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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 20. dubna 2018.
Místo: Sídlo CMZS, Na Vršku 67, Klecany
od 10 do 13
Přítomni:

Představenstvo DROmluveni Tajemník -

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

Program jednání:
1. Organizační
2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání
3. Podpora v rámci BZ a součinnost členů cechu v projektu Bezpečnost ve školách
a školských zařízení, viz nová ČSN 73 4400 pro školy.
Konference Bezpečná škola 24. 5. 2018
4. Spolupráce s Policejním prezidiem a MV ČR na projektu prevence kriminality, projekt
„Zabezpečte se“
5. Organizace VH v Plzni červen, termín 2. 6. 2018 - organizační
6. Organizace zajištění vzdělání v rámci NSK2 – povolání Zámkař
7. Školení – Technická sekce
8. Nový Katalog doporučených výrobků, Zpravodaj, webové stránky – Správní sekce
9. Stav financí, informace o hospodaření, daňové přiznání 2017
10. Poslání 2 delegátů na Sněm HK 16. 5. 2018 Ostrava
11. Diskuze a závěr
1. Organizační
Ing. KOKTAN přivítal přítomné v sídle cechu a předal slovo ing. FRÁZOVI, který zahájil jednání
představenstva a DR.
Cechmistr poděkoval panu Koktanovi za prostory jednací místnosti k jednání představenstva
cechu.
2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání
Cechmistr pověřil na minulém zasedání svého zástupce Ing. Schwarze jednat s AZKS možnou
spolupráci v rámci tematických školení pro členy a odborné výstavy LockFest v Karlových
Varech. Informace není k dispozici vzhledem k tomu, že Ing. Schwarz se omluvil z dnešního
jednání.
Konventu ELF 2018 v Portugalsku se za cech zúčastní Ing. Fráz, Ing Buk a pan Pospíšil, kteří
jsou již zaregistrováni. Ing. Fráz pošle registraci na Bc. Šimandla a poskytne jmenovanému
spojení na cestovní kancelář, která pro členy cechu zajišťuje dopravu a ubytování.
3. Podpora v rámci BZ a součinnost členů cechu v projektu Bezpečnost ve školách a školských
zařízení, viz nová ČSN 73 4400 pro školy. Konference Bezpečná škola 24. 5. 2018
Konference se uskuteční v Technické knihovně na Praze 6 v Dejvicích. Na konferenci BŠ se
bude řešit, zda bude povinnost mít audit. Zatím to není povinné. Za audit se platí podle
velikosti zařízení od 15.000 do 25.000 Kč.
O projektu Bezpečná škola budou probíhat semináře, termíny budou včas zveřejněny.
O Memorandu o spolupráci s Asociací bezpečná škola bude informovat členy cechu Ing. Fráz na
jarní valné hromadě.
4. Spolupráce s Policejním prezidiem a MV ČR na projektu prevence kriminality, projekt
„Zabezpečte se“
Policejnímu prezidiu zajistíme vyškolení kriminalistů specialistů pro jednotlivé kraje. Uskuteční
se dvě školení v TrezorTesu. Cech se bude podílet na vybavení školicího střediska MV ČR
v Pardubicích a v průběhu roku budeme pomáhat se školením kriminalistů nižší třídy.
Ing. Fráz informoval představenstvo o projektu „Zabezpečte se“. Veškeré informace budou
poskytnuty členům cechu po zveřejnění projektu MV ČR, což se očekává v červnu 2018 na
tiskové konferenci policejního prezidia.. Projekt bude přístupný na mobilních telefonech, kde
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bude možnost se informovat co je potřeba
udělat pro zabezpečení rodinného domu,
panelového bytu a chaty. Důležité je pro členy cechu, že z mobilní aplikace bude možné
kontaktovat přímo naše členy. Stejně jako z webových stránek cechu.

5. Organizace VH v Plzni červen, termín 2. 6. 2018 - organizační
VH se uskuteční v pivovaru Prazdroj, kde je i možnost parkování. Jednání se uskuteční
v kinosále od 10 hodin. Od 8,30 do 10 hodin bude umožněna prohlídka pivovaru. Za prohlídku
se platí 250 Kč osoba.
Předpokládá se, že VH bude trvat asi 4 hodiny. Od 14 do 15 proběhne společný oběd. Bude
vybráno jednotné jídlo, asi hovězí vývar a vepřové špalíky. Po celý den bude v H&B Group
probíhat den otevřených dveří. Ing. Fráz pochválil spolupráci s H&B Group nejen na uspořádání
dne otevřených dveří v rámci VH v Plzni, ale i v oblasti spolupráce školení našich členů.
VH musí být dle stanov svolána pozvánkou odeslanou nejméně 30 dní předem. Tady nejdéle
do 2. května 2018. Ing. Fráz zajistí zaslání pozvánky s programem panu Říhovi, který
pozvánky včasné rozešle všem členům.
6. Organizace zajištění vzdělání v rámci NSK2 – povolání Zámkař
Na podzim bude další termín školení Zámkař, zatím jsou 2 zájemci.
Kvalifikační požadavky na povolání Montér od Ing. Nepraše budou rozeslány členům
představenstvu k posouzení. Podklady pošle Ing. Koktan.
7. Školení – Technická sekce
Budou zveřejněny termíny školení pořádaných H&B Group. Informace dáme na webové stránky
a program školení pošleme členům e-mailem.
8. Nový Katalog doporučených výrobků, Zpravodaj, webové stránky – Správní sekce
Začali jsme vydávat Zpravodaj v elektronické podobě. Zpravodaj bude vycházet měsíčně, bude
v něm prostor na prezentaci členů a nabídku nepotřebných zásob apod.
Katalog doporučených výrobků by měl vyjít v červnu/červenci. Licence budou nové, platné na
1 rok. Katalog je cechovní projekt a slouží přednostně členům cechu. Základní myšlenka je
propagovat doporučené výrobky s certifikací uvedené v katalogu a s odkazem na členy cechu,
jakožto odborníky v dané problematice zabezpečení majetku a osob.
Byly osloveni výrobci, kteří budou v katalogu Doporučených výrobků.
O rozeslání samolepky s logem BZ a cechu ve dvojím provedení zatím nebylo rozhodnuto,
protože nebyl vydán tištěný Zpravodaj. Samolepky budou k dispozici na VH 2.června, spolu
s ostatním propagačním materiálem.
Nově budeme využívat v rámci projektu „Zabezpečte se“ i webové stránky
www.bezpečnázemě.eu . Na těchto stránkách budeme informovat společně s policejním
prezidiem a MV ČR , občany a dávat rady v oblasti zabezpečení majetku.

9. Stav financí, informace o hospodaření, daňové přiznání 2017
K 17. 4. je na BÚ 761.951 Kč. Daňové přiznání bylo podáno v pondělí 19. března 2018.
Kontrola účetnictví DR se uskuteční v Klecanech v termínu, který dohodne Ing. Koktan
s panem Sedláčkem z DR. Bude informovat pana Říhu.
10. Poslání delegátů na Sněm HK 16. 5. 2018 v Ostravě.
Ing. Fráz jako cechmistr navrhl pana Tomáše Sedláčka a pana Václava Čapka, aby se sněmu
za cech zúčastnili. Pokud některý jmenovaný se nebude moci zúčastnit, požádá jako dalšího
pana Boháčka. Prostřednictvím delegátů tak bude zastoupena Dozorčí rada a představenstvo
cechu.
Všichni přítomní návrh podpořili a zástupci na sněm byli zvoleni pan Tomáš Sedláček, Václav
Čapek
11. Diskuze a závěr
Podzimního veletrhu v Essenu se nezúčastní firma dormakaba, která dala přednost prezentaci
na stavebním veletrhu BAU v Mnichově. Proto budeme kontaktovat firmu SILCA, EVVA, ASSA
ABLOY, zda by pro nás zajistila vstupenky na veletrh v Essenu. Ing Fráz do VH v Plzni projedná
oficiálně s firmou dormakaba a firmou SILCA jaké jsou možnosti zajištění vstupenek.
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Ve dnech 18. - 22. 9. 2018 se koná výstava ForArch. Dne 19. září bude celostátní
konference, které se můžeme zúčastnit. První blok od 9 hodin dopoledne bude pro policii,
odpolední blok od 13hod o školách. Náš cech je odborným garantem letošního ročníku,
kterému dalo záštitu MV ČR a Středočeský kraj. Budeme mít společné poradenské centrum
s policií ČR. Budeme zde mimo jiné prezentovat nový aktualizovaný katalog Doporučených
výrobků.
LockFest pořádaný AZKS v Karových Varech se uskuteční od 22. do 23. 9. 2018.
Pan Říha informoval představenstvo o znění stanov, kde je uvedeno, že představenstvo volí ze
svého středu cechmistra, 1. a 2. zástupce cechmistra a pokladníka. Způsob volby i odvolání
stanoví jednací řád. Pokladník má podpisové právo. V současné době není pokladník
jmenován. Na návrh Ing. Koktana bude na příštím zasedání situace projednána, vzhledem
k tomu, že na dnešním jednání není přítomno dostatek členů představenstva.

Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno
v 12,30 hodin.
Dne 24. 4. 2018 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR

