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Úvodní slovo
Vážení členové Cechu, příznivci a obchodní přátelé,
dostáváte do ruky druhé číslo cechovního ZPRAVODAJE v tomto roce, ale
také poslední číslo ,,tak říkajíc z mé dílny,,. Jak jsem již uvedl v minulém zpravodaji,
je tento rok naším volebním. A této skutečnosti se též převážně věnuje toto číslo zpravodaje.
Především bych chtěl ozřejmit, proč uvádím časový údaj poslední. Po zvážení
všech skutečností jsem se rozhodl v dalším volebním období kandidovat pouze do
představenstva cechu, pokud budu zvolen. Na funkci cechmistra v novém představenstvu již kandidovat nebudu. Vedou mne k tomu dva faktory. Především jsem dospěl
k závěru, že v současné době nemám jak z pozice podnikatelské tak osobní vytvořeny
předpoklady pro to, abych zabezpečil další rozvoj Cechu tak, aby Cech zaujal vedoucí
postavení v tomto oboru, činnost Cechu byla více profesionalizována a byly více respektovány a prosazovány zájmy a potřeby zámkařů a zámečníků – tedy jeho široké
členské základny. Druhým důvodem je skutečnost, že jsem byl koncem dubna na Valné hromadě Asociace AGA zvolen do představenstva tohoto společenství. A zde spatřuji svou oblast dalšího působení jak v Cechu tak i v AGA. Mou snahou bude vytvořit
spojovací most mezi oběma organizacemi, zabývajícími se zabezpečováním majetku
atd., například přenášet informace z Cechu do AGA a naopak, organizovat společné
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akce, budovat systém celoživotního vzdělávání, snažit se ve vzájemné součinnosti
zkvalitňovat podnikatelské prostředí jak ve vztahu ke státní správě, NBÚ či pojišťovnám a to i v součinnosti s Hospodářkou komorou, kterou je jak Cech tak AGA členem.
Samozřejmě, že pokud budu zvolen opětovně do představenstva Cechu, budu se
snažit novému cechmistrovi plně napomáhat. Oblasti, které bych si rád ponechal
v činnosti Cechu na starosti, jsem již uvedl.
Závěrem bych si Vás, členy Cechu, ještě jednou dovolil pozvat na volební
VALNOU HROMADU CECHU MZS, která se bude konat v sobotu dne 11. června
2005 od 08:00 hodin v Hotelu pod Hůrkou, Háj ve Slezsku pod patronací společnosti
KOMAS s r.o., Opava – Komárov, tradičního výrobce stavebního kování. Před zahájením Valné hromady se uskuteční představení předmětné společnosti a následná exkurse ve výrobě.

Váš cechmistr
Petr Koktan
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Program Valné hromady Cechu mechanických zámkových systémů,
která se bude konat dne 11. června 2005 v Opavě

11. června – sobota
07.55 – 09.30
1) Prohlídka pořádající firmy KOMAS (sraz členů Cechu před společností KOMAS, s r.o. v Opavě (viz mapa)
09.30 – 10.15
2) Přesun účastníků do konferenčních prostor – Hotel Pod Hůrkou, Háj ve Slezsku
10.30 – 13.00
3) Zahájení Valné hromady – schválení programu VH – Koktan
4) Volba komisí – návrhové, mandátové a volební
5) Zpráva o činnosti Cechu za volební období – Koktan
6) Zpráva o hospodaření Cechu za rok 2004 – Říha
7) Zpráva Dozorčí rady o kontrole činnosti a hospodaření Cechu za rok 2004 –
Dolejš
8) Zpráva o činnosti Dozorčí rady za uplynulé volební období – Šimečka
9) Zpráva mandátové komise
10) Přijetí nových řádných členů Cechu, pana Říhy jako čestného člena a vyloučení neplatících členů
11) Zpráva mandátové komise
12) Volby představenstva a dozorčí rady – volební komise
13) Schválení plánu činnosti na rok 2005 - Koktan
14) Schválení rozpočtu na rok 2005 - Říha
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15) Informace o vydávání členských listů a členských průkazek - Bajer
16) Vyhlášení výsledků voleb – volební komise

13.00 – 13.30 – oběd
22) V rámci oběda volba cechmistra a jeho zástupců – představenstvo
13.30
22) Představení nového cechmistra a jeho zástupců
17) Diskuse – nový cechmistr
18) Schválení usnesení – návrhová komise
19) Závěr Valné hromady – nový cechmistr
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Souhrnná zpráva o činnosti cechu MZS za volební období
2002 až 2005
Cech mechanických zámkových systémů byl založen některými ze současných
členů ustavující valnou hromadou dne 28.5.1994 v Praze. Od té doby prošel řadou vývojových etap představujících někdy hektickou činnost, v jiném období pak útlum.
Toto shora uvedené volební období započalo dnem 8. června 2002 na Valné
hromadě ve Žďáru nad Sázavou, kde bylo zvoleno následující představenstvo: Oldřich
Říha, Petr Koktan, Jan Novotný, Arnošt Bajer, Oldřich Schwarz, Václav Čapek, Vladimír Beránek st. a zástupci firem FAB a.s., ROSTEX s.r.o., HOBES s.r.o., TOKOZ
a.s. a GUARD s.r.o. Do Dozorčí rady Cechu pak byli zvoleni Karel Dolejš, Josef
Šimečka a Jan Švingal. Na Valné hromadě konané dne 24.4. 2004 v Brně byli pak do
představenstva kooptování pan Beránek ml. a pan Mahdal. Ze zdravotních důvodů odstoupil z představenstva pan Beránek starší.
Pro další volební období je navrhováno rozšířit představenstvo na 19 členů.
Představenstvo se scházelo v jednotlivých letech následovně:
Rok 2002 – 18. září Klecany, 27. listopadu Rychnov nad Kněžnou
Rok 2003 – 26. února Třinec, 13. dubna Brno, 19. června Klecany, 10. září Havířov,
28. listopadu Vyškov
Rok 2004 – 28. ledna Klecany, 24. dubna Brno, 16. září Klecany, 12. listopadu
Vyškov
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Rok 2005 – 17. března Klecany, 20. dubna Brno, plánováno - 10. června v Opavě

Valné hromady Cechu se uskutečnily v jednotlivých letech následovně:
Rok 2003 – 13. dubna Brno
Rok 2004 - 24. dubna Brno
Náplň a činnosti jak ze zasedání představenstva, tak z valných hromad jsou
v jednotlivých zápisech, které jsou kompletně k dispozici u cechmistra a stěžejní informace byly zveřejňovány v jednotlivých zpravodajích.
Současný stav činnosti Cechu
Společným úsilím nás všech, členů Cechu, představenstva a cechmistra jsme
dosáhli stavu, kdy jeho činnost je na standardní spolkové úrovni. Cech má Stanovy,
Jednací řád, minimálně jedenkrát ročně se uskutečňuje Valná hromada. Představenstvo
Cechu se schází prakticky pravidelně v intervalu čtyřikrát ročně a řeší průběžně zajišťování cechovní činnosti. Členství v Cechu je dobrovolné na základě zájmu. Je konsolidována evidence členů, poměrně dobře jsou vybírány členské příspěvky. Statistiku
členů vyloučených za neplnění členské povinnosti (placení členských příspěvků)
a porovnání členů kolik za volební období do Cechu vstoupilo záměrně neuvádím. Byla by totiž zkreslena tím, že teprve v prvním roce se podařilo členskou základnu stabilizovat - ,,vyčistit,,. Na Valné hromadě Cechu v Brně dne 13. dubna 2003 bylo přijato
do Cechu celkem 18 firem a na Valné hromadě taktéž v Brně 24. dubna 2004 bylo přijato celkem 14 firem. Cech má vlastní webové stránky. Minimálně čtyřikrát ročně je
vydáván pro členy Cechu ZPRAVODAJ, který obsahuje aktuální informace, různé
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odkazy a zajímavosti. Cech pořádá pro své členy zdarma, nebo za minimální poplatek,
školení na aktuální témata jako zámkařství, normy jakosti ISO, management malých
firem, BZOP apod.
Cech se stal v roce 2003 členem Hospodářské komory ČR.
Finanční situace
Cechovní činnost je financována především z členských příspěvků. Tržby se pohybují
řádově v desetitisících ročně, především za školení, případně i různé publikace a články. Cech nezaměstnává žádné pracovníky. Činnost všech funkcionářů je dobrovolná,
bezplatná. Potřebné služby jsou zajišťovány externě nákupem. Blíže viz Zpráva o hospodaření cechu.
Dozorčí rada
Velmi dobře funguje dozorčí rada Cechu, zejména zásluhou jejího předsedy.
Pro další volební období je navrhováno rozšířit dozorčí radu na pětičlennou.
Závěrečné zhodnocení
Tato situace vytváří dobrý základ pro další činnost Cechu a začít přebudovávat
Cech na profesní organizaci. Jestliže se tak rozhodneme, a tento směr byl již přijat
usneseními na minulých valných hromadách, je nutné počítat s řadou kroků a to minimálně:
-

zřízení funkce placeného tajemníka, případně i sekretariátu a pronájem kanceláře,

-

technické vybavení – počítač atd. bylo již zakoupeno,

-

v budoucnu uvažovat o plně nebo částečně placené funkci cechmistra,

-

s tím bude souviset nárůst finančních nákladů a mzdová agenda.
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Co se nepodařilo
-

zajistit pro členy členské listy hospodářské komory (členské listy obdrželi
všichni řádní členi cechu),

-

zajistit pro členy Cechu ozdobné vytištění ,,morálního kodexu,,

-

rozdělit práci v Cechu rovnoměrně mezi jednotlivé členy představenstva,

-

zajistit redakční radu zpravodaje a dostatečný počet příspěvků,

-

zahájit udělování titul zámkař roku

Co se podařilo
-

vytvořit u členské základny povědomí, že je třeba činnost Cechu profesionalizovat,

-

zavést do činnosti Cechu společenský večer Cechu jako tradiční setkání členů ve Vyškově vždy v listopadu

Vyhodnocení usnesení z valných hromad
-

zajištěno členství Cechu v Hospodářské komoře ČR - splněno

-

prohloubení spolupráce s AGA – Koktan zvolen v roce 2005 do představenstva AGA – cíl zlepšení spolupráce s AGA – splněno

-

zajištěno plnění základní členské povinnosti – placení členských příspěvků –
splněno

-

spolupráce s CI ČAP – splněno

-

udělování ceny – klíčař – zámkař roku – nesplněno – nepodařilo se dosáhnout shody nad kritérii pro její udělování
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-

profesionalizace činnosti Cechu – nesplněno, vytvořeny předpoklady pro
splnění tohoto cíle v příštím volebním období – pan Říha placený tajemník
Cechu

Cechmistr – Petr Koktan - 23.05.2005

Zpráva o činnosti Dozorčí rady CMZS za uplynulé volební období
tj. od 8.6.2002 do 11.6.2005
Dozorčí rada byla zvolena na Valné hromadě ve Žďáru nad Sázavou dne 8.6.2002 ve
složení:

Ing. Dolejš Karel – Havířov
Švingal Jan – Teplice
Šimečka Josef – Strakonice

Dozorčí rada měla zasedání: 8.6.2002 Žďár nad Sázavou, 18.9.2002 Klecany,
19.2.2003 Praha, 2.4.2003 Praha, 13.4.2003 Brno, 16.10.2003 Praha (kontrola hosp.),
15.4.2004 Praha, 24.4.2004 Brno, 12.5.2004 (kontrolní komise AGA), 12.11.2004
Vyškov, 19.1.2005 Praha (kontrola hosp.), 17.3.2005 Klecany.
Zasedání se uskutečnilo:

2x v roce 2002
3x v roce 2003
4x v roce 2004
2x v roce 2005

Celkem za tříleté volební období se uskutečnilo 11 zasedání Dozorčí rady. Z toho 2x
jako společné zasedání s představenstvem Cechu a 1x společné zasedání s Kontrolní
komisí AGA. Účast jednotlivých členů byla 85%. Zápisy z jednání Dozorčí rady byly
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zasílány cechmistrovi Ing. Koktanovi. Každého zasedání představenstva Cechu se zúčastnil vždy jeden zástupce Dozorčí rady.
Spolupráce s hospodářem panem Říhou a cechmistrem Ing. Koktanem byla na velmi
dobré úrovni. V některých případech došlo k nedorozumění z důvodů jiného pohledu
na vedení účetnictví.

Pro příští volební období doporučujeme nové Dozorčí radě:
1. Uskutečnit při členy Dozorčí rady školení o účetnictví nevýdělečných organizací.
2. Uskutečnit společné zasedání s výměnou zkušeností s Kontrolní komisí AGA
a Dozorčí radou Hospodářské komory.
3. Na každé zasedání představenstva delegovat jednoho zástupce Dozorčí rady.
Zpracovala Dozorčí rada
dne 17.3.2005

Představení členů představenstva a Dozorčí rady:
Představenstvo:
CVEK Tomáš, Ing. (36 let) – Guard – Mudroch, spol. s r.o., Tišnov
-

ve společnosti Guard – Mudroch s r.o. působí od roku 1992, v současné době zastává funkci výkonného ředitele

-

vize: podílet se na dalším rozvoji a posílit význam Cechu v očích odborné
i laické veřejnosti
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KUCHAŘ Zdeněk (47 let) – HOBES spol. s r.o., Horní Benešov
-

obchodní náměstek a jednatel společnosti HOBES s r.o.

-

vize: chce přispět k rozšíření podvědomí o Cechu jak v odborné, tak i široké
veřejnosti a současně se spolupodílet na zlepšení postavení CMZS
z hlediska legislativy.

JELÍNEK Jaroslav, Ing. (48 let) – TOKOZ a.s., Žďár nad Sázavou
-

pracovník obchodního oddělení TOKOZ a.s.

-

vize:
. snaha o udržování odpovídající úrovně výrobků a služeb (prosazování
českých výrobků)
. spolupráce, TOKOZU jako výrobce, se členy Cechu – informační
i obchodní
. výměna informací mezi členy Cechu

KOKTAN Petr, Ing. (52 let) – TREZOR TEST s.r.o. – Klecany
-

jednatel a spolumajitel společnosti TREZOR TEST s r.o.

-

vize:
. jak jsem již uvedl v úvodní stati tohoto zpravodaje, byl jsem koncem dubna na Valné hromadě Asociace AGA zvolen do představenstva tohoto
společenství. Do představenstva jsem kandidoval za společnost TESTALARM Praha s r.o., které jsem jednatelem. Kandidoval jsem ze záměrem
svého dalšího působení jak v Cechu tak i v AGA. Mou snahou bude vytvořit spojovací most mezi oběma organizacemi, zabývajícími se zabezpečováním majetku atd., například přenášet informace z cechu do AGA a
naopak, organizovat společné akce, budovat systém celoživotního vzdělá-
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vání, snažit se ve vzájemné součinnosti zkvalitňovat podnikatelské prostředí jak ve vztahu ke státní správě, NBÚ či pojišťovnám a to i
v součinnosti s Hospodářkou komorou, kterou je jak Cech tak AGA členem. Tuto vizi jsem také sdělil VH AGA a jsem rád, že nadpoloviční většina přítomných členů AGA (82) na Valné hromadě se s ní ztotožnila. Byl
jsem do představenstva AGA zvolen již v prvním kole 43 hlasy. Shodně
tak různým počtem hlasů nadpoloviční většiny bylo se mnou zvoleno dalších 6 kandidátů. Zbývající 4 členi představenstva byly zvoleni až
v druhém kole.
Tyto skutečnosti zde uvádím proto, abych deklaroval, že i v AGA je řada
členů realisticky myslících, kteří podporují úzkou spolupráci AGA a Cechu na všech styčných polích působnosti.

VLADÍK Miroslav, Ing. (41 ) – FAB a.s., Rychnov nad Kněžnou
- od roku 1992 zaměstnanec společnosti FAB - konstrukce
- vize:
. v Cechu chce prosazovat kvalitu výrobků a služeb, které by měly naplňovat
potřeby zákazníků
. z hlediska ekonomiky české ekonomiky ovlivňovat legislativu především
v neprospěch nekvalitních zahraničních výrobků s nekvalitní službou zákazníkovi

NOVOTNÝ Václav, Ing. (… let) – ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. – Vyškov
-

vedoucí odbytu ve společnosti ROSTEX VYŠKOV s r.o.

-

má dlouholeté zkušenosti v oboru výroby a prodeje stavebního, bezpečnostního kování a montáže BK a bezpečnostních dveří

-

je detailně obeznámen se situací na trhu v České republice v oboru stavebních a bezpečnostního kování
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-

jako zástupce firmy ROSTEX má dobré vztahy s nejvýznamnější distributory stavebního a bezpečnostního kování

-

vize:
. působit v představenstvu jako zástupce významné firmy, bezpečnostního
kování v tom směru a smyslu, aby Cech sdružoval profesionální a kvalifikované prodejce, montážníky, servisní služby, …
. podílet se na odborném vzdělávání !prodejců, montážních firem, servisních
zastoupení, …

PODMOL Jan, Ing. (27 let) – KOMAS, spol. s r.o., Opava
-

vedoucí obchodního úseku společnosti KOMAS s r.o.

-

vize:
. vzájemná spolupráce v oblasti kování na Českém trhu
. lepší orientace v odvětví
. společné úsilí proti zahraniční konkurenci
. silnější legislativní postavení

MEISNER Ladislav, Ing. (52 let) – ROVEL, spol. s r.o., Vyškov
-

jednatel společnosti ROVEL, s r.o.

-

vize:
. předávání zkušeností v oboru zámků a klíčových služeb, hlavně v oblasti
zabezpečení
. spolupráce v návaznosti na pojišťovny – spolupráce s ČAP
. spolupracovat na tvorbě nových norem v oblasti zabezpečení
. předávat zkušenosti v oblasti prodeje a služeb pro zákazníky

SCHWARZ Oldřich, Ing. (53 let) - LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.,
Frenštát pod Radhoštěm
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-

jednatel společnosti LA GARD & MECHATRONIC s r.o.

-

vize:
. prosazovat a řešit požadavky členů Cechu v návaznosti na potřeby trhu
(tj. dodávky specifického zboží, servis včetně poradenské činnosti) a
naplňovat při naší podnikatelské činnosti kriteria ISO ČSN 9001:2001
. napomáhat Cechu při jeho kooperaci s cechy a sdruženími, majícími
shodnou náplň činnosti v rámci států začleněných do EÚ a perspektivně
zvažovat spolupráci se státy – kandidáty vstupu do EU

URBANEC Jaromír (65 let) – KLÍČE-ZÁMKY-TREZORY Urbanec a spol.,
s.r.o. Ostrava
-

jednatel společnosti KLÍČE-ZÁMKY-TREZORY Urbanec a spol., s r.o.

-

vize:
. Pro zkvalitnění činnosti Cechu MZS chci být nápomocný:
- při zavádění systému řízení jakosti v malých firmách
- při směřování Cechu jako profesní organizace
- při zvyšování kvalifikace členů Cechu

BERÁNEK Ladislav (27 let) - H & B s.r.o., Cheb
-

jednatel společnosti H & B s.r.o.

-

vize: nesdělil

ČAPEK Václav (45 let) – KLÍČOVÉ CENTRUM, Třinec
-

v letech 1978 – 1993 vyučen na střední odborné škole v Třinci v oboru zámečník

-

v letech 1978 – 1993 pracoval v Třineckých železárnách
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-

v roce 1991 založil svou firmu

-

od roku 1994 člen Cechu

-

vize:
. zastává postupnou tvrdou profesionalizaci Cechu – členské základny
. dodržování směru Cechu v mechan. zabezpečení

ŘÍHA Oldřich (61 let) – Praha
-

zaměstnanec obchodního oddělení firmy VELA

-

vize: Pokud bude zvolen do představenstva, může pokračovat ve funkci pokladníka, kterou vykonává již od října roku 2000 a zajistit přechod na
podvojné účetnictví, ve kterém budeme účtovat v tomto roce. Za tímto účelem byl zakoupen počítač a program účetnictví. Zkušebně účtuje v tomto
programu od listopadu minulého roku. Může zpracovávat daňové přiznání a
zajišťovat styk s FÚ a ČS. Vzhledem k tomu, že koncem roku odchází do
starobního důchodu, může nabídnou svoji pomoc při vedení agendy Cechu a
koordinaci práce představenstva. Může vypomáhat při doplňování údajů do
našich www stránek a zajišťovat jejich aktualizaci.

MAHDAL Boris (43 let) – Zámečnictví, Olomouc
-

Firma Zámečnický servis Mahdal vznikla v roce 1993 a od počátku se věnuje dvěma hlavním směrům činnosti - montáži mechanického zabezpečení
a NONSTOP nouzovým otevíráním zámků bytů, aut a trezorů, při této činnosti firma úzce spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií, Záchrannou
službou, Hasičským záchranným sborem a Celní správou. Jsme členem
AGA ČR, IZS okresu Olomouc a Přerov a také členem Okresní hospodářské
komory Olomouc.Cílem naší činnosti je nabídnout zákazníkovi ideální služby a perfektní servis odpovídající nárokům na bezpečí, kvalitu i cenu.
Vzhledem k neustále se rozvíjejícím metodám v oblasti naší činnosti se snažíme svoji odbornost zdokonalovat profesním školením.

-

vize:
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. Cílem mojí práce v představenstvu Cechu je zvýšit jeho prestiž v očích
zákazníků a veřejnosti. Rovněž pomoc členům Cechu řešit technické problémy a sledovat a informovat je o novinkách v našem oboru. Dále také
zdokonalovat vymáhání pohledávek od neplatících zákazníků, což je všeobecný problém, který trápí nejen nás zámečníky (např. Rozhodčí soud).

NOVOTNÝ Jan (50 let) – Zámečnictví, Brno
-

majitel firmy

-

vize:
. pokračovat v přebudování Cechu v profesní organizaci Cechu zámkařů,
klíčařů a výrobců mechanického zabezpečení
. poskytovat členům cechu nejnovější poznatky z oboru

MAZAČ Stanislav (40 let) – Dobrovice
-

společník veřejné obchodní společnosti ELZAMO

-

vize: nesdělil

BAJER Arnošt (62 let) – Brno
-

majitel firmy

-

vize:
. informovanost a kontakty členů
. formy vzdělávání členů
. možnosti zapojení Cechu do využívání fondů

BURIAN Karel (55 let) – Zámečnictví, Tachov
-

majitel firmy
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-

vize:

SACHER Jiří ml. (33 let) – S & S ZÁMEČNICTVÍ, Liberec
-

spolumajitel rodinné firmy založené v roce 1992. Firma se zabývá mechanickým zabezpečením a nouzovým otevíráním

-

vize: profesionální úroveň Cechu a celkové zlepšení komunikace

JAKUBÍK Josef (65 let) – TREZORSERVIS, Jihlava
-

majitel firmy

-

vize: nesdělil

DOZORČÍ RADA
DOLEJŠ Karel, Ing. (57 let) – „IDK“ – ZÁMEČNICTVÍ, Havířov
-

vyučen strojním zámečníkem

-

v roce 1981 ukončil Vysokou školu - báňsko-ekonomickou fakultu

-

v roce 1990 založil svoji firmu IDK-zámečnictví

-

v současné době má dvě provozovny v Havířově na výrobu klíčů a prodej
bezpečnostní techniky. Firma má 4 zaměstnance, se kterými provádí veškeré
montáže a službu k nouzovému otevírání zámků

-

členem Cechu od roku 1994, v minulém období předseda Dozorčí rady
CMZS

-

vize: úkolem představenstva na příští volební období 2005 – 2008 by bylo
vytvořit systém celoživotního vzdělávání – mistrovské zkoušky, zajistit školení tzv. Podnikatelské minimum – např.

základy práva, ekonomika

v podnikání, etika prodeje, finanční otázky, daňová evidence, leasing, využití fondů z EU apod.
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ŠVINGAL Jan (61 let) – METAL SERVIS Teplice
-

majitel firmy Klíče – zámky - kování

-

vize: nadále co nejlépe pracovat v Dozorčí radě CMZS

ŠIMEČKA Josef (62 let) – SiP, Strakonice
-

majitel firmy

-

vize: nesdělil

RYŠAVÝ Petr (32 let) – Zlín
-

zaměstnanec firmy Pavel Ryšavý, Zbraně a střelivo, Zlín

-

vize:
. konkrétní představu o práci v představenstvu ještě nemá.
. z vlastní zkušenosti ví, že je nedostatek informací v oblasti práv a povinností při nouzovém a násilném otevírání. Čím se musí prokázat např. exekutor, správce konkurzní podstaty … Chtěl by nastínit základní podmínky pro
tyto akce (jakýsi neoficiální návod) – je také soudním znalcem a vykonavatelem exekutorské kanceláře a proto má k těmto informacím relativně dobrý
přístup

AXMANN Jan (44 let) – Zámečnictví, Odry
-

vyučen důlním zámečníkem

-

do roku 1985 pracoval na dole Jan Šverma

-

v letech 1985 – 1996 pracoval v ČSAD jako řidič
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-

v roce 1994 začíná sbírat zkušenosti s výrobou klíčů

-

v roce 1998 zakládá firmu – Zámky – klíče - služby

-

vize: Svou účastí chce podpořit větší spolupráci mezi členy Cechu.

Plán činnosti Cechu na 2/2 roku 2005
Organizační:
-

zřídit plně profesní sekretariát

-

zajistit pro členy CMZS členské listy do HK ČR na rok 2006

-

pokračovat ve spolupráci s AGA

-

vydat zpravodaj 03 a 04/2005

-

vydat nové průkazky dle potřeby – konec platnosti

-

aktualizovat www stránky (nové představenstvo atd.)

-

uspořádat společenský večer – listopad 2005

-

vytvořit zájmové sekce (trezory, montáže, výroba klíčů …)

Odborně:
-

uspořádat školení BZOP, Požární bezpečnost, Bezpečnost práce s el. zařízením

-

jednání o členství v evropském zámkařském cechu

-

odborná školení
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Rozpočet CMZS ČR pro rok 2005
Položka
Členské příspěvky

Příjmy Kč

Položka

340.000,- Zpravodaj 4x140

Inzerce

2.000,- Poštovné zpravodaj

Školení

8.000,- Uspořádání VH

22.400,8.400,15.000,-

Kancelářské potřeby

5.000,-

Poštovné faktury a p.

2.500,-

Náklady na sekretariát

60.000,-

Náklady na školení

40.000,-

Telefon, internet

15.000,-

Příspěvek Hosp.komora

20.000,-

Cestovné

30.000,-

Účetnictví+daň.přiznání

10.000,-

Členské listy HK

27.000,-

Členské listy CMZS

12.000,-

www.stránky

10.000,-

Daňový poradce

Celkem

Výdaje Kč

6.000,-

Společenský večer

30.000,-

Rezerva

36.700,-

350.000,- Celkem

350.000,-
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PRO INFORMACI
Majetek CMZS ČR v období od počátku roku 2002 do počátku roku 2005
Pokladní hotovost

Hmotný majetek
1.400,-

Na běžném
účtu
293.510,13

1.1.2002

22.566,20

1.1.2005

25.475,-

317.476,33

58.841,-

738.184,33

822.500,33

Rozdíl

Celkem

+505.024,-

Majetek CMZS ČR od zvolení nového představenstva 8.6.2002 do 30.4.2005
Pokladní hotovost Hmotný majetek
8.6.2002
30.4.2005

94.716,20

1.400,-

Na běžném
účtu
341.444,59

12.850,-

58.841,-

865.063,44

Rozdíl

168.000,- Kč
338.000,- Kč
296.000,- Kč

84 členů cechu
117 členů cechu
109 členů cechu

Další příjmy
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004

6.363,- Kč
33.299,- Kč
6.820,- Kč

Výdaje celkem
Rok 2002

437.560,79
936754.44
+499.193.65

Příjem za členské příspěvky
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004

Celkem

50.981,- Kč
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Rok 2003
Rok 2004

199.670,- Kč
158.520,- Kč

Podrobnější rozpis je uveden v pokladních zprávách za jednotlivé roky.
Oldřich Říha - 20.5.2005

Informace o placení členských příspěvků v roce 2004.
Cech mechanických zámkových systémů ČR měl v roce 2003 122 platících členů. Fyzických osob bylo 95 právnických osob 27.
Pro nezaplacení členských příspěvků v roce 2003 bylo vyloučeno na Valné hromadě
2004 konané v Brně 15 členů. Dva členové cechu ukončili členství na vlastní žádost.
Na této VH bylo přijato 11 nových členů.
Ze stávajících a nových členů uhradilo členské příspěvky za rok 2004 112 členů. Právnických osob bylo 26 a fyzických 86.
Členům, kterým byla zaslána upomínka o neuhrazení příspěvků v roce 2004
s fakturou, bude rozeslána ještě jedna výzva k zaplacení a pokud členské příspěvky
neuhradí, bude na Valné hromadě podán návrh na jejich vyloučení. Jedná se o 16 členů CMZS. Faktury s výzvou na úhradu příspěvků za rok 2005 budou rozeslány
v průběhu dubna. Dle stanov je splatnost do konce dubna.
Oldřich Říha – pokladník - 22.3.2005

S inovací musí začít každý sám u sebe
Trápí vás otázka jak přimět sám sebe či své spolupracovníky pracovat, tvořit,
inovovat mimo obvyklý rámec – vybočit z ustálených kolejí. Ptáte se jak nato ? Je tře-
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ba začít u sebe. Přeměnit se v inovačního vůdce. Naučit se sám dělat to, co chcete, aby
dělali ti druzí.
Krok 1: Identifikujte oblast – problém který je třeba změnit – inovovat, například proces evidence zakázek, postup vyřizování reklamací, nedostatek zákazníků atd.,
Vyberte si z nich pouze jeden a pokračujte,
Krok 2: Dejte dohromady odpovědný tým – získejte je pro věc tak, aby ji považovali
za vlastní – tak říkajíc svůj problém
Krok 3: Vyřešte problém – dospějte k všeobecně přijatelnému výsledku – všichni ho
musí akceptovat a přitom musí přinést změnu k lepšímu – inovací, a jakou –
nejlépe skokovou, pokud nebude řešení problému završeno konkrétním výsledkem, není nic hmatatelného, co by lidem dalo energii k dosažení změny.
Energie je to, o čem je inovace.
Krok 4: Oslavujte, chvalte, - lidé milují oslavy, o způsobu oslavy rozhodněte předem,
lidé se na ni budou těšit a víc se snažit

Švarcsystém zakázán – novela zákona o zaměstnanosti
Změna zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti se týká § 13, odst. 3 písmeno c,
který upravuje postup při svěření činnosti jiné právnické nebo fyzické osobě. Toto
ustanovení umožňuje právnické nebo fyzické osobě, aby plnění běžných úkolů, které
má v předmětu své činnosti, svěřila jiné právnické nebo fyzické osobě. Tyto úkoly
může plnit jak svými zaměstnanci v pracovněprávním vztahu ale též sama. To znamená, že fyzické osoby – živnostníci a řemeslníci, kteří nemají vlastní zaměstnance, mohou spolupracovat a vyvíjet podnikatelskou činnost pro zadavatele (jiné) firmy, např.
25

obchodní společnosti (a.s., s.r.o., atd.). Přitom musí fyzická osoba svěřené úkoly zajišťovat podnikatelsky se všemi znaky podnikání podle § 2 odst. 1, obchodního zákoníku. Tyto úkony nelze provádět v tzv. zastřeném pracovněprávním vztahu. Musí se
tedy jednat o soustavnou činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Budou tedy rozhodovat především znaky
podnikání:
Je tedy zakázáno: - přikazovat pracovní dobu,

Je dovoleno:

-

pracovat na živnostenský list s přístroji a nástroji firmy

-

mít jediný zdroj příjmů ze ,, zastřeného ,, pracovního poměru

-

zadávat konkrétní zakázku a termín plnění

-

používat externí pracovníky na sezónní práce

-

živnostník smí provádět jednorázové odborné expertizy, např.
z oblasti bezpečnosti práce, elektrotechniky, stavebnictví, apod.

Mezi typické profese, kdy se o švarcsystém nejedná patří např. projektanti,
znalci, tlumočníci, překladatelé apod. Déle jde o různé poradenské činnosti např. rozvoj osobnosti, společenské vědy, služby v oblasti administrativní správy, příprava a
vypracování různých technických návrhů, služby v oblasti počítačové techniky, zpracování mzdové agendy, účetnictví atd.

Chraňte si svůj majetek s naší pomocí
Certifikační institut ČAP vydal v roce 2004 brožuru "Chraňte si svůj majetek s naší
pomocí", která obsahovala přehledy certifikované zabezpečovací techniky. Nadále
hodláme tyto přehledy udržovat aktuální a zprostředkovat pracovníkům pojišťoven a
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jejich zákazníkům informace o kvalitní zabezpečovací technice. Máte-li zájem o uvedení Vašich výrobků v těchto přehledech, zašlete nám seznam těchto výrobků a kopie
certifikátů (můžete uvést i odkaz na webové stránky kde jsou kopie aktuálních certifikátů, případně na webové stránky příslušného certifikačního orgánu).
Údaje nám prosím zašlete do 30.5.2005 na adresu: sekretariát.cicap@cap.cz
Zveřejnění přehledů je stejně jako loni zdarma.
Ing. Miroslav Urban
ředitel Certifikačního institutu ČAP
Příloha
Obchodní název

Typ výrobku

odvozené varianty

Výrobce (držitel certifi- Bezpečnostní
kátu)
třída

OCHRANA MAJETKU KVALITNÍM ZABEZPEČENÍM
Co děláme:
Na základě požadavku pojišťoven se rozvíjí takzvaný Systém kvality ČAP, který pojišťovnám poskytuje dostatečnou škálu prostředků k zabezpečení majetku, od certifikované techniky až po prověřené agentury poskytující bezpečnostní služby. Po celém
území republiky je dostatečný výběr z nabídek registrovaných firem montujících Elektrické zabezpečovací systémy, je zaručena i možnost připojení na prověřené pulty centralizované ochrany. Požadavky pojišťoven po ověřené kvalitě uspokojí tento systém
v celé oblasti bezpečnostního průmyslu. Dobře stanovené požadavky na zabezpečení
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majetku má již většina pojišťoven, včetně možnosti využívání Systému kvality ČAP.
Požadavky na atestované EZS mají ve svých podmínkách vedle pojišťovny Allianz
i Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB pojišťovna a Kooperativa.
Pojišťovnami reprezentujícími 84 % podíl na trhu s neživotním pojištěním je považována za funkční taková EZS, na kterou vystavila registrovaná firma Atest.
Co chystáme:
Naše aktivity rozšiřujeme i na posuzování kvality zabezpečení vozidel (SYREZ).
Hodnotit se budou mechanická zabezpečení, elektronické alarmy, imobilizéry pagery a
pokrádežové, vyhledávací systémy i identifikační systémy vozidel. Firmy, které zařízení montují budou na základě posouzení CI ČAP zařazeny do registru. Zabezpečení
jednotlivých vozidel, ale i informace o registrovaných firmách a výrobcích budou online k dispozici pracovníkům pojišťoven. Pilotní projekt registrace zahájíme od 1. července 2005.
V letošním roce spustíme i projekt registrace firem dodávající stabilní hasicí zařízení.
Jeho úvodní, ověřovací, část se uskuteční s dodavateli sprinklerových systémů. Vzhledem k malému počtu dodavatelů SHZ na našem trhu, neočekáváme účast více než 5 až
8 firem v této registraci. Postupně budou do registrace začleněni i firmy montující požární signalizaci.
Poslední oblast kde vidíme možnost prosazovat kvalitu zabezpečení majetku, je oblast
mechanických zábran. Certifikované techniky je zde dostatek, takže je potřeba jen
identifikovat a posoudit firmy, schopné dodávat klientům zabezpečení v té nejvyšší
kvalitě a na profesionální úrovni. Přípravu projektu zahájíme v červnu, abychom mohli
s registrací začít od 1. ledna 2006. Uvítáme účast jednotlivých firem i živnostenských
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společenstev na přípravě registrace. Případní zájemci se mohou hlásit na níže uvedeném emailu.
Bližší informace najdete na www.cicap.cz.
Ing. Miroslav Urban
ředitel Certifikačního institutu ČAP
miroslav.urban@cap.cz
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