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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 9. února 2018.
Místo: Sídlo CMZS, Na Vršku 67, Klecany
od 910do 13
Přítomni:

Představenstvo DROmluveni Tajemník -

ing. Petr FRÁZ, ing. Ivo BUK, ing. Petr KOKTAN,
ing. Michal KLEIN, ing. Oldřich SCHWARZ,
Bc. Daniel ŠIMANDL, ing. Luděk VRZÁK
Tomáš SEDLÁČEK, ing. Martin ILČÍK
Václav ČAPEK, Tomáš POSPÍŠIL
Oldřich ŘÍHA

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Organizační
Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání
Plán činnosti na rok 2018 (školení, semináře, výstavy, zájezd)
Podpora v rámci BZ a součinnost členů cechu v projektu Bezpečnost ve školách a
školských zařízení, viz nová ČSN 73 4400 pro školy. Zpráva za rok 2017 v této oblasti.
5. Spolupráce s Policejním prezidiem a MV ČR na projektu prevence kriminality
6. Organizace VH v Plzni květen-červen
7. Organizace zajištění vzdělání v rámci NSK3 – povolání Zámkař
8. Školení – Technická sekce
9. Nový Katalog doporučených výrobků, Zpravodaj, webové stránky – Správní sekce
10. Stav financí, příprava zprávy účetnictví rok 2017
11. Poslání delegátů na Konvent ELF 2018 Porto (25. – 27. 5.)
12. Diskuze a závěr
1. Organizační
Ing. KOKTAN přivítal přítomné v sídle cechu a předal slovo ing. FRÁZOVI, který zahájil jednání
představenstva a DR, zároveň poděkoval za možnost uspořádat zasedání v Klecanech.
Cechmistr Ing. Petr Fráz poděkoval za přivítání v sídle spolku a též poděkoval za účast všem
přítomným členům představenstva.
2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání
Všechny materiály z VH dát na web, bylo provedeno. Zpravodaj se dokončuje, v elektronické
podobě byl již umístěn na webu.
3. Plán činnosti na rok 2018 (školení, semináře, výstavy, zájezd)
Školení: Dne 23. 2. 2018 se uskuteční v TrezorTestu pod patronací cechu školení Mechanické
a elektronické trezorové zámky. Na všechna školení poskytuje cech příspěvek 400 Kč pro své
členy.
AGA chystá školení ve spolupráci s cechem a AZKS ve všech možných kategoriích. Informace o
nových a chystaných normách. Včetně praktických ukázek od některých firem.
Bude asi koncem března.
Cech naváže spolupráci s ABŠ ( Asociace bezpečná škola) formou Memoranda o spolupráci.
Memorandum pomůže propagovat členy cechu a jejich využití jejich odborných znalostí
v oblasti mechanického zabezpečení škol a školských objektů. Zajistí cechmistr Ing. Petr Fráz
Cechmistr pověřil svého zástupce Ing. Schwarze jednáním s AZKS o možné spolupráci v rámci
tematických školení pro členy a odborné výstavy LockFest v KV. Termín do příštího jednání
představenstva.
Další školení cechu se uskuteční do konce června. Celkem 2 školení v 1. pololetí.
Ročně asi 6 školení. Jedno školení by mělo být na čipování klíčů. H&B plánuje školení v Ostravě
2x a Plzni 2x. Auta a nouzové otevírání.
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Semináře: MV ČR bude zprovozněna mobilní aplikace, která poradí zájemcům, jak si
zabezpečit objekt (byt, rodinný dům a p.). Aplikace bude odkazovat na členy cechu, kteří
zabezpečení provádějí, nebude tam doporučení na jednotlivé výrobce. Musíme ale poučit
i členskou základnu. Jsme v akčním plánu vlády do roku 2025. Představenstvo doporučuje
vstoupit do jednání s českou asociací pojišťoven. Budou jmenováni dva členové, kteří budou
s asociací komunikovat. Na jaře a na podzim ve spolupráci s MV ČR proběhne v televizi a na
rádiu Regionu pásmo o zabezpečení. Ve spolupráci s MV ČR se pracuje na krátkých šotech,
které budou promítány ve veřejných prostorech úřadů. Konference Bezpečná škola se
uskuteční 24. a 25. 5. 2018. Od 25. do 27. 5. 2018 bude Konvent ELF v Portugalsku.
Plánujeme spolupracovat s Interkey, který dělá rovněž různé semináře.
Výstavy: ForArch se uskuteční od 18. do 22. 9. 2018,
poté bude výstava LockFest 22. a 23. 9. 2018 a v termínu od 25. do 28. 9. 2018 je veletrh
v Essen.
Pro naše členy uspořádáme dvoudenní zájezd spojený s návštěvou závodu dormakaba.
Předpokládaný termín 25. a 26. 9. V autobusu bude účastníkům předány připravené podklady,
kde budou uvedeni vystavovatelé, které doporučujeme navštívit.
4. Podpora v rámci BZ a součinnost členů cechu v projektu Bezpečnost ve školách a školských
zařízení, viz nová ČSN 73 4400 pro školy. Zpráva za rok 2017 v této oblasti
Ve dnech 5. a 6. 3. 2018 proběhne školení auditorů pro projekt Bezpečná škola. Auditoři
budou uvedeni na stránkách Ministerstva vnitra ČR a na stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Školení auditorů bude zastřešeno HK ČR. Dne 12.3. se uskuteční
seminář o Bezpečné škole v Karlovarském kraji. V roce 2018 a 2019 bude Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR vypisovat dotační programy na zabezpečení škol. Ing. Klein doporučuje udělat
pro členy cechu výtah z normy o zabezpečení škol. Ing. Fráz informuje, že na webových
stránkách MV ČR je norma uvedena, dá se však stáhnout jen v nekopírovatelném formátu, ale
dá se přečíst. To by mělo pro informaci stačit. Ing. Koktan doporučuje zajistit pro členy cechu
školení, aby se promítali do praxe požadavky normy. Ing. Fráz toto zabezpečí na VH cechu
jako součást programu VH. Ing. Klein navrhuje uspořádat seminář, kde by byla prezentována
již uskutečněná řešení, aby zámečníci měli praktickou ukázku. Ing. Fráz s Ing. Koktanem se
domluví kde a jak bude prezentace provedena. Předpoklad je, že by prezentace proběhla
v dubnu po týdnu v sobotu, jednou v Čechách a podruhé na Moravě. Ing. Fráz prezentaci
připraví a dohodne se Ing. Koktanem kdy a kde se uskuteční. V rámci jarní VH se uskuteční asi
hodinové školení o zabezpečení škol.
5. Spolupráce s Policejním prezidiem a MV ČR na projektu prevence kriminality
Informace jsou uvedeny ve 3. bodě zápisu.
6. Organizace VH v Plzni květen-červen
VH 2018 bude po konventu ELF v Portugalsku. VH bude v sobotu 9. 6. v Plzni, uspořádání
zajistí H&B Plzeň. Na pátek 8. 6. je naplánováno představenstvo, rovněž v Plzni. Náhradní
termín 2.6.2018 a 22.6.2018. Bude upřesněno v dubnu na jednání představenstva
7. Organizace zajištění vzdělání v rámci NSK3 – povolání Zámkař
Je plánována další rekvalifikace na povolání zámkař, zatím jsou 3 zájemci.
8. Školení – Technická sekce
Informace jsou uvedeny ve 3. bodě zápisu.
9. Nový Katalog doporučených výrobků, Zpravodaj, webové stránky – Správní sekce
Nový Katalog doporučených výrobků by měl vyjít v květnu a bude i pro Slovensko, s logem
Bezpečná krajina (Slovensko). Licence budou nové, platné na 1 rok. Ing. Fráz má připraven
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dopis, který se rozešle výrobcům a dovozcům. Dostanou termín na dodání a podmínky
licenční smlouvy. V katalogu bude prezentováno, jak vypadá certifikát a uvedena informace, že
jsou
i další výrobci, kteří nejsou v katalogu prezentováni. Katalog je cechovní projekt a slouží
přednostně členům cechu. Základní myšlenka je propagovat doporučené výrobky uvedené a
doporučené katalogem. Zámečnici mohou ale samozřejmě prodávat cokoliv.
Při rozeslání zpravodajů budou zároveň rozeslány samolepky s logem BZ a cechu ve dvojím
provedení. Ing. Vrzák doporučuje, aby na webu jednotlivých členů cechu bylo povinně uvedeno
logo cechu, pomocí kterého by se dalo dostat na náš web. Totéž platí i pro web prevence
kriminality MVČR. Ing. Ilčík navrhuje zřídit doménu Bezpečná země. Ing. Fráz požádá firmu
inCUBE interactive s.r.o. Náchod, která pro cech tyto služby zajišťuje, aby doménu vytvořila.
Na těchto webových stránkách bude probíhat prezentace Bezpečné země, katalogu
doporučených výrobků a projektu Bezpečná škola v rámci spolupráce s ABŠ.
10. Stav financí, příprava zprávy účetnictví rok 2017
Pan Říha informoval představenstvo, že na BÚ bylo k 1. 1. 2018 - 832.716,06 Kč a v pokladně
bylo 7. 598 Kč. K 31. 1. 2018 je na BÚ 744.429,78 Kč. Dne 26. ledna byla vrácena částka
85.750 Kč jako vyúčtování grantu Hlavního města Praha č. DOT/62/04/004842/2017.
Dále informoval o neuhrazených fakturách:
Pohledávka z roku 2015 – WITTE NEJDEK 15FV090 členský příspěvek 2015 – navrhuje pan
Říha
odepsat.
Licenční poplatky za logo Bezpečná země 10.000 Kč, neuhradily firmy ASSA ABLOY, ROSTEX,
TOKOZ.
Členské příspěvky za rok 2017 nezaplatili: pan KRÁSNÝ – 500 Kč, pan NOVOZÁMSKÝ,
pan ROZSYPAL, SERVIS SOKOL, pan VOLKOVJAK a firmy ASSA ABLOY, TETRA SECURITY 5.000 Kč (ASSA ABLOY má zastoupení v cechu jako ASSA ABLOY, Mult-lock )
Celkem máme pohledávky za 55.500 Kč. Na zpracování daňového přiznání spolupracuje pan
Říha s daňovou poradkyní Ing. Skořepovou. Podle změny v přiznání k dani z PPO, nelze použít
daň z příjmu z konventu ELF 522.155 Kč na další činnost, ale daň se musí odvést. Daň by měla
být 19% z této částky. Jako veřejně prospěšná organizace si můžeme podle § 17a odečíst
30%, ale když je to méně než 300.000 Kč tak tuto částku celou a ze zbytku se zaplatí 19%
daň. Příjem 522.155 Kč se dá snížit o další náklady, které nebyly použity. Daň bude Ing.
Skořepovou vyčíslena a promítnuta do DPPO.
11. Poslání delegátů na Konvent ELF 2018 Porto (25. – 27. 5.)
Návštěvu bude možné spojit s výletem po Portugalsku s cestovní kanceláří Action Travel
Příbram. Informace bude zaslána všem členům cechu. Ing. Fráz pojede na vlastní náklady,
zájem o návštěvu konventu mají Ing. Buk, Bc. Šimandl, Ing. Klein a případně pan Pospíšil.
Cech uvolní na akci 45.000 Kč. Ing. Buk zajistí organizaci návštěvy konventu ELF. Ing. Fráz
předjednal zajištění dopravy a ubytování u cestovky Action Travel. Informace dostupné na
webu cechu pro všechny členy, kteří by se chtěli na ELF podívat a prodloužit si případně
pobyt..
13. Diskuze a závěr
Ing. Fráz informoval o připravované normě GDPR o údajích na fakturách. Předběžně bude
platná od května 2018, ale nejdříve musí projít schvalovacím řízením.
Příští představenstvo bude v 20. 4. v Klecanech od 10 hodin.
Licenční smlouvy na nový katalog doporučených výrobků BZ budou připraveny Ing. Frázem.
Firmy uvedené v katalogu budou osloveny a na podzim vyzvány k úhradě nové licenční
smlouvy.
Faktury na členské příspěvky na rok 2018 vystaví pan Říha koncem března.
Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 13 hodin.
Dne 19. 2. 2018 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR

