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Zápis z jednání Valné hromady Cechu MZS-ČR, konané 24. 5. 2019 v Pardubicích. 
 
2. Zahájení a přivítání hostů VH CMZS – ČR. 
 
Přítomné přivítal plukovník Mgr. Novák, ředitel školicího zařízení. Poděkoval za pomoc při 
vybavení školicího střediska, zaměřeného na kriminální vyšetřování.  
Pozval účastníky na prohlídku školicího střediska, která proběhne před plánovaným 
obědem.  
 
Pan Pospíšil přivítal všechny přítomné členy cechu a hosty jednání VH, konané ve 
vzdělávacím zařízení Policie ČR. Díky skvělé spolupráci se zdejšími kolegy z řad lektorů a 
příslušníků kriminální služby a vyšetřování, za tuto možnost poděkoval. Ne vždy se 
podaří domluvit konání VH na takto zajímavém a pro veřejnost nepřístupném místě. 
Cituji pana Pospíšila: 
„Jak již všichni víte, zastihla naši organizaci nepříjemná a náhlá událost, úmrtí našeho 
cechmistra a kolegy ing. Petra Fráze. Rád bych Vás požádal, abychom před zahájením VH 
uctili jeho památku symbolickou minutou ticha.  
Informace o termínu posledního rozloučení sdělíme včas, jakmile se jej od rodiny 
dozvíme a převezmeme parte. Předpoklad pohřbu je od 3. do 7. června. 
 
Na základě usnesení mimořádného zasedání představenstva, svolaného na 17. 05. 2019, 
jsem byl, dle stanov, jako 2. zástupce cechmistra – pověřen vedením Cechu (1. zástupce 
kolega Oldřich Schwarz, pro pracovní vytížení, nedostatek potřebných informací ohledně 
rozběhnutých projektů se státní správou a lokalitou Brno, tuto funkci posunul na moji 
osobu). 
Zahajuji tímto VH  cechu pro rok 2019 – zde v Pardubicích a navrhuji, aby naši schůzi 
řídil kolega ing. Ivo Buk. Prosím, kdo je pro tento návrh?“ 
  
Všichni přítomní hlasovali pro návrh, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti návrhu. 
 
3. a 4. Volba komisí (mandátová a návrhová) a zpráva mandátové komise. 

Do mandátové komise byli navrženi: Ing. Klein, ing. Ilčík a Bc. Šimandl. 
Následné hlasování potvrdilo navržené složení komise.  
Z přítomných 15 hlasovalo pro návrh, 3 se nezdržel a nikdo nebyl proti návrhu. 
 
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Schwarz, pan Boháček a pan Polakovič. 
Z přítomných 15 hlasovalo pro návrh, 3 se nezdržel a nikdo nebyl proti návrhu. 
 
Předseda mandátové komise Ing. Klein informoval o počtu přítomných, kterých je zatím 
18.  

Dle nových stanov je VH řádná, pokud se jednání zúčastní minimálně ¼ registrovaných 
členů. Přítomno je 25% členů a jednání VH je usnášeníschopné a právoplatné. 
 
Řídící schůze ing. Buk seznámil přítomné s návrhem programu VH: 
 
1. 09:00 – 10:15 -Registrace účastníků VH CMZS-ČR  
2. 10:15 – Zahájení a přivítání hostů VH CMZS-ČR  
3. Volba komisí (mandátová a návrhová)  
4. Zpráva mandátové komise o počtu oprávněných účastníků VH  
5. Kontrola plnění usnesení z minulé VH  
6. Zpráva o činnosti představenstva za funkční období. Zpráva jednotlivých sekcí  
Technické, Zahraniční a Správní  
7. Zpráva DR  
8. Zpráva o hospodaření  
9. Plán činnosti na období 2019-2020 
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10. Prezentace firmy MUL-T-LOCK 
Prohlídka školicího střediska a oběd 
11. Přijetí nových členů  
12. Diskuze  
13. 13:30 –13:45 - Usnesení a závěr  
 
Z aktuálně přítomných: 17 hlasovalo pro, 1 se zdržel, 0 proti. Návrh programu byl 
schválen 
 
5. Kontrola plnění usnesení z minulé VH v Plzni. 
 
1) Všechny materiály z VH dát na webové stránky cechu. – SPLNĚNO 
2) Spolupracovat nadále s MV-ČR, PČR, ABŠ a AGA a AZKS. – SPLNĚNO A PLNÍ SE 
NADÁLE 
3) Zasadit se o propagaci členů v regionech – tento bod je průběžně plněn – členové 
CMZS jsou zmiňovaní a doporučovaní na regionálních seminářích pořádaných krajskými 
úřady ve spolupráci s MV-ČR, dále mobilní aplikací Zabezpečte se s databází členů CMZS 
a taktéž prostřednictvím katalogu Doporučených výrobků – díky distribuci na regionální 
služebny Policie ČR a distribucí na loňském veletrhu For-Arch 2018. Tento bod však stále 
trvá a je třeba jej zintenzivnit! 
4) Dokončit a vydat katalog doporučených výrobků do 15. 9. 2018. SPLNĚNO – a 
katalogy máme úspěšně téměř rozdané – je třeba udělat dotisk na letošní akce. 

6. Zpráva o činnosti představenstva za funkční období od minulé VH. 
 
Zprávu o činnosti za minulé období včetně zprávy o práci správní sekce přednesl  
pan Pospíšil a zpráva bude samostatnou přílohou zápisu z jednání VH. 
 
Zprávu o práci zahraniční sekce přednesl Ing. Buk. 
10. - 11. 5. proběhl v Boloni pravidelný výroční konvent ELFu, kde za sponzorství hlavních světových 
výrobců a dodavatelů proběhla výstava novinek v zabezpečovacím a otvíracím průmyslu, 
doprovázená sérií odborných seminářů a školení. Konvent navštívili členové Jiří Ptáčník a Bc. Šimandl. 
Z dlouhodobého hlediska však uvažujeme o utlumení vztahu s ELFem, neboť problematika, kterou 
řeší, není nám tolik blízká. Sám ELF hledá mezi obdobnými profesními mezinárodními asociacemi 
svoji další cestu. 
Zintenzivňujeme naši spolupráci s německou asociací Interkey, kde můžeme se nejenom přiučit 
praktické informace o tom, jak fungují klíčaři v Německu, ale můžeme přinést i vlastní zkušenosti  
(BZ, BŠ, otvírací dovednosti).  Byla naplánována návštěva konventu Interkey, konaného ve Vídni  
31. 5. - 1. 6., kde měly proběhnout pracovní rozhovory s prezidentem Interkey Ralfem Margoutem  
o způsobech vzájemné spolupráce. 
Ve Vídni byla též naplánována schůzka s prezidentem ARGE Hansem Weissenboeckem na téma 
uplatňování zásad GDPR v oblasti plánování a správy uzamykacích systémů. V souvislosti s náhlým 
úmrtím Ing. Fráze, byli jsme nuceni tyto aktivity odložit do budoucna.  
 
Zpráva technické sekce, kterou zpracoval Ing. Koktan přednesl Ing. Buk a bude 
samostatnou přílohou zápisu z jednání VH. 
Všichni přítomní souhlasili s předloženými zprávami bez připomínek. 
 
Z aktuálně přítomných: 22 hlasovalo pro, 0 se zdržel, 0 proti. Zpráva o činnosti za minulé 
období byla schválena. 
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7. Zpráva DR. 
 
Se zprávou dozorčí rady seznámil VH Ing. Vašík.  
Zpráva je samostatnou částí zápisu z VH. 
 
Z aktuálně přítomných: 20 hlasovalo pro, 0 se zdržel, 0 proti. Zpráva DR byla schválena. 
 
8. Zpráva o Hospodaření. Zpráva o stavu financí a členské základny. 
 
Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl pan Říha, který rovněž informoval stavu 
financí a členské základny k dnešnímu dni. 
V roce 2018 jsme hospodařili se ztrátou 132.876 Kč. Ztráta byla plánovaná vzhledem 
k hospodářskému výsledku roku 2017, kdy měl cech povinnost ušetřenou daň ve výši 
57.000 Kč utratit ve prospěch hlavní činnosti. Ušetřená daň vznikla zákonně 
odečitatelnou položkou ve výši 300.000 Kč. Ztráta je odpovídající. 
K dnešnímu dni máme 75 členů, fyzických osob je 51 a právnických 24.  
Od začátku roku 2019 požádali o ukončení členství pan Volkovjak a firmy WITTE NEJDEK, 
TETRA SECURITY a S-KEY SERVIS a bohužel úmrtím ing. Fráze se snížil stav na 
uvedených 75 členů.  
Na BÚ bylo k 17. 4. 675.690 Kč. 
Obě zprávy budou samostatnou částí zápisu z VH. Všichni přítomní souhlasili 
s předloženými zprávami bez připomínek. 
 
Z aktuálně přítomných: 20 hlasovalo pro, 0 se zdržel, 0 proti. Zpráva o hospodaření, 
stavu financí a členské základny byla schválena. 
 
9. Plán činnosti na období 2019-2020. 
 
S plánem činnosti seznámil VH pan Pospíšil. Plán je rozdělen na dvě části. První směrem 
k veřejnosti a druhá k naší organizaci. 
Podrobný rozpis plánované činnosti je uveden v samostatné příloze zápisu z VH. 
Všichni přítomní souhlasili s předloženým plánem bez připomínek. 
 
Z aktuálně přítomných: 20 hlasovalo pro, 0 se zdržel, 0 proti. Plán činnosti na období 
2019-2020 byl schválen. 
 
10. Prezentace firmy MUL-T-LOCK. 
 
Zástupce firmy M-T-L předvedl prezentaci nových výrobků, které má firma v současné 
době v nabídce. 
 
11. Přijetí nových členů. 
 
O členství v cechu projevili zájem dvě firmy, které své vize přednesli na představenstvu 
dne 26. 4. konaném v prostorách firmy dormakaba Česko. Jedná se o firmy ALKOM 
Security, European Security Company. Představenstvo doporučuje přijetí firmy ALCOM 
Security. S firmou European Security Company nemají členové představenstva dobré 
zkušenosti a proto její přijetí nedoporučují. 
Zástupce firmy ALKOM Security ing. Lanhaus VH seznámil s důvody, které je vedli 
k žádosti o přijetí za členy cechu, a stručně nastínil, jak by se chtěli, do činnosti cechu 
zapojit. 
Z aktuálně přítomných: 20 hlasovalo pro, 0 se zdržel, 0 proti. Přijetí firmy ALKOM 
Security a.s. za člena CMZS bylo schváleno. 
 
Firma European Security Company se jednání VH nezúčastnila. 
Ing. Klein konstatuje, že po přijetí firmy ALKOM Security je přítomno 21 členů cechu.  
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12. Diskuze. 
 
Ing. Buk informoval přítomné, že spolupráce s Interkey je odložena na jiný termín, než 
byla 31.5. Vídeň. Uvažujeme se stát jejich členem, jak již je uvedeno ve zprávě 
zahraniční sekce. 
Ing. Vašík připomíná, že najít aplikaci Zabezpečte se je někdy složité a doporučuje, aby 
byl přístup zjednodušen. Špatná přístupnost odradí řadu zájemců o aplikaci, kterou si pak 
nestáhnou pro svojí potřebu. 
Pan Pospíšil reagoval na dotazy z pléna ohledně činnosti a otevřenosti cechu směrem ke 
všem členům a potvrdil, že toto je jedno z prvořadých témat pro nadcházející měsíce, 
rovněž tak i role cechu jako mezičlánku mezi členy zámkaři a výrobci ve smyslu sdílení a 
předávání informací, trendů a novinek, stejně jako oborové vzdělávání a dostupnost 
informací. 
 
13. Usnesení a závěr. 
 
VH bere na vědomí:  

- Zprávu o činnosti cechu za období 2018-2019  
- Zprávu o stavu financí  
- Zprávu DR o hospodaření a činnosti za období 2018  
- Usnesení mimořádného představenstva ze 17. 05. 2019 
 

VH schvaluje:  
- Rozhodnutí představenstva o zvolení Tomáše Pospíšila, jako výkonného cechmistra do 
příští volební VH v roce 2020 
- Hospodaření za období 2018  
- pojmenování soutěže v lockpikingu „memoriál ing. Petra Fráze“ za předpokladu 
souhlasu paní Lenky Frázové. 

 
 
VH ukládá:  
- Všechny materiály z VH dát na webové stránky cechu.  
- Spolupracovat nadále s MV-ČR, PČR, ABŠ, AGA a dalšími institucemi.  
- Zasadit se o propagaci členů v regionech a na internetu, 
- aktualizovat a modernizovat cechovní web, doplněný o nové prvky automatické 
rozesílky novinek na členy a vytvořením prostoru pro burzu použitých strojů a případných 
dalších nabídek od výrobců  
- Aktualizovat a vydat 2. vydání katalogu doporučených výrobků – nejpozději do  
15. 9. 2019 (před For-Arch 2019).  
- Prohlubovat spolupráci s výrobci elektronických zabezpečení, dělat i školení v této 
oblasti. Bude se o tuto činnost rozšiřovat i mobilní aplikace Zabezpečte se.  
Všichni přítomní souhlasili s usnesením. 
 
Z aktuálně přítomných: 19 hlasovalo pro, 0 se zdržel, 0 proti. Usnesení VH v Pardubicích 
ze dne 24. 5. 2019 bylo schváleno. 
 
Nový cechmistr ukončil jednání Valné hromady a poděkoval přítomným za účast.  
Rovněž poděkoval kpt. Kubánkovi a Mgr. Novákovi, za poskytnutí jedinečné příležitosti 
konání VH v prostorách vzdělávacího zařízení PČR Pardubice.  
 
 

 
V Pardubicích dne 24. 5. 2019 
Zapsal Oldřich Říha 


