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Slovo redakce

-dujících dnech se ještě dodatečně plnily obsahem, řešily
se drobnosti a detaily a ladil se start naplno. Ten proběhl
16.01.12, kdy se nahodila aktualizovaná verze webu a od
této chvíle se již dodává pouze nový obsah. Přesto bychom Vás rádi požádali, pokud byste našli sebemenší
nepřesnost či detail, prosím ozvěte se a chyba bude vyřešena.
Co nám nové stránky přinášejí? Především zcela nový způsob
struktury obsahu, díky čemuž je web dostupnější a o mnoho snáze
dohledatelný. Nová je i správa obsahu webu – čili redakční systém, který je komplexní a umožňuje plnou kontrolu nad webem.
Jazyková mutace do angličtiny je další významnou změnou,
díky které si o nás mohou bez problémů přečíst „téměř na celém
světě“ a není tudíž problém kohokoliv ze zahraničí pohodlně odkázat na náš anglický web. Grafická úprava je asi nejvýraznější
změnou oproti původním stránkám. Změny, které jsou již
nepostřehnutelné, ale velice důležité jsou například „indexace“
díky sémanticky strukturovanému obsahu. Stránky jsou tak lépe
čitelné pro vyhledávací roboty a snáze je pak najde každý. Indexace rovněž napomáhá ucelené podobě informací, které vyjedou
po zadání klíčového slova do vyhledávače – zde funguje optimalizace hl. s Google a Seznam cz. Hosting webu je také na novém
serveru (rackspace.com) místo původního (station.cz), který
neumožňoval podporu nových moderních technologií, s jakými
byly nové stránky vytvořeny. Doména je nyní stále na serveru
station.cz, ovšem bude se přesouvat na mnohem stabilnějšího a
v současné době nejlepšího poskytovatele domén v ČR (subreg.
cz). Navíc nový poskytovatel je levnější než současný. Za stránky
jsme již také dostali pochvalu od MVČR, HK, AMBO a dalších.
Rádi bychom Vám zároveň připomněli zasílání textů a fotografií
kolegovi Ivo Marákovi, který se o sběr těchto dat stará. Čím dříve
budou podklady od všech členů k dispozici, tím dříve se aktualizuje seznam členů. Děkujeme za vstřícnou spolupráci všech členů.

Vážení kolegové a členové, rádi bychom se Vám omluvili za
absenci Vánočního čísla zpravodaje, které jsme oznámili v nultém zahajovacím listopadovém čísle. Důvodem bylo obrovské
množství práce, zmatky a pokračující jednání ohledně projektu
v závěru roku. Proto jsme se snažili do tohoto prvního, stále
„novoročního“ čísla dát maximum informací a vývoji situace, které nabírají čím dál větší spád v kladném slova smyslu.
Původně mělo být první číslo vydáno v druhé polovině ledna, ovšem blízká jednání, která jsme absolvovali, byla natolik
důležitá, že jsme raději posunuli termín vydání zpravodaje, abychom vás rovnou informovali o nejčerstvějších novinkách a dění.
Tomáš Pospíšil - redakční rada

Správní sekce
Navázána spolupráce se sdružením AMBO
Sdružení AMBO (www.ambo.cz) je v dnešní době již významnou organizací, která působí jako zdroj informací
v oboru zajištění ochrany majetku a osob a zároveň jako organizátor konferencí, seminářů a výstav, který spolupracuje
také s bezpečnostními složkami, pojišťovnami a odbornými
časopisy. Správní sekce oslovila zástupce sdružení - p. Kubáta se zájmem navázat spolupráci od ledna tohoto roku. Jednání
proběhlo velmi rychle a příjemně. V současné době již máme,
na stránkách AMBO, zápis v katalogu a bude nadále probíhat
další plnění informací, mimo jiné o projektu a nejen o něm.
Na základě podpisu smlouvy o spolupráci plynou pro všechny
členy Cechu MZS výhody s tím spojené. V prvé řadě je to sleva
na vložném na školeních a konferencích pořádaných sdružením
AMBO. Rovněž tak i publikace, a databáze firem a posouzených
prvků EZS, distribuované sdružením, budou odběrateli-členovi
poskytovány se slevou až 50 %. Kompletní seznam všech akcí a
nabízených publikací naleznete na stránkách AMBO. Věříme, že
navázaná spolupráce bude přínosem všem členům a dále rozvine
postavení Cechu MZS na profesionálním poli i ve společnosti.

Jako první využila možnosti “dotvořit” si obsah svého profilu v
kontaktech na členy firma WITTE Nejdek, spol. s r.o., která poslala
texty, logo a k dispozici má ještě 3 fotografie, které je možno přidat.
Tomáš Pospíšil – Správní sekce

Tomáš Pospíšil – Správní sekce

Stále a tolik diskutované stanovy Cechu

Nové stránky úspěšně spuštěny
Tak, jak bylo řečeno a slíbeno, začalo oddělení správní sekce,
v loňském roce na konci listopadu – po konání VH Vyškov, pracovat na vytvoření nových internetových stránek. Nyní jsou to
zhruba 2 měsíce od započetí prací a stránky jsou hotové. První
základní verze nových stránek se spustila 13.01.2012., v násle-
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Znovu jsem se přesvědčil o nutnosti revize stanov a jejich podstoupení široké diskuzi. Stanovy od založení cechu 17 let se již
dávno staly nepraktickými, nepružnými a jen stěží aplikovatelnými na dnešní situaci a svět kolem nás. Proto je konstruktivní
a prospěšné, takové regule, které nás již dnes mnohdy pouze
brzdí a blokují, přepracovat, udělat je aktuálním, pružným a -

Zpráva z Hospodářské komory

- praktickým pomocníkem, který bude sloužit všem členům. Na
VH ve Vyškově jsme se mohli všichni přesvědčit o takové potřebě.
Neměli bychom se nadále řídit něčím, co nechceme a dělá nám
problémy, usnést se, odhlasovat a přizpůsobit předmětu o kterém
se jedná. Proč tedy neustále vytvářet kolize a stavět cokoliv do
nemožné roviny. Všichni vidí, jak je absolutně nepraktické stále
se starými stanovami „ohánět“. Zjednodušme, co zjednodušit jde
a také v rámci zákona lze. Operativně pozměňme některé procesy,
které jsou více než formální. Mám na mysli například písemné
doporučení dvou členů, kteří nového člena doporučují k přijetí.
Proč by se nemohlo uskutečnit na místě před hlasováním, kdy
jsou na VH všichni přítomni. Pokud chybí u nově přijímaného
ono zmíněné písemné doporučení a v sále jsou přítomni dva, kteří
jej doporučí, proč zase čekat na další VH a ztrácet čas, jen aby
se naplnila litera stanov. Komu to pomůže? Kdo z toho co má
nebo bude mít? Má to podstatný vliv na běh zásadních událostí?
Všichni víme, že nikoliv. Již dnes máme z minulých období řadu
usnesení, která by nás měla zavazovat a většina z nás o nich nemá
představu a jsou opomínána. Dalo by se jistě o tomto i jiném tématu stanov déle diskutovat. Na představenstvu Cechu 15.2.2012,
budu dávat podnět Správní sekci, aby vypracovala revizi a
návrh na úpravu stanov, se kterým předem všechny seznámíme.

Informace z Profesní unie: Služby pro podnikání a ostatní –
informace z porady vedení komorové sítě ze dne 11.1.2012
Dne 11.1.2012 se uskutečnila porada vedení sítě HK ČR, do níž
spadá i Profesní unie Služby pro podnikání a ostatní. Pro přehled
plánovaných akcí v roce 2012 Vám předkládám termíny jejich
konání a záznam z této porady.
XXIV. Sněm HK ČR
• Termín konání: 31. 5. 2012.
• Místo: ještě bude upřesněno po zasedání představenstva 8.2.2012.
Pro sněm je nutno dodat:
• „Prohlášení o počtu členů k 31. 12. 2011“ – termín pro zaslání
20.1.2012 ( CMZS ČR má splněno v termínu).
• Zprávu o činnosti do sněmovní knihy – termín zaslání 29.2.2012.
• Nahlášení delegátů a náhradníků – termín nahlášení do 30.3.2012.
Delegát musí splňovat:
• Být členem HK ČR.
• Být statutárním zástupcem členské firmy.
• Doložit Prohlášení o splnění podmínek delegáta sněmu (vzor
bude zaslán).

Ing. Petr Fráz - Cechmistr
Olomoucký kraj prvním spojencem

Úhrada poplatků autorského svazu INTERGRAM za provoz
rádií ve služebních automobilech:

Byli jsme z MVČR informováni o stránkách Olomouckého
kraje, týkajících se zabezpečení bytu či domu na případové studii. Po zhlédnutí těchto stránek (www.zavritdverenestaci.cz)
jsme oslovili Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, konkrétně p. Poláčka, manažera prevence kriminality abychom s tímto vyjádřili sympatie, a zároveň poukázali, na
konektivitu s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ, v jehož různých
částech je taktéž zastoupena problematika týkající se více
prvků, které jsou na tomto webu Olomouckého kraje uvedeny.
Po společné dohodě bylo umístěno logo Cechu MZS s odkazem na „homepage“ webu Olomouckého kraje a Cech
umístil logo a odkaz „zavřít dveře nestačí“ do našich partnerů.
Dále byla dojednána spolupráce a podpora v otázce dalšího rozvoje projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ a vzájemná nápomoc při
dalších, budoucích akcích, jako např. různé semináře a setkání.
Prioritou Cechu MZS jsou hlavně zájmy jeho široké členské
základny. V Olomouckém kraji je navíc i početné obsazení
našich členů. Také z tohoto důvodu jsme oslovili Olomoucký
kraj jako jeden z prvních (Správní sekce také jedná s krajem Hl. město Praha). Věříme, že postupný průběh realizace
projektu, se kterým Vás budeme postupně informovat, krok
za krokem, hlavně také prostřednictvím nových webových
stránek, bude mít za efekt propagaci služeb a činností všech
členů Cechu MZS v celé ČR! To je také jedno z hlavních hesel projektu, ukázat co je správné a účinné, a kým to má být
provedeno… profesionály, které sdružuje Cech MZS ČR.

• Dle paradoxního výkladu sdružení Intergram: dochází ve firem
ních automobilech se zabudovanými rádii ke zpřístupňování
hudebních a slovesných děl veřejnosti => provozovatelé jsou
povinni hradit autorské poplatky, podnikatelé byli plošně obesláni.
• HK ČR s právním názorem nesouhlasí a připravuje tiskovou
zprávu k tématu.
• V posledních dnech zveřejněno odmítavé stanovisko Minister
stvo kultury ČR => požadavek HK ČR má velkou šanci na úspěch.
Akce s EU tematikou - na rok 2012 připravujeme:
• Týden malých a středních podniků
Probíhá nominace úspěšných podnikatelů z ČR (do 16. 1.)
Téma: internacionalizace MSP, úspěšní exportéři mezi MSP
• Evropský parlament podniků 2012
Místo a termín konání: Brusel, říjen 2012
Úřad HK ČR organizuje delegaci 22 českých podnikatelů
Eventuelně uspořádání matchmakingu podnikatelů v BXL
• Přednáška pro složky HK ČR k čerpání dotací z programů EK
Organizaci nabízí zdarma CEBRE
Místo a termín konání: HK ČR, termín bude upřesněn
Zahraniční odbor HK ČR pro rok 2012 připravuje:
• Incomingové mise:
Ruská federace – podnikatelský seminář při návštěvě představitelů komory z Petropavlovsku na Kamčatce – 23. 1. 2012.
Německo - podnikatelský seminář při návštěvě zástupců Hospodářské komory z Kolína – 28. 2. 2012.
• Outgoingové mise:
Saudská Arábie, Bahrain, Katar – doprovodná podnikatelská mise při oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí ČR – 15. 1.
2012 – 19. 1. 2012
• Turecko – podnikatelská mise plánovaná ve spolupráci s generálním konzulátem v Istambulu – 2. polovina února 2012

Tomáš Pospíšil – Správní sekce
<= logo projektu Olomouckékraje již na první pohled
naznačuje spojitost s naší
oborovou organizací-Cech
MZS ČR.
www.zavritdverenestaci.cz
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Projekt SVV
• Průběžně je aktualizován seznam akcí SVV na rok 2012 ( informace o projektu na : http://www.komora.cz/podpora-exportu-azahranicni-vztahy/veletrhy-a-vystavy-v-zahranici/informace-oprojektu-1
• Projekt počítá s cca 60 akcemi na rok 2012
• Možné ještě navrhovat akce jen pro 2. pololetí roku 2012
• Seznam dostupný na www.komora.cz/veletrhy

- formoval přítomné o jeho pozitivním hodnocení ze strany
veřejnosti. Též však zmínil velice malou ochotu a spolupráci
ze strany České asociace pojišťoven (ČAP). V předposledním
bodě byl představen projekt cechu MZS „Bezpečná země“.
Prostřednictvím cechmistra Ing. Fráze v úvodu a prezentací
p. Pospíšila, jsme přítomným objasnili hlavní směr a způsob
začlenění projektu do situační prevence. Mgr. Gjuričová přednesla
stanovisko MV k předkládanému projektu. Projekt OPK vítá jako
vhodnou iniciativu, která má své místo v návrhu nové strategie
a dává mu svou záštitu. Po následné diskusi se kladně vyjádřili
i ostatní členové PS. AGA, KPKB ČR, ČKBS i NP Praha se
na naplňování projektu budou podílet. PS náš projekt doporučil
k realizaci. Na závěr proběhla výměna zkušeností s prevencí a
diskuze na dané téma. Nad příštím zasedáním v prvním pololetí
převzal záštitu ČKBS.
Ing. Petr Fráz - Cechmistr

Odbor vzdělávání
• 7 SD celkem - 2 podepsány / 5 signování bude zahájeno v lednu 2012.
• SD pro obor fitness - SD podepsána.
• SD potravinářství - sektor zpracování obilí a mouky - SD
podepsána.
• SD pro oblast bezpečnostních služeb - SD ve finální fázi, zahájení podepisování 10. ledna 2012.
• SD pro oblast dopravy - SD příprava finální verze, zahájení
podpisů v druhé půli ledna 2012..
• SD pro obor keramika - SD finální verze, schválení JČK 24.1.
2012, zahájení podpisů v druhé půli ledna 2012.
• SD pro obor strojírenství - SD finální verze, schválení JČK 24.1
2012, zahájení podpisů v druhé půli ledna 2012.
• SD pro oblast technických oborů - vyhrazená zařízení - SD příprava finální verze, zahájení podpisů v druhé půli ledna 2012.

Prezentace projektu na zasedání - foto CMZS

Nově začleněné živnostenské společenstvo spadající do profesní
unie: Služby pro podnikání a ostatní:
• Svaz učitelů tance České republiky
Ing. Petr Fráz - Cechmistr
Zástupce pro HK-ČR
Zpráva ze 13. Zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality.

Zpráva ze zasedání Rady SBS HK ČR, konaného dne 15. 12.
2011

Dne 21. listopadu 2011 se konalo 13. zasedání Poradního sboru
pro situační prevenci kriminality (PS). Nad tímto jednáním převzal
záštitu Cech MZS. Jednání jsme naplánovali v sídle Hospodářské
komory ČR (HK), v Praze 9. Pracovníci příslušného oddělení
nám při této organizaci vyšli vstříc a připravili jsme společně
důstojné prostředí pro zasedání PS. Po uvítání všech přítomných
cechmistrem Ing. Frázem, představil Mgr. Vladimír Rambousek
Český klub bezpečnostních služeb, především jejich snahu prosazování prevence u klientů z řad podnikatelských subjektů. Poté
byl ČKBS přijat za řádného člena PS. Dále ve své zprávě, shrnula
ředitelka OPK Mgr. Gjuričová činnost odboru v minulých letech.
Podrobně nám popsala situaci sociálně vyloučených lokalit a
následně představila návrh nové strategie prevence kriminality
v České republice na léta 2012 až 2015. Zajímavé bylo zjištění vazby mezi mírou přestupků a nezaměstnaností, sociálně vyloučené
lokality a dávky hmotné nouze. V této souvislosti se chystají mapy
kriminality v rámci preventivního projektu. Paní ředitelka dále informovala o programu „Úsvit“ a jeho nejvýznamnějším projektu
„ Asistence prevence kriminality “. Bylo konstatováno, že je
v dnešní době v rámci tohoto projektu zaměstnáno 104 asistentů
PK. Po ukončení projektu je třeba nalézt způsob začlenění těchto
asistentů do pracovního vztahu. V této souvislosti bylo navrženo
uskutečnit širší jednání se zaměřením na téma „zaměstnávání
lidí ze sociálně vyloučených lokalit“. Všichni členové PS námět
doporučili a za Cech Ing. Fráz navrhl hledat pomoc přímo
u klientů, kteří by Asistenty měli zaměstnat. V dalším bodě
shrnul Ing. Dufek projekt „Rok zabezpečení vozidel“ a in-

Dne 15. 12. byla podepsána po předcházejících konzultací smlouva
o spolupráci živnostenských společenstev oboru bezpečnostních
služeb začleněných v Hospodářské Komoře ČR. Náplní smlouvy
je společné prosazování profesních zájmů směrem k orgánům
státní správy, veřejné správy, k partnerům i veřejnosti. Dále je
ve smlouvě deklarována spolupráce při tvorbě Nár. soustavy povolání i Národní soustavy kvalifikací a při přípravě zákona o soukromých bezpečnostních službách. Koordinaci a vyhodnocování
spolupráce bude vykonávat Rada soukromých bezpečnostních
služeb HK ČR složená z představitelů signatářských subjektů.
Podpisem spolupráci potvrdili tyto společenstva:
• Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm,
o.s.: zastoupena Ing. Václavem Neprašem, prezidentem AGA
• Cech mechanických zámkových systémů ČR,
zastoupen Ing. Petrem Frázem, cechmistrem
• Česká komora detektivních služeb, o.s.
zastoupena Pavlem Capratou, prezidentem komory
• Česká komora služeb ochrany majetku a osob.
zastoupena Lubomírem Krejčí, prezidentem komory
• Český klub bezpečnostních služeb, o.s.
zastoupena Mgr. Vladimírem Rambouskem, prezidentem klubu
• Komora podniků komerční bezpečnosti ČR.
zastoupena Miroslavem Kovaříčkem, prezidentem komory
pokr. na daší straně-
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Několik bodů z průběhu jednání:

- nosti této renomované organizace.

1. Po krátké vstupní diskuzi byla všemi šesti stranami podepsána Smlouva o spolupráci živnostenských společenstev oboru
bezpečnostních služeb začleněných v Hospodářské komoře České
republiky.

Dále je naším cílem navázat kontakty s dalšími asociacemi z oboru
evropského charakteru jako je Interkey s více jak 160 členy z řad
firem zabývajících se bezpečnostní technikou (www.interkey.de) a
MLA (Master Locksmiths Association), (www.locksmiths.co.uk).

2. Do rotující funkce předsedy Rady byl na rok 2012 jednomyslně
zvolen Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace Grémium Alarm.

Ivo Buk - Zahraniční sekce

3. Administrativu a organizaci související s naplňováním této
smlouvy bude v roce 2012 zařizovat sekretariát AGA.

Technická sekce
Bezpečnost kopie klíče – 1. část

4. Proběhla diskuze k Návrhu zákona o SBS a byl schválen
současný postup a způsob připomínkování. V. Nepraš rozešle
poslední verzi (LG23) návrhu, která je ze dne 13. 12. 2011.
Předpokládá se schůzka Memoranda začátkem ledna 2012.

Bezpečnost vložkového systému je třeba posuzovat ve dvou
oblastech, z hlediska bezpečnosti proti mechanickému napadení
a z hlediska možnosti vzniku neoprávněné kopie klíče, a to jak
u jednotlivých vložek, tak zejména v rámci uzamykacích systémů.

5. Na jednání Memoranda bude zván i cechmistr CMZS P. Fráz.
Především z důvodu prosazování zájmů členů cechu a při tvorbě
legislativních změn v Živnostenském zákoně zejména souvisejících s činností CMZS.

Požadavky na odolnost vložky proti mechanickému napadení
vycházejí z aktuálního znění norem EN 1303 a EN 1627, resp.
certifikačního postupu NBÚ, a bezpečnost vložkového systému je odzkoušena a deklarována nezávislými autorizovanými
zkušebnami.

6. V. Nepraš informoval o koncepci AGA podpory odborných
veletrhů oboru bezpečnosti. Účastníci zasedání zváží svojí aktivní
účast na červnovém veletrhu Pragoalarm 2012, např. společným
stánkem.
Ing. Petr Fráz - Cechmistr

Nedílnou součástí hodnoty vložky (ať již jednotlivé nebo systémové) je jistota jejího vlastníka, že má plně pod kontrolou dovýrobu jednotlivých kopií klíčů (do-výroba = následné pořízení
dalších kopií). Toto již však žádný předpis neřídí. Proto je na jednotlivých výrobcích, aby pro konečného uživatele, který získává
kopie klíčů prostřednictvím obchodních partnerů, tuto jistotu
zaručili.

Zahraniční sekce
Novinky z činnosti Zahraniční sekce
Náplní činnosti Zahraniční sekce je především navazovat a
udržovat kontakty se zahraničními asociacemi obdobného
zaměření jako CMZS. V mezinárodním povědomí tak přispívat
k získání pozice nejvýznamnější organizace firem fungujících
v oboru v naší republice, ale také zejména získávat zkušenosti ostatních, kteří již mají vyřešenou problematiku, kterou my se nyní
zabýváme.
Již na Valné hromadě ve Vyškově 11. listopadu jsme informovali o přijetí našeho Cechu do ELFu od počátku roku 2012. Jsme
přesvědčeni, že byť je naše členství naší Valnou hromadou
schváleno na zkušební dobu jednoho roku, bude pro nás přínos
této spolupráce takový, že se naše členská základna rozhodne
pro pokračování členství.

Aby mohli výrobci kontrolovat a zprostředkovaně garantovat dovýrobu klíčů pouze oprávněnými obchodními partnery a pouze
oprávněným vlastníkům vložkových systémů, musí své výrobky
účinně chránit tak, aby do řízené distribuce a do-výroby klíčů
nemohly vstupovat třetí osoby. Děje se tak prostřednictvím zákonných prostředků v oblasti průmyslově právní ochrany.

ELF (European Locksmith Federation – Evropská federace
zámkařů) byla založena v roce 1986 a v současné době sdružuje
více než 18 národních asociací (cechů) z evropských zemí a 15
podpůrných členů (výrobců). Jejím cílem je především kontakt
s jednotlivými výrobci zabezpečovací techniky v rámci celé Evropy za účelem zkvalitnění spolupráce mezi těmito výrobci a jejich obchodními partnery. Konkrétně uveďme alespoň jednání
s výrobci o poskytnutí informací o stavu patentové ochrany
u jejich produktů, jednání o poskytování strojového vybavení
pro řezání klíčů nebo jednání s auto-výrobci o poskytnutí PIN
kódů pro účely do výroby autoklíčů. O náplni činnosti ELFu jsme
také blíže informovali v nultém čísle Zpravodaje. Více také
na: www.eurolockfed.com.
V březnu se zástupci našeho Cechu zúčastní pravidelného konventu ELFu (Lillehammer 21.-25.3.2012), kde oficiálně představí projekt „Bezpečná země“ jako svůj vlastní přínos k čin-

Cylindrická vložka je složitá soustava jednotlivých prvků, kde
každý z výrobců používá svá vlastní technická řešení, která mohou
být kryta průmyslově právní ochranou. Z hlediska bezpečnosti
distribuce polotovarů a do-výroby klíče je však důležitá výhradně
ochrana profilové části polotovaru klíče.
V rámci široké oblasti průmyslově právní ochrany jsou
v „klíčařském“ průmyslu využívány zejména tyto typy ochrany:
Nejvyšším stupněm právní ochrany je patent (zák.č.527/1990
Sb., vyhláška č. 550/1990 Sb.), který představuje výhradní -
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Kaba maTrix
Systém oboustranného důlkového klíče - švýcarská preciznost za
přijatelnou cenu.
Zákaznický systém vyvinutý pro řezání klíčů na strojích Silca MATRIX
Ochrana polotovaru klíče patentem do r. 2021
BT 4 dle ČSN EN 1627
Certifikovaná odolnost proti SG/bumpkey metodě
Kaba GmbH, organizační složka, Naskové 3, CZ-150 00 Praha 5, Phone +420-234 053 560, Fax +420-257 215 441, www.kaba-klice.cz
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- právo využívat vlastní nové řešení výrobku (tedy např. řešení
profilu klíče) a zařízení k provádění způsobu výroby.

- vznikne-li důvodné podezření, že se v bytě nachází mrtvola.
(3) Při provádění služebních zákroků, služebních úkonů nebo
jiných opatření podle odstavců 1 a 2 je policista povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li
nebezpečí z prodlení.
(4) Po provedení služebního zákroku, služebního úkonu nebo jiného opatření podle odstavce 1 je policista povinen neprodleně
vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li
tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.
(5) O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše policista
úřední záznam. 1)
1)Dostupné na : http://www.zakony.webzdarma.cz/Obecne/Policie3.htm#%C2%A7%2021

Dalším typem právní ochrany je užitný vzor (zák. č. 478/1992
Sb.), nazývaný též. „malý patent“. Na rozdíl od patentu užitný
vzor chrání pouze vlastní výrobek a nikoliv již výrobní postup a
neřeší novost řešení.

2. Zákon o obecní policii č. 553/ 1991 Sb.
§ 16 Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor:
(1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby
anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít
byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen”byt”), vstoupit do něho
a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná
opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.
(2) Při provádění zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle
odstavce 1 je strážník povinen zajistit přítomnost nezúčastněné
osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(3) Po provedení zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle
odstavce 1 je strážník povinen neprodleně vyrozumět uživatele
bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel
nebo jiná oprávněná osoba.
(4) O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše strážník
úřední záznam.2)
2)Dostupné na: http://www.straznici.com/zakon-o-obecni-policii/

Často je využívána také ochranná známka (zák. č. 441/2003,
vyhl. č. 97/2004 Sb.) kombinovaná s organizační smluvní ochranou. Zde je chráněn tvar jednotlivého profilu.
Veškerá dokumentace ohledně průmyslově právní ochrany je
veřejná a dohledatelná na webových stránkách Úřadu pro ochranu
průmyslového vlastnictví ČR (patentový úřad) www.upv.cz .
Z této dokumentace je patrný typ ochrany, oblast v systému, která
je chráněna, popis technického řešení, doba ochrany a další relevantní informace.
Nastolené problematice se budeme ve dál věnovat.
Obr. vzorů dokumentace ukazují patentový spis a užitný vzor.

3. Hasičský záchranný sbor České republiky.
Ministerstvo vnitra jako generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, vydalo metodický list číslo 5 T. V
rámci Bojového řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy
zásahu, pod názvem „ Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu“.
Charakteristika část 1, odstavec 2
a) Příslušník je k provedení zásahu, který nesnese odkladu,
oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit
do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník
povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky.
(§5 zákona č. 238/200 Sb., o HZS ČR)
b) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit
vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání
požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení
jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení
pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo
porostů. O potřebě a rozsahu zásahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
c) Jednotka může otevřít uzavřený prostor na základě žádosti
o pomoc ze strany příslušníka Policie České republiky, pokud tím
nedojde k ohrožení bezpečnosti jednotky. (§48 zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky)

Ivo Buk - pro Technickou sekci
Nouzové otvírání - 1. část
Vážení kolegové,
v této části bychom Vás chtěli seznámit s problematikou „nouzového otevírání“. Jak samotný název napovídá, jedná se o službu
v nouzi, která v sobě nese jistá úskalí. V několika částech se Vám
v této činnosti „nouzového otvírání“ pomůžeme správně orientovat.
Část první
Kdo je oprávněn ze zákona provádět činnost nouzového otevírání.
•
•
•
•

Policie České republiky
Městská a obecní policie
Hasiči
Exekutor

1. Zákon č. 283/1991 Sb. O Policii České republiky
§ 21 Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor:
(1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby
anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je policista oprávněn otevřít
byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen “byt”), vstoupit do něho
a provést v souladu s tímto zákonem potřebné služební zákroky,
služební úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostřední- .
ho nebezpečí.
(2) Oprávnění uvedená v odstavci 1 má policista též v případě -

Charakteristika část 1, odstavec 4
V případě, že velitel zásahu na místě zjistí, že nehrozí nebezpečí
ohrožení zdraví osob, zvířat či majetku, v souvislosti se kterým
byl vyžadován zásah jednotky, neprovede otevření uzavřeného
prostoru.3)
3)Dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/
bojrad/ml_t5.pdf
Stejné postupy má Sbor dobrovolných hasičů SDH. -
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Příklad vybavení jednotky uvádím pro ukázku profesionálního
přístupu některých jednotek.
Dostupné na: http://www.sdh.jicin.cz/kufr.php

• Dalším subjektem, se kterým je naplánováno jednání, je
Městská policie Hl. Města Prahy. Vedení MP Praha má velký
zájem dozvědět se o projektu víc, jakožto spolupracující subjekt
a člen poradního sboru MVČR. Ve spolupráci s představiteli Útvaru situační prevence MP Praha je Cech již v kontaktu od schůze
poradního sboru MVČR. Na této úrovni již přípravné fáze také
probíhají.

4. Exekutor
Na základě vykonatelnosti exekučního titulu dle zákona
č.120/2001 Sb.,4)

• Městská policie, jakož i pražský magistrát, nabídla podporu a
spolupráci na projektu, který je podle jejich slov “spojení odborné, prevenční a aktuální problematiky”, kterou je třeba rozvíjet a podílet se na ní.

4)Dostupné na : http://www.exekuce.org/zakony/sb01120.html
Kde soudní exekutor nemůže vstoupit - není oprávněn, bez rozhodnutí (usnesení) podle zákona č. 120/2001Sb. EŘ a o.s.ř.
do prostor na pozemek, bytu, domu, atd. za účelem exekuce, jak
mu ukládá zákon (také soud musí vydat usnesení, jestliže si chce
někam zjednat přístup - ohledat prostory).
Vzhledem ke skutečnosti, že soudní exekutor je ustanoven
k výkonu rozhodnutí podle zákona č.120/2001Sb. a o.s.ř., musí
tuto činnost podle zákona vykonávat osobně. Nebo
na základě plné moci může pověřit svého pracovníka. Je prokazatelné porušení zákona, pokud soudnímu exekutorovi otevře dveře
,,zámečník“ který nebyl zplnomocněn jednat za soudního exekutora, na základě písemné plné moci, to znamená ze zákona, že si
soudní exekutor neotevřel (dveře) sám jak mu to ukládá zákon
č. 120/2001Sb., a nedošlo k otevření bytu, domu, v souladu
se zákonem, a tím došlo k poškození zákonných práv občanů,
třeba i povinných, a tím porušení č.1/1993 Sb. Ústavy ČR.
Pokračování v další části
Ing. Petr Fráz - Cechmistr

• Jednání v těchto dnech probíhají na úrovni vedení s naším dalším
projektovým partnerem Asociací gremium alarm. Rádi využijeme
nabídku AGA s předáváním zkušeností s úspěšným projektem
“Rok zabezpečení vozidel“.
• Jako poslední věc, se kterou bychom Vás rádi seznámili, je první
z návrhů na samolepku projektu “BEZPEČNÁ ZEMĚ”. Tato by
měla sloužit jako známka, díky které budou všichni vědět, že na
takto označeném místě se dozví vše okolo “našeho” projektu.
Že PRÁVĚ ZDE, mohou žádat Vaše veškeré služby a nabídku
s informacemi, o které se mohou opřít, jako o jedinečné, profesionální zkušenosti a praxi zosobněnou v každém členovi Cechu
MZS.

Projekt - BEZPEČNÁ ZEMĚ
Aktuální informace o uskutečněných krocích:
• Po projednání a schválení projektu na schůzi poradního sboru
MVČR, odboru prevence kriminality bylo třeba zahájit přípravné
fáze na projektu.
• Připravujeme Tiskovou konferenci na Ministerstvu Vnitra ČR,
která projekt oficiálně odstartuje. Hlavní partner a garant projektu
je odbor Prevence Kriminality MVČR.
• Mezi prvními subjekty, se kterými jsme jednali, byl Pražský
magistrát a zástupci oddělení prevence kriminality Hl. m. Prahy.
Výsledkem jednání je vyjádření podpory Hlavního města Prahy
při zahájení projektu v propagaci Cechu a jeho projektu ve všech
městských částech a organizace jednotlivých setkání s občany,
ve spolupráci s pražskou městskou policií. Každého asi napadá
otázka “proč právě Praha??” Praha má, ze všech měst v ČR, statistiky ohledně majetkové trestné činnosti (tedy vykrádání bytů, atd.)
jedny z nejzávažnějších. To je dáno velmi vysokou koncentrací
místních občanů, turistů a projíždějících, kteří se třeba jen nějakou
dobu zdrží. Dále také zvyklost trvání pracovní doby a noční život
Hlavního města Prahy napomáhá prodlužování doby, kdy jsou byt,
dům či komerční prostory prázdné. Pro všechny tyto aspekty je
tedy Praha nejvíce riziková pro vznik trestné činnosti, jak v privátních tak komerčních prostorách a objektech.

Jedná se zatím o předběžný návrh, ke kterému se budou přidávat
některé detaily vč. odkazu na webové stránky. K visuálu samolepky se ještě má vyjádřit MVČR - odbor prevence kriminality,
zda-li nedojde ke změně pozic jednotlivých log a pro případné
další podněty nebo připomínky.

• Projekt BZ pomáhá vnímat tyto potřeby společnosti. Proto je
nutné, aby se začali lidé zajímat o něco aktuálního a přemýšlet
tak, aby svým jednáním a chováním sami přispěli ke snižování
kriminality a zlepšení úrovně zabezpečení. Praha tak má možnost být jako první město tohoto projektu a vytvořit tak “vzorový příklad” pro ostatní města v ČR.

Tomáš Pospíšil - Správní sekce
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Řádková inzerce členů do 200 znaků - zdarma
Oslovte také Vaše potenciální zákazníky zajímavou nabídkou!

PROFESIONALITA
ZKUŠENOSTI
ŠIROKÝ SORTIMENT
NABÍDKA SLUŽEB
VŠE NAJEDNOU V KAŽDÉM Z NÁS
TO JSOU DŮVODY PROČ
ŘEŠÍME KAŽDÝ DEN VAŠE ZÁLEŽITOSTI
ŘEŠÍTE TAKÉ KAŽDOU CHVÍLI NĚCO?
ZTRATILI JSTE KLÍČE? ZABOUCHLI JSTE SI?
I TO JSOU KLÍČOVÉ MOMENTY
PRO SPRÁVNOU VOLBU
PTEJTE SE PO NÁS
ŽIJEME MEZI VÁMI
JSME ČLENOVÉ CECHU MZS

www.cmzs.cz
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