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Zápis z jednání náhradní Valné hromady Cechu MZS ČR konané dne 21.11.2015
od 10,30 hodin v hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou
Program:

1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
B.
9.

10.
11.
12.
13.

Zahájení a přivítání
Volba komisí (mandátová a návrhová )*
Zpráva mandátové komise
Prezentace hostŮ a novinek v certifikačnímprocesu pro r.2OL6
Kontrola plnění usnesení z minulé VH
Zpráva o činnosti představenstva cechu , zpráva jednotlivých sekcÍ.Plán Činnosti
na r.2OL6
Zpráva tajemníka , rámcový rozpočet na r. 2016
Představení kandidátŮ a přijetí nových členŮ, předání členských listŮ
Legislativa-změna sídla CMZS Čn(z Moskevské na,novou)
Organizační - rŮzné
Diskuze
Zpráva a usnesení návrhové komise
Usnesení a závér

Jednání náhradní VH pokračovalo dle programu, ktený byl schválen na řádné VH.
3. zpráva mandátové komise
předseda mandátové komise pan Sedláček informoval o počtu přítomných, ktených je 26
a všichni podepsali prezentační listinu náhradní VH.

4.

Prezentace hostŮ a novinek v certifikačním procesu pro rok 2016
pan pavel pochobradský představil přítomným činnost firmu TETRA Security 5.r.o., Uvaly,
Vyrábějí Tetra mříže,na které mají zastoupení pro střední Evropu, dále mají
bezpečnostní přepážky pro banky, věznice a pod. Chlejí se zapojit proto, Že se vzájemně
výrobky doplňují (zámky, mříže) a mají řadu kontaktŮ v Evropě, Spolupráce je vhodná
pro projekt BZ,
Všechný potřebné náležitosti byly zaslány tajemníkovi cechu a firmu k přijetí doporuČují
ing. Fráz a ing. Koktan.
Se změnami v certifikačnímprocesu pro rok 2016 seznámil zasedání ing, Koktan již na
řádné VH.
5. Kontrola plnění usnesení z minulé VH
Byly uloženy tyto úkoly:
- dát na webové stránky prezentaci pozvání Konvent ELF 2Ot7 v Praze, splněno
- plnit plán činnosti, splněno
- aktualizaci stanov v návaznosti na nový OZ, je v plánu do konce roku 2016
- aktivně spolupracovat v rámci bezpečnostní sekce HK se všemijejími Členy, splněno
6. Zpráva o činnosti představenstva cechu. zoráva jednotlivých sekcÍ.Plán Činnosti na
r,2016
Cechmistr přečetl Zprávu o činnosti představenstva cechu od volební VH.
Zprávu o činnosti cechu : cechmistr Ing. Petr Fráz viz. samostatná příloha.
Cáchmistr se zúčastňujejednání živnoŠtenskésekce HK ČR-proběhla 3 jednánÍ,
spolupráce s bezpečností sekcí AGA
V rámci technické sekce se konalo 6 školení.Nově navrhuje představenstvo mistrem
Technické sekce ing, Petra Koktana. Nyní máme 2 místa kde se dá dělat ŠkoleníKlecany, plzeň a plánuje se Ostrava, nebo Olomouc. Příspěvek pro Člena na Školeníje
4o0 Kč.
Zahraničnísekce, byla uskutečněna cesta do Dublinu na jednání konventu 2015, při
jednání konventu byl pozvání prezidenta ELF na dneŠníjednánÍ, bohuŽel nepřijel.
Konání konventu 2Ot7 v Praze, by mělo významně posílit pozici CMZS a BZ.
Cechmistr seznámil VH s dopisem pro MEZA(Česká asociace výrobkŮ a stavebních
kování), ktery je rovnéžumístěn na našem webu.
Novelizace katalogu doporučených výrobkŮ se plánuje na začátek roku 2016.
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Cechmistr informoval VH o dopisu paní Skácelová a o vyjádření cechu k dopisu.
Paní Skácelová našla na webu pana Mahdala, ktený ji zklamal jak jednáním, tak cenou,
ale i doklady, které po špatnéopravě obdržela. Pak se obrátila na pana PtáČníka,kteď
vše uvedl do pořádku a udělal to zdarma, aby napravil pověst členŮ cechu.
Pan Mahdal ale již není delšídobu členem cechu.
7. Zpráva tajemníka rámcovÝ rozpočet na r. 2076
Zpráva o stavu financí a členskézákladny:
K Lg.n.2a15 bylo na BÚ u ČSa.s. 638.245,70 Kč, v pokladně bylo 3,644 Kč
a v provozní pokladně u tajemníka cechu je 1.9a2 Kč. Hodnota drobného majetku je
111.976 Kč.
Závazky nemáme žádnéa pohledávky byly k 19.11.2015 ve výŠi133.161 KČcelkem,
z toho za člensképříspěvky 39.000 Kč. Výše pohledávek je aktuální.
K dnešnímu dni evidujeme 87 členŮ. Fyzických osob je 59 a právnických osob máme 28.
Na poslední VH bylo Úkončeno členství7 FÓ a PO pró neplacení členských příspěvkŮ.
Na vlastní žádost v letošnímroce ukončili členstvípan FrantiŠek Rodr z Doks,
pan Slavoj Hloušek z Liwínova, pan Švingalstaršía pan ŠvingalmladŠÍze ZabruŠan,
firma JK Burian s.r.o. z Tachova, firma TRESYS s.r.o. ze Znojma a firma ROVEL Zlín.
K 31.12.2015 žádá o ukončeníčlenstvíze zdravotních dŮvodŮ pan Miroslav Orság

z kroměříže.
O členstvímá zájem firma TETRA Security s.r.o. Uvaly, zastoupená
panem Pavlem Pochobradským.
1ng. Fráz přednesl návrh rozpočtu na rok 2OL6: předpokládané příjmy za Členské
přispěvky, licenčnísmlouvy apod. jsou 400.0OO Kč. Katalog BZ bude rozŠÍřeno tři nové
zájemce. Rozpočet se předpokládá jako vyrovnaný, budou vydány nové katalogy
doporučených výrobkŮ. Lze předpokládat, že bude uspořádán záiezd k některému
výiobci. oó návinu usnesení'dává pořízeňí nového počítače.Dálě navrhuje DPP pro Řítru
5.0OO Kč, pro Pospíšila 3.000 Kč a pro Fráze 3.000 Kč.
pogratuloval k jejich přijetí a vyjádřil přesvědčení o jejich
Cechmistr novým čle
oprávněném členství,které doplní naše řady a bude oboustranným přínosem.
Na jarní VH jim budou předány cechovní lísty.
9. Legistativa-změna sídla CMZS ČR G Moskevské na novod
Zméňa sídla Cechu, bylijsme požádáni Renesancí Praha o změnu adresy, představenstvo
navrhuje změnu na TREZOR TEST Klecany, který má sídlo na vlastním pozemku
a je dlouholetým Členem CMZS.
VH schvaluje změnu 25 hlasy, jeden se zdržel.
Cechmistr ing. Fráz ve spolupráci s ing. Koktanem zajistí legislativní změny.
10. Organizační - rŮzné
ceď1 má možnost doplnit expozici v Muzeu policie, zde se dají pořádat i setkání se Členy,
ale i veřejností. Je možnost inovace expozice, která je v muzeu.
VH doporučuje pořádání dalšíhojednání VH na jaře v Muzeu policie Praha některou
sobotu v dubnu a podzimníVH uspořádat v říjnu v Humpolci termín sobota a v neděle.

17, Diskuze

p*, sedláč"k apeluje na výrobce, aby byli vstřícní k odběru menších mnoŽství klíČŮ
či výrobkŮ a nenutit k odběrŮm 200 ks klíčŮa 10 !s vložek. Diskuze probíhala mezi
účaátnítya na závěr slíbil cechmistr projednat s GŘ podmínky, aby byli vhodné i pro
malé odběratele. Ing. Koktan navrhuje pozvat produktového manaŽera ASSY ABLOY
na zasedání představenstva a projednat vzájemně tyto otázky.
Cechmistr poděkoval za prezentaci a odpověd^i na otázky a dal pokyn předsedovi
návrhové komise panu Bukovi k přečtení bodů usneseníVH.
Dne 21.11.2015 zapsal: Oldřich Řitra - tajemní Cechu MZS ČR
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Usnesení náhradní Valné hromadv §echu MZS ČR konané dne 21.11,2015
v hotelu Panorama, Rychnov nad Kněžnou

Předseda návrhové komise přednesl návrh 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
- PřUetí nového člena Tetra Security
- Ing. Koktana pro rok 2016 jako mistra technické sekce
- Zakoupení nového počítačepro účelycechovní agendy
- Odměnu pro tajemníka 5.000 Kč/měs.
- Odměnu právní sekce 3.000 Kč/měs.
- Sníženípříspěvku pro cechmistra z 5.000 Kč/měs. na 3.000 KČ/měs.

VH ukládá:
- Plnit plán činnosti
- Umístit na web zákon o bezpečnostních službách
_ Cechmistr zahájí činnost vedoucí ke změně sídla cechu na adresu Na VrŠku67,
Klecany
Hlasování o navrženém usnesení

Pro:
Proti:
Zdržel se:

26
0
0

Návrhová komise souhlasía potvrzuje podpisy

Jiří ptáčník

Ivo Marák

ing. Ivo Buk

Oeat,,*,l{-

".i-

Mostevstá 36722, r0l 00 Praha 10
lČ:613 83 3a1, DÉ: CZ6138334l

O

