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1)

O

zahájení, přivítání hostů se ujal cechmistr

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a přivítání
Volba komisí (mandátová a návrhová )*
Zpráva mandátové komise
prezentace hostů a novinek . Aktuálně z příprav na ELF 2OL7 Praha.
Aktuatizace katalogu v,ýrobků v rámci BZ.
Kontrola plnění usnesení z minulé VH
Zprávao činnosti představenstva cechu, zprávaiednotliv'ých sekcÍ.Plán Činnosti
na r.2O17, Nová ČStU pro školy a školská zařízení
8. vypořádání připomínek nov,ých stanov cechu dle Noz

9.
10.
11.
12.
13.
t4.

Zprávataiemníka cechu
představení kandidátů a přijetí nov,ých členŮ, předání Členských listŮ

Organizační - různé
Diskuze
Zpráva a usnesení návrhové komise
Usnesení azávér
Občerstvenív průběhu VH bude zajištěno.
oběd 13.30 - 14.50 hod , předpokládané ukonČení15:00 hod.
ČlenY
Byl přečten návrh programu ,ktený byl odsouhlasen všemi přítomnými oPrávněnými
Pro : 25 členů,
připomínky - bez připomínek,

Váženékoleqyně, váženíkoleqové,váženíhosté,

Cechmistr záraveň hostům poděkoval za jejich přítomnost a také Poděkovat kolegŮm, kteří
zde mďli své exponáty.

2.
-

Volba komisí

Návrhová: pan Buk, Marák, Šrubař

Komise byla jednomyslně schválena

-

Pro 25 členů
Mandátová: pan Schwarz, Ptáčník,Boháček
Pro 25 členů

Komise byla jednomyslně schválena

Následuje sčítáníoprávněných přítomných členŮ a v této době byli vYzvání hosté abY
přednesli své prezentace. _ lvo BUK prezentace KABA EXPERT

4

prezentace

prezentace, které nám členům
cechmistr poděkoval hostům za velice zajimavé a přínosné
odborníci ve
pomůžoupřivykonávání každodenní praxe, tak abychom byli vždy bránijako
svém oboru.

5

Zpráva mandátové komise

předseda mandátové komise pan Schwarz
Následuje ohlášení počtu přítomných členů.
jenž byl 25 členůa 7
seznámíl VH s výsleákem sčítánípritomnYch oprávněných členů,
a vyhlásil
členůomluvených. cechmistr v souladu s jednacím řádem ukončil řádnou VH
1Ominutovou přestávku. Po přestávce pokračovala náhradní VH.
Následuje znovu zahá4ení náhradní valné hromady. VŠichnipřítomní Znovu PodePsali
prezenční
listinu a mandátová komise po sečteníhlasů ohlásila

25 přítomných oPrávněných

ČlenŮ.

1.
2.
3.

Aktualizace katalogu v,ýrobků v rámci BZ,
Kontrola plnění usnesení z minulé VH
Zprávao činnosti představenstva cechu, zprávaiednotliv'ých sekcÍ.Plán Činnosti
na r.2}t7. Nová ČStU pro školy a školská zařizeni
4. vypořádání připomínek nov,ých stanov cechu dle Noz
5. Zprávatajemníka cechu
6. představení kandidátů a přiietí nov,ých členŮ, předání Členských listŮ

7.
8.
9.
10.

Organizační - různé
Diskuze
Zpráva a usnesení návrhové komise
Usnesení a závěr
Občerstvenív průběhu VH bude zajištěno.
oběd 13.30 - 14.50 hod , předpokládané ukonČení15:00 hod.

Náhradní vH pokračovala schválením programu NvH, všemi přítomnými členy
jednomyslně.

l.Aktualizace katalogu v,ýrobků v rámci BZ. ( Filip Tošovský - prezentace

}

2. Kontrola ptnění usneseni z minulé VH

z minulé VH a
Cechmistr dále pokračoval dle schváleného pro9ramu. PřeČetl usnesení
konstatoval jeho splnění
Usnesení
VH bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti představenstva cechu za rok 2015
- Zprávu o stavu financí k 19.11,2015
- Zprávu o stavu členskézákladny
VH schvaluje:
Plán činnosti pro období 2016
Přijetí nového člena Tetra Security
lró Koktana pro rok 2016 jako mistra technické sekce
ZáXoupení nového počítačepro účelycechovní agendy
Odměnu pro tajemníka 5.000 Kč/měs.
Odměnu správní sekce 3-000 Kč/měsSníženípiíspěvku pro cechmistra z 5.000 Kč/měs. na 3.000 Kč/měs,

_
-

VH ukládá:

Plnit plán činnosti - Ano ve všech směrech
_ Umístit na Úeb zákon o bezpečnostních službách - iak bude schválen, zatím není
jasné v jaké podobě bude zveřejněn poslanci,
_ Cechmistr zahě4í činnost vádouci ke změně sídla cechu na adresu Na VrŠku67,
Klecany Ano bylo provedeno
_ informace o nutnosti na této vH odsouhlasit změnu sídla zpraha na klecany,

Společně s usnesením o změně sídla bude v příštímtýdnu Podán návrh do rejstříku.

VYŠkově
Vypořádání připomínek a schválení stanov proběhne dle programu na dneŠníVH ve

3. Zpráva

o činnosti představenstva cechu

představenstvo se dle plánu činnosti zaměřilo od začátku roku na plnění PlánŮ stanoveného
v Rychnově na podzim

Činnost v období 2016
yáženékolegyně a kolegové, máte před sebou dvojčíslozpravodaje, které z větŠÍČástitéŽ
informuje o dění a našíčinnosti v roce 2016

_

-

Zalrštovali jsme vprůběhu roku i nadále vzdělávání ČlenŮ ŠkolenízÚnora se
přesunuló na dubán-květen a o jeho konání jsme informovali na webových stránkách,, Stále
však probíhajíškoleníorganiŽována členy cechu H+B grouP a Školícíhostřediskaa
TREzoRTEsTu v klecanech o jejichž termínech pravidelně informujeme na webu cechu
zasíláme informace emailem.
V rámci pravidelných jednání představenstva cechu byl projednán Plán odborných
a
školeni se zaměřením na Ěgislativu . Z néhožVám mohu aktuálně Představit shrnutí
doporučenív rámci EET, která se nás dotýká v dalšíetapě zavádéni,

_

_

Zprostředkovávali jsme setkání v rámci odborných seminářŮ a výstav v oboru. ^Měli
jsme úspěšnouúčastceóhu v rámci 8. ročníkuodborné uýstavy FSDaYs a FORArch 20't6
jsou vYŠŠÍ
neŽ tY v
v termínu 2O.-24.záři 2016, zde jsme po zvážení nákladŮ, které
2015, jsme v představenstvu ňakloněni k dohodě s pořadatelem, která bY umc
pr"r.ni^"i v menšímměřítku a společnou s MV, kde by se nákladY Podstatně snÍŽili.

_

škola"
vystupovali jsme jako odborný garant. na jednodenní konferenci ,,Bezpečná vČele
naŠizástuPci
v praze dne 26,5,2óto u prostorách técninicre knihovny. Zde se zúčastnili
zabezPeČeníŠkola
s cechmistrem debaty v rámci panelové diskuze nad problematikou
policie ČR pokračovala výstava a
školských zařizení. Ěo jarní vH v prostorách mu_zea
domluvit
prezentace cechu proprt"lll Bezpečná země, , Podařilo se s vedením Muzea
"
prezentaóe, tedy do 11 .6. 2016, kdy se konala Muzejní noc na
dlouhodobé umístěni'nasi
certifikované zabezPeČení
které cechmistr ,"|.iit komŮnikaci s návštěúniky na téma správné
pomocí mechanict<Ycn záOranných prostředků,
výrobkŮ a nYní
Na všech těchto akcích jsme zabezpečovali distribuci katalogŮ doPoruČených
spolupracujeme s výrobci na aktualizaci.

_

na
Aktivně jsme se podíleli v rámci našíúčastiv Živnostenské sekci Při HK-ČR
dalŠÍm
s
stanovených úkolech _ Cechmistr se zúčastnildvou jednání Ž.s l v listoPadu.
CR a
členem představenstva zastupoval cech u příležitosti setkání na Hradě s Prezidentem
nezďlem
a
síla
pohovořil nad tématy, které nás nejvíce trápí. Což byla kvalifikovaná Pracovní
o
,t"o]i"r, o učebnío'bory, kde by só mohlo'zámkařské řemeslo dostat do uČebníchosnov- na
.pálu'pra"i s HK informujeme v aktualitách zejména o tématech z naŠeho oboru
webouých stránkách cechu.

_

jsou
Uskutečnili jsme na podzim setkání s představiteli lnterkey V DráŽďanech , kteří
konání
téžčleny organizace ELÉa projednali jsme již započatébody spolupráce pro
konventu
rámci
v
plánované
setkání
konventu 2017 v praze. Toto setkáni navazovalo na
v Dánsku, ktený se uskutečnil ve dnech 20 - 22.5. 2016. Zde nám bYl slavnostně Předán ,,
mesengeť' posel mezi zámkaři, kteriý jsem přivezl na VH,

_

připravili jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří revizi stanov na základě doŠlých
připomínek a v návaznosti na'NoZ, tak abychom do konce roku 2016 Mo materiálY Předali
na rejstřík
na'rejstřík. - Revize stanov je dnes součáŠtiprogramu a následně bude Předána
k zaknihování.

_ VydalijsmevelektronickéatištěnépodoběZpravodaj 1+dvojČÍslotedY3x-dnesse
seznamujete s dvojčíslem2 a3 vydáním v tomto roce,
_ V rámci spolupráce s ostainími Spolky a v rámci zajištěníodborné kvalifikace ČlenŮ
cechu,

jejímŽ PrŮběhu
Jsme podpořili velmi úspěšnou výstavu LOCK FEST v Karlových Varech, o
Vás téžinformujeme ve dvojčíslezpravodaje,

jetřeba uvést zájem našich členůinečlenŮ o rekvalifikaci,,zámkař", kterou zaČÍnáme
Zde 'hlavičkou
HK jakó autorizované osoby provádět. Předpokládáme jiŽ během roku 2O17
pod
budeme moci zaslat termíny.

_

bude vydán začátkem roku 2017 v nákladu 1000
Nový katalog Doporučených výrobků
-tla
tomto úkolu bude spolupracovat Pan ToŠovskýa
kusů a bude easioji ártuatizován.
Pospíšil.
Convent ELF 2017 vpraze, ktený je plánován vtermínu od 19. Do 21.5.2017,
V programu je momo jiné plánována korrfeience, výslavy, školenía seznámení ÚČastníkŮ
část PříjmŮ je
; čŘ.' Ňýni'r" již z§uštěn web Conventu www.elf2Oi7.com, Hlavní
jako
předpokládána i pron4*u ploch jednotlivým_vysiavouatelŮm. RozpoČet je uvaŽován
přebýtkový s plánovaným ziskem kolem 150 000 Kč,
Jednání předsiavenstva cechu a dozorčírady se uskutečnilo dne 16,3.2016
26-5.2a16
v Klecanech, Zde jsme doporučili kandidáty na sněm HK, ktený se konal
Václava
v olomouci a to záŠtupce céchmistra oldřicha Schwarzce a Člena představenstva
jsme
Vás
sněmu
na
MiroŠév"síka. Tito kandidáti se také účastnilia o dění
Ó;Óř;
informovali prostřednictvím www. stránek.

_

_

;

_

cech

na zpracování nové normy čsru 73

4400.
Školách, na
V průběhu března se konali ve Středočeskémkraji semináře o BezPeČnosti ve jednotlivých
policí čR podíleli. školeníbyla konána v
ktených jsme se ve spolupráci s
zábranných
okresních městech, lng, Fráz zde přednášel o certifikovaných mechanických
Generálního
prostředcích , které lze aplikovat na školy a školská zařízenÍ.Zqména sYstémY
klíče,únikovécesty a související certifikáty na které odkazuje nová norma

spolupracoval

_

jí
je
Konečně nová norma čsN zs 44oo vstoupila v platnost a od 1.9-2016 moŽné
aplikovat v rámci zabezpečení škol a školských zařízení.

Školských
V této souvislosti je třeba zmínit dva semináře, které se konali pro ředitele Škola
mnohé
zařizení ve středočeském kraji a v ústeckémkraji. Zde jsme mohli odPovědět na
možnosti
otázky, které ředitelé k normě měli. Dle mého názoru je třeba stále vysvětlovat
mechanických zámkových systémůa jejich neoddělitelné místo v této normě z Pohledu
je Plánován 2
efektivity a optimalizace zabezpečení. Toto bude také téma roku 2017, kdY
jedno
ročníkkonference o bezpečnosti škol v technické knihovně. Toto téma bude také
ztémat na konferenci v rámci Conventu ELF 2017 v Praze.

Dle plánu činnosti v rámci zámkařského podzimu jsme pořádali zájezd na bezPeČnostní
18 ŠlenŮ a
veletrh v ESSENU Security Essen v termínu 27-3o.g.2O16 . ÚČastnolo se celkem

pohodlně dovezl a zase
hostů. Podařilo se zajistit menšíautobus, Mercedes sprint, ktený nás
přivezl, Cestou na veletrh jsme dle plánu navštívili výrobní závod KABA MAUER, kde se
veČeře
montují trezorové zámky. Večer jsme na pozvání společnosti EGline Poseděli u
připravené v místnímpohostinství nedaleko Essenu. Účastníci měli na výstaviŠtimoŽnost
blížese seznámit s novinkami a produkty společnosti DORMAKABA, která zajistila vstuPenkY
na veletrh a polední občerstvení.Následně jsme měli moŽnost seznámit se i s dalŠÍmi
produkty známých výrobců jako ASSA ABLOY, EWA, SALTo, WINKHAUS, WILKA, SILCA,
KEYLINE, ToKoZ, a dalšívíce či méně známé, TéŽ jsme uskuteČnili návŠtěvu u expozice
ELF
kolegů z německého cechu INTERKEy, kde jsme měli letáČky a rollbanner Convent
2017.

V rámci plánu na rok 2017 navrhuje představenstvo schválit tyto hlavní bodY

1,

Dále zajišťovat v duchu stanov aktivní činnost cechu ve vztahu s odbornou i laickou
veřejností
Zajišťovat odborný růst našich členůa zprostředkovávat setkání s výrobci a sPolkY
v oboru

2.

3.

Zajišťovatve spolupráci s agenturou Garant lnternacional usPořádání Conventu ELF
2017 v Praze.

4.

Uspořádat Volební valnou hromadu po Conventu 2017

.

zapsat do usnesení : schvaluje plán činnosti na rok2017
4. Vypořádání připomínek v rámci revize

sTANoV dle NoZ

-

Prezentace stanov, čtenídůvodovézpávyVypořádání připomínek
Hlasováni o schválení stanov dle předlohy ze dne 26.11.2016.

Ano: 25

členů,

Ne: 0,

Zdrželse: 0

Výsledek: Stanovy cechu byly jednomyslně přijaty

Pra 25 členů

Zapsatdo usnesení : schvaluje stanovy cechu ve znění ze dne 26,11,20í6

5. Zpráva tajemníka cechu

Zprávao stavu financí a členskézákladny.
K24. 11.2016 bylo na BÚ u ČS a,s. 594.029,1O Kč, v pokladně bylo 0 Kč
je 122.495
a v provozní pokladně u tajemníka cechu je 1,165 Kč, Hodnota drobného majetku
Kč,
celkem. Po
Závazky nemáme žádnéa pohledávky byly k24. 11,2016 ve výŠi174-800 KČ
KČ,
splatnosti jsou pohledávky v hodnotě 127.8O0 Kč, ztoho za členskéPřísPěvkY 91.500
částru 27.5oo Kč tvoří příspěvky z minulých let, které jsou pravděpodobně nedobfiné.
osob máme 29
K dnešnímu dni evidujeme 89 členů.Fyzických osob je 60 a právnických

6. představení kandidátů

petr Říha -Zlín
_ doporučenípřijetí nových žadate]ůo členstvípřednesl cechmistr. Cechmistr Představil
pana ŘÍhu abY se
zájemce o členství,potvrdil jejich splnění všech podmínek přijetí a poŽádal
představili a řekl pár slov o své firmě a záměru vstoupit do cechu,

-

Následuje představení nových kolegů
Zdržel se: 0
Ne:
Pro 25
petr Říha
Zapsatdo usnesení : přijat za člena cMzs čR pan

členů

0,

o
Cechmistr novému členu panu Petrovi Říhovi pogratuloval k př'rjetí a vYjádřil PřesvědČení
jarní
jeho oprávněném členství,které doplní naše řady a bude oboustranným přínosem. Na
VH budou předány cechovní listy.

7. Organizaéní a různé
Bez dotazů a připomínek

8. Diskuze
- doplnit body do usnesení ohledně informace od AA a produktu RS.
zástupce AA na VH.
_ členovéceóhu vyjádřili podiv nad neúčastí
_ V diskuzi požaáál ing, Klein o vysvětlení, proč jsou členy cechu ti, kteří neuhradili vČas
jak budou tYto
člensképříspěvky. lng.-Fráz projedná ve spolupráci se Členy představenstva,
jednací
pohledávky uypoí,aoářy. Na baÉiootaz ohledně stanov byl ing. Kleina odkázán na
řád, ktený bude přizpůsoben novému znění stanov.

9. Zprávaa usnesení návrhové komise
panu Bukovi k PřeČteníbodu
Cechmistr poděkoval a dal pokyn předsedovi návrhové komise
usnesení VH
Pan Buk přečetI usnesení:

VH bere na vědomí:

_
-

Zprávu o činnosti představenstva cechu za rok2016
Zprávu tajemnika.Zprávu o stavu financí k listopadu 2016
Zprávu o stavu členskézákladny

VH Schvaluje:
- Nové znění stanov ze dne 26.11.2016

-

2aŤ

Přljetí nových členů
Plán činnosti na rok 2017
jaro
čránové,kteří jsou v prodlení se zaplacením členských příspěvkŮ, budou na VH
navrženi na vyloučení.

VH ukládá:

_

P]nit plán činnosti na rok 2017
Vložit nové stanovy cechu na rejstřík
představenstvu zařadit do programu jarní VH 2017 bod , ktený ukládá Členovi cechu
ASSA ABLoY podat vysvětlení k problematice produktu RS.

cechmistr poděkoval panu Bukovi a nechal hlasovat o přijetí usnesení

-

PRO

26 členů

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo jednomyslně přijato. Návrhová komise dáte svými podPisY odsouhlasila
a potvrdila.
cechmistr poděkoval všem přítomným členůma hostŮm za jejich ÚČast. PoPřál vŠemhezké
svátky a šťastný návrat do sqých domovů,

Následně ukončil náhradní VH a popřál všem dobrou chuť k obědu,

Ve Vyškově dne 26,11.2016
Schválil cechmistr

CMZS-ČR lng.

CECH MECHANlCKÝCH
zÁtvtxovÝcrr svsrÉuůčn

}la vršku 67, 250 67, Klecany
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