na výstavě PRAGOALARM v termínu 23.-25.10.2013 
Cechmistr do 18.4.13 rozešle členům představenstva informace o rozsahu a nákladech 
plánovaných akcí. 
Od 1.5.2013 bude na webu MV ČR, odbor prevence kriminality prezentován projekt BZ. 
 

Cechmistr ing. Fráz předal slovo ing. Bukovi, který jako mistr zahraniční sekce informoval 
představenstvo o konventu ELF, který bude od 23. do 24. května 2013 ve Španělsku. 

4. setkání ELF 2013 



Jednání proběhne v Madridu a je očekávána naše prezentace v rozsahu 10-15 minut, 
která bohužel neposkytne dostatek času na to, aby byla představena naše činnost  
v celém rozsahu. Připravujeme však DVD s prezentací Bezpečné země v anglické mutaci, 
kterou by jsme chtěli promítat v průběhu konventu na některé expozici.  
DR doporučuje účast mimo ing. Buka ještě cechmistra a případně dalších. Je potřeba 
dohodnou způsob dopravy (letadlo, pronajaté auto, vlastní vozidlo, vlak) a případnou 
finanční spoluúčast některého našeho člena z řád výrobců, který by zde mohl navázat 
nové obchodní kontakty. Náklady na účast jsou cca 200€, to je 5.000 Kč/osobu. Tyto 
náklady by hradil cech. Pokrytí nákladů na dopravu bude upřesněno později.  
Ing. Buk dále informoval představenstvo, že jsme byli zařazeni mezi kandidáty na 
uspořádání konventu ELF v roce 2015. Je potřeba zpracovat základní představu  
o nákladech na akci a příjmech plynoucích z registračních poplatků a doprovodných akcí.  
O spoluúčasti dalších organizací na přípravě a pořádání konventu. 
 

Začátkem dubna bylo soudní jednání, ze kterého se pan Mahdal omluvil. Další jednání je 
svoláno na 11.6.2013.  

5. stávající situace soudní žaloby člena cechu a představenstva 

Pan Mahdal navrhuje mimosoudní vyrovnání. Požaduje však na web umístit omluvné 
prohlášení, kde bude konstatováno, že VH v Tišnově nebyla svolána v souladu se 
stanovami. DR i představenstvo s umístěním omluvy na webu souhlasí.  
Ing. Fráz a ing. Koktan se dohodnou na textu omluvy a pan Pospíšil jí dá do webových 
aktualit.  
 

K dnešnímu dni je přihlášeno 28 členů CMZS a o účast mají zájem i kolegové ze 
Slovenska. 

6. zájezd SILCA Itálie 

Pojede se autobusem pro 32 osob se dvěma řidiči. Termín odjezdu je v neděli 21.4.2013 
v 8.15 hodin ze Zličína. V pondělí se uskuteční prohlídky závodu SILCA, po které se 
uskuteční společný oběd a v odpoledních hodinách návrat do vlasti. Ubytování je 
zajištěno a náklady si hradí každý účastní sám. Na dopravu je uvolněno 85.000 Kč, 
náklady budou však asi 76.000 Kč. Účastníci kteří nejsou členy cechu uhradí alikvotní 
část nákladů na dopravu. 
 

Na základě usnesení VH je  uvolněna částka 200.000 Kč, zisk minulých období, na 
prezentaci BZ a na podporu výrobků z řad členů cechu.  

7. plnění usnesení z VH v Humpolci 

Cech nabízíme licenci na logo BZ pro výrobce z řád členů cechu, která jim umožní 
používat logo na svých výrobcích. Označení výrobku by bylo podle bezpečnostní třídy, 
potvrzené certifikací označeného výrobku. Poplatek je 15.000 Kč na rok, bez omezení 
počtu označených výrobků. 
Cech je členem národního normalizační institutu, ve které je zastoupen cechmistrem. Je 
připravena technická normalizační informace, klasifikace jednotlivých objektů podle EN, 
kde je specifikováno jak mají být jednotlivé typy objektů zajištěny. 
Pan Neuvirt z Tokozu upozorňuje, že po označení logem BZ budou pravděpodobně 
vznášeny dotazy na pyramidu bezpečí, která je u některých výrobků dnes používána. 
TOKOZ používá třídy odolnosti. Je potřeba za užití připravovaného manuálu seznámit 
výrobce s přínosem pro značení jejich výrobků. Pan Pospíšil upozorňuje, že na projektu 
Bezpečná země se podílí MV ČR, odbor prevence kriminality, které BZ podporuje a 
propaguje. 
Ing. Chládek informuje o historii pyramidy bezpečí, která v dnešní době ztrácí na 
aktuálnosti, protože jí nepodporují všichni výrobci zabezpečení.  
Projekt BZ TOKOZU vyhovuje a jsou ochotni své výrobky značit logem BZ.  Pan Neuvirt 
se dotazuje, zda bude povinnost člena cechu mít označenu provozovnu logem BZ.  
Pan Sedláček upozorňuje, že by bylo dobré oslovit správy majetku větších měst  
a seznámit je s tímto projektem.  
 

Představenstvo doporučuje, aby ing. Koktan, byl pověřen za Cech spoluprací s AGA, kde 
kandiduje do prezidia. 

8. různé 



Pan Říha informuje představenstvo o podání přiznání daně z příjmu PO  a daně srážené 
zvláštní sazbou. Po té seznámil přítomné s pokladní zprávou připravenou pro VH ve 
Vyškově. Představenstvo z předloženou zprávou souhlasí. 
Dále informuje představenstvo o stavu pokladny, kde je k 7.4.2013 zůstatek 4.395 Kč,  
v provozní pokladně u pana Říhy je 3.238 Kč a na BÚ u ČS,a.s. je 817.870,18 Kč. 
Na popud ing. Koktana budou členové představenstva a DR kontaktovat ty členy cechu, 
kteří neuhradili členské příspěvky za rok 2012 a jednat s nimi o dalším setrvání v cechu. 
Představenstvo rozhodlo, že vzhledem k tomu, že stávající stanovy vyžadují rozeslání 
pozvánky na VH poštou, aby tak bylo včas učiněno. 
 
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 17. května 2013 od 16 hodin  
v hotelu Dukla ve Vyškově. 
 
 
Cechmistr poděkoval všem přítomným včetně hostů za účast a jednání představenstva, 
které ve 13.00 ukončil. 
 
Zapsal Oldřich Říha 
 


