
Zápis z jednání Valné hromady Cechu MZS ČR konané dne 1.6.2013  

od 9,30 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 

 

1. Zahájení a přivítání 

Jednání zahájil cechmistr ing. Petr FRÁZ, který přivítal přítomné členy Cechu MZS.  

Dále přivítal zástupce ÚAMK pana ing. DUFKA a pana MIROVSKÉHO, rovněž přivítal 

zástupce AZKS pana ing. KRATOCHVÍLA.  

Řízením jednání VH pověřil 1. zástupce cechmistra pana Tomáše SEDLÁČKA, který se 

řízení ujal. 

Pan  Sedláček seznámil přítomné s programem, který byl bez změn přijat. 

 

2. Volba komisí (mandátová a návrhová) 

Do mandátové komise byli navrženi ing. SCHWARZ, pan SACHER a pan KRPÁLEK.  

S předloženým návrhem všichni přítomní souhlasí, mimo jednoho člena, který se 

hlasování zdržel. Nikdo nebyl proti. 

Do návrhové komise byli navrženi ing. BUK, pan BOHÁČEK a pan POSPÍŠIL. 

S předloženým návrhem všichni přítomní souhlasí, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti. 

Ing. Schwarz informoval VH o počtu přítomných, kterých je 37. 

Vzhledem k tomu, že přítomno bylo jen 37 členů Cechu MZS přerušil řídící VH  

pan Sedláček jednání a svolal náhradní VH na 10,15 hodinu. 

 

3. Prezentace výrobců, ukázky techniky 

Před zahájením náhradní VH představil činnost ÚAMK ing. Zdeněk Dufek. Informoval 

přítomné, že mají vlastní autoškolu, cestovní kancelář (CK Autoturist)a jsou většinovým 

vlastníkem Autoklubu Bohemia. Vlastní stimulátory nárazu a převrácení, které předvádějí 

na různých akcí. Mají dispečink, který funguje nepřetržitě celý rok po dobu 24 hodin. 

Po dobu nucené přestávky je možné se seznámit s výrobky, které v rámci dne zámkařů 

prezentují firmy TOKOZ, EVVA-GUARD, ASSA ABLOY, ROSTEX, KABA, SHERLOCK, H&B, 

LOCKSMITH CZ a S-LOCK. 

 
 

Zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR 


