
 Zápis č. 1/18 
z řádného zasedání prezidia  

České komory detektivních služeb, spolek 
IČO: 69060142 

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín 

konané dne 30. 1. 2017 od 10.00 hod. v sídle ČKDS v Praze 9 
  

 

Přítomni:  

Prezidium: Mgr. Pavel Caprata, MBA, Karel Neumann, Leoš Pelikán, Ing. Petr Man  

 

Kontrolní komise: Jiří Merta 

 

Čestný prezident: JUDr. František Brabec 

 

Omluveni: Mgr. Bc. Kamila Muziková, Ing. Stanislav Daliskii, Mgr. Bc. Milan Bláha 

 

                                           

                                                                           

Schůze byla usnášeníschopná. 
 

Projednáno: 

 

1) Pan Caprata představil program, který byl následně jednomyslně odsouhlasen 

 

2) Finanční zpráva:  

stav pokladny k 30.1.2018   + 211,- Kč  

             stav účtu k 30.1.2018         +9.354,58 Kč 

             dluh k 30.1.2018                   15.700,- Kč Hospodářská komora 

                                                           150.000,- Kč společnosti I.B.S.A. 

 

            Zaplacené členské příspěvky: 55.000,- Kč 

             

 

3) K dopisu, který se rozesílal členské základně se žádostí o mimořádnou půjčku se ještě 

připojí číslo konta a variabilní symbol, jako členské číslo. 
 

4) Pan Neumann zajistil místo pro směn, kdy je sál zajištěný na 6.5.2018 od 8.00 na pět hodin. 

Pan Caprata vyzval ostatní členy prezidia, aby případně přišli s návrhy, koho oslovit na 

sponzory pro náš sněm. Určitě bude oslovena firma se špionážní technikou, společnost 

Bull, kydexová pouzdra i Motorola, zda nemá nové typy vysílaček, co by chtěla na sněmu 

pro členy představit. Tajemnice rozešle členům prezidia a KK ceník na propagaci a reklamu 

pro sponzory. 
  

5) Členové, kteří do dnešního dne neuhradili dostanou ještě poslední šanci. Shodlo se na tom 

prezidium, že tajemnice zašle email, kde do 12.2.2018 mají poslední šanci o zaplacení, 

jinak budou automaticky vyloučeni.  

 

 



 

6) Ukončené členství k 31.12.2017 
- 0004 Petr Badalík a SDA B&K s.r.o.  

- 0174 WELLPEG, s.r.o. 

- 0245 Czechoslovak Real (místo této firmy nová firma pana Stanko – European Institute 

of Business and Public Education, s.r.o.) 

 

 

7) Kvůli snížení počtu členů prezidia, ač ve Stanovách je zakotveno, že prezidium je 5-9 

člené, mělo by se uvažovat o kooptaci nových členů Pan Caprata vyzval ostatní členy 

prezidia, aby zkusili popřemýšlet nad někým. On sám by měl 1 návrh, pan Galányi, 

zaměstnanec firmy I.B.S.A. – czech, ředitel bezpečnostní divize 

              

8)  I přes upozornění v loňském roce, že je povinnost, aby právnická firma pod sebou měla 

alespoň jenu fyzickou osobu, jsou stále v komoře členové, kteří tak neučinili. Tajemnice 

paní Kalinová je naposledy na toto upozorní, jinak jim hrozí vyloučení. 

 

9) Do konce března 2018 je potřeba poddat grant na měkké cíle, toto je nyní priorita 

tajemnice, která na tom bude intenzivně pracovat. 

 

10) Jakým směrem se chce Komora dále ubírat na rok 2018? Především na mezinárodní 

spolupráci, připravit web s jazykovými překlady a s kvalitní reklamou, která bude i něco 

vydělávat, posílení členské základny a zefektivnění práce regionálních zmocněnců. Dle 

pana Mana bychom měli stabilizovat finance a tím směřovat k umoření dluhu. Na směnu 

2018 bychom měli ukázat, že se snažíme a na volební směn jít s čistým štítem. 

 

11) Tajemnice Kalinová zjistí a projde podmínky, které máme u ČSOB banky, kde možná 

zbytečně platíme poplatky, které by se dali ušetřit. Do příštího prezidia bude proveden 

průzkum. 

 

 

Příští termín prezidia je na žádost paní Muzikové v úterý, 13.2.2018 od 10.00 

 
 

Zápis provedl: Ing. Hana Kalinová                                                       

 

V Praze dne 2. 2. 2018 


