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Zápis z jednání mimořádného představenstva Cechu MZS ČR dne 17. května 2019. 
 
Místo: TREZOR TEST Klecany 
od 9 do 11 

 
Přítomni: Představenstvo -      Ladislav BERÁNEK, Václav ČAPEK, Ing. Ivo BUK,  

                              Ing. Michal KLEIN, Ing. Petr KOKTAN, Tomáš POSPÍŠIL,  
                              Ing. Oldřich SCHWARZ, Bc. Daniel ŠIMANDL 

  DR-   Ing. Martin ILČÍK, Tomáš SEDLÁČEK,  
  Tajemník -           Oldřich ŘÍHA 
                      
Jednání mimořádného představenstva, které je svoláno po náhlém úmrtí cechmistra  
Ing. Fráze zahájil Tomáš Pospíšil.  
Konstatoval, že představenstvo musí rozhodnout, kdo bude dále řídit činnost cechu, s ohledem 
na další spolupráci s MV-ČR a další činnosti, které jsou nyní rozpracovány a již v procesu. 
Semináře pořádané ve spolupráci s Policí ČR, na kterých měl Ing. Fráz přednášet zajistí JUDr. 
Koníček. V pondělí 27. 5. se uskuteční v Muzeu Policie ČR ve spolupráci s odborem prevence 
kriminality MV-ČR seminář pro domovníky-preventisty na téma zabezpečení bytů. Přednášet 
bude Bc. Šimandl.  
Účast na setkání s Interkey na výstavě ve Vídni 30. 5. - 1. 6. Ing. Buk zrušil. 
31. sněmu HK v Praze dne 23. 5. 2019, se zúčastní pouze pan Tomáš Sedláček.  
Informaci o úmrtí Ing. Fráze jsme zveřejnili ve spolupráci s EG-LINE a.s. S manželkou  
Ing. Fráze paní Lenkou Frázovou je pan Pospíšil v denním kontaktu a zjišťuje aktuální 
informace. Termín pohřbu není prozatím znám. Pravděpodobně se uskuteční ve Strašnickém 
krematoriu v Praze.  
Workshopy před jednáním VH v Pardubicích jsou zjištěny.  
Seminář Zabezpečte se, v rámci projektu Zabezpečte se, BZ a Evropských dnů prevence proti 
vloupání v Muzeu PČR v termínu 19. 6. 2019 – je zajištěn panem Pospíšilem a Šimandlem. 
Dle stanov byl svolaným představenstvem pověřen vedením cechu 2. zástupce cechmistra pan 
Tomáš Pospíšil (1. zástupce Ing. Schwarz pro pracovní zaneprázdnění, a nedostatek 
potřebných informací a souvislostí o probíhajících projektech, tuto funkci nemůže vykonávat). 
Představenstvo dále pověřuje pana Pospíšila nakládáním s BÚ do další volební VH. 
Pan Pospíšil již převzal závazky za plnění a realizaci úkolů v rámci rozběhnutých projektů 
(Zabezpečte se, rozšíření mobilní aplikace o Trezory a mechatroniku, Bezpečná země, For-Arch 
2019, ABŠ, odborné semináře, ve spolupráci s PČR, MV-ČR, Středočeským Krajem).  
Pan Pospíšil doporučuje inovovat webové stránky, které jsou již zastaralé.  
Pan Čapek navrhuje vybudovat virtuální úložiště, kde by se ukládaly všechny cechovní 
dokumenty. Pan Pospíšil to prověří v rámci poptávky na inovaci webových stránek. 
Policie má zájem na další spolupráci, o čemž byla ujištěna panem Pospíšilem.    
Ing. Buk říká, že je nejdůležitější, aby se pokračovalo v započaté práci. Je možné rozšířit 
spolupráci s organizacemi, které by nám pomáhaly s prezentací cechu.  
Bc. Šimandl se myslí, že je potřeba podpořit a nadále podporovat řemeslnou práci členů CMZS.  
Účast na veletrhu FOR-Arch 2019 řeší JUDr. Koníček s panem Pospíšilem. 
Pan Říha doporučuje svolat po VH ještě jednou představenstvo, na kterém by se projednaly 
náležitosti vyvolané úmrtím cechmistra Ing. Fráze. Jedná se například o nové licenční smlouvy, 
zajištění datové schránky, úkoly uvedené v zápise z 26. dubna 2019. Dále o převedení 
materiálu, DKP, razítek, podkladů od nově přijímaných členů, pokladní hotovosti, faktur, 
platnosti ochranných známek atd. Dále s Ing. Kleinem doporučuje nazvat podzimní soutěž 
lockpikerů „Memoriálem Petra Fráze“. 
 

1. Představenstvo pověřuje vedením cechu pana Tomáše Pospíšila všemi hlasy přítomných 
členů představenstva. 

2. Dosavadní adresa na zasílání pošty Nádražní 62, Praha 5 bude na webu změněna na 
adresu, kterou poskytne pan Pospíšil. Všichni přítomní souhlasili. 

3. Představenstvo souhlasí se zvýšením DPP pro Pospíšila na částku ve výši  
6.000 Kč měsíčně (ze které bude cech platit 15% daň FÚ Praha-východ) všemi hlasy 
přítomných členů představenstva. 
 

Pro VH byla provedena kontrola účetnictví za účasti členů DR Ing. Ilčíka a pana Sedláčka.  
 
Dne 17. 5. 2019 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR 
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