
Vážení kolegové,

Dovolte mi abych Vás informoval o významném milníku v naší činnosti cechu. Naše odborná organizace CMZS ČR 
se v roce 2014 zapojila v rámci NSK 2 ( Národní soustava kvalifikací) do realizace rekvalifikačních zkoušek. Vznikla 
tak ve spolupráci s odborníky v daném oboru rekvalifikace na povolání „Zámkař“   k níž jsme vypracovali Hodnotící 
standard včetně celé metodiky. Autorizujícím orgánem je Ministerstvo vnitra a cech jej provádí prostřednictvím Autori-
zovaných komisařů pod Hospodářskou komorou ČR.

Dne 22.dubna jsme tak mohli přivítat ve školícím středisku společnosti Trezor Test a pod vedením mistra Technické 
sekce cechu Ing. Petra Koktana, první uchazeče o povolání Zámkař. Zkušební komise jmenovaná Hospodářskou 
komorou ČR ve složení Ing .Petr Fráz-předseda komise, Ing. Václav Nepraš-člen komise a Jaromír Urbanec-člen 
komise, se po přivítání ujala svého úkolu v rámci zkoušek.

Uchazeči byli rozděleny do skupin a v průběhu zkoušek přecházeli k jednotlivým zkoušejícím na připravená pracoviš-
tě. Zkoušky probíhaly dle plánu a předem stanovených kritérií v souladu s požadavky na jednotlivé úkoly . Po vyhod-
nocení výsledků, jsme mohli v odpoledních hodinách všem osmi absolventům gratulovat k vykonání zkoušky. Ná-
sledně předseda zkušební komise předal slavnostně Osvědčení všem úspěšným absolventům a poděkoval za jejich 
vzornou přípravu a přístup . Byla to pro náš cech svým způsobem dvojí premiéra, jednak z oblasti zkoušek v rámci 
národního programu NSK2 a jednak z pohledu cechovní symboliky. 
Jak lze vidět na fotografiích, svou premiéru si vyzkoušel náš cechovní prapor , který přivezl 
cechmistr.

Dovolte mi abych touto cestou ještě jednou pogratuloval všem úspěšným absolventům. Též bych rád poděkoval vede-
ní společnosti Trezor Test a jejím zaměstnancům, za vzornou přípravu zkoušek.

Bez nadšení a profesionální práce odborníků, členů cechu, v našem oboru, bychom nedokázali nabídnout našim 
členům další vzdělávání.
Za to patří všem veliký dík a těším se na další termíny všech školení v rámci Technické sekce cechu.

S pozdravem
Ing. Petr Fráz, cechmistr.
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