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1) Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané dne
6.2. 2009 v Blučině u Vojkovic
Zápis
z jednání představenstva cechu MZS,ze dne 6.2.2009 /pátek/ od 17,00 hod
Vinný sklípek Milan Hanuš-Blučina u Vojkovic.
/ Směr dálnice na Bratislavu-15km od Brna./
Přítomní členové představenstva: viz.prezenční listina 10 členů
/představenstvo je unášející/
Omluveni: Beránek L.-telefonicky nemocen,Kohut V.-nemoc,chřipka,Koníček
Petr-není zaměstnancem Kaba. Zastoupí- Ing.Buk po předání pověření z firmy
KABA,Ing.Novotný Václav – rodinná zimní dovolená,Sacher Jiří-rodinné
důvody,Šimečka Josef – nemoc,chřipka,Říha O.-rod.důvody,nemoc manželky
Ing.Vladík M.-nemoc,chřipka
S Panem Kohutem,Šimečkou byl program a zápis e-mailem a tel.projednám a
schválen.
3eomluveni:Koláček R.
Program jednání:
1.Kontrola zápisu ze zasedání představenstva cechu MZS 7.11.2008 ve Vyškově
Hotel „Selský dvůr“
2.Zpravodaj č.1/2009
3.Příprava Valné hromady:
Valná hromada se uskuteční na pozvání firmy Hobes s.r.o. Horní Benešov
dne 23.5.2009 od 8,00hod /sobota/
Program:
8,00 - 10,00hod exkurze v podniku Hobes s.r.o.
10,00 - 12,00hod jednání VH
12,00 - 13,00hod oběd
13,00 - 14,00hod závěr-usnesení VH
Organizační zajištění Pan Z.Kuchař.
4.Hodnocení činnosti představenstva a jednotlivých členů /účast na
jednáních,plnění úkolů a pod./
5.Daňové přiznání za rok 2008,kontrola účetnictví DR a daňovou poradkyní
Ing.Skořepovou z H.Králové.
6.Stav financí a finanční záležitostí.
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7.Diskuze
8.Příští zasedání představenstva cechu MZS

1.Kontrola zápisu ze zasedání představenstva cechu MZS 7.11.2008 ve
Vyškově Hotel „Selský dvůr“
-k bodu 8 – nové členské listy, legitimace a osvědčení. Tuto agendu převezme
dle dohody Pan Koláček Robert.Od Ing. Bajera byly převzaty jen tiskopisy
s osvědčením (Zápis z představenstva konané dne 30.1. 2008 v Brně)Ing.Dolejš projedná celou situaci s Panem Koláčkem,protože není na
dnešním zasedání představenstva.=áhradní termín 31.3.2009.
- k bodu 6 – znovu upozorňuji, že někteří členové představenstva doposud
neodevzdali písemné návrhy úkolů, které by mělo řešit představenstvo
v roce 2008 (Zápis z představenstva konané dne 1.3. 2008 konané ve
Vyškově)-projednat na příštím představenstvu 6.2.2009 Blučina u
Vojkovic-úkol se prodlužuje na rok 2009.Příští zasedání představenstva
dne 23.5.2009 v Horním Benešově.
-Kontrola usnesení VH ze dne 1.3. 2008 ve Vyškově:
- k bodu 13 – dozorčí rada – provést kontrolu všech usnesení VH od roku
2000 do roku 2007
- k bodu 14 – Ing. Cvek zaplatil na účet cechu 1000,-Kč v těchto termínech:
16.5 2008, 3.6. 2008, 15.7. 2008, 18.8. 2008, 16.9.2008, 16.10.2008,
18.11.2008,16.12.2008,16.1.2009 za akci Šiklův Mlýn-úkol vypustit ze
sledování.Kontrola průběžně zodpovědná Sl.Císařová-účetní.
Kontrola úkolů:
-Rozdělení zámečníků do kategorii I,II,III.Zatím se Panu Marákovi nikdo
z členů cechu nepřihlásil do žádné kategorie-úkol zůstává ve sledování.
Představenstvo pověřuje Pana Maráka dokončit rozdělení členů cechu na
výrobce a klíčaře-zámečníky.Termín-příští zasedání představenstva
6.2.2009 Blučina u Vojkovic.Úkol nesplněn-prodlužuje se do příštího
zasedání představenstva dne 23.5.2009 v Horním Benešově.
-Zprávu o činnosti představenstva od 1.3.2008 VH Vyškov-v hlavních
bodech připraví Pan Čapek,Marák na příští představenstvo dne 6.2.2009
Blučina u Vojkovic.=esplněno-=áhradní termín do 31.3.2009.
-Představenstvo projednalo situaci s počítačem. V roce 2008 bude ukončen
odpis starého počítače. =a tomto počítači bude dokončeno podvojné
účetnictví.Představenstvo souhlasí se zakoupením nového počítače do výše
15 000,-Kč v 01/2009. Zodpovědný Ing.Dolejš,Pan Čapek.Úkol splněn.Dne
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26.1.2009 byl zakoupen =otebook ACER EX 5630Z v ceně 13 590,-Kč od
firmy Exasoft Czech a.s.

2.Zpravodaj č.1/2009
-Představenstvu byl předložen návrh na Zpravodaj č.1/2009 –zimní.Není
připomínek.Termín vydání nejpozději do 28.2.2009.

3.Příprava Valné hromady:
Valná hromada se uskuteční na pozvání firmy Hobes s.r.o. Horní Benešov
dne 23.5.2009 od 8,00hod /sobota/
Program:
8,00 - 10,00hod exkurze v podniku Hobes s.r.o.
10,00 - 12,00hod jednání VH
12,00 - 13,00hod oběd
13,00 - 14,00hod závěr-usnesení VH

4.Hodnocení činnosti představenstva a jednotlivých členů /účast na
jednáních,plnění úkolů a pod./..
Účast na zasedáních představenstva cechu MZS:
1.3.2008 Vyškov a VH-volby,12.4.2008 Havířov,7.6.2008 Ždár na Sázavou,
6.9.2008 Ostrovačice u Brna,7.11.2008 Vyškov a Spol.večírek

Beránek Ladislav
Čapek Válav
Ing.Dolejš Karel
Fráz Petr
Kohut Vlastimil
Koníček Petr
Koláček Robert
Kuchař Zdeněk
Mahdal Boris
Marák Ivo
Mazač Stanislav
Ing.Meisner Ladislav
Ing.Novotný Václav
Petr Jiří
Ryšavý Petr

HB Plzeň
Třinec
Havířov
Praha
F.-Místek
KABA GmbH
Tokoz a.s.
Hobe s.r.o.
Olomouc
Opava
Dobrovice
Rovel s.r.o.
Rostex s.r.o.
Komas s.r.o
Zlín

60%
100%
100%
60%
60%
40%
60%
40%
80%
100%
80%
80%
40%
60%
20%
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Sacher Jiří
Šimečka Josef
Ing.Vladík Miroslav
Říha Oldřich

Liberec
Strakonice
Fab s.r.o
Přezletice

40%
20%
80%
20%

Velmi dobrá spolupráce byla s Panem Čapkem a Marákem a 100% účast na
zasedáních představenstva cechu MZS.Mezi zasedáními představenstva se 3x
uskutečnila pracovní setkání,kde se řešily aktuální záležitosti,dále telefonické
konzultace.
Poděkování Panu Kohutovi,Mahdalovi,Ing.Schwarzovi,Panu Novotnému,kteří
věnovali,kromě zasedání představenstva ještě 5dní svého pracovního času na
předání svých zkušeností na školení k „Nouzovému otevírání zámků a
automobilů“ v Brně v roce 2008.Původně se organizovalo jen jedno školení,
ale pro velký zájem členů cechu MZS se uskutečnilo 5 školení s účasti 62 členů
cechu tj.65% .
Poděkování také Panu Frázovi Petrovi z Prahy za aktivní účast na akcích
pořádaných Hospodářskou komorou a tím reprezentaci cechu MZS jako /ŽS/.
Poděkování také Panu Mazačovi,Ing.Meisnerovi,Ing.Vladíkovi,Mahdalovi za
80% účast na zasedáních představenstva cechu MZS.
O uvolnění z funkce člena představenstva písemně požádali:
Šimečka Josef – Strakonice /zdravotní důvody/
Ryšavý Petr - Zlín / rodinné důvody/
Sacher Jiří - Liberec/ rodinné důvody/
Představenstvo pověřuje Ing.Dolejše projednat při jednáních s výrobci zámkové
techniky /TOKOZ,TKZ,……….další činnost zástupců v představenstvu cechu
na léta 2009-2010.Současně projednat s nepřítomnými členy představenstva
jejich další činnost v cechu MZS na léta 2009-2010.
Zájem o další práci v představenstvu cechu na léta 2009-2010 projevili:
Pan Čapek,Ing.Dolejš,Fráz,Kohut,Mahdal,Marák,Ing.Meisner,Ing.Vladík.
Ostatní se vyjádří na příštím zasedání představenstva v Horním Benešově.
5.Daňové přiznání za rok 2008,kontrola účetnictví DR a daňovou
poradkyní Ing.Skořepovou z H.Králové.
-Jednání s daňovou poradkyní Ing.Skořepovou-kontrola účetnictví cechu MZS
za rok 2008 a zpracování daňového přiznání dne 4.2.2009. Účetnictví za rok
2008 je zpracované Sl.Císařovou a zkontrolované dozorčí radou dne 15.1.2009.
/počet účetních položek pokladní kniha - 106,počet účetních položek BU- 389
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Celkem 495 položek./Za období od 1.4.2008 do 31.12.2008 došlo 565 e-mailů
na které bylo nutno odpovědět.Ing.Dolejš informoval představenstvo,že
administrativní agenda cechu MZS je velmi časově náročná.Od 1.4.2008 se
organizovalo 7 jednodenních školeních,1 dvoudenní školení,společenský
večírek.Program jednání z dnešního zasedání předsednictva cechu je na 7 listech
a obsahuje 52 bodů k projednání.Vyslovuje poděkování Sl.Císařové.
Byla předána objednávka na kontrolu,zpracování a podání daňového přiznání za
rok 2008 cechu MZS.Dále „Plná moc“ k zpracování a podání přiznání k dani z
příjmu za rok 2008,kterou Ing.Skořepová přijala.Plná moc bude zaslána na
Finanční úřad Praha 10.Zpracování předpokládá Ing.Skořepová do konce
03/2009.Vzhledem k tomu,že jsme jediní, pro které zpracovává daňové přiznání
pro neziskové organizace /musí studovat uvedené předpisy/,budeme zajišťovat
kontrolu účetnictví pro rok 2009 jinou daňovou poradkyni.Metodicky může naše
účetní Sl.Císařová využít telefonické poradenství a dotazů.Dále bylo dohodnuto
možnost použití e-mailové adresy / b.skorepova@tiskali.cz / pro členy cechu
MZS .Člen cechu může zaslat dotaz v oblasti účetnictví a do 10 dní dostane
odpověď-hodnocení této spolupráce se uskuteční k 31.12.2009.
Účetnictví cechu MZS a počítač byl předán Ing.Skořepové k zpracování a
kontrole.Počítač bude zaslán zpět v cca do konce 02/2009.

6.Stav financí a finanční záležitostí-schválení výdajových položek:
Stav členské základny k 31.12.2008
Fyzické osoby 2 000,-Kč členský příspěvek
92 členů
500,.-Kč členský příspěvek/Hošková,Hojer /
2 členové
0,-Kč členský příspěvek/čestný člen P.Říha/ 1 člen
…………………….
95 členů
Právnické osoby

24 členů

Celkem fyzické a právnické osoby

119 členů

Všichni členové cechu MZS mají zaplaceny členské příspěvky za rok 2008.
Poznámka: 5 členů zaplatili členský příspěvek poslední den 30.12.2008.

Stav BU k 1. 1.2008
Stav BU k 31.12.2008

601 883,63Kč
688 906,66 Kč
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pokladna k 1.1.2008
5 471,-Kč
pokladna k 31.12.2008 11 212,-Kč

-613,-Kč náplň do tiskárny ze dne 30.10.2008
-80,-Kč balicí papír ze dne 5.11.2008
-9 620,-Kč hudební produkce Spol.večírek ze dne 8.11.2008
-262,-Kč náplň do tiskárny ze dne 14.11.2008
-10 706,-Kč náklady na školení v Brně dne 12.11.2008 „Nouzové otevírání
zámků a automobilů“ dne 18.11.2008
-20 000,-Kč DPP Sl. Císařová- zpracování podvojného účetnictví 2.pol.2008 ze
dne 18.11.2008
-335,-Kč mobil cech MZS 10-11/2008 ze dne 20.11.2008
-323,-Kč poštovné samolepky s logem cechu ze dne 22.11.2008
-10 000,-Kč hotovost z BU do pokladny ze dne 26.11.2008
-10 000,-Kč DPP S.Císařová –zprac.podvojného účetnictví za rok 2008-doplatek
ze dne 26.11.2008
-572,-Kč tel,fax,internet 50% 11/2008 ze dne 28.11.2008
-500,-Kč poštovné-známky ze dne 15.12.2008
-1 118,-Kč poštovné,dobírky trička logem cechu ze dne 20.12.2008
-6 444,-Kč úhrada trička s logem cechu ze dne 23.12.2008
-508,-Kč tel,fax,internet 50% 12/2008 ze dne 30.12.2008

Dne 15.1.2009 v Brně provedla dozorčí rada kontrolu účetních dokladů za 0112/2008.Nebylo zásadních připomínek.Dozorčí rada konstatovala,že účetnictví
cechu MZS je v pořádku.

Výdaje od 1.1.2009
-1 189,-Kč nákup tiskárny HP Despekt F 4180 ze dne 8.1.2009
-702,-Kč náplň do faxu ze dne 12.1.2009
-53,-Kč tužky ze dne 12.1.2009
-625,-Kč náplň do tiskárny ze dne 15.1.2009
-758,-Kč mobil cech MZS ze dne 16.1.2009
-1 150,-Kč cestovné jednání v Horním Benešově ze dne 19.1.2009
-506,- Kč tel.fax,internet 50% ze dne 22.1.2009
-90,-Kč poštovné-faktury ze dne 24.1.2009
-539,-Kč xero papír,lepidlo,fixy ze dne 26.1.2009
-13 590,-Kč nákup PC Acer EX 5630 Z ze dne 26.1.2009
-13 327,- Kč školení „Mech.a elektron.trezorové zámky“ v Brně dne 15.1.2009
Ing.Schwarz,Pan Urbanec,Ing.Dolejš.
-17 233,- Kč školení „Mech. a elektor.trezorové zámky „ v Klecanech dne
22.1.2009 Ing. Schwarz,Pan Urbanec,Pan Gec.
-2 357,-Kč Licence „Software-Pohoda“ ze dne 28.1.2009
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Příjem od 1.1.2009
-2 194,-Kč trička s logem cechu ze dne 5.1.2009
-733,-Kč trička s logem cechu ze dne 6.1.2009
-7 500,-Kč školení dne 15.1.2009 v Brně- trezory
-200,-Kč samolepky s logem cechu ze dne 15.1.2009
-1 500,-Kč školení dne 22.1.2009 v Klecanech – trezory
-588,-Kč dobropis tel.fax,internet 50% ze dne 23.1.2009
-479,-Kč dobropis tel,fax,internet 50% ze dne 23.1.2009

Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:
-Pozvánka z HK na „Klubové setkání“ téma-Kvalita v 11/2008 v Prazeinformace.
-Návrh na školení „ BOZP“ z firmy NAVY Corporation s.r.o. z Tišnova-od této
firmy nebude školení organizováno. Pan Novotný navrhnul školení uskutečnit
v 09-10/2009 v Brně-zašle emailem tel.kontakt a jméno přednášejícího.
-Trička s logem cechu MZS / 15 ks a 39 ks/.Termín celkové objednávky za cech
k 30.4.2009 zajistí Sl.Císařová.
-SW pro podvojné účetnictví „POHODA“ v ceně 2 356,-Kč na rok 2009,bylo
zakoupeno pro nový počítač.
-Pozvánka z HK na III. Mezinárodní finanční forum dne 9.12.2008 v TOP
hotelu Praha-informace
-Zápis z jednání představenstva cechu MZS ze dne 7.11.2008 ve Vyškově,
zaslán dne 20.11.2008-informace
-Vyrozumění o zápisu změn do Živnostenského rejstříku Cechu MZS Praha 10.
Do statutárních orgánů byli zapsáni členové cechu od 11.6.1996,kteří již
několik let nejsou členy cechu MZS.Od 1.3.2008 jsou statutárními orgány:
Ing.Karel Dolejš – cechmistr
Pan Václav Čapek – 1.zástupce cechmistra
-Pozvánka na školení ASSA ABLOY dne 27.11.2008 v Hotelu Lázně Zlín –
Kostelec-informace.
-“Věštník“ časopis Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářůpodkovářů Čech,Moravy a Slezska-informace.
-Zápis z jednání vedení firmy HOBES s.r.o. a zástupci cechu MZS konané dne
25.11.2008 v Horním Benešově-viz.samostatný zápis.
-Žádost o aktualizaci firemních údajů cechu MZS na www.služby.cz-informace.
-Všeob. pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven.zaslány firmě TOKOZ a.s.informace.
-Zpravodaj č.5/2008 umístěn na www.cmzs.cz pod heslem dne 1.12.2008
-Pozvánka na jednání s Poskými klíčníky dne 6.12.2008 v Katovicích cca 60
polských klíčníků.Setkání se zúčastnilo 6 členů cechu MZS.Velmi srdečné
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přivítání,tlumočeno pozvání na „Konvent 2009“ ve Varšavě ve dnech 15.17.5.2009 v „Hotelu VICTORIA“,který organizuje Polští klíčníci.Od 13,00hod
proběhlo školení,odpoledne společný oběd s přípitkem a s přáním hodně
úspěchů do nového roku.Byla dohodnuta příhraniční spolupráce oblastním
vedoucím polských klíčníků Panem Janusem Goreckim z Chorzowa
Ul.Graniczna 45, Tel.0322464698,0602/339524 a za cechu MZS Pan Marák Ivo
z Opavy.Večer byla výstavka přípravků na nouzové otevírání zámků.
-Reklamní časopis firmy HOBES s.r.o. „EKOHOBES“ č.12/08 a č.1/2009informace.Aktuální zajímavosti budou přetištěny do Zpravodaje.
-Výzva z HK na uspořádání XXI.sněmu HK v roce 2009-žádost o spolupráciinformace.
-Členství v technicko-normalizační komisi za cech MZS / ŽS/.Doplnění názvu
komise a číslo.Za cech MZS se deleguje Ing.Koktan Petr.
-Z firmy HOBES s.r.o.- výprodej výrobků-nadnormativní zásoby.Od členů
cechu MZS byl velmi dobrý ohlas,doporučuje se pokračovat i v roce 2009-2010.
-Návrh spolupráce s sdružením „AMBO“ v roce 2009 k aktuálním tématům
v oboru mechanického zabezpečení –mechatronice-informace.Spolupráce bude
upřesněna v 09-10/2009.
-Pozvánka na poradu s prezidentem a tajemníkem HK dne 13.1.2009 V Prazeinformace.
-Zápis z HK ze zasedání „Rady pro ochranu majetku a osob“, které se konalo
dne 12.11.2008 v Praze-informace.
-Přání k „Vánocům a nového roku 2009“ všem členům cechu MZS za
představenstvo cechu-informace.
-Poděkování za spolupráci od HK prezidenta Ing.Kužela za rok 2008 a u
příležitosti 15.výročí založení HK-informace.
-Dopis v anglickém jazyce na Euro Business Guide do společenství „ELF“
European Locksmith Federation o zaslání informací jaké jsou práva a
povinnosti vyplývajících z členství v ELF dne 30.12.2008-odpověď na dopis
bude informována VH dne 23.5.2009 v Horním Benešově a VH rozhodne o
členství v ELF.
-Vnitřní firemní předpisy “Mzdové a pracovně právní předpisy“-informace
-Poděkování za představenstvo cechu MZS všem členům cechu za blahopřání
k novému roku 2009-informace
-Návrh „Akční plán HK na léta 2009-2010“ k připomínkám-informace
-Tísňové volání na tel. 112,156 a 158-informace.Představenstvo projednalo
možnost informovat dopisem a sdělit jména a tel.čísla členů cechu,kteří
profesionálně provádějí nouzové otevírání bytů a automobilů-24 hod v rámci
svého bydliště.Pan Fráz připraví anketní lístky na VH dne 23.5.2009 v Horním
Benešově.
-Zápis z jednání „MEZA“ asociace výrobců zámků a stavebního kování,konané
dne 19.1.2009 v Horním Benešově.-viz.samostatný zápis.
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-Návrh na grafické zpracování Zpravodaje č.2/2009 v úpravě „Velikonoce“
Hlavním obsahem Valná hromada dne 23.5.2009 v Horním Benešově ve firmě
Hobes s.r.o.Termín vydání 30.4.2009.
-Pracovní schůzka s vedením firmy FAB s.r.o. v Rychnově dne 4.2.2009.Zápis
zpracuje Ing.Vladík a doplní Ing.Dolejš o zápis s Ing.Skořepovou z Hradce
Králové.
-Otevřený dopis Radovan Vedral z 13.8.2008 –pozvánka na jednání
představenstva dne 6.2.2009 v Blučině u Vojkovic.Jednání se pan Vedral
nezúčastnil.Firma zaslala písemnou žádost o ukončení členství v cechu
k 1.1.2009.Představenstvo bere na vědomí.
-Návrh na odměnu Sl.Císařové za grafické zpracování Zpravodajů
č.2,3,4,5/2008 formou DPP 5 000,-Kč jeden zpravodaj /poloviční finanční
náklady /. Za Zpravodaje v roce 2007 bylo vyplaceno Ing.Bajerovi 10 000,-Kč
jeden kus.Představenstvo souhlasí ve výši 5 000,-Kč jeden zpravodaj.Bylo
hlasováno:Pan Marák se zdržel hlasování.
-Školení dne 15.1.2009 v Brně a dne 22.1.2009 v Klecanech „Mechanické a
elektronické trezorové zámky“-vyhodnocení.Informace Ing.Schwarz,Pan
Urbanec.Školení bylo hodnoceno jako velmi dobré s profesionálním
výkladem.Zúčastnilo se celkem 10 osob v Brně.Přednášející: Ing.Dolejš,
Ing.Schwarz,Pan Urbanec a odpoledne Pan Novotný.V Klecanech 11
osob.Přednášející:Ing.Schwarz,Pan Urbanec a Pan Gec z Trezor testu.
-Návrh na školení dne 14.3.2009 /sobota/ Hotel: „Formule“ v Havířově od
9,00hod ve spolupráci s Poskými klíčníky –Polskie stowarzyszenie
licencownych kluczowych zastoupený Mgr.Ing.Jozefem Matyjasem „Přípravky
k nouzovému otevírání zámků a autozámků“/produkce Německo,USA,
Anglie,Izrael,Polsko a pod./Představenstvo souhlasí se školením.Všem členům
cechu zaslat pozvánku a závaznou přihlášku.Školení uskutečnit podle zájmu
členů min.10 osob.Účastnický poplatek: 2 800,-Kč.
-Návrh na školení dne 25.4.2009 /sobota/ v Brně ve firmě S-LOCKS s.r.o. Pan
Patrik Baroch z firmy Witte Nejdek „Konstrukce autozámků koncernu
VAG/Škoda,W,Audi aj./ a nouzové otevírání autozámků“ ve spolupráci
s Panem Evženem Ivanovem,Sokolov-ukázka přípravků.Představenstvo souhlasí
se školením.Všem členům zaslat pozvánku a závaznou přihlášku.Školení
uskutečnit podle zájmu členů min 10 osob.Účastnický poplatek:1 500,-Kč.
-Pozvánka na „Evropský konvent 2009“.Ve dnech 15.-17.5.2009 se uskuteční ve
Varšavě „Hotel VICTORIA“ setkání ELF-European Locksmith Federation.
Firmy které budou reprezentovat své nejnovější výrobky např. Kaba,Mul.tilock,Abus,Silka,Istanbul elektronik Ahahar a pod.Projednat účast za
představenstvo cechu MZS na 1 až 2 dny.Představenstvo souhlasí s účasti na
„Konventu 2009“ ve Varšavě.Bude zaslán email všem členům cechu MZS, kdo
má zájem se této akce zúčastnit.Dopravu osobním vozidlem zajistí Pan Mahdal
9 osob a Ing.Dolejš 7 osob.Dopravu zaplatí cech MZS, vstupné a nocležné si
hradí účastník sám.
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-Návrh na tradiční 7.Společenský večírek členů cechu MZS s manželkami ve
Vyškově dne 6.11.2009 / pátek/ od 18,00 hod s programem-Hotel „Selský Dvůr“
Představenstvo souhlasí a pověřuje Ing. Meisnera organizačním zajištěním:
18,00hod zahájení
19,00hod teplá večeře-raut
20,00hod hudba-tanec vč. kulturního programu a tomboly
23,00hod studená večeře
01,00hod ukončení
-Žádost členů cechu o nové „cechovní listy“-viz vzor.Představenstvo souhlasí
s vytištění nových „Cechovních listů“ a zajistí předání na VH dne 23.5.2009
v Horním Benešově. Úkol zajistí sl. Císařová -119 ks
-Protokol o vyřazení staré tiskárny HP 2175-viz.stanovisko servisní opravny
Ostrava. Představenstvo souhlasí s vyřazením.Podpisy na vyřazovacím
protokolu 2 členové představenstva a 2 členové dozorčí rady.
Na zasedání představenstva dne 23.5.2009 v Horním Benešově se připraví
vyřazovací protokol na počítač PC-Notebook ASUS M6722RB inventurní číslo
0104,zakoupený v roce 2004 v ceně 42 245,-Kč-připraví účetní sl. Císařová.
-Ukončení členství v cechu MZS:Ing. Bajer – Brno k 30.6.2008,ABUS CZECH
s.r.o. Praha k 1.1.2009 viz.e-mail ze dne 29.1.2009,AAA-záchr.tech.služba s.r.o.
Praha 8 k 30.6.2008 viz. e-mail.
-Přijetí nových členů:Nové přihlášky Firma Servis Sokol s.r.o.-Broumov,Bulva
Michal –Polička,Záviš Folip-Frýdek -Místek,Krov Jan-Humpolec,Sovák JiříZubří Jmenovaní budou pozvání na VH,která se bude konat 23.5.2009 od
8,00hod exkurze a od 10,00hod zasedání VH v Horním Benešově.Dodatečně
dnes na zasedání představenstva byla projednána přihláška firmy ASSA
ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. IČO 48535613 zastoupený Ing.Žarkovič
Jovan-produktový/exportní/manažer ze dne 6.2.2009.Všem bude zaslána
pozvánka na Valnou hromadu dne 23.5.2009 v Horním Benešově.
-Na www.cmzs.cz –umístění článek na „Podmínky k přijetí za člena cechu
MZS“ Zpracovali:Ing.Dolejš,Čapek.Představenstvo souhlasí s upřesňujícími
podmínkami k přijetí do řad členů cechu MZS.
-Zaslání loga cechu MZS firmě Rostex Vyškov s.r.o.pro použití do nového
katalogu kování.Firma zašle článek do Zpravodaje.
-Pracovní schůzku s vedením firmy Komas s.r.o. v Opavě- Komárov .Termín
upřesněn na den 5.3.2009 /čtvrtek/ od 10,00hod.Kdo má zájem z členů
představenstva se tohoto jednání zúčastnit -volejte 603/434520.
-Pozvánka od HK na Pracovní debatu k „Liberalizaci obchodu a vnitřního trhu
na den 3.-4.2.2009 v Praze-informace
-Nabídka firmy Avekom s.r.o. na dataprojektor v ceně 9 159,-Kč.Představenstvo
souhlasí se zakoupením dataprojektoru.Využití na školeních.Zajistí Ing.Dolejš
-Informace účetní Sl.Císařové-zahájení zasílání faktur za členské příspěvky
pro rok 2009-konečný termín zaplacení 31.3.2009
Práce na jednoduchém účetnictví za rok 2008.
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7.Diskuze
-Ing. Dolejš informoval představenstvo,že při 19 členném představenstvu je
velký problém,abychom byli usnášející tzn. min 10 členů představenstva.
-Zastoupení výrobců /FAB,HOBES,ROSTEX,TKZ,KOMAS a
pod./v předsednictvu cechu MZS-různé názory.
-Pozvánka člena předsednictva cechu Pan Fráze Petra na neformální setkání
členů představenstva cechu MZS dne 21.4.2009 od 13,00hod u příležitosti
stavebního veletrhu v Brně /stánek EVVA/.
-Ing. Dolejš informoval představenstvo,že po dohodě s předsedou dozorčí rady
Ing. Koktanem se uskuteční setkání cechmistr a dozorčí rada v 03/2009
v Hranicích u Pana Plachého. Současně bylo dohodnuto, že doveze zpět od Pana
Říhy archív cechu MZS.
8.Příští zasedání představenstva cechu MZS.
-Se uskuteční před Valnou hromadou dne 23.5.2009 v 8,00hod v zasedací
místnosti firmy HOBES s.r.o. u Pana Kuchaře v Horním Benešově.
-Další zasedání představenstva v cca 09/2009
-Další zasedání představenstva dne 6.11.2009 ve Vyškově od 13,00hod u
příležitosti tradičního 7. Společenského večírku ve Vyškově Hotel“ Selský
Dvůr“ od 18,00hod.

Závěrem Ing. Dolejš poděkoval všem za spolupráci, účast a racionální přístup i
přes odlišné názory.Dnešní jednání představenstva trvalo 5 hod./ od 17,00 do
22,00hod./

Ing. Dolejš Karel
Cechmistr cechu MZS ČR
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2) Školení

Školení "Konstrukce autozámků koncernu
VAG"-Škoda,W,Audi apod. dne 25.4.2009
ve firmě S-LOCKS s.r.o. v Brně.
Dne 25.4.2009 se v Brně uskutečnilo další školení "Konstrukce autozámků koncernu
VAG",kde přednášeli členové cechu Pan Patrik Baroch z Nejdku a Evžen Ivanov ze
Sokolova.Přesto,že neměli žádné zkušenosti jako přednášející,bylo školení účastníky
hodnoceno velmi dobře.V úvodu přivítal přítomné cechmistr Ing. Dolejš a sdělil několik
informací k právnímu postupu při nouzovém otevírání zámků a automobilů.V dopolední
části zahájil přednášku Pan Patrik Baroch,který pomocí projektoru informoval o rozdělení
vložek autozámků, typy a funkci lamel, bezpečnostní spojky, rozdělení na typy klíčů,
transpordéry, klíčové kódy,zákonné požadavky a pod. V odpolední části seznámil Pan Evžen
Ivanov s některými přípravkami na nouzové otevírání autozámků. Všichni účastníci obdrželi
barevný katalog o konstrukci autozámků a "Osvědčení "o absolvování školení. S
přednášejícími bylo předběžně dohodnuto,že školení se bude opakovat v 09-10/2009 v
Klecanech.
3apsáno: 22.5.2009
Jméno autora: Ing. Dolejš - cechmistr
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3) Výstava

Výstava "KO3WE3T-ELF 2009" ve
Varšavě dne 16.5.2009-účast členů cechu
MZS.
Na pozvání" Polskie stowarzyszenie licencjonowanych serwisow kluczowych" prezidenta
Jerzy Czeremagy a wiceprezesa Zygmunta Bilewicze se skupina členů cechu MZS dne
16.5.2009 /Ing. Dolejš - cechmistr, Pan Marák, Mahdal, Vališ, Ptáčník, Ing. Schwarz, Ryšavý,
Axmann,Bartoš/ se zúčastnili výstavy "Konvent- ELF 2009" v hotelu "Sofitel Victoria"
ve Varšavě. V dopolední části se někteří členové zúčastnili školení firmy "JMA" a ostatní se
zúčastnili výstavy,kde firmy SILKA, ASSA ABLOY, ABUS, JMA, BORKEY, LOB,
KEYPRINT, WENDT, KABA,MEDECO a pod.předvedli své výrobky,frézovací stroje a
přípravky.
Na pozvání presidenta "ELF" pana Dave O Toole, jsme se zúčastnili celoevropského
zasedání ELF-European Locksmith Fedration-16 zemí.Jako hosté se zúčastnili zasedání
zástupci z USA,Ruska a České republiky.Za cechu MZS se jednání zúčastnil Ing. Dolejš a
Pan Ryšavý,který překládal z anglického jazyka.Jednání projednávalo organizační,finanční
záležitosti a přípravu dalšího Konventu 2010,který bude v Instabulu-Turecko. Po skončeném
zasedání se uskutečnilo jednání s presidentem "ELF" panem Dave O Toolem, ohledně
možnosti přijetí cechu MZS za Českou republiku do" ELF". Bylo dohodnuto,že se uskuteční
jednání ve dnech 19.-20.9. 2009 v Polsku -Borki,kde jsme pozvání na setkání Polských
klíčníků.Na toto setkání je pozván i president Dave o Toole. President Dave O Toole má
zájem se setkat s celým představenstvem cechu MZS,kde zodpoví všechny otázky ohledně
činnosti "ELF".Bližší informace o "ELF" na: www.eurolockfed.com/members.htm
Dále se uskutečnilo jednání se zástupci firmy "LOB" Pan Arkadiusz Miš- Dyrektor Handlowy
a Ryszard Furmanczak- Export Manager ohledně spolupráce a možnosti placené inzerce v
časopise "Zpravodaj cechu MZS" výrobků firmy LOB v roce 2009.

3apsáno: 27.5.2009
Jméno autora: Ing. Dolejš – cechmistr
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4) Zpráva o činnosti cechu MZS od 1.3. 2008 VH Vyškov
do 13.6. 2009 VH Svobodné Heřmanice
Zpráva o činnosti představenstva cechu MZS od 1. 3. 2008
VH Vyškov do 13.6. 2009 VH Svobodné Heřmanice
Představenstvo Cechu bylo zvoleno na VH dne 1. 3. 2008 ve Vyškově ve složení:- v počtu 19
členů
Ing. Dolejš Karel- cechmistr
Čapek Václav- 1. zástupce cechmistra
Marák Ivo- 2. zástupce cechmistra
Fráz Petr – člen představenstva
Beránek Ladislav-H&B člen představenstva
Ing. Meisner Ladislav- Rovel člen představenstva
Kohut Vladimír- člen představenstva
Mahdal Boris -člen představenstva
Mazač Stanislav -člen představenstva
Ing. Vladík Miroslav -člen představenstva FAB s.r.o.
Koníček Petr- Kaba Gmbh,Praha-do 31.12.2008 od 17.2.2009
Koláček Robert- Tokoz a.s.Žďár n/S-do 31.5.2009 od 1.6.2009
Kuchař Zdeněk -člen představenstva, Hobes s.r.o.
Ing. Novotný- Václav člen představenstva, Rostex s.r.o.
Petr Jiří člen - představenstva Komas s.r.o.
Rýšavý Petr - člen představenstva
Šimečka Josef- člen představenstva
Sacher Jiří- člen představenstva
Říha Oldřich- člen představenstva

Havířov
Třinec
Opava
Praha
Cheb
Vyškov
Frýdek-Místek
Olomouc
Bobrovice
Rychnov n/K
Ing. Buk Ivo
Drbohlav Ivo
Horní Benešov
Vyškov
Opava
Zlín
Strakonice
Liberec
Přezletice

Dozorčí rada byla zvolena na VH dne 1. 3. 2008 ve Vyškově ve složení 5 členů:
Ing. Koktan Petr Trezor test s.r.o.-předseda dozorčí rady
Klecany
Novotný Jan -člen dozorčí rady
Brno
Plachý Zdeněk-člen dozorčí rady
Hranice
Ing. Schwarz Oldřich-člen dozorčí rady
Brno
Urbanec Jaromír-člen dozorčí rady
Šenov u Ostravy
Všichni zvoleni členové představenstva a dozorčí rady souhlasí a berou na vědomí, že
uvedené funkce jsou čestné a bez nároku na odměnu.
Další zasedání představenstva: 12.4.2008 Havířov,7.6.2008 Ždár nad Sázavou,6.9.2008
Ostrovačice u Brna,7.11.2008 Vyškov,6.2.2009 Blučina u Vojkovic. Celkem 6 zasedání
s průměrnou účastí 62% členů představenstva.
Pro pracovní zaneprázdnění nebo z rodinných a zdravotních důvodů byla u některých členů
představenstva jen 20% - 40% účast na zasedáních představenstva.
Statutárními zástupci za Cech MZS, současně se změnou podpisového práva u České
spořitelny Praha 10, Finanční úřad Praha 10, Živnost. úřad Praha 10 jsou:
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Ing. Dolejš Karel-cechmistr
Čapek Václav-1. zástupce cechmistra
Uvedení statutární zástupci podepsali„Dohodu o hmotné odpovědnosti“. Současně byla
podepsána dohoda o provedení práce se sl. Eliškou Císařovou studentkou 2. ročníku 2008
VŠB-Ekonomické fakulty, která pro cech pracuje jako účetní a administrativní pracovnice.
Stav členů k 31.12.2008

Fyzických osob
Právnických osob
Celkem

95
24
119

Oblast spolupráce s Hospodářskou komorou
- Všem členům cechu byla zaslána „Příručka pro podnikání v roce 2008“, která obsahuje
aktuální základní informace o podnikání fyzických a právnických osob.
- 14.4. 2008 odeslána na Hospodářskou komoru „Zpráva o činnosti ŽS Cech mechanických
zámkových systémů ČR za rok 2007“.
- 29.5. 2008 XX. Sněm hospodářské komory v Praze. Za cech MZS se sněmu zúčastnili: Ing.
Dolejš, V. Čapek, P. Fráz.
- Hospodářská komora zaslala originální tiskopisy „Etického kodexu“ k podpisům členům
cechu MZS.
- Školení z HK „Operační program, lidské zdroje a zaměstnanost“ - OP LZZ.
- Podepsána prováděcí smlouva AXSIS pro rok 2008.
- Nabídka z HK „Bakalářský studijní obor – bezpečnostní technologie, systémy a
management v Praze pro rok 2008“
- Pozvánka a program-porada roční HK „Komorník-Osada Leština 2008“ se konala 18-19.9.
2008.
- Pozvánka od HK na seminář „Řízení dlouhodobých pohledávek a mimosoudních řešení
sporů“ v Praze dne 16.10. 2008.
- Pozvánka od HK „Příprava autorizovaných zástupců podle zákona č. 179/2006Sb.“ v Praze
dne 7.10. 2008.
- Nabídka spolupráce od HK při vydávání oborového „Bulletinu“ v oboru technická řemesla.
- Pozvánka z HK „Klubové setkání“ téma – Kvalita v 11/2008 v Praze.
- Zápis z jednání HK ze zasedání „Rady pro ochranu majetku a osob“ dne 12.11. 2008
v Praze.
- Pozvánka z HK na III. Mezinárodní finanční fórum dne 9.12. 2008 v TOP Hotelu Praha.
- Členství v technicko-normalizační komisi za cech MZS (ŽS). Doplnění názvu komise a
číslo. Za cech MZS se deleguje Ing. Koktan Petr.
- Pozvánka na poradu s prezidentem a tajemníkem KH dne 13.1. 2009 v Praze.
- 3.4.2009 „Zpráva o činnosti /ŽS/ Cech mechanických zámkových systémů ČR za rok 2008“
a zaplacení členských příspěvků pro Hosp. komoru 9300,- Kč.
Poděkování Petrovi Frázovi z Prahy za aktivní účast na akcích pořádaných HK a tím za
reprezentaci cechu MZS jako ŽS (Živnostenského společenstva) v HK.

- Návrh spolupráce se sdružení „AMBO“ pro rok 2009 k aktuálním tématům v oboru
Mechanického zabezpečení – mechatronice.
- Oblast spolupráce „AGA“ za cech MZS byl delegován Ing.Koktan
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Oblast vzdělání a zvyšování kvalifikace-školení
- 15.5. 2008 „Nouzové otevírání zámků a automobilů“ – firma S-LOCKS s.r.o., Brno (14
osob)
- 22.5. 2008 „Nouzové otevírání zámků a automobilů“ – firma S-LOCKS s.r.o., Brno (12
osob)
- 12.6. 2008 „Nouzové otevírání zámků a automobilů“ – firma S-LOCKS s.r.o., Brno (12
osob)
- 16. 10 2008 Nouzové otevírání zámků a automobilů – firma S-LOCKS s.r.o., Brno (11 osob)
- 12. 11. 2008 Nouzové otevírání zámků a automobilů – firma S-LOCKS s.r.o., Brno (13
osob)
Přednášející: Ing. Dolejš, Bartoš Karel, Mahdal Boris, Kohut Vlastimír předali své zkušenosti.
Pan Novotný Jan jako host školení, vždy doplnil některými novými informacemi.
Všem účastníkům školení bylo vydáno „Osvědčení“ o absolvování školení.
Poděkování všem přednášejícím, kteří věnovali 5 dní svého pracovního času na předání svých
zkušeností ostatním členům cechu MZS. Původně se organizovalo jen jedno školení, ale pro
velký zájem členů cechu MZS se uskutečnilo 5 školení s účastí 62 členů cechu MZS tj. 65 %.
- 6.-7.9. 2008 Ostrovačice u Brna. (41 osob)
Přednášející Ing. Dolejš „Základní principy profesionálního prodeje a nástroje zvyšování
efektivity prodeje“
Přednášející Ing. Koktan „Zákonné požadavky na výrobu, montáž a servis a užívání mech.
zábranných systémů“
Přednášející Ing. Schwarz „Novinky, informace o trezorové technice a trezoru“
Přednášející Novotný Jan „Novinky autozámků, zámky na píchací klíč a kódové zámky“
Přednášející Ing. Bajer Petr „Elektronické zabezpečovací systémů a automobilů“
Po přednáškách byla provedena „Burza nadnormativních zásob“ (vzájemná výměna zboží
mezi členy cechu MZS).
Večer mezi účastníky školení probíhala diskuse, vzájemná výměna zkušeností členů cechu
MZS a opékání a grilování selete. Členové cechu se vzájemně seznámili, předali si vizitky a
navrhli, aby dvoudenní školení se opakovalo i v dalších letech.
- 15.1.2009 „Mechan. a elektron. trezorové zámky“–firma S-LOCKS s.r.o., Brno (10 osob)
- 22.1.2009„Mechan.a elektron. trezorové zámky“–firma Trezortest s.r.o.,Klecany (11 osob)
Přednášející Ing. Schwarz Oldřich, Urbanec Jaromír a Pavel Gec.
Také těmto účastníkům školení bylo odevzdáno „Osvědčení“ o školení.
- 14.3. 2009 „Přípravky k nouzovému otevírání zámků a autozámků“ Produkce (Německo,
USA, Anglie, Izrael, Polsko)- Hotel Formule Havířov. (14 osob)
Všem účastníkům školení bude vydán „Polský CERTYFILAT“ o absolvování školení.
S polskými kolegy bylo dohodnuto, že další školení bude 10/2009 pravděpodobně v Praze.
- 25.4.2009 „Konstrukce autozámků koncernu VAG“ (Škoda, W., Audi apod.)-firma SLOCKS s.r.o., Brno (14 osob)
Přednášející členové cechu MZS Patrik Baroch z Nejdku a Evžen Ivanov ze Sokolova.
Také těmto účastníkům školení bylo odevzdáno „Osvědčení“ o školení.
Pro zájemce o školení z řad cechu MZS bude školení opakováno na podzim
v Klecanech.Poděkování přednášejícím Patriku Barochovi a Evženu Ivanovovi.
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Celkem bylo uskutečněno 9 jednodenních školení a 1 dvoudení školení za účasti
152 členů cechu převážně zámečníků-klíčníků.
Všichni účastníci školení potvrdili svým podpisem,že veškeré písemné a ústní informace,které
získali na školeních jsou DŮVĚRNÉ.Materiály písemné, katalogy,CD,SW,které získaly na
školeních jsou majetkem cechu MZS a je zakázáno je kopírovat a rozmnožovat.Musí být
v zájmu každého člena cechu,aby důvěrné informace nebyly zneužity.
- Metody prodeje: „Kontrolní Checklist“ 5 nebezpečných chyb, které vaši firmu připravují o
objednávky a zisk viz.Zpravodaj č.1/2009
- Základní informace – ISO 9001:2000 Konkurenční výhoda a mnohdy podmínka tendrů:
certifikáty ISO viz.Zpravodaj č.1/2009
Oblast kulturního využití
-7.- 8.11. 2008 „Spol. večírek členů cechu MZS“ hotel Selský dvůr – Vyškov (53 osob)
Program:
Občerstvení, hudba – tanec, kulturní program, tombola.
Na základě pozvání se zúčastnili společenského večírku kolegové - klíčníci z Polska.
Oblast – informace - www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 1/2008 uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 2/2008 uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 3/2008 uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 4/2008 uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 5/2008 uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 1/2009 se zimní tématikou uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 2/2009 s velikonoční tématikou uloženo na www.cmzs.cz
Využítí www.cmzs.cz stránek je velmi malé.
Informace o cechu obsahuje: Stanovy cechu,Jednací řád,Kodex etiky,Přihláška za člena
cechu,Podmínky k přijetí za člena cechu,Čestné prohlášení.
Aktuality: Bylo napsáno 10 článků o aktuálním dění v cechu MZS za rok 2008.
Bazar: Využilo jen málo členů k výměně nebo prodeji zboží a strojů.
Diskusní forum: Nevyužil žádný člen cechu.
Oblast spolupráce se zahraničím
- 8. 6. 2008 Hotel „Wodnik“ v Belchatow u Lodže. Navázaní vzájemné spolupráce s polským
cechem, výměna a získání nových zkušeností.
- 28. 6. 2008 Borki nad zalcewem Sulejowskym – Polsko. Uskutečnilo se setkání s polskými
klíčníky u příležitosti „X Zjazd Borki 2008“. Přijetí bylo velmi přátelské, zúčastnili jsme se
celodenního programu. Odpoledne se uskutečnilo jednání se zástupci „Polskie stowarzyszenie
licenjonowanych serwiscow kluczowych“ Prezident
Jerzy Czeremaga a zástupci
představenstva.¨
- 6.12. 2008 v Katowicích se uskutečnilo společné setkání s polskými klíčníky. Za cech se
zúčastnilo 6 členů. Od 13,00hod proběhlo školení, odpoledne společný oběd s přípitkem a
s přáním hodně úspěchů do Nového roku. Byla dohodnuta příhraniční spolupráce s oblastním
vedoucím polských klíčníků Janusem Goreckim z Chorzowa.
- 15.-16. 5. 2009 Výstava „Konvent ELF 2009“ – Hotel Sofitel Victoria, Varšava. Zúčastnilo
se 9 zástupců cechu MZS. Uskutečnilo se jednání s „Polskie stowarzyszenie
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licencionowanycvh
serwisov
kluczovych“
Bližší
informace
na
www.eurolockfed.com/members.htm.
Oblast spolupráce s výrobními podniky – výrobci zámků a stavebního kování: HOBES
s.r.o.,FAB s.r.o.,ROSTEX VYŠKOV s.r.o., KOMAS s.r.o.,TOKOZ a.s. a Spolupráce
„MEZA“-asociace výrobců,zámků a stavebního kování
- 25. 11. 2008 jednání zástupců cechu MZS (Ing. Dolejš Karel - cechmistr a členové
představenstva) a vedení firmy HOBES s.r.o., Horní Benešov. (Ing. Vladimír Střilka –
jednatel a Zdeněk Kuchař – jednatel HOBES s.r.o.).
- 19.1. 2009 jednání zástupců cechu MZS a zástupců „MEZA“ Asociace výrobců, zámků a
stavebního kování v Horním Benešově.(TOKOZ a.s., HOBES s.r.o., ROSTEX Vyškov s.r.o.,
TKZ – Polná s.r.o., ‚BERA s.r.o.).
- 4.2. 2009 jednání zástupců cechu MZS a vedení firmy FAB s.r.o. a ASSA ABLOY Czech
and Slovak, Rychnov nad Kněžnou. (Ing. Roman Adami – ředitel Fab s.r.o., pan Karel
Havlíček, zastoupení Ing. Bohunka a Ing. Vladík Miroslav – výrobní manažer).
- 5.3. 2009 jednání zástupců cechu MZS a vedení firmy KOMAS s.r.o., Komárov u
Opavy.(Ing. Hajduková – jednatel firmy KOMAS a. s. a Jiří Petr – odbyt. marketing
KOMAS).
- 17.3. 2009 jednání zástupců cechu MZS a vedení firmy ROSTEX Vyškov s.r.o. Vyškov.
(Ing. Václav Hanák – gen. ředitel ROSTEX s.r.o. a Ing. Václav Novotný –vedoucí
obchodního úseku).
- 20.3. 2009 jednání zástupců cechu MZS a vedení firmy TOKOZ a.s., Žďár nad Sázavou
(Ing. Vladimír Chládek – generální ředitel a Robert Koláček – obchodní ředitel).
S jednotlivými výrobci (TOKOZ a.s., HOBES s.r.o., ROSTEX VYŠKOV s.r.o., KOMAS
s.r.o.) bylo dohodnuto uvolnění z představenstva cechu MZS (pracovní zaneprázdnění 4-5x
zasedání představenstva) s tím, že na jednotlivé zasedání se pozve jen jeden výrobce zámkové
techniky, kde se bude řešit konkrétní situace a vzájemná spolupráce.

Oblast propagace -využití loga cechu MZS
-Trička s logem cechu MZS byla zakoupena a zaslána členům cechu v celkovém počtu 62 ks
- Samolepky s logem cechu MZS na osobní automobil
(průměr 10 cm – 100 ks, průměr 20 cm – 100 ks)

Oblast reklamy ve Zpravodaji cechu MZS
- Článek „ Pro Váš bezpečný domov firma ROSTEX s.r.o.“
- Článek „Dům zabezpečení kování ROSTEX s.r.o.“
- Článek „Práva a povinnosti zákazníka při nákupu zámečnického zboží“
- Všem členům cechu byly zaslány „Všeob. podmínky jednotlivých pojišťoven za rok 2008“
- Reklamní časopis firmy HOBES s.r.o. „Ekohobes“.
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Oblast - ekonomická (snižování nákladů)
- Náklady na grafické zpracování Zpravodaje (snížení o 50% z 10 000,- Kč
na 5 000,- Kč).
- Nákup kancelářských potřeb ve velkoobchodu (náplň do tiskárny, xerox papír apod.).
- Snížení cestovného (použití vlakového spojení) viz. účast na XXI. Sněmu HK.
- Použití osobního vozidla členů cechu MZS na různá zasedání HK /např. Václav Čapek , Petr
Fráz/.
-Dohoda o „Uznání závazku a úhradě pohledávky“ Ing.Cvek ve výši 30 000,-Kč akci Šiklův
Mlýn.Průběžně placeno 1 000,-Kč měsíčně.Zaplaceno 8 000,-Kč.
Oblast - historie cechu MZS od 19.4. 1994 ve Zpravodaji CMZS
Od Zpravodaje č. 3/2008 jsme z archivu cechu MZS vytiskli některé zajímavosti a informace
o vzniku cechu MZS a jeho další činnost. Dopis z přípravného výboru v Praze ze dne 19. 4.
1994 a Zpravodaj č. 1,2,3/1995. V historii cechu MZS budeme nadále pokračovat.
Funkce „Kronikáře cechu MZS“ není obsazena.
Zpráva o činnosti byla zpracována podle jednotlivých zápisů z jednání představenstva.

Za představenstvo cechu MZS Ing. Dolejš.
Dne 4.6.2009
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5) Zpráva o činnosti Dozorčí rady cechu MZS od 1.3. 2008
VH Vyškov do 13.6. 2009 VH Svobodné Heřmanice
Zpráva o činnosti dozorčí rady cechu MZS za období od 1. března
2008 VH Vyškov do 13.6. 2009 VH Svobodné Heřmanice
1) Úvodem – dozorčí rada děkuje představenstvu cechu, zejména pak cechmistrovi Ing.
Karlu Dolejšovi, za zpracování obsáhlé zprávy o činnosti cechu, čímž jí bylo
umožněno svoji zprávu zkrátit na minimum a soustředit se na podstatné skutečnosti a
věci v činnosti cechu.
2) Souhrnně – DR pracovala v předmětném období ve složení – předseda Petr Koktan,
členové –Jan Novotný, Zdeněk Plachý, Oldřich Schwarz, Jaromír Urbanec. Celkem se
DR sešla na pěti zasedáních. Na každém zasedání představenstva cechu byl přítomen
minimálně jeden člen DR.
3) Kontrola stavu účetnictví - dne 15. ledna 2009 provedli pánové Jan Novotný, Oldřich
Schwarz a Jaromír Urbanec kontrolu stavu účetnictví – nebyly zjištěny žádné
nedostatky – účetnictví cechu za rok 2008 bylo DR odsouhlaseno a schváleno.
4) Finance – za rok 2008 pracoval cech s přebytkem

82. 764,- Kč. Hlavní příjem cechu

spočívá v členských příspěvcích, další minimální příjem je z pořádání školení.
Rozpočet na rok 2009 je navrhován jako vyrovnaný ve výši 353.000,- Kč.
5) Neplnění úkolů – DR nesplnila úkol č. 13 – zápis VH – 1.3. 2008, neboť jej považuje
za irelevantní – prověřit usnesení z VH od roku 2000. Předmětné úkoly již budou či
byly časově vyčerpány či neaktuální. DR je toho názoru, že je třeba se zabývat
aktuálním stavem činnosti cechu a jeho budoucností.
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6) Přiznání k dani – DR obdržela přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2008
– termín podání 06. 05. 2009. Přiznání zpracovala Ing. Božena Skořepová dne
15.04.2009.
7) DR upozorňuje – při kontrole plnění základní členské povinnosti – placení členských
příspěvků bylo zjištěno, že někteří členi jsou v cechu přihlášení jako fyzické osoby,
ale členství přesouvají na své či jiné právnické osoby – přesun plateb, inzerce o
příslušnosti k cechu s odkazem, že členský příspěvek zaplatila právnická osoba, atd.
Dále se vyskytují případy, kdy je členem cechu je jedna fyzická osoba, která platí
příspěvky, ale přes tuto osobu se k cechu hlásí i další fyzické osoby úzce s touto
osobou spolupracující. Proto DR navrhuje zapracovat do usneseni této VH:
- členské základně se ukládá platit členské příspěvky přesně podle registrace v cechu,
toto povinnost nepřenášet na další osoby – shodně tak vykazovat svou příslušnost
k cechu pouze v rámci osoby platící členské příspěvky – tedy dodržovat etický kodex
cechu, ke kterému se všichni přihlásili.
8) Zpravodaj – DR vyslovuje poděkování redakční radě zpravodaje, neboť jak z jeho
obsahu a náplně vyplývá, jeho zpracování je v hlavní části na nich. Proto DR navrhuje
zapracovat do usneseni této VH:
- členské základně se ukládá aktivně přispívat do zpravodaje cechu – nové informace,
informace o činnosti svých firem, atd.
9) Evropské fondy – podle informací z AGA lze získat z těchto fondů příspěvky na
činnost cechu, vzdělávání atd. Proto DR navrhuje zapracovat do usneseni této VH:
- představenstvu cechu se ukládá zaměřit činnost cechu na čerpání EU fondů pro
činnost cechu – upravit rozpočet cechu v předmětném smyslu – vyčlenění financí na
tuto činnost
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10) Poděkování – DR navrhuje VH poděkovat celému představenstvu cechu, slečně
Císařové a zejména pak cechmistrovi Ing. Karlu Dolejšovi zařízení cechu a organizaci
jeho činnosti. Jak je z předložené zprávy vyplývá, ale hlavně z jeho faktické činnosti,
došlo od volební VH k dalšímu dynamickému rozšíření činnosti cechu, k jejímu
zintezivnění a aktivizaci.

Za DR cechu MZS zpracoval: Petr Koktan

Klecany 11.06.2009

Odsouhlaseno DR – Jan Novotný, Zdeněk Plachý, Oldřich Schwarz, Jaromír Urbanec
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6) Hospodaření Cechu MZS za rok 2008
Zpráva o hospodaření Cechu MZS za rok 2008,
pro Valnou hromadu konanou dne 13. 6. 2009
ve Svobodných Heřmanicích
K 31. 12. 2007 jsme měli na vybraných jednotlivých účetních kontech následující částky:
Zpracované panem Říhou
Položka
Samostatně movité věci (počítač)
Oprávky k sam. movitým věcem
Pokladna
ČS, a.s.
Čl. příspěvky z min. let (2007)
Přijaté faktury neuhrazené
Nevyplacená mzda roku 2007
Neodvedená daň zvl. sazbou 2007
Výnosy roku 2008, čl. příspěvek
Nerozdělené jmění
Výsledek hospodaření pasivní

MD
D
Částka
22000 961000
42 245,00
82000 961000
-39 795,00
211000 961000
5 471,00
221000 961000
601 883,63
311000 961000
5 000,00 Aktiva celkem: 614 804,63
17 235,00
961000 321000
961000 331000
4 250,00
961000 342000
750,00
961000 384000
2 000,00
961000 932000
893 314,64 Pasiva celkem: 917 549,64
931000 961000 -302 745,01

K 31. 12. 2008 jsme měli na vybraných jednotlivých účetních kontech následující částky:
Zpracovala sl. Císařová
Položka
MD
D
Částka
Samostatně movité věci (počítač)
22000 961000
42 245,00
Oprávky k sam. movitým věcem
82000 961000
-42 245,00
Pokladna
211000 961000
11 212,00
ČS, a.s.
221000 961000
688 906,66
Převody mezi finančními účty
261000 961000
1 067,00
Pohledávky Ing. Cvek
315900 961000
22 000,00 Aktiva celkem: 723 185,66
Čl. příspěvky z min. let (2007)
311000 961000
0,00
Přijaté faktury neuhrazené
961000 321000
0,00
Nevyplacená mzda roku 2008
961000 331000
0,00
Neodvedená daň zvl. sazbou 2008
961000 342000
0,00
Přechodné účty aktiv a pasiv
9 000,00
961000 384000
Nerozdělené jmění
961000 932000
590 569,63 Pasiva celkem: 599 569,63
Výsledek hospodaření aktivní-zisk
931000 961000
123 616,03

3ÁKLADY - VÝDAJE
● Kancelářské potřeby (tiskopisy, obálky, náplně do tiskárny apod.) činí 9 012,50 Kč (účet
501000)
● Spotřebu materiálu (bloky do tomboly) pro zdaňovanou činnost činí 83,- Kč
(účet 501500)
● Za prodané zboží (trička, samolepky s logem cechu MZS) 15 197,- Kč (účet 504000)
● Cestovné činí za rok 2008 - 10 047,- Kč (účet 512000)
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● Náklady na reprezentace (školení, večírek Vyškov), činí 33 362,- Kč (účet 513000)
● Ostatní služby (náklady na webové stránky, na VH Vyškov, zasedání představenstva,
pronájem (30. 1. 2008 - představenstvo), občerstvení, služby daň., poradkyně) činí 37 830,45
Kč (účet 518000)
● Poštovné činí 2 899,50 Kč (účet 518100)
● Telefonní služby (Mobil Cech) činí celkem 13 323,83 Kč (účet 518300)
● Školení (Brno, Ostrovačice) činí 71 390,- Kč (účet 518500)
● Ostatní služby nedaňové – 72 213,50 Kč (z toho: dvoudenní školení Ostrovance – 64 177,Kč, mobil Cech 1 573,- Kč tel., internet, fax, který je placen jen z 50% účasti - 6 463,50 Kč
(účet 518900)
● Mzdové náklady (DPP Říha 15 000,- Kč, DPP Císařová 39 800,- Kč) - 54 800,- Kč (účet
521000)
● Odpis nedobytné pohledávky činí 5 000,- Kč (účet 543000)
● Bankovní poplatky činí 3 272,- Kč (účet 549000)
● Byl proveden odpis počítače v hodnotě 2 450,- Kč (účet 551001). Počítač byl k 31. 12. 2008
plně odepsán.

VÝ3OSY - PŘÍJMY
● Školení činí za celý rok 2008 106 003,- Kč (účet 602000)
● Prodej triček a samolepek s logem Cechu MZS činí 12 277,- Kč (účet 604000)
● Úrok činí 3 408,81 Kč (účet 644000)
● Ostatní výnosy činí 33 000,- Kč (účet 649000)
● Ostatní výnosy - Přeplatek činí 58,50 Kč (účet 649999)
● Členské příspěvky činí 299 750,- Kč (účet 684000)

Dlouhodobý majetek
PC-Notebook ASUS M6722RB zakoupen v roce 13. 10. 2004, v ceně 42 245,- Kč, odepsán
23.5. 2009.
Drobný majetek
Tiskárna HP OfficeJet PCS 2175 – pořízeno dne 19.10. 2004 – vyřazen 6.2. 2009
Paměť 256 MB USB – pořízeno dne 19.10. 2004
Účetní program POHODA– pořízeno dne 19.10. 2004
Telefon Nokia 6230i– pořízeno dne27.10. 2005
Adapter MSI Bluetooth– pořízeno dne 27.10. 2005
Notebook Acer EX 5630ZMN– pořízeno dne 26.1. 2009
Tiskárna HP F4180– pořízeno dne 06.02. 2009
Laminátor L142 + fólie– pořízeno dne12.03. 2009
Projektor ACCER P1270XA– pořízeno dne 13.03. 2009

Účetnictví Cechu MZS za rok 2008 bylo zkontrolováno dozorčí radou dne 15. 1. 2009.
Daňové přiznání za rok 2008 právnických osob bylo zpracováno daňovou poradkyní Ing.
Skořepovou z Hradce Králové a odevzdáno na FÚ Praha 10 dne 6. 5. 2009.
Zpracovali: Ing. Dolejš, sl. Císařová
Projednáno na Valné hromadě ve Svobodných Heřmanicích dne 13. 6. 2009.
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7) Zápis z řádné Valné hromady konané dne 13.6. 2009 ve
Svobodných Heřmanicích
Zápis z řádné Valné hromady konané dne 13.6. 2009 ve Svobodných
Heřmanicích „Pohostinství u Nováků“
Program:
8,00 – 9,30 hod
9,30 – 10,00 hod

10,00 hod

exkurze v podniku Hobes s.r.o. Horní Benešov
prezentace Václav Čapek
/kodex etiky HK,čestné prohlášení,vizitky,
samolepky na osob.automobil,trička s logem cechu /
/občerstvení káva,minerálky,studené mísy/
zahájení VH

Cechmistr Ing. Dolejš přivítal všechny přítomné a popřál všem,aby jednání
probíhalo v pracovní atmosféře.Dále omluvil z dnešního jednání VH členy
cechu,kteří zaslali e-mailem omluvenku.
1.Zahájení,schválení pracovního předsednictva /cechmistr,zástupce firmy Hobes
s.r.o Pavel Jachymčák -výkonný ředitel a Zdeněk Kuchař – jednatel firmy,řídící
schůze - Petr Fráz. Všichni členové cechu obdrželi písemnou pozvánku a
program poštou na adresu trvalého bydliště. Dále vystoupil zástupce firmy
Hobes s.r.o. Zdeněk Kuchař také přivítal přítomné a sdělil několik informací
k současné situaci v podniku.
2.Představenstvo cechu MZS navrhuje do mandátové komise:
- Čapek Václav, Ing.Vladík Miroslav,Boháček Jan- bylo hlasováno jednohlasně
schváleno.
Představenstvo cechu MZS navrhuje do návrhové komise a zapisovatele z VH:
-Ing.Schwarz, Chovan Roman,Mahdal Boris-bylo hlasováno,jednomyslně
schváleno.
3.Kontrolu usnesení z minulé VH ze dne 1.3. 2008 ve Vyškově,předložil Petr
Fráz - body 13 a 14 splněno.
Stav přítomných členů cechu MZS na dnešní VH.
Dle informace mandátové komise přítomno 42 členů cechu MZS.Přerušení
jednání VH na 15 min.Valná hromada je usnášeníschopná.
Stav členů cechu MZS k 31.5.2009 Fyzických osob
90
Právnických osob 25
Celkem
115
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4.Zprávu o činnosti představenstva od volební VH dne 1.3.2008 ve Vyškově do
13.6.2009 VH Svobodné Heřmanice přednesl cechmistr Ing. Dolejš.
Všem členům cechu byla zaslána v elektronické podobě týden předem a bude
otištěna ve Zpravodaji č.3/2009
V úvodu se vrátil k období 04/2008,kde telefonicky zjišťoval od všech členů co
potřebují,co navrhují,co očekávají od nově zvoleného představenstva
cechu,podle těchto návrhů se představenstvo snažilo pracovat.Zpráva obsahuje
10 hlavních oblastí činnosti.
5.Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období přednesl předseda DR–Ing.
Koktan,také bude otištěna ve Zpravodaji č.3/2009.Předložené návrhy byly
zařazeny do usnesení z VH.
6.Zprávu o hospodaření cechu MZS od 1.1.2008 do 31.12. 2008 a návrh
rozpočtu na rok 2009 zpracovanou Sl. Císařovou předložil v zastoupení Boris
Mahdal /omluvena - státnice na VŠ/ .Návrh rozpočtu byl již vytištěn ve
Zpravodaji č.2/2009 a zpráva o hospodaření bude také ve Zpravodaji č.3/2009.
Žádost na dozorčí radu ke kontrole účetnictví za 1.pol.2009 v termínu např. 0709/2009.
Stav financí a finančních záležitostí: stav BU k 31.5. 2009 je 816 421,58 Kč
Pokladna k 31.5. 2009 je 14 534,- Kč
7.Vize a plán činnosti představenstva a úkolů na rok 2009/2010 předložil
cechmistr Ing. Dolejš,také bude vytištěn ve Zpravodaji č.3/2009.
-Snížení členského příspěvku pro starobní důchodce dle stanov Cechu MZS ve
výši 500,- Kč/ročně předložil Ing. Dolejš. VH bere na vědomí.
Hojer Jiří
Čermáková 1, Praha 2
-starobní důchod od 01/2008
Pekárek Václav
Fugnerova 242, Poděbrady
- starobní důchod od 08/2008
8.Přijetí nových členů cechu MZS předložil ke schválení Ing. Dolejš
Žarkovič Jovan Ing.
ASSA ABLOY Czech+Slovak s.r.o. Praha10
Krov Jan
Humpolec
Slovák Jiří
Zubří, okres Vsetín
Švingal Jan
Teplice
Žuffa Jozef
Nižná- firma Marie s.r.o. Slovensko
Košutek Miroslav,Dopita Kamil D+K dveřní a trezorový servis s.r.o. Bolatice
Sokol Jindřich
Servis Sokol s.r.o. Broumov
Bílek Roman
Mladá Boleslav
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Všichni jmenovaní byli jednomyslně schválení a přijati do řad členů cechu MZS
Nově přijatí členové cechu MZS: /zaplatit člen.příspěvek,obdrží Členský list na
2 roky a po 2 letech Cechovní list,podepsat Kodex etiky HK,používat logo
cechu/.
-Návrh na doplnění stanov, čestné členství členů cechu MZS předložil Petr Fráz.
Na návrh Václava Čapka a Ivo Maráka a po projednání v představenstvu cechu
MZS navrhujeme upřesnit stanovy cechu MZS.
„Bezplatné čestné členství udělit členu cechu MZS, který se aktivně podílel na
činnosti cechu min 10 let nebo jiným významným způsobem se zasadil o
propagaci Cechu MZS“.Bylo hlasováno: 2 se zdrželi hlasování,ostatní pro.
Ukončení členství cechu k 31.12.2008 předložil Petr Fráz
Václavík Libor
firma LIBROS Ostrava
Vedral Radovan
firma ABUS CZECH s.r.o., Praha 4
Pirošová Hana
Ostrava-Hrabůvka
Kadaňka Jiří
Safetronics Praha a.s.
Beran Petr
firma AAA záchranná služba, Praha 8
Bajer Arnošt, Ing. Brno/nezaplacené členské příspěvky za rok 2008/
Ostatní členové zaslali písemnou žádost o ukončení členství v cechu MZS.
12,30 - 13,00hod

oběd

9.Organizační-různé
-Spolupráce cech MZS a Hospodářská komora Praha za rok 2008-zhodnocení
provedl Petr Fráz
-Informace z jednání XXI.sněmu HK dne 28.5.2009 v Praze /za cech se
zúčastnili Ing.Dolejš,Čapek,Fráz / zhodnocení provedl Petr Fráz.
-Návrh na zrušení od 1.1.2009 stanoviska z VH z roku 2003 na 10% úhrady
z odměny přednášejících členů cechu MZS za školení,které pořádá cech MZS
předložil Ing.Dolejš. Bylo hlasováno: 2 se zdrželi,ostatní pro.
-Uvolnění z funkce člena představenstva cechu MZS
Šimečka Josef
Strakonice /zdravotní důvody/
Ryšavý Petr
Zlín /rodinné důvody/
Sacher Jiří
Liberec /rodinné důvody/
Říha Oldřich
Přezletice/rodinné a zdravotní důvody/Pan Říha požádal
o ukončení Čestného členství.
-Uvolnění z funkce člena předst. cechu -zástupci výrobců zámkové techniky
Ing.Novotný Václav Rostex Vyškov s.r.o.
Koláček Robert
Tokoz a.s. Ždár nad Sázavou /od 1.6.2009 Ivo Drbohlav/
Kuchař Zdeněk
Hobes s.r.o. Horní Benešov
Petr Jiří
Komas s.r.o. Opava
Valná hromada žádosti o uvolnění bere na vědomí a souhlasí.
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Zástupci výrobců stavebního kování /pracovní zaneprázdnění 4-5x ročně
zasedání představenstva/.Na jednotlivé zasedání představenstva cechu MZS
bude pozván vždy jen jeden výrobce zámkové techniky,kde se bude řešit
konkrétní situace a vzájemná spolupráce.
Všem bývalým členům předsednictva cechmistr Ing.Dolejš poděkoval a popřál
hodně zdraví ,pohody a pracovních úspěchů.
S ohledem na uvolnění některých členů představenstva ,předložil cechmistr
Ing.Dolejš návrh na doplnění člena představenstva Ing.Schwarze Oldřich
z dozorčí rady.Bylo hlasováno jednomyslně schváleno.
Na doplnění do dozorčí rady navržen Jan Axmann - Odry. Bylo hlasováno
jednomyslně schváleno.
10.Diskuze
-Cechmistr Ing.Dolejš předal přítomným členům cechu nové „Cechovní listy“
s novým logem cechu MZS a popřál jim hodně dalších podnikatelských
úspěchů.Dále předal „Osvědčení“ ze školení,kde přednášeli Polští kolegové.
-Ing.Dolejš sdělil několik informací ke své osobě.Do funkce cechmistra byl
zvolen 1.3.2008 ve Vyškově.Ze zprávy o činnosti je zřejmé,že skoro každý
měsíc se pořádá nějaké školení nebo je nutné se zúčastnit akce z HK.Všechny
akce jsou organizačně velmi časově náročné a bylo nutno se věnovat činnosti
cechu 3-4 hod denně a nebo celý den /cca 30 prac.dní/.Samozřejmě,že musí
pracovat a řídit svoji firmu.Za 10 měsíců tj.od 1.3.2010 nastupuje do starobního
důchodu a firmu bude předávat mladším – a tím bude více času na vedení cechu.
Současně se Ing.Dolejš jako bývalý předseda Dozorčí rady se omluvil Panu
Oldřichu Říhovi bývalému tajemníkovi cechu za pochybnosti v administrativní,
organizační a časové náročnosti vedení cechu MZS v minulém období.
Volební období je 3 leté,dnešní VH není volební,ale VH je nejvyšší orgán,proto
požádal důvěru a zda má dále pokračovat ve funkci cechmistra další 2 roky.
Řídící schůze Petr Fráz nechal hlasovat : 2 zdrželi hlasování,ostatní pro.
Ing.Dolejš poděkoval za plnou důvěru a ubezpečil všechny přítomné,že vynaloží
veškeré úsilí k zvýšení prestiže cechu MZS.
-Ing.Dolejš informoval VH:
o stížnosti v dopise firmy Winkhaus na protiprávní jednání člena cechu MZS
společnost H+B Plzeň.Pan Beránek Ladislav st. vysvětlil členům cechu celou
situaci a sdělil rozhodnutí soudu.
o nabídce spolupráce velkoobchodu firmy „RENESANCE“ Praha 10 E-mail:
pajer@renesancecz.cz tel:271 742 929-informace
o návrhu k jednání na Min.průmyslu a obchodu-odbor živnosti, ohledně
koncesní listiny k nouzovému otevírání zámků a automobilů.
Všem členům bylo doporučeno vyřídit si „Koncesní listinu“ pro Poskytování
technických služeb k ochraně majetku a osob
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-Ing.Dolejš informoval, že dne 6.11.2009 se uskuteční tradiční „7.Společenský
večírek členů cechu MZS“ s manželkami od 17,00hod /pátek/ Hotel „Selský
Dvůr“ ve Vyškově/hudba,kulturní program,tombola/.
-Zástupce Eurosafe Slovakia s.r.o. Roman Chovan informoval o konferenci
„SECURITY RORUM 2009“,která se koná ve dnech 17.-18.6.2009 Hotel
„Diplomat“ Rajecké Teplice-Slovensko-informace
-Zástupce Guard-Mudroch Ing.Jiří Kohlíček vystoupil s informaci o situaci ve
firmě Guard-personální změny apod.
-Pan Zdenek Plachý vystoupil s žádostí o vysvětlení používání odlitků klíčů
jako chráněný profil č. 11,12.
-Zástupce firmy Rostex Vyškov s.r.o. Ing.Novotný Václav informoval členy
cechu o nových „Akčních balíčcích“ bezpečnostního kování „ASTRA“viz.výstavka
-Zástupci firmy Hobes s.r.o. také předvedli výstavku svých výrobků.
-Cechmistr Ing.Dolejš předložil návrh na profesionalizaci cechu /malou
kancelář,stůl 2 židle,skříň na písemnosti,tel.fax,internet,sekretariát-účetní a
administr. pracovnici na 4 hod úvazek.Bude řešeno na příštích zasedáních
představenstva.
-Cechmistr Ing.Dolejš poděkoval Sl.Císařové-účetní a administrativní
pracovnici za aktivní spolupráci pro cech MZS bez ohledu na volný čas.
-Zástupce mandátové komise Čapek Václav rozdal všem členům cechu MZS
„Anketní lístek“.Anketa,mám-nemám zájem,aby moje telef.číslo bylo pro případ
potřeby k dispozici na centrálním dispečinku policie.Vyhodnocení provede
Sl.Císařová a předloží na nejbližším představenstvu cechu MZS.
11.Usnesení za návrhovou komisi předložil Ing.Schwarz. Bylo hlasováno:
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
Zápis zapsal: Ing.Schwarz v.r.
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8) Vize a plán činnosti představenstva cechu MZS na rok
2009 - 2010
Vize a plán činnosti představenstva cechu MZS na rok 2009-2010
Hlavní důraz v roce 2008 byl na zvýšení vzdělání a kvalifikace formou školení
a proto představenstvo bude pokračovat v dalších školeních.
-Školení „Konstrukce autozámků koncernu VAG“ (Škoda, W., Audi apod.)
Klecany v 09/2009. Přednášející členové cechu MZS Patrik Baroch z Nejdku a
Evžen Ivanov ze Sokolova.
-Školení „Přípravky k nouzovému otevírání zámků a autozámků“ Produkce
(Německo, USA, Anglie, Izrael, Polsko).Přednášející Polští kolegové v 10/2009
např. v Praze.
-Školení „Nouzové otevírání trezorů“ vč.praktických ukázek.Přednášející Jan
Novotný,Ing.Schwarz v Brně v 09/2009.
-Školení „Uvádění výrobků mech.systémů na trh“ Přednášející Ing.Koktan,Pavel
Gec v Klecanech v 10/2009.
- Tradiční „7.Společenský večírek členů cechu MZS“ s manželkami se uskuteční
dne 6.11.2009 od 17,00hod /pátek/ Hotel „Selský Dvůr“ ve Vyškově
/hudba,kulturní program,tombola/.
- Pozvání ve dnech 19.-20.9.2009 Borki nad zalcewem Sulejowskym – Polsko.
Uskutečni se setkání s polskými klíčníky u příležitosti „XI. Zjazd Borki 2009“.
Můžeme se zůčastnit celodenního programu. Odpoledne by se uskutečnilo
jednání se zástupci „Polskie stowarzyszenie licenjonowanych serwiscow
kluczowych“-Prezident pan Jerzy Czeremaga a Wiceprezes Zygmunt Bilewicz.
Dále jednání presidentem „ELF“ Panem Dave O Toolem z Anglie ohledně
příjetí cechu MZS ČR do „ELF“.Bližší informace o ELF-na:
www.eurolockfed.com/members.htm
-Výstava v Kolíně nad Rýnem „Eisenwarenmasse“ se koná 28.2. - 3.3.2010
/neděle až středa/
Návrh programu:sobota - příjezd před Kolín ubytování
neděle - celý den na výstavě
pondělí- návštěva prodejce strojů „Silka“- Bonn a odjezd domů
-Konference „SECURITY RORUM 2009“,která se koná ve dnech 17.-18.6.2009
Hotel „Diplomat“ Rajecké Teplice-Slovensko-informace
-Nabídka účasti obchodního fora“EAST-WEST BUSINESS FORUM“
pořádaného ICC ČR ve dnech 14.-18.9.2009 v Brně-informace
-Návrh na příští Valnou hromadu v 04-05/2010 na pozvání firmy FAB s.r.o.
s doprovodným programem /2 dny/.-Rychnov N/Kněžnou.
Projednáno na VH dne 13.6.2009 Svobodné Heřmanice.
Zpracoval:Ing.Dolejš
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9) Usnesení z řádné Valné hromady dne 13.6. 200í
Svobodné Heřmanice
) Hospodaření Cechu MZS za rok 2008
Usnesení z řádné Valné hromady konané dne 13.6.2009 ve Svobodných
Heřmanicích.
1.Valná hromada bere na vědomí.
-Kontrolu usnesení z minulé VH ze dne 1.3.2008 ve Vyškově
-Zprávu o činnosti cechu MZS od minulé VH ze dne 1.3.2008 ve Vyškově
-Zprávu o činnosti dozorčí rady
-Informace o stavu členské základny a majetku cechu
-Předání „Cechovních listů“členům cechu s novým logem cechu MZS
-Předání „Osvědčení“ školení Polských kolegů
-Spolupráce cechu MZS a Hospodářské komory Praha za rok 2008-zhodnocení
Fráz Petr
-Dopis, stížnost od společnosti Winkhaus na protiprávní jednání firmy H+B
Plzeň.Zástupce Pan Beránek Ladislav /starší/,vysvětlil celou situaci a sdělil
rozhodnutí soudu.
-uvolnění z funkce člena představenstva cechu MZS
Šimečka Josef
Strakonice /zdravotní důvody/
Ryšavý Petr
Zlín /rodinné důvody/
Sacher Jiří
Liberec /rodinné důvody/
Říha Oldřich
Přezletice /rodinné a zdravotní důvody/-Pan Říha
požádal o ukončení (čestného členství)
Ing.Novotný Václav Rostex Vyškov s.r.o.
Koláček Robert
Tokoz a.s. Ždár nad Sázavou od 1.6.2009 Ivo Drbohlav
Kuchař Zdeněk
Hobes s.r.o. Horní Benešov
Petr Jiří
Komas s.r.o. Opava
Zástupci výrobců stavebního kování /pracovní zaneprázdnění 4-5x ročně
zasedání představenstva/.Na jednotlivé zasedání představenstva cechu MZS
bude pozván vždy jen jeden výrobce zámkové techniky,kde se bude řešit
konkrétní situace a vzájemná spolupráce.

Valná hromada schvaluje:
-Zprávu o hospodaření cechu MZS za rok 2008 zpracovanou účetní
Sl.Císařovou a daňové přiznání právnických osob za rok 2008 zpracované
daňovou poradkyní Ing.Skořepovou (v zastoupení přednesl Boris Mahdal)
-Vize a plán činnosti cechu na rok 2009/2010
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-Rozpočet cechu MZS na rok 2009
-Doplnění stanov cechu: Čestné členství v cechu MZS .“Bezplatné čestné
členství udělit jen členu cechu MZS,který aktivně se podílel na činnosti cechu
min.10 let nebo jiným významným způsobem zasadil o propagaci cechu MZS.
-Žádost Ing.Dolejše,který požádal VH o důvěru,aby pokračoval ve funkci
cechmistra další 2 roky.Bylo hlasováno: 2 se zdrželi hlasování,ostatní pro.
-Návrh na zrušení od 1.1.2009 stanoviska z VH z roku 2003 na 10% úhrady
z odměny přednášejících členů cechu MZS za provedené školení,které pořádá
cech MZS
- S ohledem na uvolnění některých členů představenstva ,předložil cechmistr
Ing.Dolejš návrh na doplnění člena představenstva Ing.Schwarze Oldřich
z dozorčí rady.Bylo hlasováno: jednomyslně schváleno.
Na doplnění do dozorčí rady navržen Jan Axmann - Odry. Bylo hlasováno:
jednomyslně schváleno.
- Členové cechu MZS – starobní důchodci-členský příspěvek 500,-Kč
Hojer Jiří- Praha 2, starobní důchodce od 01/2008
Pekárek Václav- Poděbrady, starobní důchodce od 08/2008
-Ukončení členství:
Ing.Bajer – Brno k 30.6.2008 (nezaplacení člen. příspěvků)
ABUS CZECH s.r.o. Praha k 31.12.2008
AAA-záchr.služba s.r.o. Praha 8 k 30.6.2008
Václavík Libor-Libros,Ostrava k 31.12. 2008
Pirošová Hana-Ostrava-Hrabůvka k 31.12. .2008
SAFEtronics Praha a.s-Jiří Kadaňka k 31.12. 2008.
Ostatní bývalí členové zaslali písemnou žádost o ukončení členství v cechu
MZS.
-Přijetí nových členů cechu MZS:
ASSA ABLOY Czech+Slovakia s.r.o. Ing.Žarkovič Praha
SERVIS SOKOL s.r.o.
Broumov
Krov Jan
Humpolec
Sovák Jiří
Zubří
Švingal Jan
Teplice
Bílek Roman
Mladá Boleslav
MARIE s.r.o. Žuffa Jozef
Nižná -Slovensko
D+K dveřní a trez. servis s.r.o. Dopita Kamil,Košutek Miroslav
Bolatice
Všichni noví členové byli přijati za člena cechu MZS většinou hlasů.Nově přijatí
členové cechu MZS:/zaplatit člen.příspěvek,obdrží Členský list na 2 roky a po 2
letech Cechovní list,podepsat Kodex etiky HK,používat logo cechu MZS/.
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3.Valná hromada ukládá členské základně:
-Plnit členskou povinnost a včas platit členské příspěvky v termínu 30.6.2009
-Aktivním přístupem všech členů cechu zajistit další rozvoj cechu a vzájemnou
výměnu zkušeností mezi členy cechu
- Platit členské příspěvky přesně podle registrace v cechu, tuto povinnost
nepřenášet na další osoby – shodně tak vykazovat svou příslušnost k cechu,
pouze v rámci osoby platící členské příspěvky - tedy dodržovat etický kodex
cechu, ke kterému se všichni přihlásili
- Aktivně přispívat do Zpravodaje cechu – nové informace, informace o
činnostech svých firem apod.
4:Valná Hromada ukládá představenstvu cechu MZS:
- Zaměřit činnost cechu na čerpání EU fondu pro činnost cechu – upravit
rozpočet cechu v předmětném smyslu – vyčlenění financí na tuto činnost
-Aktivně využívat členství cechu MZS v Hospodářské komoře ČR-stálý
zástupce Fráz Petr
-Pokračovat ve spolupráci s AGA ve vztahu k orgánům státní zprávy stálý
zástupce Ing.Koktan Petr
-Navázat spolupráci se sdružením AMBO Ing.Kubát v oboru mechanického
zabezpečení-mechatronice
-Pokračovat ve spolupráci s Polskými klíčníky-vzájemná výměna delegací a
zkušeností v oblasti zámkové techniky
-Zvyšovat kvalifikaci a vzdělání členů cechu formou školení,seminářů,výstavy a
pod.
-Zajistit výměnu členských průkazů s novým logem cechu
-Zajistit kontrolu účetnictví a zpracování daňového přiznání za rok 2009
daňovou poradkyní
- Závěry z dnešní Valné hromady zpracovat do Zpravodaje č. 3/2009 v termínu
do 30.6. 2009
- Zúčastnit se jednání ve dnech 19.-20.9. 2009 v Polsku – Borki, setkání
Polských klíčníků. Na tomto setkání projednat podmínky s prezidentem „ELF“ European Locksmith Federation panem Dave O Toole přijetí cechu MZS ČR do
ELF.
-Uskutečnit tradiční 7. „Společenský večírek členů cechu MZS“ s manželkami
dne 6.11.2009 od 17,00hod /pátek/ Hotel „Selský Dvůr“ ve Vyškově
/hudba,kulturní program,tombola/.

Za návrhovou komisi: Ing.Schwarz Oldřich,Chovan Roman,Mahdal Boris v.r.

Uzávěrka tisku: 30.6. 2009
Zpracovali: Ing. Dolejš, sl. Císařová
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10) Zajímavosti
Fotografie z jednání VH dne 13.6. 2009 ve Svobodných Heřmanicích.

Foto: Mahdal Boris
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