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 Cechu elektrické požární signalizace České republiky 

 
 
Základní ustanovení 

 
Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým 
sdružením založeným na zakládající schůzi dne 25.2.1993 podle zákona 83/1990 Sb. jako sdružení 
právnických a fyzických osob, podnikajících v oblasti výroby, montáže, projekce, revize, servisu, obchodu a 
poradenství elektrické požární signalizace. V souladu se zákonnou úpravou a stanovami cechu podporuje 
společné zájmy podnikatelů v oblasti EPS a přispívá k řádnému provozování činností v tomto oboru. Podle 
uvedeného zákona získal Cech EPS ČR svou registrací právní subjektivitu. Cech EPS ČR je kolektivním 
členem Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM (dále jen AGA) a Profesní komory 
požární ochrany (dále jen PKPO).  

 
Článek I.                              Název, sídlo, působnost a činnost Cechu EPS ČR 
 
1. Sdružení právnických a fyzických osob přijalo název "Cech elektrické požární signalizace České 

republiky" (zkrácený název: Cech EPS ČR) a bylo zaregistrováno pod reg. číslem VSC/1-14933/92-R na 
MV. 

 
2. Sídlem Cechu EPS ČR je Ukrajinská 1517/4, 101 28 Praha 10 – Vršovice, ČR.  
 
3. Působnost Cechu EPS ČR je vymezena platnými zákonnými ustanoveními a těmito stanovami. 
 
4. Činnost Cechu EPS ČR je zaměřena na zvyšování jakosti používaných certifikovaných systémů, 

profesionální úrovně projektové dokumentace, instalace a servisu zařízení EPS a zvyšování odborné 
kvalifikace členů v souladu s platnými evropskými předpisy a standardy. Cech EPS ČR hájí oprávněné 
zájmy členů sdružení.  

 
5. Cech EPS ČR spolupracuje s orgány státní správy a podává jim, z vlastní iniciativy nebo na vyžádání, 

návrhy, stanoviska nebo informace, týkající  se působnosti Cechu EPS ČR. 
 
6. Cech EPS ČR zajišťuje výměnu informací mezi svými členy i mezi spolupracujícími organizacemi. 

Zejména organizuje a provádí přednáškovou, školící, publikační a propagační činnost, spolupracuje při 
výstavách apod. 

 
7. Cech EPS ČR spolupracuje s AGA a PKPO zejména v oblasti legislativy, kvalifikace, vzdělávání a 

odborné způsobilosti členů a v oblasti zahraničních vztahů.  
 
8. Cech EPS ČR úzce spolupracuje s orgány Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV 

ČR, Českou asociací pojišťoven (ČAP), s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (ÚNMZ), Českým normalizačním institutem (ČNI), autorizovanými osobami (AO), 
certifikačními instituty (CI) a také s organizacemi zabývajícími se návaznou problematikou (EZS, SHZ, 
ZOTK a pod.). 

 
9. Posláním Cechu EPS ČR je : 
 
- ochrana života, zdraví, majetku a životního prostředí prosazováním kvalitních, moderních, certifikovaných  
systémů EPS a jiných protipožárních technologií 
- spolupracovat v této práci se svými členy, pojišťovateli, orgány státní správy a samosprávy, hasičskými 
záchrannými sbory (HZS) a mezinárodními organizacemi a institucemi 



- ovlivňovat rozhodování jednotlivců, široké veřejnosti a obchodního sektoru vztahující se k protipožární 
bezpečnosti 
- shromažďovat, analyzovat a publikovat statistiky, identifikovat trendy a propagovat výzkum 
- vydávat návody, doporučení a kodexy 
- podávat kvalifikované rady a informace 

   
Článek II.                                      Členství v Cechu EPS ČR  
 
1. Za člena Cechu EPS ČR může být přijata právnická nebo fyzická osoba, která vlastní Koncesní listinu,  

Živnostenský list nebo je registrovaná v ČR  a podniká v oblasti EPS nebo která přistoupí na plnění 
těchto stanov. 

 
2. Valná hromada, která je vrcholným orgánem Cechu EPS ČR, může na základě návrhu člena nebo na 

doporučení cechovní rady rozhodnout o přijetí dalších kritérií, jejichž splnění je nezbytné pro vznik 
členství. 

 
3. Podmínkou vzniku členství v Cechu EPS ČR je podání přihlášky, včetně zaplacení členského příspěvku. 

Členství schválí cechovní rada po posouzení splnění podmínek členství. Dokladem o členství je 
certifikát Cechu EPS ČR.  

 
4. Kolektivním členem Cechu EPS ČR může být také i jiná organizace nebo společenství (sdružující 

individuální členy). Práva a  povinnosti takového člena jsou upraveny spolkovou smlouvou. 
 
5. Čestným členem Cechu EPS ČR se může stát osoba navržená cechovní radou za zásluhy v oboru EPS. 

Toto čestné členství podléhá schválení valné hromady a je osvobozeno od placení členských poplatků.  
  
6. Na udělení členství v Cechu EPS ČR neexistuje právní nárok. 
 
 
Článek III.  Práva člena Cechu EPS ČR 
 
1. Člen má právo zúčastnit se všech akcí pořádaných Cechem EPS ČR, především valných hromad Cechu 

EPS ČR, kde má právo hlasovat. 
 
2. Zúčastnit se voleb a být navrhován a volen do orgánů Cechu EPS ČR podle volebního řádu. 
 
3. Vznášet připomínky a návrhy k práci Cechu EPS ČR a cechovní rady. Návrhy vznesené mimo valnou 

hromadu jsou projednány cechovní radou a navrhovatel je o výsledku jednání písemně vyrozuměn. 
 
4. Získávat pravidelně informace o jednáních cechovní rady a komise cechovní kontroly, jakož i jiné 

informace, týkající se zájmů členů Cechu EPS ČR. 
 
5. Obracet se na cechovní radu s žádostí o poskytnutí pomoci ve věcech odborně – technických. Žádost 

projedná cechovní rada a o výsledku uvědomí žadatele do 30 dnů od projednání. Tam, kde cechovní 
rada není kompetentní k poskytnutí řádné odpovědi na žádost, doporučí žadateli obrátit se na 
příslušný orgán. 

 
6. Používat na svých výrobcích, instalovaných zařízeních, projektech, technické dokumentaci, 

propagačních materiálech a výstavních stáncích grafické logo Cechu EPS ČR s dodatkem, že dotyčná 
firma nebo osoba je členem Cechu EPS ČR. 

 
7. Práva člena podle článku II. bod č. 4 se řídí podle ustanovení příslušné spolkové smlouvy. 
 
8. Čestný člen má právo zúčastňovat se valných hromad bez hlasovacího práva. 



 
Článek IV.              Povinnosti člena Cechu EPS ČR  
 
1. Řídit se stanovami Cechu EPS ČR. 
2. Dodržovat rozhodnutí přijatá valnou hromadou Cechu EPS ČR a cechovní radou.  
3. Dodržovat obecný etický kodex podnikatele. 
4. Platit stanovené roční členské příspěvky nejpozději do 30.6. daného kalendářního roku. 
5. Oznámit výkonnému tajemníkovi všechny změny ve své činnosti, sídle a pod.  
6. V případě sporu s jiným členem Cechu EPS ČR respektovat rozhodnutí cechovní rady. 
7. Při zániku členství odevzdat certifikát Cechu EPS ČR výkonnému tajemníkovi. 
 
 
 
Článek V.                             Ukončení členství v Cechu EPS ČR 
 
1. Členství v Cechu EPS ČR může být ukončeno na vlastní žádost, úmrtím člena (pokud je fyzickou 
osobou), zánikem člena (v případě právnické osoby), ztrátou nebo odejmutím koncese nebo 
živnostenského oprávnění na základě pravomocného zákonného rozhodnutí nebo hrubým porušením 
povinností člena. Za hrubé porušení povinností člena je považováno zejména neplnění povinností 
uvedených v článku IV. nebo zatajil-li nebo vědomě uvedl nepravdivé údaje, které jsou podmínkou 
členství. 
 
2. O ukončení členství hrubým porušením povinností člena rozhoduje cechovní rada. 
 
3. Rozhodnutí o ukončení členství sdělí cechovní rada členovi písemně do 30 dnů od projednání, přičemž 
mu oznámí, od kterého data bylo členství ukončeno. Proti tomuto rozhodnutí se může člen odvolat k valné 
hromadě Cechu EPS ČR. Rozhodnutí valné hromady je konečné. 
 
4. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení poměrné části již zaplaceného členského příspěvku.  
 
5. Členství je rovněž ukončeno zánikem Cechu EPS ČR. 
 
 
Článek VI.                     Cechovní orgány Cechu EPS ČR 
 
1. Nejvyšším rozhodujícím orgánem je valná hromada členů. Valnou hromadu svolává cechovní rada 

minimálně jedenkrát za rok nebo na návrh alespoň jedné třetiny členů cechu, nebo v případě řešení 
naléhavých záležitostí, které patří do působnosti valné hromady. 

 
2. Valná hromada zejména:  
 
a) schvaluje stanovy Cechu EPS ČR a jejich změny, volební řád a program valné hromady a jiné 

cechovní dokumenty 
b) volí členy cechovní rady a členy komise cechovní kontroly 
c) schvaluje na doporučení cechovní rady výši členských příspěvků na roční období, přičemž členský 

příspěvek je stejný pro každého člena a částka nemůže být vyšší než 5000,- Kč.  
d) schvaluje podmínky pro přijímání členů a ukončení členství v Cechu EPS ČR 
e) Schvaluje rozpočet na příslušné období 
f) Schvaluje výroční zprávu o hospodaření 
g) Schvaluje zprávu cechovní rady o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na další období 
h) rozhoduje o sloučení nebo zániku Cechu EPS ČR a o jeho majetkovém vypořádání předloženém 

cechovní radou. 
 
 



3. Volené funkce: 
 
a) Cechovní rada 
b) Cechmistr 
c) Výkonný tajemník 
d) Komise cechovní kontroly 
 
Z těchto volených funkcí náleží cechmistrovi a výkonnému tajemníkovi za vykonávanou činnost odměna, 
kterou schvaluje cechovní rada.  
 
4. Cechovní rada volí ze svých členů cechmistra a výkonného tajemníka Cechu EPS ČR. 
 
5. Cechovní rada je výkonným orgánem Cechu EPS ČR, má 13 členů a zasedá zpravidla jedenkrát za 

měsíc. Z jednání jsou pořizovány zápisy přístupné všem členům Cechu EPS ČR. Zasedání cechovní 
rady se, po předchozí domluvě s výkonným tajemníkem, může zúčastnit i zástupce kterékoliv řádné 
členské firmy Cechu EPS ČR. 

 
6. Cechovní rada zejména: 
 
a) organizuje odborné akce Cechu EPS ČR 
b) spolupracuje při přípravě technických norem, souvisejících s EPS 
c) zaujímá stanoviska k legislativním opatřením v oboru EPS  
d) spolupracuje s orgány státní správy při řešení problémů v oboru působnosti Cechu EPS ČR 
e) spolupracuje s pojišťovnami v oblasti zabezpečení majetku proti požáru 
f) zajišťuje hospodaření Cechu EPS ČR 
g) zajišťuje informovanost svých členů o novinkách v oblasti technické a legislativní týkajících se EPS, o   
     přípravě cechovních akcí a ostatních aktivitách Cechu EPS ČR 
h) zprostředkovává kontakty mezi členy Cechu EPS ČR i jinými subjekty 
i) řeší spory mezi členy Cechu EPS ČR 
j)  ustanovuje pracovní skupiny, komise a jejich předsedy 
k)  jmenuje nebo propouští výkonného tajemníka dle návrhu cechmistra 
l)  rozhoduje o místech a datech konání zasedání cechovní rady a valné hromady 
m) schvaluje pravidla pro interní řízení Cechu EPS ČR 
 
7. Cechmistr Cechu EPS ČR zejména: 
 
a) řídí činnost Cechu EPS ČR a cechovní rady  
b) jedná jménem Cechu EPS ČR 
c) zabezpečuje rozvoj Cechu EPS ČR 
d) zajišťuje spolupráci s AGA, PKPO a jinými organizacemi 
e) informuje tisk a ostatní média o činnosti a stanoviscích Cechu EPS ČR 
f)  zastupuje Cech EPS ČR veřejně a úředně 
g) prostřednictvím výkonného tajemníka realizuje rozhodnutí schválené valnou hromadou a cechovní     
    radou  
h)  dohlíží na práci výkonného tajemníka a cechovní rady 
ch) buduje vztahy mezi Cechem EPS ČR a partnerskými organizacemi, členskými firmami, politickými     
     orgány, mezinárodními organizacemi a eventuelně dalšími subjekty 
i)  navrhuje jmenování nebo uvolnění výkonného tajemníka 
j)  předsedá valné hromadě a cechovní radě, pracovním skupinám a komisím a jednáním, na kterých je    
    nominován je jako řídící 
k)  má stejné hlasovací právo jako ostatní členové cechovní rady a kdykoliv, kdy jsou hlasy vyrovnané, má  
     hlas rozhodující 
l)   může dosazovat pracovníky do sekretariátu dle doporučení výkonného tajemníka 
m) další pravomoci cechmistra jsou obsaženy v interních dokumentech Cechu EPS ČR 



 
8. Výkonný tajemník Cechu EPS ČR zejména:  
 
a)   řídí administrativní agendu Cechu EPS ČR 
b) zajišťuje a realizuje usnesení cechovní rady 
c) zastupuje cechmistra ve všech jeho činnostech 
d)   realizuje rozhodnutí uložené valnou hromadou a cechovní radou v souladu s nařízeními cechmistra 
e)   řádně dohlíží nad vedením účetnictví Cechu EPS 
f) pořizuje zápisy z jednání cechovní rady, valných hromad, pracovních skupin a komisí a všech dalších     
      jednání Cechu EPS ČR 
g)   vyřizuje korespondenci 
h)   udržuje vztahy s členskými firmami, pracovními skupinami a komisemi  
ch)  zabezpečuje přenos informací dle pokynů cechovní rady a cechmistra 
 
9.   Funkce výkonného tajemníka je slučitelná s funkcí zástupce cechmistra, nikoliv však s funkcí 
cechmistra. 
 
10. Komise cechovní kontroly (KCK) 
 
KCK je samostatný kontrolní orgán. Komise je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu, zasedá dle 
potřeby. Předseda a členové KCK mají právo účastnit se zasedání cechovní rady, kde mají hlas poradní. Ve 
své práci se komise řídí zásadami kontrolní činnosti, příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.  
 
11.   Jmenované orgány Cechu EPS ČR: 
 
a) účetní cechu 
b) sbor odborných znalců nebo poradců  
c) jiné orgány jmenované cechovní radou nebo valnou hromadou na základě potřeby 
 
Článek VII.                               Finanční hospodaření Cechu EPS ČR 
 
1.   Základními zdroji finančních prostředků cechu jsou : 
 
a) členské příspěvky, jejichž výši stanovuje valná hromada 
b) výnosy z činnosti a akcí Cechu EPS ČR 
c) příspěvky, dary a  obdobné příjmy od právnických osob a fyzických osob, spolků a sdružení, úroky 

z účtu u peněžního ústavu. 
 
2. Finanční prostředky slouží k úhradě : 
 
a) režijních nákladů Cechu EPS ČR  
b) nákladů na valné hromady a odborné akce Cechu EPS ČR 
c) odměny pro cechmistra a výkonného tajemníka  
d) ostatních nákladů. 
 
3. Cech EPS ČR jako právnická osoba hospodaří se svým majetkem na svůj účet. 
 
4. Cech EPS ČR je ve smyslu zákona 586/1992 Sb. ve znění jeho pozdějších dodatků a novel neziskovou 

organizací, která nebyla založena za účelem podnikání. 
 
5. Majetek Cechu EPS ČR spravuje cechovní rada a právo disponovat s ním má cechmistr, výkonný 

tajemník a případně osoby pověřené cechovní radou v rozsahu plných mocí, při zachování maximální 
hospodárnosti využití těchto prostředků.  

 



6. Zprávu o příjmech a výdajích finančních prostředků předkládá komise cechovní kontroly valné 
hromadě Cechu EPS ČR jednou ročně. 

 
7. Na řádné hospodaření Cechu EPS ČR dohlíží komise cechovní kontroly a o své činnosti podává zprávu 

valné hromadě Cechu EPS ČR jednou za rok. 
 
 
Článek VIII.               Všeobecná a závěrečná ustanovení 
 
1. Volební období Cechu EPS ČR je pětileté. Valná hromada členů volí cechovní orgány přímou a tajnou 

volbou. Přípravu voleb, jejich průběh a vyhlášení výsledků upravuje volební řád. 
 
2. Účast na valné hromadě patří k základním právům člena Cechu EPS ČR. Valná hromada je schopná se 

usnášet i v případě, že více než polovina členů nevyužila svého práva účasti. Toto je možné jen za 
předpokladu, že pozvánky s programem valné hromady byly rozeslány všem členům cechu nejméně 
dva týdny před datem konání. Pokud toto nebylo dodrženo, pak k usnášeníschopnosti valné hromady 
je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů.  

 
3. Nadpoloviční účast pro schopnost usnášení je nutná i v ostatních orgánech Cechu EPS ČR.  
 
4. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny přítomných. 
 
5. K rozhodnutí o zániku Cechu EPS ČR nebo zániku jeho právní subjektivity sloučením je nutný souhlas 

tří pětin všech registrovaných členů Cechu EPS ČR. 
 
6. V naléhavých případech, na základě rozhodnutí cechovní rady, je možné hlasovat o konkrétní otázce i 

korespondenční formou (doporučená pošta, e-mail, fax). V tomto případě se hlasování musí zúčastnit 
nadpoloviční většina všech členů Cechu EPS ČR a ke schválení konkrétní otázky je nutná prostá 
většina účastníků hlasování, kteří schválí předloženou otázku. 

 
7. Touto novelou se ruší platnost stanov přijatých ustavující valnou hromadou Cechu EPS ČR ze dne 2.4. 

1996 včetně jejich pozdějších doplňků a změn. 
 
8. Novela stanov nabývá účinnosti dnem přijetí valnou hromadou členů. 
 
 
Schváleno valnou hromadou v Praze dne 1. prosince 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Volební řád 
pro volby členů cechovní rady a komise cechovní kontroly 

 
1. Každý registrovaný člen Cechu EPS ČR (právnická či fyzická osoba) má právo 1 volebního hlasu. 
 
2. Právo navrhovat kandidáty má cechovní rada i jednotliví přítomní členové valné hromady. 
 
3. Na volebním lístku jsou uvedeni kandidáti navrhovaní cechovní radou. Další kandidáti do  
 libovolného počtu jsou navrhováni valnou hromadou a připsáni do volebního lístku. 
 
4.  O počtu členů cechovní rady a komise cechovní kontroly rozhoduje valná hromada. Obvykle je 

cechovní rada max. 13 členná, komise cechovní kontroly pak 3 členná. 
 
5. Volba se uskuteční tajným hlasováním tak, že volič na volebním lístku označí křížkem jméno 

kandidáta, kterého volí, nejvýše však 13 kandidátů do cechovní rady a 3 kandidáty do komise cechovní 
kontroly. Volební lístky, na kterých bude označeno více kandidátů než 13 do cechovní rady nebo více 
než 3 do KCK, jsou neplatné. Pokud volič označí méně než 13 (event. 3) kandidátů, je volební lístek 
platný. 

 
6. Volební lístek musí být označen razítkem Cechu EPS ČR, neorazítkované lístky jsou neplatné. 
 
7. Zvolení jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných voličů. O pořadí 

rozhoduje počet hlasů. 
 
8. Pokud nadpoloviční většinu nezíská alespoň 13 (event. 3) kandidátů, je vyhlášeno další kolo voleb. Pro 

toto kolo budou rozdány prázdné orazítkované lístky, na které si voliči dopíší jména kandidátů, kteří 
postupují do 2. kola v pořadí podle obdržených hlasů v 1. kole. Počet kandidátů pro 2. kolo je nejvýše 
dvojnásobný než je počet dovolovaných kandidátů do počtu 13, event. 3. 

 
9. 2. kolo je závěrečné, t.j. postupují ti kandidáti do počtu 13, event. 3, kteří získali v tomto kole největší 

počet hlasů. 
 
10. Při rovnosti hlasů ve 2. kole rozhoduje o postupu kandidáta los. 
 
11. Cechmistra a výkonného tajemníka volí cechovní rada ze svého středu. Stejně tak předsedu komise 

cechovní kontroly volí tato komise ze svého středu. Výsledky těchto voleb budou členské základně 
Cechu EPS ČR oznámeny. 

 
 
12. Volby do cechovních orgánů řídí zvolená, nejméně tříčlenná volební komise. O volbě pořídí zápis,         
      který  podepíší všichni členové volební komise. 
 
 
 
 
 
 


