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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 22. června 2016. 

 

Místo: kancelář cech-mistra, Nádražní 62, Praha 5 - Smíchov 

od 9 do 12 

 

Přítomni: Představenstvo -      ing. Petr FRÁZ, ing. Petr KOKTAN,  

Václav ČAPEK, Tomáš POSPÍŠIL, ing. Oldřich SCHWARZ 

 DR -              

Omluveni -              ing. Ivo BUK, Ivo MARÁK, Ladislav BERÁNEK,  

Martin KOUDELKA, Tomáš SEDLÁČEK  

  Tajemník -           Oldřich ŘÍHA 

 

Program jednání: 

 

1. Organizační  

2. Dokončení projednání bodů z minulého zasedání 

3. Zpráva cech-mistra o činnosti od poslední VH v Praze  

4. Nová ČSN 74 3300 – informace z TNK 148 (cech-mistr) 

5. Zpráva zahraniční sekce o návštěvě ELF 2016 v Kodani  
6. Informace o přípravách na ELF 2017 v Praze  

7. Zprávy z jednotlivých sekcí (školení – Technická sekce)  

8. Zpravodaj, webové stránky, projekt BZ – Správní sekce  

9. Nové sídlo cechu v Klecanech  

10. Zpráva o došlých připomínkách nových stanov  

11. Projekt BZ a výrobci – spolupráce s MEZA  

12. Různé a diskuse. 

 

1. organizační  

Jednání představenstva zahájil cech-mistr ing. Fráz, který přítomné přivítal a informoval  

o omluvách nepřítomných členů představenstva. 

 

2. dokončení projednání bodů z minulého zasedání  

Na minulém zasedání byly všechny body projednány. 

 

3. zpráva cechmistra o činnosti od poslední VH v Praze 

11. června 2016 byla Muzejní noc, kde byl Cech prezentován, rozdával katalogy a spojení na 

Cech. Ing. Fráz pošle poděkovaní ředitelce Policejního muzea.  

Byly uspořádány semináře zaměřené na bezpečnost škol ve Středočeském kraji. Na seminářích 

byla informace o normě ČSN 74 3300. 
 

4. nová ČSN 74 3300 – informace z TNK 148 

Norma bude mít platnost od 1. července 2016 a bude se s ní pracovat od nového školního 

roku. V září bude pořádáno školení o tom, jak mají školy s normou pracovat. Proběhne školení 

pro zámečníky, jak se mají školní objekty zabezpečovat. Je dobré, že mechanické zabezpečení 

je relativně levné oproti elektronickému a turniketovému zabezpečení školních objektů.  

Pan Čapek navrhuje proškoleným zámečníkům dávat doklad o tom, že byli s novou normou 

seznámeni, aby mohli prokázat kvalifikaci.  

1. července 2016 bude školení v Kersku, tato oblast je hodnoceno jako nejrizikovější. Bude 

diskutována otázka zabezpečení podle současných požadavků. 

 

5. zpráva zahraniční sekce o návštěvě ELF 2016 v Kodani 

Na jednání v Kodani byla prezentována Praha jako pořadatel příštího konventu v roce 2017. 

Proběhla jednání o výši poplatku za rok 2015, tak aby byl platba co nejnižší. Podrobnější 

zpráva bude dodána mistrem Zahraniční sekce Ing. Ivo Bukem a doplněna na stránky 
v aktualitách i s foto-dokumentací. 
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6. informace o přípravách na ELF 2017 v Praze 

ELF by měl být hlavně pro naše členy. Zatím se zdá, že o kongres bude velký zájem. V rámci 

ELF budou školení, které bude garantovat EMA a předpokládá se, že školení bude zajišťovat 
jejich zástupce EMA v ČR paní Mgr. Ivanovová. Stránky ELF jsou www.elf2017.com  

a konvent proběhne 19. – 21. května 2017. Program je zveřejněn na tomto webu a kompletní 
spuštění se předpokládá do konce srpna 2015. 

 

7. zprávy z jednotlivých sekcí (školení – technická sekce) 
Školení již bylo uvedeno v bodě č. 4. 

 

8. zpravodaj, webové stránky, projekt BZ – Správní sekce 

Zpravodaj vydaný na jaře byl jako dvojčíslo. Další zpravodaj bude vydán na podzim a budou 

zde především informace o ELF v Kodani a plánovaném konventu v Praze v roce 2017.  

Ing. Koktan předá panu Pospíšilovi článek do zpravodaje. 

 

9. nové sídlo cechu v Klecanech 

Nová adresa sídla cechu je Na Vršku 67, Klecany. Budou zhotovena nová razítka, opravena 
adresa u BÚ a též byly zahájeny kroky u příslušného FÚ pro Středočeský kraj. 

 

10. zpráva o došlých připomínkách stanov 

Ing. Fráz se snaží zapracovat do stanov všechna opatření ohledně ochrany chráněných profilů 

a opatření proti nekalým konkurenčním praktikám.  

 

 

11. projekt BZ a výrobci – spolupráce s MEZA 

Ing. Fráz se účastnil jednání s ASSOU ABLOY o katalogu doporučených výrobků a spolupráci 

s organizací MEZA. 

 

12. diskuze a závěr 

Zasedání HK ČR v Olomouci se účastnil ing. Schwarz a pan Čapek. 

Cechmistr ing. Fráz navrhuje vytvořit v rámci cechu samostatnou sekci výrobců  

a velkoobchodů.  

Zároveň doporučuje rozšířit činnost cechu na Slovensko, kde je zájem o vstup do CMZS. 

Cech MZS bude mít vlastní stánek na LockFestu 2016 v hotelu Termál v Karlových Varech, 

který pořádá AZKS a podpoříme jeho konání. 

Představenstvo navrhne termíny a místa konání představenstva dopředu na kalendářní rok. 

Pan Říha informoval představenstvo o neuhrazených fakturách za licenci na BZ. Ing. Fráz 

projedná s firmou ROSTEX a TOKOZ úhradu pohledávek. Firma ASSA ABLOY podmiňuje úhradu 

faktury ukončením sporu s firmou H&B. 

Na výstavu FSDays 2016 nám byly nabídnuty nové lepší podmínky a lukrativní prostory, za 

které zaplatíme 60.000 Kč, 30.000 Kč zaplatí MV ČR a 30.000 Kč doplatí cech. 

Zasedání příštího představenstva se uskuteční v Neveklově v úterý 6. září 2016 od 9 hodin. 

 

Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 12 hodin 

 

Dne 22. 6. 2016 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR 

http://www.elf2017.com/

