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Návrh - Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 6. prosince 2019.
Místo: Sídlo cechu, Na Vršku 67, Klecany
od 10 do 13
Přítomni:

Představenstvo DROmluveni –
Tajemník -

ing. Ivo BUK, ing. Petr KOKTAN,
Tomáš POSPÍŠIL, ing. Oldřich SCHWARZ,
ing. Luděk VRZÁK (za L. Beránka)
Tomáš SEDLÁČEK,
ing. Michal KLEIN, Václav Čapek,
Bc. Daniel ŠIMANDL,
Oldřich ŘÍHA

Program jednání:
1) Zastaralá technika – notenbook
Nový tajemník a pokladník – úvahy nad kandidáty
2) Stanovy CMZS
- revize – čl. 5 Práva a povinnosti členů – dodatky typu – zrychlený a usnadněný proces
přijímání nových členů
- revize – čl. 7 – Valná hromada – způsob hlasování – využití online hlasování (pro
hlasování všech i doma z PC nebo mobilu)
- revize – čl. 13 Zásady hospodaření – bod 3 – čl. příspěvek – konkretizace a možnost
úpravy výše příspěvku (návrhy FO vs. PO)
- celková revize stanov – všechny články – příprava na schválení VH květen 2020
3) Představenstvo
- systém práce představenstva dle navrženého schématu z min. zasedání – viz obrazové
přílohy – diskuze, návrhy
- příprava – úvahy – pro volební VH (navrhuji uskutečnit na kontaktním místě Cechuv Rajhradě, Stará pošta– info ing. Schwarz)
4) Organizační
- informace o pokračování prací na novém webu (viz také nový Mini Zpravodaj č.6/2019)
- návrh exkursí pro členy na rok 2020
- návrh školení pro členy na rok 2020
- informace cechmistra o jednání na Policejním prezidiu z 2. 12. 2019 – pokračování projektu
Zabezpečte se III.
Cechmistr Tomáš Pospíšil přivítal účastníky zasedání.
1. Zastaralá technika – notenbook
Nový tajemník a pokladník – úvahy nad kandidáty
Stávající počítač je pomalý a pracuje s Windows 7, kterým končí v únoru 2020 upgrade.
Ing. Koktan navrhuje, aby se nový počítač zakoupil až po volební VH pro nového tajemníka.
Pan Říha tento návrh podporuje, aby nový tajemník začínal podle svých potřeb a zvyklostí. Do
VH stávající počítač postačí.
Cechmistr pan Pospíšil je v jednání a agenturou TechSoup (www.techsoup.cz), která zajištuje
pro neziskovky software a hardware. Představenstvo bere tuto skutečnost jako informaci –
doporučuje před VH – 05/2020 žádný nákup či smlouvu o nákupu neuzavírat.
Ve Zpravodaji po novém roce (2020) bude zveřejněna informace, že Představenstvo vybízí
členskou základnu, kdo má zájem ujmout se funkce tajemníka a pokladníka - jako náhrady za
pana Říhu, který končí na vlastní žádost. Pan Říha upozornil, že je třeba sladit funkce
tajemník a pokladník se stanovami cechu čl. 8 odst. 5. Představenstvo volí ze svého středu
cechmistra, 1. a 2. zástupce cechmistra a pokladníka.
2. Stanovy CMZS
- revize – čl. 5 Práva a povinnosti členů – dodatky typu – zrychlený a usnadněný proces
přijímání nových členů
- revize – čl. 7 – Valná hromada – způsob hlasování – využití online hlasování (pro hlasování
všech i doma z PC nebo mobilu)
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- revize – čl. 13 Zásady hospodaření – bod 3 – čl. příspěvek – konkretizace a možnost úpravy
výše příspěvku (návrhy FO vs. PO)
- celková revize stanov – všechny články – příprava na schválení VH květen 2020
K čl. 5 stanov: pan Pospíšil navrhuje zrychlení procesu přijímání nových členů. Domnívá se, že
doporučení 2 stávajících členů není nutné. Ing. Buk souhlasí a Ing. Vrzák připomíná, že všichni
kdo vlastní živnostenský list či mají koncesi, tak či tak musí prokázat svoji bezúhonnost při
podání žádosti o ŽL. Úprava má zjednodušit vstup nových uchazečů a podpořit tak rozšiřování
členské základny.
K čl. 7 stanov: Na portálu Sousedé.cz, je nový nástroj on-line hlasování (www.onlinehlas.cz),
který lze za paušální poplatek (či za poplatek za jednotlivá hlasování) využívat pro hlasování –
jak při VH, tak při hlasování Představenstev, která se scházejí vícekrát do roka. Musí být do
stanov doplněna tato možnost, že lze hlasovat. Tato úprava má usnadnit a učinit rozhodovací
procesy pružnými, a zajistit také hlasování celou členskou základnou – či její podstatnou
většinou – díky možnosti hlasovat přes internet z domova, nebo z mobilu. Zajistí se tak řádné
hlasování většiny členů – i těch, kteří nejsou přítomní na VH (hlasovat však o návrzích takto
budou moci).
K čl. 13 stanov: Ing. Buk a ing. Vrzákem navrhují jednotné příspěvky jak pro FO tak pro PO.
Ing. Buk navrhuje částku 3.000 Kč za rok pro všechny.
Ing. Koktan požádal, aby pan Říha seznámil představenstvo se stavem financí.
Pan Říha informuje, že členský příspěvek pro FO je 2.000 Kč, mimo důchodců, kteří mohou
využit sníženou sazbu 500 Kč, PO platí příspěvek ve výši 5.000 Kč. Při současném stavu
členské základny se vybere v roce 2019 od PO 23x5000=115.000, FO důchodci
14x500=7.000, FO 37x2.000=74.000 celkem 196.000 Kč, dle návrhu na jednotný příspěvek
ve výši 3.000 Kč, který musí schválit volební VH, se vybere v roce 2020 58x3.000=174.000 Kč
a za důchodce 14x500=7.000 Kč celkem 181.000 Kč to je o 15.000 Kč méně.. Počet členů se
k 1. 1. 2020 sníží o 2 FO (pan Budín a Fábera ukončí na vlastní žádost členství). Příjmy by
měly být minimálně 250.000 Kč (mzdy 150.000, VH+spol večer 60.000, soutěž lockpikerů
10.000, platby HK+ ABŠ 30.000). Musí se počítat i s dalšími náklady, které se průběžně při
činnosti cechu objeví.
Podle pana Pospíšila bude možné výrobce a distributory požádat o sponzorský dar, v rámci
nově podepsaných Memorand o spolupráci, a díky zvyšování členské základny prostřednictvím
výrobců a distributorů, dále za získání nových zákazníků, na základě informací, které budeme
mít po zprovoznění nově koncipovaného webu – jeho zásahu a také díky mobilní aplikaci
zabezpečte se s databází našich členů.
Celková revize stanov: Cechmistr pověřil Ing. Vrzáka přípravou návrhu změn, kterou předloží
počátkem února na představenstvu a zde se návrh probere. Ing. Koktan doporučuje požádat
právní oddělení HK o posouzení návrhu.
Návrh změn je třeba představit na VH 2020 a nechat si je VH schválit.
3. Představenstvo
- systém práce představenstva dle navrženého schématu z min. zasedání – viz obrazové
přílohy – diskuze, návrhy
- příprava – úvahy – pro volebná VH (navrhuji uskutečnit v Brně – resp. V nové pobočce
Rajhrad u Brna – viz O. Schwarz
Cechmistr pan Pospíšil shrnul současný stav systému práce cechu a představu jak by mělo
pracovat Představenstvo podle nového návrhu. Členové Předstvenstva by měli/mohli být

nějakou formou odměňováni.
Je potřeba oslovit stávající členy Představenstva, zda budou v práci Představenstva
pokračovat. Ing. Koktan upozorňuje, že je potřeba oslovit všechny členy cechu, zda mají
zájem pracovat v Představenstvu. A to i na nového tajemníka. Přítomní členové
Představenstva připraví připomínky k navrženému schématu. Pan Pospíšil dá návrhy jako
informaci pro členskou základnu. Návrhy poslat po internetu všem členům Představenstva
k posouzení a případné oponetůře.
Volební VH je navržena na kontaktním místě Cechu do Rajhradu u Brna (v Areálu AZ Plotové
centrum, s.r.o.), počet účastníků by se v časovém předstihu vyžadoval potvrdit E-mailem
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s ohledem na kapacitní možnosti max. 40 osob.
Možnost
zajištění
coffeebreaku,
cateringu. Při větším zájmu z řad členů Cechu by se zajistila větší místnost v Brně nebo jeho
okolí (s přihlédnutím k dopravní dostupnosti), např. hotel VISTA v Brně–Králově Poli (kde již
v minulosti byla uspořádána VH Cechu). Předběžný termín je stanoven na 23. 5. 2020.
4. Organizační
- informace o pokračování prací na novém webu (viz také nový Mini Zpravodaj č.6/2019)
- návrh exkursí pro členy na rok 2020
- návrh školení pro členy na rok 2020
- informace cechmistra o jednání na Policejním prezidiu z 2. 12. 2019 – pokračování projektu
Zabezpečte se III.
Informace o pracích na novém webu jsou i v novém Mini Zpravodaji č. 6/2019.
Cechmistr Pospíšil informoval o úspěšném dokončení procesu žádosti o finanční grant spol.
Google (centrály pro Evropu ve Skotsku) udělovaný neziskovým organizacím pro podporu
jejich růstu a rozvoje. Proces, který byl zahájen v září (SoD s agenturou zajišťující zpracování
žádosti a všech podkladů podepsána 23. 10. 2019) je dokončen, po doložení dalších podkladů
(jako originál stanov, apod.), 6. 12. 2019.
Výsledkem je udělení grantu naší organizaci ve výši 10 000 USD (cca 250 000 Kč) měsíčně po
NEOMEZENOU DOBU – na textové PPC reklamní kampaně v síti Google. Jedná se tak o
historicky 1. aktivní placenou on-line reklamu cechu! Kampaně budou zaměřeny na propagaci
CMZS jako profesionální profesní organizace, členů a databáze v mobilní aplikaci i samotné
mobilní aplikace Zabezpečte se, prevenčních projektů BZ a Zabezpečte se, řešení a produktů
obsažených v Katalogu doporučených výrobků. Jedná se tak o komplexní řešení celoplošné
online propagace a reklamy CMZS a členské základny na podporu a zvýšení zájmu a preferencí
výběru u občanů ČR, laické i odborné veřejnosti!
Návrh na exkurze bude upřesněn, firma dormakaba předpokládá, že se uskuteční další zájezd
do Rakouska a podpoří účast členů na podzimním veletrhu v Essenu.
Návrhy na školení zašle Ing. Koktan. Zájem o školení projevilo v on-line dotazníku 18 členů.
Jednání na Policejním prezidiu PČR bylo ze strany MVČR odvoláno, pro kolizi s jiným jednáním.
Práce na projektu Zabezpečte se III. pokračují a je předpoklad, že budou pro všechny krajská
policejní střediska zhotoveny sady vzorkových panelů, podle pilotní sady, která byla dodána
Kr. ředitelství policie v Karlových Varech. Sety jsou pro edukaci široké veřejnosti policejními
složkami, v rámci projektu Zabezpečte se, s odkazy na databázi členů CMZS v mobilní aplikaci
Zabezpečte se.
Pan Říha požádal představenstvo o spolupráci se členy, kteří dosud neuhradil členské
příspěvky na rok 2019. Ing. Koktan zajistí jednání s ASSA ABLOY Door, firmou WINKHAUS
a s Ing. Dolejšem. Ing Schwarz osloví pana Krásného a Weinlich a Ing. Vrzák pány Liznu a
Trtka.
Dále pan Říha a Ing. Koktan znovu připomínají, že pro nové představy o fungování cechu,
placení všech členů představenstva, není dostatek finančních prostředků a je třeba navrhnout,
jakým způsobem k navýšení dojde. Cechmistr Pospíšil v této souvislosti poukazuje na novou
koncepci CMZS, kdy došlo ke zdárnému podpisu Memorand o spolupráci a vzájemné podpoře
mezi všemi členy výrobci a distributory, kteří díky tomu budou motivovat a stimulovat své
odběratele – nečleny, ke vstupu – tím se zvýší příjem ze členských poplatků. Dále je třeba: viz
bod. 2 zápisu – rozpracovat možnost sponzorských darů a dalších forem účinné spolupráce
s výrobci a distributory. Je tedy předpoklad o zvýšený zájem o členství, což bude navíc
podpořeno právě získaným finančním grantem Google, který zajistí aktivní propagační on-line
působení CMZS na nové členy, zvyšování poptávky po službách u stávajících členů.
A v neposlední řadě také novým webem, který ponese nově online formulář uchazečů
o členství (v souvislosti s revizí stanov viz bod č. 2). Cechmistr Pospíšil dále dodává, že další
finanční zdroje tvoří spolupráce s MV-ČR a PČR na projektu Zabezpečte se, na základě školení
preventistů PČR a tvorby newsletterů pro veřejnost a dalších podkladů.
Na základě souhlasu představenstva v září v Letňanech byly vyřazeny prostředky DHIM.
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Do majetku DHMI bude doplněna Standarda
cechu jako dar Ing. Fráze.
Tajemník informoval představenstvo s platností ochranných známek. Ochranná známka Cech
mechanických zámkových systémů ČR je platná do roku 2027. Doménu Bezpečná země,
zajišťuje inCUBE interactive s.r.o. a je platná do března 2020.
Dále platí požadavek na zajištění datové schránky, kterou je potřeba při zasílání přiznání daně
z PPO. Může zajistit jen pan Pospíšil jako statutární zástupce CMZS.
Příští VH by měla rozhodnout, zdali a jak by měly/mohly být propláceny odměny cechmistrovi
a členům představenstva. Názor FÚ je, že statutární orgán (cechmistr) nemůže pro cech
pracovat na DPP, ale musí být zaměstnanec, za kterého se odvádějí dávky a posílají potřebná
hlášení. Tím se samozřejmě navyšují finanční požadavky, které musí cech zajistit pro svoji
činnost.
Dále tajemník poskytl představenstvu informaci o nákladech na společenská setkání za
posledních 5 let. Přítomní se shodli na požadavku jasně vymezit výši finančních částek, které
může cechmistr bez schválení podepsat – případně se dohodnout na příštím Představenstvu na
nastavení pravidel. V minulosti to bylo 10.000 Kč. Je potřeba schválit VH. Představenstvo
doporučuje se k této praxi vrátit, než bude rozhodnuto jinak a pokud možno všechny výdaje
a závazky ze strany cechu nad částku 5.000,- Kč schválit předem na představenstvu.
Pan Sedláček, člen DR, požádal o vysvětlení použitých financí a vyčíslení přínosu pro členy
cechu s konkrétními dotazy, na které je potřeba reagovat. Jedná se o vyhodnocení akcí
„Zabezpečte se I a II“. Jaký bude poplatek za on-line hlasování, které je navrženo aktivovat.
Upřesnění nákladů a výnosů na školení preventistů PČR, kdo školení zajistí, kde se uskuteční,
jaká bude náplň školení. Dále navrhuje pokračovat ve školení, rekvalifikaci v oblasti zámkař
s podporou HK ČR.
Cechmistr pan Pospíšil sděluje, že přínosy projektu Zabezpečte se, spočívají v následujících
faktech:
1) Přínos, prestiž a kredit pro celou organizaci – společenský a odborný – spojením s PČR jako
hlavní realizátor preventivní akce pro celou ČR ohledně zabezpečení majetku. Z toho plynoucí
přidaná hodnota pro všechny členy CMZS
2) Přínos v podobě vzniku mobilní aplikace Zabezpečte se, kterou CMZS vyvinulo – kde se
nachází aktualizovaná databáze s veškerými kontakty a doporučením na členy CMZS –
přínosem je konkurenční výhoda našich členů oproti nečlenům – neb tito v aplikaci nejsou.
Návod na použití aplikace pro širokou veřejnost se nachází ve zpravodaji 2-3/2019. Přičemž
částku za vznik mobilní aplikace – která je v řádech cca 150 000 Kč – platil její pořizovatel –
což je PČR. Již v tomto je obrovský přínos pro členy, kteří jsou tak zdarma uvedeni v aplikaci
PČR – což se jedná o jednu z největších konkurenčních výhod před nečleny CMZS.
3) Přínos v podobě odkazů na kontakty na členy (propagace každého člena) v mobilní aplikaci
v Katalogu doporučených výrobků a také na samolepkách – označení provozoven, rozeslaných
celé členské základně – benefitem pro členy je identifikace své prodejny – auta-provozu – že
se jedná o profesionála a prověřeného odborníka: pro občany – nečlenové toto nemají.
Cech MZS-ČR takto vytváří velkou přidanou hodnotu celé členské základně – která díky těmto
vytvořeným benefitům – může působit s konkurenční výhodou na své zákazníky!
CMZS tedy vytvořilo a dává k dispozici velké množství přínosů v různých rovinách, které
členové mohou využít, je k tomu zapotřebí ovšem také aktivní zájem samotných členů a
propagace těchto výhod jejich vlastními silami – tj. aktivním působením na své zákazníky
v informační rovině o tom, že jsou těmi správnými profesionály – že je zákazníci poznají podle
označení provozovny – log BZ, CMZS, Zabezpečte se na svých webech apod.
Finanční přínos z projektu Zabezpečte se I. Cechmistr Pospíšil požádal o vyčíslení pokladníka
O. Říhu (jelikož fázi Zabezpečte se I. Kompletně organizoval předchozí cechmistr P. Fráz.)
Finanční přínos z projektu Zabezpečte se II. byl +23 000 Kč do pokladny CMZS. Jednalo se
také o menší rozsah plnění než ve fázi I.
Dále ohledně poplatků za online hlasovací systém cechmistr Pospíšil sděluje – že registrace do
tohoto systému je zdarma – platí se pouze za uskutečněná hlasování – a to buď paušálním
měsíčním poplatkem (při mnohačetném hlasování) anebo poplatkem za každé uskutečněné
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hlasování. Nový ceník služeb online hlasování bude k dispozici po novém roce – cechmistr je
domluven s provozovatelem na zaslání aktuálního ceníku v 01/2020. Jakmile jej obdrží,
poskytne veškeré informace a výhody tohoto systému členům Představenstva a DR.

Příští jednání představenstva je plánováno na pátek 21. února 2020 od 10 hodin do Klecan.

Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast.
Jednání bylo ukončeno v 13,45 hodin.
Dne 17. 12. 2019 zapsal: Oldřich Říha - tajemník Cechu MZS ČR, a upravil po konzultaci se
členy představenstva cechmistr Tomáš Pospíšil dne 21.12.2019.

