
Zápis z jednání Valné hromady Cechu MZS CR konané dne 21.11.2015
od 10 hodin v hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou

Proqram:

1. Zahájení a přivítání
2, Volba komisí (mandátová a návrhová ;x
3. Zpráva mandátové komise
4. Prezentace hostŮ a novinek v certifikačním procesu pro r,2016
5. Kontrola plnění usnesení z minulé VH
6. 7práva o činnosti představenstva cechu, zpráva jednotlivých sekci.Plán Činnosti

na r.2O76
7. Zpráva tajemníka , rámcový rozpočet na r. 2016
8. představení kandidátŮ a přijetí nových členŮ, předání členských listŮ
9. Legislativa-změna sídla CMZS Čn 1z Moskevské na novou)
10. Organizační - rŮzné
11. Diskuze
t2. Zpráva a usnesení návrhové komise
13. Usnesení a závěr

1. zaháíení a přívítání
]edenání zahájil cechmistr ing.petr Fráz, ktery přivítal přítomné, zástupce
nového zájemce o členství v CMZS společnost TETRA Security s,r,o. a ujal se
řízení schůze.
Seznámil ,přítomné s programem jednání VH. K programu nebyly vzneseny
připomínky a program byljednomyslně přijat.

2. Volba komisí hávrhové a mandátové)
Do návrhové komise byli navrženi ing. Ivo Buk, Ivo Marák a jiří PtáČník.
Do mandátové komise byli navrženi Jan Boháček, Tomáš Pospíšil
a Tomáš Sedláček.
Navržené složení komisí bylo bez připomínek jednomyslně přijato,

před sečtením přítomných členŮ CMZS informoval ing. Patr Koktan o novinkách v
certifikačním procesu. ]edná se o změnu norem ÉN 1627/2011, o zkouŠení podle EN
1630. Nově budou uzamykací systémy zařazeny do 4, 3,2, 1 skupíny. Na příklad
bezpečnostnítřída RC2=1 a tak dále. Na webu cechu bude pro naŠe Členy zveřejněna
porovnávací tabulka,

předseda mandátové komise pan Sedláček informoval o počtu přítomných, kterých je 26
a 5 členů se omluvilo.
Vzhledem k tomu, že není přítomna nadpoloviční většina členŮ ing. Fráz v souladu
s jednacím řádem ukončil jednání VH a svolal náhradní VH, která byla svolána na

10,30 hodin.
přestávka byla využita ke konzultaci s výrobci a k seznámení s vystavovanými exponáty.

Dne 21.11 .2a75 zapsal Oldřich Řitra - tajemní Cechu MZS ČR
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