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Zápis z jednání náhradní Valné hromady Cechu MZS ČR konané dne 10.11.2012  
od 10 hodin v hotelu Kotyza v Humpolci. 

 
Program: 

 
1)     zahájení a přivítání hostů 

2)     volba komisí ( návrhové a mandátové), schválení programu 
3)     zpráva tajemníka o stavu členské základny, neplacení členských příspěvků 

    a návrh představenstva na přijetí nových členů                

4)     představení kandidátů na nové členy a přijetí nových členů 
5)     informace o podané žalobě na Cech pana Borise Mahdala - zpráva o znovu 

    zařazení bodů přijatých v usnesení na rozporované VH 
6)     projednání jednotlivých bodů z usnesení  
7)     projednání pobočky CMZS ČR v Moravském kraji 

8)     zpráva z činnosti jednotlivých sekcí + návrh plánu na rok 2013 
    technická sekce cechmistr návrh na nového mistra sekce 

    zahraniční sekce mistr 
    správní sekce mistr 
    zprávy z HK, chystané změny v rámci nového zákona o bezp. službách 

9)     zpráva o hospodaření 
10) projednání tématického zájezdu do zahraničí 

11) projednání doplnění stanov 
12) návrh rozpočtu na rok 2013 + návrh plánu činnosti na rok 2013 
13) diskuze 

14) usnesení a závěr 
 

 
1. zahájení a přivítání hostů 
 

Jednání náhradní VH zahájil pan Sedláček, který přivítal přítomné a omluvil 
hosty, kteří byli přihlášeni, ale nemohli se jednání zúčastnit. Dále konstatoval, že 

bylo při prezentaci na VH rozdáno 43 hlasovacích lístků, tedy je přítomno 43 
členů.  
 

2. volba komisí 
 

Do mandátové komise byli navrženi ing. Schwarz, pan Sacher a pan Krpálek. 
Pro komisi v tomto složení hlasovalo 41 přítomných. Hlasování se zdrželi 2. 
Do návrhové komise byli navržení ing. Buk, pan Boháček a pan Pospíšil.  

Předseda mandátové komise ing. Schwarz informoval VH o počtu přítomných – 
43 hlasů. 

 
Pro návrhovou komisi takto navrženou hlasovalo všech 43 přítomných. 

 
Navržený program jednání byl schválen v předložené podobě. 
 

3. zpráva o stavu členské základy. 
 

Pan Říha informoval přítomné o členech, kteří na vlastní žádost ukončil členství  
v Cechu. Jedná se o pani Blahákovou z Brna, pani Chmelařovou  
z Uherského Hradiště, pana Nádvorníka z Olomouce, pana Novotného  

z Brna a pana Szymonika z Ostravy. 
Členský příspěvek za rok 2011 neuhradili firma CERBERIUS a pan Neandr.  

Sedm členů neuhradilo členský příspěvek již loni a samozřejmě i letos. Jedná se 
o pana Basla, Krásného, Linhu, Ryšavého, pani Valentovou a pana Vrábela. 
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Členské příspěvky za letošní rok dosud neuhradili pan Blaháka, Caba Vanya, 
Holečka, Jírec, Klimt, Kohut, Matušek, Mytyščák, Moučka, Nový, Střelecký, Točík  

a firma MARIE ze Slovenska. 
O přijetí za člena Cechu má zájem firma PHOBOS Frenštát p R., která se 

prezentovala již v Tišnově, pan Kaltmeyer z Prahy, Janoch z Plzně a Šimandl 
Daniel z Mostu a firma Prevence proti zločinu PPZ SYSTEM s.r.o. z Prahy  

 
4. představení kandidátů na nové členy a přijetí nových členů 
 

Pan Šimandl  z Mostu - představil rozsah činnost, poskytované služby a způsob 
provádění služeb, které zajišťují pro obyvatele. 

Zástupce firmy PPZ SYSTEM pan Ptáček pomocí obrazové prezentace představil 
jejich firmu a výrobky a zároveň nastínil představu vzájemné spolupráce. 
Zástupce firmy PHOBOS ing. Šrubař - připomněl, že již se představoval na VH  

v Tišnově, ale stručně představil jejich výroby znovu. 
Pan Kaltmeyer a pan Janoch se pro nemoc z jednání omluvili a budou se 

prezentovat na VH v roce 2013. 
Na dotaz ing. Dolejše informoval pan Sedláček VH o tom kdo přijetí nových členů 
doporučuje. Pana Šimandla doporučuje ing. Fráz a ing. Buk, firmu Prevence proti 

zločinu ing. Fráz a firma Sherlock, firmu PHOBOS doporučuje firma SHERLOCK a 
ing. Fráz.  Přijetí pana Šimandla, rovněž doporučuje ing. Koktan, který rovněž 

spolupracuje s firmou PHOBOS již asi12 let a paní Vaňasovou z firmy PPZ 
SYSTÉM zná ještě z doby, kdy pracovala v AGA.  
Pro přijetí pana Šimandla hlasovalo všech 43 přítomných.  

Proti-nikdo, zdržel se-nikdo. 
Pro přijeti firmy PPZ SYSTEM s.r.o. hlasovalo 39 členů, zdrželi se 3 a 1 byl proti. 

Pro přijetí firmy PHOBOS bylo 42 členů a 1 se zdržel hlasování. Proti nikdo. 
Na základě tohoto hlasování tyto tři firmy přijaty za členy cechu a byly jim 
předány hlasovací lístky.  

Předseda mandátové komise ing. Schwarz informoval VH o počtu zvýšení počtu 
hlasů – 46. 

 
5. informace o podané žalobě na Cech pana Borise Mahdala 
 

Cechmistr přednesl vyjádření a stanovisko doporučené představenstvem. 
Dne 15.7.2012 byla podána žaloba na cech MZS, panem Borisem Mahdalem na 

zrušení platnosti usnesení z VH dne 15.6.2012 v Tišnově z důvodu řádného 
nesvolání, tedy, že jsme rozeslali pozvánky e-mailem a nikoliv poštou v obálce. 
Dle názoru členů představenstva je žaloba pana Mahdala zcela zbytečná a vrhá 

na cech špatné světlo . Má za to, že pan Mahdal nevyužil možnosti dát návrh 
cechmistrovi na svolání mimořádného zasedání představenstva , tak jak to 

stanovy umožňují, kde by se zcela jistě ku spokojenosti pana Mahdala vše 
vyřešilo. Představenstvo má za to, že není co skrývat. Účastníci VH se o tom 

mohou přesvědčit a  z materiálů, které obdrželi při prezenci – ( kontrolu nákladů 
na akcích PRAGOALARM, FSDays a cechovní kalendář, včetně přehledů nákladů 
za roky 2008 až 2012, který zpracoval pan Říha ). Lze si tak udělat přehled o 

příjmech jednotlivých členů a tím nákladech pro cech.  
Cechmistr uvedl, že  nechce dále rozebírat předložené materiály. V případě 

potřeby toto může být předmětem dalšího šetření. 
Cechmistr se obrátili na právní ho zástupce cechu, aby odpověděl panu 
Mahdalovi, že není naší snahou vést soudní při s členem cechu , že to 

představenstvo cechu vidí jako velice nešťastné řešení a že všechny body 
z usnesení přijaté na VH v Tišnově 15.6. 2012 jsou znovu  zařazeny na program 

jednání dnešní VH v Humpolci dne 10.11. 2012. Projednání těchto bodů jsme 
zařadili v dnešním programu a budeme o nich znovu hlasovat .  
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V dnešním usnesení výsledky hlasovaní o těchto a dalších bodech zaneseme a 
potvrdíme. 

Na dotaz z pléna proč se jednání VH pan Mahdal neúčastní odpověděl  
ing. Koktan, že v noci obdržel od pana Mahdala e-mail, že se omlouvá 

z rodinných důvodů. Totéž potvrzuje ing. Fráz a informuje, že se nic nemění na 3 
bodech, které pan Mahdal zaslal e-mailem. 

 
6. projednání jednotlivých bodů usnesení z VH v Tišnově 
 

Cechmistr požádal pana Říhu, aby přednesl zprávu o hospodaření za rok 2011. 
K 1.1.2011 bylo v pokladně 14.489 Kč a na BÚ 878.323,75 Kč.  

K 31.12.2011 bylo v pokladně 6.322 Kč a na BÚ 932.041,17 Kč.  
Náklady na činnost činily 300.153,10Kč, kdy byly následující výdaje - spotřeba 
materiálu 11.722 Kč, opravy 3.840 Kč, cestovné 3.046,60 Kč (převážně za cestu 

do zahraničí), náklady na reprezentaci 50.084 Kč (pořádání školení, zasedání 
představenstva a DR, společenský večírek a VH), ostatní služby 57.210 Kč 

(telefony, poštovné, pronájmy, prezentace, příspěvek HK ČR), mzdové náklady 
147.200 Kč (DPP ing.Dolejš, Bc.Císařová, pí.Mahdalová, p.Novotný, p.Říha), 
ostatní daně a poplatky 23.600 Kč, bankovní poplatky 3.450,50 Kč. 

Příjmy byly ve výši 347.574,52 Kč, kdy tržby z prodeje činily 25.400Kč, úroky z 
BÚ 5.174,52 Kč a členské příspěvky 317.000 Kč. 

Hospodářský výsledek je aktivní o 47.421,42 Kč. 
Dále máme drobný majetek ve výši 38.729 Kč (telefon, počítač, tiskárna, 
laminátor, projektor, diktafon) a dále máme majetek, který není účetně 

evidován. 
Všech 46 přítomných členů zprávu jednomyslně odsouhlasilo. 

 
Cechmistr žádá VH o schválení mimořádné zálohy 140.000Kč na stánek cechu na 

PRAGOALARMU, který povolil nad rámec svojí pravomoci. Záloha již byla vrácena 
na účet cechu, protože byla pokryta příspěvky vystavovatelů. Jednalo se o firmy 
ASSA ABLOY, TOKOZ, EVVA, ROSTEX, HOBES, KABA, SHERLOCK, EGLINE, 

TREZOR TEST, GUARD, WINKHAUS a SAVEKEY. Přispělo i MV odbor prevence 
částkou 5.000. Celkem bylo vybráno 155.000Kč, které jsou již na našem účtu. 

Celkové příjmy a výdaje na tuto akci máte před sebou v materiálech. 
Pro schválení hlasovalo 45 členů, 1 se zdržel hlasování. Proti nikdo. 
 

Návrh na doplnění stanov představil ing. Fráz.  
Nově se doporučuje zavést pojem PARTNER CECHU, který obdrží partnerský list, 

má stejná práva jako člen cechu, ale nemá právo volební. Platí příspěvek  
1.500 Kč, může používat logo Bezpečná země na základě licenční smlouvy, která 
bude zpoplatněna až do výše 15.000 Kč a bude platná jeden rok. Změnu 

způsobu svolávaní VH doporučuje ing. Koktan řešit změnou jednacího řádu, 
nikoliv změnou stanov. Návrh interního předpisu IP2 ponechat na webu do konce 

roku k připomínkování a pak pověřit právní kancelář zpracováním nových stanov 
v návaznosti na zákon 82 Sb., který bude platit od 1.1.2014. Tato legislativní 
změna se bude dotýkat všech živnostenských sdružení. Letos již platí zákon  

89 Sb. o spolcích, podle kterého se budou muset udělat změna stanov 
Představenstvo doporučuje bod nepřijmout.  

Pro  návrh představenstva bylo 44 členů, zdržel se 1, nepřítomen 1. Proti nikdo. 
 
Cechovní kalendáře na rok 2013 nebudou zadány pro malý zájem inzerentů. 

S návrhem souhlasí 45 členů, 1 se zdržel hlasování. Proti nikdo. 
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Představenstvo projedná spolupráci s Asociací zámkových a klíčových služeb do 
příštího jednání VH. 

Se spoluprací souhlasí všech 46 přítomných. Proti-nikdo, zdržel se-nikdo. 
 

Ing.Fráz seznámil přítomné s požadavky pana Mahdala které jsou tři. 
1. bod pro neplatnost VH v Tišnově, která byla svolána v rozporu se 

stanovami a jednacím řádem, znovu veškeré body programu projednat  
a o všech usneseních znovu hlasovat na příští VH, což jsme udělali,  
bod – splněn. Ing. Fráz informuje VH, že právní zástupce cechu byl 

informován právníkem pana Mahdala, že na bodu č.1 netrvá, ale na 
dalších bodech trvá.  

Ing. Dolejš opozornil, že to není pravda, trvá se na bodu 1,2,3. 
2. bod ustanovení nezávislé komise sestávající ze tří členů cechu, kteří 

nejsou členy představenstva nebo DR pověřené kontrolou finančního 

hospodařením cechu.   
3. bod úhrada nákladů spojených s vedením sporu a nákladů souvisejících 

s řešením věci, včetně nákladů na právníka částkou 8.200 Kč vč. DPH.  
O všech bodech bude jednotlivě hlasováno. Cechmistr připomněl jak 
probíhala VH v Tišnově, kde namítal  pana Mahdal, že VH nebyla řádně 

svolána. Po vyjádření předsedy DR, který konstatoval, že svolání VH 
nebylo v rozporu ze stanovami a jednacím řádem, nechal v jednání VH 

pokračovat. Pokud dnes říkáme, že body znovu zařadíme, čili říkáme, že 
valná hromada nebyla řádně svolaná, uhradíme náklady 8.200 Kč společně 
s ing. Koktanem rovným dílem. 

O slovo se přihlásil ing. Koktan, který konstatuje, že podle názoru právníka 
nebyla VH řádně svolána. Za svůj mylný názor se omlouvá a uhradí polovinu 

nákladů na právníka pana Mahdala. Zároveň však žádá ing. Dolejše o vyjádření, 
proč kontaktoval právníka pana Mahdala, když není účastníkem sporu? Pan 
Dolejš sdělil, že má plnou moc od pana Mahdala k projednání s jeho právním 

zástupcem. 
Slovo si vzal ing. Dolejš a vysvětloval proč nesouhlasili s platností VH v Tišnově 

kde bylo jen 22 lidí. 
Ujišťoval přítomní, že se mu jedná pouze o dodržování stanov a že bod jedna 
z dopisu dne 18.10. stále trvá . Konstatoval tak po projednání s právním 

zástupcem pana Mahdala, kterému právě volal.  
Pan Ing.Dolejš informoval přítomné, že má plnou moc od pana Mahdala.  

Pan Ing.Koktan dále informoval přítomné o e-mailem zaslané korespondenci, kde 
je plná moc k zastupování pana Mahdala na VH, ta však panem Ing.Dolejšem 
nebyla mandátové komisi,ani cechmistrovi řádně předložena a pan ing.Dolejš jí 

nepřijal, protože se domnívá, že se jedná o tak závažnou věc, že se měl pan 
Mahdal VH zúčastnit. 

Pan Bartoš navrhuje odvolání člena cechu Borise Mahdala, který záměrně 
poškozuje dobré jméno cechu.  

Cechmistr informuje přítomné členy, že to je jen v pravomoci VH, pokud bude 
podán návrh na odvolání, může o tom VH rozhodnout. 
Ing. Fráz zpochybňuje význam kontrolní komise na účetnictví, když se jedná o 

laiky a není zpochybňován způsob zaúčtování.  
Činnost Dozorčí rady je nyní dostačující a též nezávislá. 

Cechmistr Ing.Fráz upozornil na dodržení programu jednání, kdy je třeba 
hlasovat o zmíněných bodech, tak abychom mohli dát podklad pro odpověď 
právnímu zástupci na dopis ze dne 18.10.2012 pana Mahdala.O dalších bodech 

jako odvolání pana Mahdala z představenstva budeme hlasovat dnes později po 
projednání těchto bodů. 

Hlasování o jednotlivých bodech 
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Bod č. 1 - bude písemně prohlášeno a zasláno právnímu zástupci, pro 44, zdrželi 
se 2 

bod č. 2 - byl podán protinávrh neustavovat komisi, pro 39, zdrželo se 7 
bod č. 3 - poplatky uhradí ing. Koktan a ing. Fráz, pro 4,  zdrželo se 8, proti 34 

Výsledek hlasování bude zanesen do usnesení. 
Předseda mandátové komise ing. Schwarz informoval VH, že jeden člen  

Ing. Dolejš se z další účasti na VH z naléhavých pracovních důvodů omluvil  
a konstatoval, že od tohoto okamžiku je přítomno 45 členů - platných hlasů. 
 

8. zpráva z činnosti jednotlivých sekcí + návrh plánu na rok 2013 
 

Zprávu o činnosti přednesl ing. Fráz  
–   Zaměřit se v roce 2013 na pět hlavních směrů práce. 

- Zaměřit se na klíčaře a zámkaře – technická sekce, zvyšování kvalifikace. 

- Zaměřit se na spolupráci s výrobci, členy cechu v rámci projektu Bezpečná 
země 

- Propagace cechu MZS jako oborové organizace, která spolupracuje v rámci 
NSP2 a připraví podmínky pro rekvalifikace v rámci zákona č.179/2006 Sb. 

Ve spolupráci s HK ČR 

- V rámci rozpočtové kázně dodržet úrovně kladného výsledku hospodaření  
     i v roce 2013 

- Aktivně pracovat v Technické sekci, která v roce 2012 neměla svého 
mistra. Na další období se mi podařilo pro tuto práci získat kolegu Ing. 

Oldřicha Schwarze, který má zkušenosti a všichni jej známe z oblasti 
trezorové techniky. Věřím, že se nám společně podaří ve spolupráci se 
školícím střediskem v Sokolově paní Mgr. Ivanovové a Ing. Petra Koktana 

v Klecanech uspořádat opět pro naše členy zajímavá a přínosná školení, 
tak aby si každý klíčař či zámkař našel to své. 

- Cechmistr poděkoval mistrovi správní sekce Tomáši Pospíšilovi za jeho 
profesionální přístup a vyčerpávající neúnavnou práci při realizaci cílů, 

které jsme si na začátku roku stanovili. 

- Za odpovědnou práci v zahraniční sekci a především přípravu návštěvy 
veletrhu v ESSENU, poděkoval cechmistr  ing.Ivo Bukovi, který zajistil 

s předstihem setkání s cechem / asociací působícím v Německu již více jak 
45 let.  Komunikuje s ostatními asociacemi a připravuje tak půdu pro 

setkání  s kolegy na Ukrajině, Německu a Rakousku.  
 
Zpráva z HK-ČR  

Cechmistr pozdravil přítomné  jménem prezidenta HK Petra Kužela a konstatoval,   
že živnostenská sekce HK si váží naší práce a podporuje naše aktivity v rámci 

projektu Bezpečná země, které jsou v souladu i s její činností.  S dění na HK  
informoval cechmistr  o změně na postu tajemníka, kterého od 24.9. vykonává 

Mgr.Marek Kupsa. Nahradil tak Ivana Voleše, který odešel na vlastní žádost. 
Dříve působil v Regionálním operačním programu a na Ministerstvu kultury ČR. 
Jako zástupce cechu  se cechmistr  zúčastnil celkem čtyř jednání živnostenské 

sekce na HK a z jednoho jednání v době dovolené se omluvil. Dne 15.11. 2012 je 
další jednání v Praze. 

V rámci Memoranda na HK ČR, ke kterému jsme jako cech  přistoupili v rámci 
předkládání novely zákona o soukromých bezpečnostních službách, se cechmistr  
účastnil  4.října 2012 porady na půdě Parlamentu ČR,v bezpečnostním výboru a 

podvýboru pro obecní policii a soukromé bezpečnostní služby vedeného 
předsedou podvýboru poslancem Mgr. Zdenkem Boháčkem. 

Cechmistr upozornil, že se  jedná o zásadní změnu v otázce provádění technické 
pomoci, kterou dnes provádíme pod Koncesí ( Poskytování technické pomoci pro 
ochranu majetku a osob). Od ledna roku 2013 , pokud zákon projde ve 
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sněmovně a následně legislativní radou vlády, by měla být dnešní koncese 
nahrazena Licencí, kterou uděluje MV-ČR. Počítá se s dvěma lety přechodného 

období, kdy je nutné požádat o tuto licenci. Od roku 2015, už koncese platit 
nebudou. 

 
Zpráva mistr správní sekce pana Pospíšila 

Pan Pospíšil přednesl obsáhlou zprávu o činnosti této sekce, která bude 
samostatnou součást zprávy z VH. Viz. příloha. 
 

Zpráva mistr zahraniční sekce ing. Buka 
Ing. Buk informoval VH o činnosti zahraniční sekce, jejíž zástupci se zúčastnili v 

září veletrhu v Essenu. Náklady hradili z vlastních prostředků.  
Bude zpracována zpráva pro ELF za rok 2012, což je povinnost každého člena 
ELFu. 

Podrobná zpráva bude samostatnou součástí zprávy z VH.viz.příloha. 
  

Technická sekce 
Cechmistr ing. Fráz navrhuje za mistra této sekce ing. Schwarze. 
Cechmistr informoval, že v roce 2012 byly realizovány dvě školení a to 

v Sokolově a v Plzni. Třetí školení se na základě malého  zájmu členů cechu 
neuskutečnilo a bude přesunuto na 01/2013. 

V souvislosti s dosud neobsazenou pozicí mistra technické sekce bylo byl cech 
mistrem navržen kandidát ing. Schwarz. VH s tímto návrhem souhlasí hlasy 
všech 45 přítomných členů. Řídící schůze pan Sedláček konstatoval, že za mistra 

technické sekce byl zvolen pan Schwarz.    
 

Další jednání 
O slovo požádal předseda DR cechu Ing. Koktan. Konstatoval, že na základě 
vzniklé situace v cechu se rozhodl požádat jako předseda DR VH o vyslovení 

důvěry ( viz. zápis z jednání představenstva cechu 9.11. 2012 ). Na základě 
výzvy pana Borise Mahdala ze dne 10.11. 2012 k rezignaci DR se rozhodla celá 

DR požádat VH o vyslovení důvěry.   
Pro vyslovení důvěry  DR  a udělením mandátu k další činnosti ve stejném 
složení je pro 39 členů, zdrželo se 6.  
 

Následně cechmistr a předseda DR informovali o obsahu výzvy pana Borise 

Mahdala. Ve výzvě pan Mahdal uvádí, pakliže představenstvo a DR odmítne 
rezignovat, on sám s okamžitou platností odstupuje z představenstva z důvodů 
neustálého porušování stanov atd. 

 
VH rozhodla, že o rezignaci představenstva nebude z důvodů nepřítomnosti pana 

Mahdala hlasováno, neboť má VH za to, že své požadavky by měl pan Mahdal 
osobně přednést a odůvodnit. S tímto stanoviskem souhlasí 39 členů, zdrželi se 
4, proti 2. 
 

Na základě shora uvedeného, odmítlo představenstvo cechu rezignovat podle 
požadavku pan Mahdala.  

 
V souvislosti s tím, navrhl předsedající VH pan Sedláček hlasovat o přijetí 

rezignace pana Mahdala viz. odst. 2 jeho výzvy ze dne 10.11. 2012. 
S rozhodnutím souhlasí 39 členů, zdrželi se 4, proti 2.  

Rezignace pana Mahdala na funkci v představenstvu cechu byla VH 
odsouhlasena. Dopis s výzvou viz. příloha zápisu. 
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VH bylo dále odsouhlaseno, že po rezignaci pana Mahdala z představenstva, 
nebude prováděna kooptace dalšího člena, neboť představenstvo bude 7 členné, 

což plně vyhovuje požadavků stanov.  
S tímto souhlasí 45 členů.  

 
9. zpráva o hospodaření 

 
K 31.10.2012 je na BÚ u ČS a.s. 934.076 Kč, v pokladně je 8.630 Kč a máme 
nově pořízený drobný hmotný majetek v hodnotě 66.666 Kč. 

Závazky jsou ve výši 18.887 Kč za faktury před splatností a pohledávky 74.400 
Kč za členské příspěvky z roku 2011 a 2012 a poplatek za školení ve výši 400 Kč. 

 
Pan Sedláček předkládá návrh, aby ti členové, kteří nemají uhrazeny příspěvky 
za rok 2011 a 2012 byli vzati jako členové, kteří svou činnost v cechu ukončili. 

Pan Plachý předložil protinávrh, aby jim byla dána možnost členské příspěvky 
uhradit do konce roku 2012. Předsedající nechal hlasovat o protinávrhu. Návrh 

byl jednomyslně přijat. 
 

7. projednání pobočky CMZS ČR v Moravském kraji 

 
Představenstvo doporučuje VH schválit vytvoření pobočky pro Moravu. 
Pobočku by řídil ing.Schwarz ve spolupráci s panem Čapkem a Marákem. 

Pro hlasovalo 44 členů, proti 1. 
 

10. projednání tématického zájezdu do zahraničí 
 

Cechmistr představil záměr možnosti uspořádat zájezd do výrobního závodu 

SILCA v Itálii. Vzhledem k tomu, že je třeba jednak s předstihem zamluvit 
ubytování  a jednat zajistit dopravu autobusem, je třeba zjistit  zájem o tento 
tématický zájezd. Dále cechmistr informoval o termínu a průběhu akce. 

Termín: 03-04/2013 
Jednalo by se tedy o dvoudenní, doprava autobusem Praha – Brno – Silca. 

Jeden den odjezd z Prahy , Brno a v podvečer příjezd na místo. Ubytování  
a večeře. Druhý den po snídani návštěva závodu, oběd a zpět domů. 
Ubytování si hradí účastník cca 35 -45 euro/osobu + 5 euro snídaně 

Doprava autobusem hradí cech, předběžně oslovená autodoprava vychází na 85 
tis. 

Představenstvo ve spolupráci se členy by provedlo výběr dodavatele dopravy. 
Večeře a oběd by hradil závod SILCA. 

Pokud se rozhodneme že ano, je třeba schválit částku na dopravu, kterou 
představenstvo navrhuje hradit ze zisku z minulých období a dát jí do finančního 
plánu roku 2013. 

Dále je třeba do konce roku 2012 zajistit závazné přihlášky členů, kteří mají 
zájem, z důvodu zajištění ubytování. 

S uspořádáním zájezdu souhlasí 43 přítomných, zdrželi se 2 
 
 

11. projednání doplnění stanov 
 

Představenstvo doporučuje na návrh cechmistra, v roce 2013 nechat stanovy  
a jejich doplnění připomínkování pomocí vyvěšení na webové stránky. 
Připomínky a návrhy od členů zaznamenat a na jarní VH seznámit se stavem 

připomínek členy. Následně nechat vypracovat nové stanovy, které by 
připomínky a návrhy akceptovaly a které by byly v souladu s novým Občanským 

zákoníkem – zákon č.89/2012. Od 1.1.2014 občanská sdružení nahradí spolky. 
To se týká všech živnostenských společenství. Stát tak více dohlédne na jejich 
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fungování a má se zlepšit jejich transparentnost. Do roku 2016 mají sdružení 
změnit své stanovy .Sdružení se nemusí nově přeregistrovat. Na HK v rámci 

našeho působení v živnostenské sekci bude připravována příručka a semináře na 
toto téma. 

Hlasováním odsouhlasilo tento návrh všech 45 přítomných. 
 

12. návrh rozpočtu na rok 2013 + návrh plánu činnosti na rok 2013 

 
Návrh přednesl cechmistr Ing. Petr Fráz.  

V návrhu na rozpočet řekl cechmistr že bude více pragmatický a nebude 
navrhovat žádné odměny, kromě odměny za DPP s tajemníkem Oldou Říhou . 

Hospodaření se uzavírá až s koncem roku . Pokud ve zprávě o hospodaření, 
přednesené na jarní valné hromadě bude kladný výsledek, bude možné na 
základě doporučení představenstva a DR odměnu navrhnout. 

Tak jak se zmínil v plánu činnosti budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 
Pokud jinak neschválí VH v rozpočtu mimořádné výdaje, bude rozpočet 

vyrovnaný. Cechmistr přednesl návrh na mimořádné výdaje. 
Navrhl hradit náklady na dopravu  v rámci tematického zájezdu z výnosu 
minulých období dle výběru dopravce do maximální  výše 85.000 Kč. 

Představenstvo navrhuje použít částku 200 000 Kč z minulých období na 
propagaci cechu v rámci projektu Bezpečná země. Tato částka bude po 

projednání s výrobci a dovozci  členy cechu postupně  využita na propagaci 
cechu . Při jednání si klademe za cíl najít optimální řešení využití této částky. 
Pokud nenajdeme vhodné využití, zůstane tato částka k dispozici dále na účtu 

cechu. 
S návrhem souhlasí 43 členů, 1 se zdržel a 1 je proti. Návrh rozpočtu na rok 

2013 byl přijat. 
Návrh plánu činnosti na rok 2013 byl přijat .Souhlasí 43 členů, 1 se zdržel a 1 je 
proti. 

 
13. diskuze 

 
Pan Sedláček navrhuje VH vyplatit Pospíšilovi za zpracování zpravodajů částku 
10.000 Kč. 

S návrhem souhlasí 43 přítomných, zdržel se 2 
 

14. usnesení a závěr 
 

Návrh usnesení předložil VH ing. Buk. Usnesení bude samostatnou přílohou 
zápisu z VH. 
Usnesení schválilo všech 45 přítomných. 

 
Na závěr poděkoval pan Sedláček všem účastníků VH a jednání ukončil. 

 
 
Zapsal Oldřich Říha - tajemník 

 
 
 
 


