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máme za sebou léto a vstupujeme do zatím ne pochmurného podzimu. Alespoň u nás na Jižní
Moravě. Avšak tato pohoda, bohužel, nevládne ve společnosti, jak můžeme pravidelně sledovat ve
sdělovacích prostředcích. Není tomu tak dávno, co jsem přišel při vloupačce o notebook. To bylo
dosti nepříjemné, protože dodnes jsem ještě nestačil vše obnovit. Tento případ lze však zařadit do
kategorie klasických vloupaček. Případ, který popisuje náš kolega Čoupek v tomto Zpravodaji je
ale výstrahou pro všechny, kteří se zabývají nouzovým otevíráním. Bezpochyby to nikoho neodradí
od této činnosti, ale může to být příkladným poučením pro další práci. Důsledkem by měla být
nejen vaše zvýšená ostražitost, ale i vaše větší sdílnost a pokud má někdo podobnou zkušenost,
předpokládám, že se o ni podělí s ostatními.
Vydání tohoto čísla Zpravodaje má proti předpokládanému termínu malý skluz. Podařilo se
totiž konečně dohodnout termín školení na otevírání aut a tak jsme se rozhodli, že nezúčastněným
tuto akci přiblížíme alespoň několika obrázky.
Současně bych chtěl upozornit na pozvánku na již pravidelné setkání ve Vyškově.

Cechmistr
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Jednání
představenstva
Zápis z jednání představenstva CMZS ČR v Dlouhé Vsi

že dosud nebyly doplněny Zpravodaje za rok 2005 na stránky Cechu a navrhuje aby na
příští pozvánku na VH bylo podotknuto, že náklady na ubytování si hradí každý sám.
Doplněním zpravodajů na stránky Cechu byl pověřen ing.Bajer, který obdržel podklady.
Dále zajistí doplnění přihlášky za člena Cechu na tyto stránky. Přihlášku v el.podobě
zajistí p.Říha.

dne 7.9.2006

Přítomni členové představenstva: Novotný Jan, ing. Bajer Arnošt, Beránek Ladislav, Čapek Václav,
ing. Koktan Petr, Mahdal Boris, Mazač Stanislav, ing. Meisner Ladislav, ing.
Novotný Václav, Petr Jiří, Říha Oldřich, Sacher Jiří, Urbanec Jaromír, ing.
Vladík Miroslav
Za dozorčí radu: ing. Dolejš Karel, Axmann Jan, Plachý Zdeněk

6)

Ke dni zasedání představenstva uhradilo členské příspěvky za rok 2006 jen 67 FO a 23
PO to je celkem 90 členů CMZS. P.Říha zajistí rozeslání urgenčních dopisů těm členům,
kteří dosud členské příspěvky neuhradili.

7)

Představenstvo bylo seznámeno s náplní dohod o provedení práce, ve výši 5.000 Kč
hrubého měsíčně, pro pana Říhu na měsíce červenec až září, které byly jednohlasně
schváleny. Dále představenstvo schválilo dohody o provedení práce pro Davida Bajera,
na měsíce srpen 4.800 Kč hrubého a září 4.700 Kč hrubého, za zpracování Zpravodaje
č.2. Při hlasování se jeden člen zdržel hlasování.

8)

Výše členských příspěvků pro členy Cechu, kteří odešli do starobního důchodu a podmínky
přiznání budou schváleny na příštím představenstvu. Všichni členové představenstva
zpracují do 1.11.2006 návrh, který zašlou na mail cmzs@seznam.cz.

9)

Představenstvo schvaluje náklady na pronájem sálu při VH v Plzni 5.501,- Kč a oběd při
VH 6.372,- Kč. Dále schvaluje cestovní náklady p. Říhy na VH v Plzni ve výši 2.426,- Kč.

10)

Představenstvo projednalo požadavek p.Říhy na ukončení čestného členství, který
předložil při VH v Plzni. Představenstvo se s p.Říhou dohodlo, že bude nadále pro
Cech pracovat za následujících podmínek. Bude vykonávat práce, které jsou uvedeny
v Jednacím řádu CMZS ČR jako náplň práce sekretariátu. P.Říha bude mít funkci
výkonného tajemníka se zmíněnou náplní, která bude doplněna cechmistrem a schválena
na příštím zasedání představenstvem a následně na VH. Za tyto práce obdrží 5.000 Kč
hrubého měsíčně. Z této částky bude odváděna 15% daň FÚ. Na práce bude uzavírána
měsíčně dohoda o provedení práce, která bude odpovídat platným právním předpisům a
zákoníku práce. Dále bude s p.Říhou uzavřena hmotná odpovědnost za svěřený majetek.
Ing.Dolejš zašle vzor formuláře o hmotné odpovědnosti cechmistrovi p.Novotnému.

11)

Zaregistrování znaku Cechu nebylo projednáno pro nepřítomnost
představenstvo informovat na příštím zasedání.

12)

Školení na otevírání aut proběhne v neděli 8.10. v Brně. Místo upřesní cechmistr
p.Novotný. Způsoby otevírání předvedou pánové Bartoš, Čoupek, Gasta a Novotný.
Náklady na školení budou uhrazeny z prostředků Cechu.

Omluveni: ing. Cvek Tomáš, Kuchař Zdeněk, ing. Schwarz Oldřich
Nepřítomen: Burián Karel, zástupce TOKOZu
Cechmistr pan Jan Novotný, přivítal přítomné a seznámil je s programem.

1)

Kontrola zápisu z minulého zasedání.

2)

P.Říha informoval přítomné o rozeslání dopisů členům, kteří ukončili členství v Cechu na
vlastní žádost.

3)

P.Říha seznámil představenstvo se zpracováním evidence pro potřeby HK ČR, která
všechny svoje členy zařazuje do Katalogu firem a členů, který je označován zkratkou
KFC. Zpracování se provádí pomocí internetu a je velmi zdlouhavé. Představenstvo
pověřilo p. Říhu zjištěním podmínek a finančních nákladů na instalaci rychlého internetu.
Informaci podá na příštím zasedání představenstva. Podklady, které rozesílá HK ČR
pomocí mailu na adresu cmzs@seznam.cz ,budou posílány dále členům představenstva
k dalšímu využití.

4)

P.Říha oznámil, že uhradil příspěvky HK ČR za všechny členy Cechu, mimo ty kteří jsou
členy HK ČR samostatně jako FO nebo PO. Uhrazeno bylo 12.850,- Kč.

5)

Zhodnocení VH v Plzni provedl cechmistr p. Novotný, který považuje VH za dobře
zajištěnou a pro členy zajímavou. Menší účast byla způsobena místem konání, které je
pro členy z Moravy poměrně daleko a není příjemné absolvovat v jednom dni dvě cesty.
P.Novotný zajistí do příštího Zpravodaje otištění zprávy o činnosti od VH v Opavě a to
včetně plnění úkolů usnesení VH v Opavě. Dále zajistí otištění usnesení VH v Plzni.
Ing.Dolejš připomněl,
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13)

Představenstvo schvaluje následující finanční položky:částku 237,- Kč za dar pro
p.Švingala, nákup obálek za 228,50 Kč, poštovních známek za 780,- Kč, náklady na
pořízení 200 ks složky s blokem za 43.542.10 Kč, původní cena 55.144,60 Kč a dobropis
11.602,50 Kč na vrácené tužky. Představenstvo dále schvaluje příspěvek HK ČR 12.850,Kč, úhradu nákladů na provoz mobilního telefonu ve výši 1.948,77 Kč do 19.6., 1.160,65
Kč do 11.7. a 1.881,75 Kč do 11.8. Dále schvaluje dohodu o provedení práce pro p.
Říhu na měsíce červenec až září ve výši 5.000,- Kč hrubého měsíčně a odvod daně FÚ
ve výši 15%. Dohoda pro Davida Bajera na měsíc srpen a září v částce 4.800 a 4.700
Kč hrubého a odvod daně ve výši 15%. Stav pokladny k 31.8. je 29.842,- Kč a na BÚ
je 944.710,19 Kč. Dále představenstvo schvaluje náklady na občerstvení při dnešním
zasedání představenstva ve výši 3.420 Kč a úhradu cestovních nákladů p.Říhy na toto
zasedání v částce 1.953 Kč.

14)

Druhé číslo Cechovního zpravodaje bylo rozesláno v průběhu
34. týdne. V 93 případech mailem a 24 osobám a institucím poštou. Elektronické převzetí
potvrdilo 50 obeslaných. Do konce září se předpokládá vydání 3. čísla, kde bude mimo
jiné uvedena zpráva o činnosti přednesená cechmistrem na VH v Plzni, přehled plnění
usnesení z VH v Opavě a zpráva DR. Dále bude ve zpravodaji uveřejněna ukázka jak
bude zpracována příručka zámečnických prací. Veškeré podklady do zpravodaje je
nutné dodat ing.Bajerovi do 15.9.2006 na mail aba@mybox.cz. Ze zpravodajem bude
rozeslána pozvánka na školení v Brně a pozvánka na setkání ve Vyškově. Rozeslání
zajistí p.Říha.

15)

V pátek 10.11.2006 se ve Vyškově v hotelu ATRIUM uskuteční školení o trezorových
zámcích a společenský večer. Školení bude od 18 hodin. Prezentaci firmy LA GARD
MECHATRONICS zajistí ing.Schwarz. O problematice trezorových zámků budou
přednášet ing.Koktan a pan Urbanec. Společenský večer začne v 18,30
. Hudbu
zajistí ing.Meisner. Předběžně je zamluveno 15 dvoulůžkových pokojů, které je možné
objednat na telefonu 517333940.

16)

V diskuzi bylo navrženo oficiální poděkování ing.Jelínkovi a případné pozvání na setkání
ve Vyškově-zajistí cechmistr. Představenstvo schvaluje cestu p.Říhy na zasedání HK ČR
v Nymburce.

17)

Příští zasedání představenstva bude v pátek 10.11.2006 v hotelu Atrium ve Vyškově od
15 hodin.

Zapsal Oldřich Říha
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Jednání
dozorčí rady
Zápisy z jednání dozorčí rady CMZS

Na žádost předsedy dozorčí rady CMZS zveřejňujeme zápisy z jednání DR v plném znění tak, jak
byly dodány Ing. Dolejšem
Zápis z jednání dozorčí rady Cechu MZS ČR konané dne 2.2.2006 v Brně-Nové Dvory. Jednání se
uskutečnilo po skončení jednání představenstva cechu.
Přítomní: Ing. Dolejš, Axmann, Ryšavý, Šimečka – omluven písemně-nemoc,Švingal - neomluven

Bylo projednáno:
- Dozorčí rada projednala usnesení z Valné hromady konané dne 11.6.2005 v Háji u Opavy „Zajistit
auditorské ověření hospodaření Cechu za posledních 5 let“. Dozorčí rada upouští od nutností
účetního auditora po zjištění informace-viz.www.du.cz /Daně a účetnictví/.
- Text: Auditor může např.při provádění průběžného auditu u klienta upozorňovat na chyby v účetním
systému nebo mu metodicky pomáhat v oblasti daní, není to však hlavní náplní jeho činnosti.V této
souvislosti je třeba uvědomit, že za správnost, úplnost, průkaznost a srozumitelnost odpovídá
pouze a jenom účetní jednotka.
- Členové cechu budou o změně informováni na Valné hromadě. Kontrolu účetnictví cechu nutno
zpracovat daňovou poradkyní.
- Dozorčí rada projednala - „Zprávu o účetnictví za rok 2004“ z 7.1.2006 CMZS zpracovanou
daňovou poradkyní Ing. Presslerovou č.950. Daňová poradkyně provedla posouzení vedení
účetnictví se závěrem: „Ověřili jsme správnost klíčování výdajů na činnost zdaňovanou a
nezdaňovanou. Dospěli jsme k názoru, že v roce 2004 bylo klíčování provedeno nesprávně a tím
došlo k chybnému stanovení hospodářského výsledku. “Dozorčí rada trvá na splnění usnesení z
Valné hromady ověřit hospodaření cechu za poslední 5 let např.daňovou účetní nebo 3 člennou
komisí a pod. Zodpovědný - cechmistr a pokladník.

Jednání
dozorčí rady
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- Uskutečnilo se školení členů dozorčí rady /11.1.2006 v Havířově/ o účetnictví. Školení prováděla
daňová poradkyně Ing. Presslerová a Hana Štěpánková. Byly kontrolovány doklady cechu za rok
2004, kde bylo sděleno, že nejsou k fakturám doloženy příslušné doklady a že došlo k chybnému
stanovení hospodářského výsledku. Dále byla projednána možnost školení i pro ostatní členy cechu
a E-mailovou adresou na daňovou poradkyni (E-mail: preisslerova.renata@homecity.cz). Písemné
dotazy by zaplatil cech - projednat na představenstvu v 04/2006.
- Dozorčí rada pověřuje Ing. Dolejše projednat důvod neúčasti Pana Švingala na školení o účetnictví
dne 11.1.2006 v Havířově a na kontrole hospodaření cechu dne 2.2.2006 v Brně - Nové Dvory.
- Příští zasedání dozorčí rady bude v pátek 28.4.2006 od 17,00 hod., ve vinárně hotelu Květnice v
Tišnově. Hotel je na náměstí na proti radnici. Od 19,00 hod. bude zasedání představenstva cechu.
- Zasedání dozorčí rady je nutné k projednání a schválení závěrečné zprávy o kontrole hospodaření
cechu za rok 2005 a příprava zprávy o činnosti dozorčí rady na Valnou hromadu. Možno si telefonicky
objednat nocleh tel: Hotel Květnice, tel: 549 410 395, 603/894 613
- Valná hromada se uskuteční 17.6.2006 v Plzni.
Zapsal: Ing.Dolejš
Na vědomí: představenstvo 2x, dozorčí rada 5x
Příloha č.1
Zpráva dozorčí rady Cechu MZS ČR o provedené kontrole hospodaření od 1.1.2005 do
31.12.2005 konané dne 2.2.2006 v Brně-Nové Dvory.
Kontroly se zúčastnili: Oldřich Říha - pokladník, Ing.Karel Dolejš - předseda doz. rady, Jan
Axmann
- člen doz. rady, Petr Ryšavý - člen doz. rady, Josef Šimečka omluven – nemoc /písemně/, Jan
Švingal neomluven. Dále se kontroly zúčastnil cechmistr pan Novotný jako pozorovatel.
Kontrola hospodaření cechu za rok 2005 byla zaměřena - viz.pozvánka. Předávací protokol
nebyl podepsán mezi bývalým cechmistrem Ing. Koktanem a novým cechmistrem panem Novotným
/Valná hromada 11.6.2005 v Háji ve Slezsku/, ale byl podepsán až 30.12.2005 mezi Ing. Koktanem
a pokladníkem panem Říhou - viz příloha.
Byla provedena kontrola minule zprávy /mimořádné zasedání ze dne 17.3.2005 v Klecanech/
zda jsou splněny zjištěné nedostatky. Dle informace pokladníka pana Říhy jsou body č.1, 4 a 6
splněny a uvedený zápis u jednotlivých bodů podepsal.
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Návrhy na opatření z minulého zápisu - vyhodnocení.
1. Pravidelně projednávat na představenstvu cechu veškeré finanční výdaje, vystavit objednávky.
Dle informace pokladníka pana Říhy se úkol průběžně plní. Zodpovědný je pokladník p.Říha.
2. Ověřit účetnictví cechu MZS za 5 let účetním auditorem. Od účetního auditora bylo upuštěno po
zjištění že, auditor může např. při provádění průběžného auditu u klienta upozorňovat na chyby
v účetním systému nebo mu metodicky pomáhat v oblastí daní, není to však hlavní náplní jeho
činnosti. V této souvislosti si je třeba uvědomit, že za správnost, úplnost, průkaznost a srozumitelnost
odpovídá pouze a jenom účetní jednotka -viz. www.du.cz - Daně a účetnictví.
Na základě jednání dozorčí rady a představenstva cechu byla dne 7.1.2006 požádána
daňová poradkyně Ing. Presslerová /ev.číslo 950/ o posouzení účetnictví cechu za rok 2004.
Stanovisko daňové poradkyně: Klíčování bylo provedeno nesprávně a tím došlo k chybnému
stanovení hospodářského výsledku za rok 2004 - viz. příloha tohoto zápisu. Dořešit rok 2004 na
příštím zasedání představenstva cechu v 04/2006. Zodpovědný je cechmistr a pokladník
3. Provést kontrolu zjištěných nedostatků, informovat představenstvo cechu a valnou hromadu.
Úkol průběžně plněn - členové cechu budou informováni na nejbližší valné hromadě v 05-06/2006.
Zodpovědná je dozorčí rada
4. Stav hotovosti v pokladně a v BU.
- Stav hotovosti v pokladně k 2.2.2006 6 084,- . Pokladna byla fyzicky přepočtena členy dozorčí rady
a souhlasí.
- Stav BU k 31.12.2005, výpis č.12 903 721,72
5. Peněžní deník- pokladní kniha
Jednotlivé položky v peněžním deníku byly zkontrolovány. Na poslední straně peněžního deníku
jsou podpisy členů dozorčí rady.
6. Kontrola správnosti příjmových a výdajových dokladů za kontrolované období 1.1.2005 do
31.12.2005
Zjištěné nedostatky:
- Doklad z 13.1.2005 Trezor test na částku 25 537,50 - doložit zápis z představenstva, podepsat
objednávku, adresy, poštovné - 140 ks Zpravodajů.
- Doklad z 23.2.2005 Ing. Bajer - Brno na částku 10 450,- . Vystavit objednávku, zápis z
představenstva, členské listy.

Jednání
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- Doklad z 18.4.2005. Dohoda o prov. práce p.Říha na částku 4 250,-. Starý tiskopis, zápis z
představenstva.
- Doklad z 25.5.2005 - Dohoda ......P.Říha na částku 4 250,- dtto
- Doklad z 11.6.2005 - Občerstvení VH Háj ve Slezku na částku 9 686,doložit prezenční listinu a zápis z Valné hromady.
- Doklad z 24.8.2005 Hospod.komora - příspěvek na částku 14 200,-. Fyz. osob 84, práv.osob 20.
Doložit zápis z představenstva.
- Doklad z 24.8.2005 Trezor test na částku 29 821,- dtto
- Doklad z 21.9.2005 Občerstvení předst. na částku 2 257,- . Doložit prezenční listinu, zápis z
představenstva.
- Doklad z 21.9.2005 - cestovné p. Říha na částku 2 930,- .Doložit tech. průkaz, zápis, propočet
benzínu.
- Doklad z 25.10.2005 - ověření plné moci na částku 71,50. Doložit k jakému účelu, zápis.
- Doklad z 27.10.2005 - smlouva Eurotel na častku 4 590,- . Není adresa cechu, zápis z
představenstva
- Doklad z 27.10.2005 - Bezdrát. připoj. KPC na částku 821,-. Adresa cechu, kdo převzal, zápis z
představenstva.
- Doklad z 4.11.2005 záloha na telefon na částku 575,-. Doložit zápis z představenstva, není adresa
cechu.
- Doklad z 7.11.2005. Výklad DPH - Ing. Skořepová na částku 1 690,- doložit zápis z představenstva,
stanovisko daňové poradkyně.
- Doklad z 11.11.2005. Ing. Bajer - Brno čl.průkazky na částku 5 400,-. Doložit vzor průkazky, zápis
z představenstva.
- Doklad z 11.11.2005. Hudba - Vyškov na částku 4 200,-. Doložit objednávku a zápis
z představenstva.
- Doklad z 11.11.2005 - občerstvení Vyškov na částku 14 712,-. Doložit prezenční listinu, zápis z
představenstva.
- Doklad z 11.11.2005 cestovné p. Říha na částku 4 146,- . Doložit tech. průkaz, propočet a pod.
- Doklad z 29.11.2005 vyúčtování mobilu - p.Říha - na částku 813,-. Doložit zápis z představenstva,
není adresa cechu, majetek cechu.
- Doklad z 5.12.2005 Dohoda o provedení p. Říha na částku 4 250,-. Starý tiskopis, překročeno o
20 hod. – max. 100 hod ročně.
- Doklad z 7.12.2005 - práce technika na PC - na částku 7378,-. Doložit objednávku, zápis z
představenstva.
- Doklad z 7.12.2005 - předplatné SW Pohoda na částku 2 356,20. Doložit objednávku, zápis z
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představenstva.
- Doklad z 20.12.2005 - vyúčtování mobilu - p. Říha na částku 1 406,50. Není adresa cechu, zápis
z představenstva.
7. Kontrola závazků a pohledávek dle zápisu z jednání představenstva cechu a usnesení valných
hromad.
Valná hromada /volební/ dne 11.6.2005 - Háj u Opava.Volba nového představenstva a
cechmistra, volba nové dozorčí rady a předsedy doz. rady.
Jednání představenstva cechu v roce 2005: 17.3.2005 Klecany, 20.4.2005 Brno, 10.6.2005 Háj
u Opavy. Nové volební období 20.9.2005 Brno, 11.11.2005 Vyškov a v roce 2006 2.2.2006 Brno
- Nové Dvory.
V roce 2005 byly vytištěny Zpravodaje Cechu č.1,2,3,4.
Zápisy z jednání představenstva cechu a Valné hromady jsou uloženy u pokladníka P.Říhy a
podepsány cechmistrem a některými členy představenstva cechu.
8. Kniha IM a drobného majetku. Základní jmění není tvořeno. Seznam majetku cechu zpracuje
pokladník pan Říha a odevzdá dozorčí radě do příštího zasedání představenstva. Zodpovědný je
pokladník
9. Daňové přiznání a závěrka hospodaření cechu za rok 2005.
Vzhledem k tomu,že dle stanoviska daňové poradkyně Ing. Preisslerové je rok 2004 nesprávně
zpracován, bylo dohodnuto odstranit nedostatky zjištěné při dnešní kontrole a předat na zpracování
celou agendu za rok 2005 daňové poradkyni Ing. Preisslerové vč. odevzdání daňové přiznání na
Finanční úřad Praha 10 v termínu do 31.3.2006.
Za odstranění nedostatků za rok 2005 je zodpovědný: cechmistr a pokladník.
Předání agendy za rok 2005 daňové poradkyni: dozorčí rada.
Závěrečná zpráva o kontrole hospodaření bude zpracována po daňové kontrole Ing. Preisslerovou
a předání daňového přiznání za rok 2005 na FU Praha 10.
Zodpovědný: dozorčí rada
Kontrolou bylo zjištěno, že u cestovních příkazů p. Říhy byl použit osobní automobil, ale nebyla
zaplacená silniční daň na FŮ - 3 dny.
Zodpovědný:pokladník Pan Říha
Dozorčí rada upozorňuje představenstvo cechu a pokladníka, že cech může mít jej jednu úřední
adresu – viz Živnostenský list.
Cech mechanických zámkových systémů ČR Moskevská 22/367, 10100 Praha 10
Uvedená adresa musí být na všech účetních dokladech jinak doklad je neplatný. Dále je nutno
provést likvidaci neplatných razítek vyřazovacím protokolem.
Zodpovědný:cechmistr a pokladník
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Na vědomí:představenstvo 2x
pokladník p. Říha 1x
dozorčí rada 5x

Ing.Karel Dolejš
předseda dozorčí rady Cechu MZS

Závěrečná zpráva
dozorčí rady Cechu MZS ČR o provedené kontrole hospodaření od 1.1.2005 do 31.12.2005 konané
dne 2.2.2006 v Brně -Nové Dvory /viz.příloha/ a dne 28.4.2006 v Brně.
Závěrečná kontrola hospodaření cechu byla dne 28.4.2006 v Brně:¨
Kontroly se zúčastnily: Ing.Karel Dolejš, Jan Axmann, Petr Ryšavý
Název cechu:Cech mechanických zámkových systémů ČR / reg.spolek
MV ČR ze dne 14.4.1994/. Dne 28.5.1994 byla ustavující schůze cechu.
Sídlo cechu: Moskevská 22/367 101 00 Praha 10
Právní forma: Občanské sdružení
Předmět podnikání: Organizační zajišťování odborných školení
IČ: 61383341 Přiděleno Českým stat. úřadem dne 6.11.1995
Živnostenský list: Vydal Obvodní úřad Praha 10 č.j.ŽO/0000028/96 JD
Běžný účet: Česká spořitelna Praha 10 č.účtu 0281746369/0800
Počet zaměstnanců: 0 /dohoda o provedení práce pan Říha pokladník - 100 hod v roce 2005.
Řídicích pracovníků: 0
Orgány cechu MZS:
Valná hromada - nejvyšší orgán
Představenstvo cechu
Dozorčí rada
Podpisové právo: Cechmistr pan Novotný
Pokladník: pan Říha
Razítka cechu: Cechmistr pan Novotný - 2x
Pokladník pan Říha 2x
Hlavní činnost: Cech MZS sdružuje podnikatele - fyz. a právnické osoby podnikající na základě
příslušných oprávnění na úseku výroby klíčů, montáže zámkových systémů, nouzové otevírání
zámků a pod.
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Stav členů k 2.2.2006: 84 fyzických osob, 24 právnických osob - 108 celkem
Na základě rozhodnutí představenstva a dozorčí rady cechu ze dne 2.2.2006, předal předseda
dozorčí rady celou agendu účetnictví cechu za rok 2005 daňové poradkyni Ing. Presslerové ev. číslo
950, která provedla kontrolu veškerých účetních dokladů. Byly doloženy chybějící zápisy, prezenční
listiny a pod. v souladu se zákonem č.563/91 Sb. O účetnictví.
Daňová poradkyně zpracovala agendu účetnictví cechu MZS za rok 2005, podepsala daňové
přiznání a dne 31.3.2006 odeslala na FU v Praze 10. Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví a
daňové přiznání za rok 2005 má cech MZS v pořádku.
Návrh na opatření - úkoly.
1. Dodržovat zákon č.563/91Sb. o účetnictví, zejména §11 účetní doklady, §12 účetní zápis, §33
- účetní záznam, §33a - průkaznost účetního záznamu a pod.
Termín: průběžně - zodpovědný: představenstvo, pokladník
2. Na každém jednání představenstva cechu projednat a schválit veškeré finanční výdaje.
Termín: průběžně - zodpovědný: cechmistr a pokladník
3. Na základě zpracované agendy účetnictví cechu za rok 2005 daňovou poradkyni, provést
kompletaci účetních dokladů a příslušných zápisů z představenstva za léta 2000 až 2004.
Termín: 31.12.2006 - zodpovědný: pokladník pan Říha
V 01/2007 předat ke kontrole dozorčí radě.
4. Dílčí nedostatky zjištěné daňovou poradkyní a dozorčí radou
- na účetních dokladech používat adresu cechu Moskevská 367/22 Praha 10
- předávací protokol zpracovat mezi Ing. Koktanem a panem Novotným (VH 11.6.2005 Háj u Opavy),
byl podepsán jen mezi Ing. Koktanem a pokladníkem Panem Říhou.
- podpisové právo k BU nebylo podepsáno Ing. Koktanem v období 2003 až 2005
- neplatná razítka cechu protokolárně vyřadit
- zápisy z jednání představenstva cechu musí být podepsány min 2 členy představenstva
- veškeré finanční výdaje musí být schváleny představenstvem cechu, případně projednány na VH
- dohoda o provedení práce jen do 100 hod. ročně
- cestovní příkaz (doložit doklady o vozidle), za každý den použití osobního vozidla zaplatit silniční
daň
- podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti / majetek cechu/
Termín:průběžně - zodpovědný:cechmistr, pokladník
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Příloha:
- Zpráva o kontrole hospodaření cechu ze dne 2.2.2006 v Brně-Nové Dvory.
- Seznam drobného hmotného majetku
- Seznam dlouhodobého hmotného majetku
Na vědomí:představenstvo 2x
pokladník 1x
dozorčí rada 5x
Ing.Karel Dolejš
předseda dozorčí rady cechu MZS
Projednáno a schváleno na Valné hromadě dne 17.6.2006 v Plzni.

Zápis
z jednání dozorčí rady Cechu MZS ČR konané dne 28.4.2006 v Brně (stavební veletrh - zasedání
představenstva cechu bylo zrušeno - nemoc p. Novotného).
Přítomni: Ing.Dolejš, Axmann, Ryšavý, Šimečka - omluven zahr. dovolená, Švingal - omluven
vyřizování důchodu.

Bylo projednáno:
1. Byla dokončena kontrola hospodaření cechu MZS za rok 2005. Členové dozorčí rady byli
seznámeni s výsledky hospodaření a daňovým přiznáním zpracovaným daňovou poradkyní Ing.
Presslerovou za rok 2005.Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví za rok 2005 cechu MZS je v
pořádku. Daňové přiznání bylo odesláno na FU dne 29.3.2006 Ing. Presslerovou.
2. Závěrečná Zpráva o kontrole hospodaření Cechu za rok 2005 bude přednesena na Valné
hromadě dne 17.6.2006 v Plzni. Přednese na VH Ing. Dolejš.
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady od 10.6.2005 (VH Háj ve Slezku) přednese na VH v Plzni pan
Ryšavý nebo pan Šimečka.
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4. Projednání písemné žádosti pana Švingala o uvolnění z funkce člena dozorčí rady Cechu MZS k
17.6.2006 VH v Plzni z důvodů ukončení podnikání a nástup do starobního důchodu. Pan Švingal
je jeden ze zakládajících členů cechu MZS a členem dozorčí rady je již třetí volební období. Dozorčí
rada souhlasí s uvolněním-návrh přednést na VH a provést doplňující volby nového člena dozorčí
rady. Vhodného kandidáta zajistí pan Šimečka. Dozorčí rada doporučuje poděkovat za práci
v Cechu Panu Švingalovi a předat pozornost (např. pero a blok).
5. Příští zasedání dozorčí rady Cechu MZS bude dne 17.5.2006 v Brně po zasedání představenstva
cechu (Brno -Královo Pole, Kollárova 2, v 10:00 hod.
6. Dozorčí rada upozorňuje představenstvo cechu na usnesení z Valné hromady ze dne 11.6.2006 v
Háji u Opavy na provedení kontroly účetnictví a účetních dokladů cechu za posledních 5 let tj. 2000,
2001, 2002, 2003, 2004.
Veškeré účetní faktury doložit příslušnými doklady - viz provedená kontrola účetních dokladů
daňovou poradkyní za rok 2005. Zodpovědný:cechmistr a pokladník
7. Nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření a nápravná opatření budou zaneseny do zápisu z
kontroly hospodaření cechu za rok 2005 a seznámena Valná hromada dne 17.6.2006 v Plzni.
- na fakturách jen adresa cechu Moskevská 367/22 Praha 10 10 100
- předávací protokol není zpracován mezi Ing. Koktanem a novým cechmistrem p. Novotným od VH
11.6.2005 Háj u Opavy.
- bývalý cechmistr Ing. Koktan neměl podpisové právo k BU ve volebním obdobím 2003 až 2005.
- neplatná razítka cechu nutno odevzdat a protokolárně vyřadit.
- zápisy z jednání představenstva musí být podepsány min 2 členy představenstva a slouží jako
účetní a úřední doklad.Veškeré finanční výdaje musí být schváleny celým představenstvem cechu
a dodatečně projednány na VH.
- dohoda o provedení práce (jen do 100 hod ročně),
- cestovní příkaz (doložit doklady o vozidle),
- za každý den použití os. vozidla zaplatit silniční daň,
- dohodu o hmotné odpovědnosti (za svěřený majetek cechu).
8. Projednat na představenstvu cechu proplacení občerstvení na dnešním jednání dozorčí rady.
Zapsal: Ing.Dolejš
Na vědomí: představenstvo cechu 2x, dozorčí rada 5x .
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Pozvánka

na přednášku o trezorových zámcích,
prezentaci firmy
LA GARD MECHATRONICS
a
společenský večer.
V pátek 10. listopadu 2006 proběhne v hotelu ATRIUM Vyškov
od 18 hodin prezentace firmy LA GARD MECHATONICS a přednáška,
od 18.30 společenský večer s hudbou
Ubytování je možné si zajistit přímo v hotelu ATRIUM, Vyškov, Kroměřížská 4, telefon
517333940, fax 517333941.

Potvrzení účasti na přednášce a společenském
večeru dne 10.11.2006 v hotelu ATRIUM Vyškov
Firma: _____________________________________
Jméno, příjmení: _____________________________
Počet osob: _____
Závazně potvrzuji svoji účast.
Potvrzení zašlete na e-mail cmzs@seznam.cz , fax 286856163, poštou na adresu:
Oldřich Říha, Veleňská 106, 250 73 Přezletice. V krajním případě je možné
telefonovat na číslo 602342121.
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Jak na auta?

V neděli 8.10.2006 uspořádal Cech v autobazaru TOMICA v Brně-Veveří školení na otevírání aut
pod taktovkou cechmistra p. Novotného.
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Bohužel, řada důležitých aktérů se omluvila, avšak „skalní“ se zúčastnili.
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.....nezapomínejme na rizika.....

Byl to den jako každý jiný. V jednom kole, v jednom autě, s jednou brašnou. Snad jen vidina
relativně volného víkendu zpestřovala ten jinak ničím výjimečný pátek po svatém Václavu, 29. září.
Relativně volného víkendu. Jak to v otvíracích službách bývá…
Zdánlivě obyčejná telefonní žádost o otevření zabouchnutých dveří se vyvinula v neobyčejné
životní drama a nezapomenutelný zážitek. Po třetí hodině odpoledne jsem vyjel na, aspoň jak se
objednávka jevila, zcela fádní otevření dveří do jedné z olomouckých městských čtvrtí. Před
uvedenou adresou bytového domu venku čekal jen mladík, který se však na můj dotaz k otevření
dveří neznal. Oba jsme postávali nedaleko sebe, já zkoušel telefonicky zpětně kontaktovat
zákazníka, jež na místě nečekal. Marně. Lidé chodili do domu a ven, nikdo však nežádal moje
služby. Venku čekající mladík mi navrhnul, že se můžu podívat dovnitř do domu, zda-li tam na mne
nečeká onen člověk. To jsem odmítnul – dohoda s klientem byla, že na sebe počkáme před domem.
Vyčkal jsem na místě čtvrthodinku, jak to obvykle dělávám, když zákazníci nejsou na místě hned,
a chystal jsem se odjet zpátky. Na to mně onen se mnou čekající mladík požádal, zda-li bych mu
pomohl něco vynést ze sklepa. Následoval jsem ho a pak se to stalo.
Stál jsem u výtahu, když mi ten mladík vstříknul slzný plyn do očí a pusy. Bylo to velmi rychlé.
Hned se na mne začal sápat a snažil se mi vytrhnout moji pracovní kabelu s nářadím. Začali jsme
se rvát, odhodil jsem ho a zároveň jsem se mu stal překážkou na schodech k tomu, aby pokračoval
v cestě ven. Jak se dral přeze mne nahoru, chytnul jsem balanc, upadl a upustil brašnu. Začali jsme
se o brašnu s nářadím přetahovat. Já za jednu část popruhu, on na druhé straně. Byl jsem však
silnější a tašku získal zpět pod kontrolu. Mladík se s tím však evidentně nechtěl smířit. Když už jsem
myslel, že je po všem, vytáhl na mě malou černou pistoli. Pro mě to byl šok, v očích a puse slzy
z plynu, vysílení, nervozita a teď ještě ke všemu zbraň. Řval na mě, abych mu dal moji tašku. Pistoli
jsem měl dvacet centimetrů od prsou. Instinktivně jsem ustupoval dozadu, vzdálenost od zbraně
se zvětšovala. Brašnu s nářadím jsem pustil na zem a čekal. Mladík tašku vzal a chystal se utéct.
Pořád na mě mířil svojí zbraní. V okamžiku, kdy byl mezi vnitřními a vchodovými dveřmi, udělal jsem
poslední pokus. Vletěl jsem mezi dveře. Těžká taška se mu zachytila mezi dveřmi, kde jsem mu
„zavazel“ i já. Snažil se ji vytrhnout, ale nešlo mu to. Otevřel jsem dveře víc, brašna mu spadla na
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zem, snad že nebyl připraven na to, jak je těžká. To už se dostal ven na ulici a začal utíkat, pistoli
pořád v ruce. Vyběhnul jsem ven a začal křičet, že se stalo přepadení. Mladík mezitím oběhnul
roh domu a dal se na útěk. Nemohl jsem se bohužel pustit za ním. Pořád jsem plakal ze slzného
plynu, dusil se a viděl jen na pár centimetrů. Když už jsem myslel, že tak to i skončí, smutným a
nevyřešeným happyendem, jela kolem policejní hlídka. Hned jsem je posunky a pak i slovně upozornil
na přepadení a popsal jim mladého útočníka. Ani ne za pět minut jej dostihli. Na moje upozornění,
že má mladík u sebe zbraň, policisté provedli prohlídku a tuto zbraň zabezpečili.Ambulantně jsem
byl ošetřen v olomoucké nemocnici, ale následky si nesu doteď. A ponesu. Když už se uzdraví
poleptané sliznice, ten silný zážitek, strach o život a bolest z nepříjemných pocitů tu zůstane. Jde
jen o to, kdy a jak se s tím naučíme žít. Já, moje rodina, a ostatně i všichni, kdo v podobných
službách pracujeme. Do této doby bych si myslel, že nemůžu být ohrožen. Co by se mi mohlo stát?
Co? Mohl bych zemřít.
Z výsledků předběžných šetření se ukázalo, že oním mladíkem byl ještě neplnoletý utečenec
z dětského? nápravného? zařízení z Čech. Co ho vedlo k tak prudkému ataku? Co chtěl? Z toho,
jak si zpětně dávám dohromady všechny detaily a konkrétní zážitky, které by se však do tohoto
příspěvku nevešly, si myslím, že hlavním cílem útoku byla moje taška. Taška plná zámečnického,
ale i speciálního a profesionálního nářadí potřebného k otvírání zámků. Lze se jen domnívat, zda-li
by skončila na černém trhu a zda tak činil mladík na objednávku, nebo jestli ji potřeboval pro sebe,
pro začátek své „kariéry“. Jedno vím dnes jistě. Objednávka na otevření dveří byla falešná. Pachatel
se mne snažil vylákat a okrást. To, že zavolal na mé číslo a naši firmu, bylo zřejmě jen dílo náhody.
A tak vyvstává otázka, kterou si možná nikdo z nás nechtěl dosud připustit. Jezdíme a otvíráme
zavřené dveře. Ve dne, v noci, z mé nynější vlastní zkušenosti na době, místě a času nesejde.
Nakolik se může příště stát něco podobného? Je možná čas, abychom začali zabezpečovat sami
sebe. Nebo o tom přinejmenším uvažovat…
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Porsche alarm anti-theft system

V aktuálním čísle opustíme

db

americký kontinent a značku
GM a popíšeme si jak
funguje první zabezpečovací
systém německého výrobce
sportovních vozů Porsche ze
začátku 80-tých let.

s t r a n a

25

zajímavosti
a nápady
Prvním modelem, který
porsche 968 CS z let 1992-95
obsahoval tento systém byl
Porsche 928 (mimochodem
jediný sportovní automobil,
který se stal „autem roku“).
Princip tohoto systému
je velice podobný všem
zabezpečovacím systémům,
takže v automobilu jsou
instalovány kontakty na
rozpoznání otevření dveří,
kufru a kapoty tak jako u
každého automobilu se
zabezpečovacím systémem.
Principiálně funguje řídící
jednotka tohoto alarmu
u všech modelů Porsche
z 80tých let totožně. Důležité
je však říci, že existuje několik verzí této jednotky, které se nedají vzájemně zaměňovat, ikdyž vypadají na první pohled
naprosto totožně. Existuje jednotka s výrobním číslem začínajícím 911, která jak již vyplývá z čísla
byla instalována v Porsche 911, ovšem též do modelu Porsche 944. U modelu 944 však existují
celkem 3 druhy této jednotky a to první instalovaná v letech 1982 až 1985 kdy musela být nahrazena
jiným modelem (též s výrobním číslem 911) z důvodu instalace kompletně nového interiéru a též
značně změněného vstřikovacího zařízení včetně řídící jednotky, s kterou je právě zabezpečovací
zařízení propojeno. Tato jednotka se používala v letech 1985 až 1988, kdy byla nahrazena jednotkou
s výrobním číslem 928, která je původem právě z modelu 928 a byla užita od modelového ročníku
1988 až do roku 1992, kdy byla výroba
modelu 944 ukončena a nahrazena
modernizovaným modelem 968, který
v letech 1992 až 1995 používal jinou verzi
této jednotky též z modelu 928. Model 928 se
vyráběl v letech 1977 až 1995. Věc je ovšem
ještě zamotanější a to konkrétně pouze pro
model 944 Turbo, který existoval v letech
1985 až 1991, v kterém jsou instalovány 2
řídící jednotky motoru a zvláštní jednotka
centrálního zamykání kombinovaná s řídící
jednotkou alarmu typu 928. Malou útěchou
může být alespoň to, že jako jediná verze je
na první pohled vzhledově naprosto odlišná
3 druhy jednotek alarmu
od všech ostatních.
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porsche 928 GTS - serie z let 1991-95

Porsche 944S z roku 1986
Tolik k variantám a druhům jednotek, nyní
přistupme k funkci a ovládání samotného
systému. Porsche svůj zabezpečovací
systém nazývá alarm, ale ve skutečnosti se
jedná o kombinaci alarmu s imobilizérem.
Nejedná se však o klasický imobilizér tak
jak jej známe zalitý v klíčku. Zde je využito
dalšího-2hého klíčku, který s sebou musí
majitel nosit v případě, že chce systém
aktivovat, či deaktivovat. Například
model 944 s alarmem, či bez se na první
pohled dá identifikovat podle toho, zda
má za dveřmi řidiče (na zadním blatníku)
instalován druhý zámek, kterým se zapíná/
vypíná alarm. Majitel tak při vstupu do vozu
zajištěného alarmem musí nejprve jedním
klíčkem deaktivovat alarm (k dispozici měl

na první pohled se jeví jako 3 kusy totožných jednotek

od výrobce 2 kusy tohoto klíčku kvůli možné ztrátě) a poté druhým odemknout dveře. Toto řešení
se zdá být ne příliš šikovné jak z uživatelského hlediska, nicméně z konstrukčního hlediska nebylo
možné provést instalaci do hlavního zámku ve dveřích. Dále se na první pohled zdá tento způsob
zabezpečení značně primitivní a nabádá k myšlence vytrhnout zámek alarmu a propojit jeho
přívody, které vedou přímo do jednotky alarmu a tím jej jednoduše deaktivovat. Věc naštěstí není tak
jednoduchá, jelikož tento zámek v sobě obsahuje 2 odpory, každý s různou hodnotou a připojené na
polohy zamknuto/odemknuto. Odtud důvod, proč nemohl být instalován přímo do klasického zámku,
jelikož jeho rozměry jsou příliš velké. V případě, že zloděj ze zámku vytrhne dráty a spojí je, vyřadí
tím z okruhu instalované odpory a řídící jednotka alarmu to vyhodnotí jako nesprávnou hodnotu a
nedojde k deaktivaci alarmu. Existují jen 2 způsoby jak přelstít jednotku. Prvním z nich je zařadit do
obvodu správnou hodnotu odporu, která slouží k deaktivaci. Z dnešního pohledu se jedná o celkem
jednoduchou věc, v polovině 80tých let to však spolehlivě stačilo proti krádeži. Druhý způsob je
o něco komplikovanější. Jednak je nutné vědět v kterých místech se jednotka alarmu nachází a
poté ji odpojit z konektoru (což obnáší zhruba 5minut času, než se k ní dopracujete a po tuto dobu
houká alarm, což není pro zloděje příliš ideální cesta) a propojit 4 konkrétní piny na konektoru
mezi sebou, čímž dojde v podstatě k přepojení na systém bez příplatkového alarmu. Toto řešení je
provedeno záměrně kvůli vyloučení možné poruchy řídící jednotky alarmu v případě, že automobil
nelze nastartovat a je uvedeno v servisním manuálu, které mají k dispozici pouze servisní centrály
Porsche. Jak již bylo řečeno kromě alarmu je zde obsažen v podstatě imobilizér, protože při aktivaci
alarmu řídící jednotka alarmu odpojí vstřikovací a zapalovací soustavu a tak motor pouze startuje
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porsche 911 carrera z přelomu 80tých a 90tých let

3 samostatné klíče dodávané k
automobiilu. a)Zleva klíček na
odemykání a startování vozu
b) klíček na aktivaci/deaktivaci
alarmu c)klíček na bezpečnostní šrouby kol d)identifikační štítek s čísly klíčů pro případ ztráty
a nutnosti výroby nových klíčů

schema zapojení jednotky alarmu na řídící jednotku a vyobrazené přemostění alarmu pro
případ kontroly funkčnosti

naprázdno. Při vniknutí do vozu se sepne alarm na cca 30 vteřin, po
této době přestane houkat a znovu vyhodnocuje, zda došlo k vniknutí
do vozu. V případě, že jsou některé dveře stále otevřené okamžitě
se sepne znovu. A toto se opakuje tak dlouho dokud nedojde
k zavření dveří, nebo jeho deaktivaci. Nicméně odpojení zapalovací
a vstřikovací soustavy není nijak časově omezeno a je odpojeno
neustále, dokud nedojde k deaktivaci alarmu. Tolik o systému, jež
započal svou kariéru na přelomu 70tých a 80tých let a udržel se ve
výrobě s drobnými změnami téměř 15 let.
db

článek připravil, zpracoval a některé fotografie nafotil: David Bajer
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vyobrazení zámku alarmu.
Vlevo je vidět část dveřní kliky
se zámkem a vpravo (již na
zadním blatníku) je zámek pro
alarm.

klíček pro aktivaci/deaktivaci
alarmu
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