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Zápis z jednání představenstva cechu MZS
Zápis
z jednání představenstva cechu MZS,která se konala dne 13.6.2009- Svobodné
Heřmanice.
Zahájení:

13.6.2009 /sobota/

Jednání představenstva cechu se uskutečnilo odpoledne po VH.
Účastníci:-viz.prezenční listina.Členové představenstva se sešli již bez
členů,kteří požádali o uvolnění z pracovních,zdravotních a rodinných důvodů.
Představenstvo je usnášející.
Program:
1.Kontrola zápisu ze zasedání představenstva cechu MZS ze dne 6.2.2009 v
Blučině u Vojkovic
2.Zpravodaj č.2/2009 a příprava na Zpravodaj č.3/2009
3.Příprava a hodnocení dnešní Valné hromady v Horním Benešově.
4.Stav financí a finanční záležitosti
5.Diskuze
6.Příští zasedání představenstva cechu MZS
1.Kontrola zápisu ze zasedání představenstva cechu MZS ze dne 6.2.2009 v
Blučině u Vojkovic. Byla provedena kontrola zápisu.
2.Zpravodaj č.2/2009 a příprava na Zpravodaj č.3/2009
Zpravodaj č:2/2009-velikonoční byl umístěn na www.cmzs.cz dne 21.4.2009.Byl
předložen návrh na Zpravodaj č.3/2009,který bude obsahovat závěry a usnesené
z VH dne 13.6.2009 ve Svobodných Heřmanicích. Termín 30.6.2009.
3.Příprava a hodnocení dnešní Valné hromady v Horním Benešově.
Valná Hromada byla velmi pečlivě připravena po organizační stránce,květinová
výzdoba,občerstvení apod. Bylo tlumočeno poděkování firmě HOBES s.r.o.
konkrétně Zdenku Kuchařovi.
Ing.Dolejš poděkoval všem,kteří přispěli k zdárnému průběhu VH a za
důvěru,kterou obdržel při hlasování na VH pokračovat ve funkci cechmistra.
Tato důvěra zavazuje celé představenstvo k další práci.
5.Diskuze
-Ing.Dolejš předložil návrh na uvolnění Ivo Maráka z funkce 2.zástupce
cechmistra / není stejný pohled k směřování cechu MZS ke krátkodobým a
dlouhodobým úkolům/-současně předložil návrh na tuto funkci Borise
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Mahdala.Bylo hlasováno - 6 členů představenstva bylo pro,2 proti.Bávrh byl
schválen
.Ivo Marák byl pověřen funkci oblastního vedoucího pro Polsko/jazyková
vybavenost,blíže k hranici,zkušenosti z jednání s Polskými klíčníky/.Byly mu
předány vizitky Polských kolegů-informaci podá na dalších zasedáních
představenstva.
- Představenstvo pověřuje Václava Čapka kontrolou všech zápisů z jednáních
s vedením výrobců zámkové techniky /FAB s.r.o.,TOKOZ a.s.,HOBES
s.r.o.,KOMAS s.r.o.,ROSTEX Vyškov s.r.o..které se uskutečnilo v 12/2008 –
03/2009.-informaci podá na dalších zasedáních představenstva.
-Beránek Ladislav st. vysvětlil členům představenstva další podrobnosti k
stížnosti firmy Winkhaus ČR s.r.o. porušování průmyslových práv firmou H-B
Plzeň.
-Představenstvo pověřuje Borise Mahdala realizaci členských průkazů pro členy
cechu s novým logem cechu-informaci podá na dalších zasedáních
představenstva.

Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:
-Zápis z jednání vedením firmy FAB s.r.o. v Rychnově B/K dne 4.2.2009informace viz.e-mail.
-Potvrzení, licence a zákaznické podpoře SW-Pohoda-informace
-Aktualizace údajů firmy Kaba GmbH. Zástupcem do představenstva jmenován
Ing.Buk Ivo- Mobil 603/575 515 Koníček Petr ukončil pracovní poměr.
-Osnova školení v Brně dne 25.4.2009 „Konstrukce autozámků koncernu VAGŠkoda,W,Seat,Audia pod.“Přednášející Patrik Baroch,Evžen Ivanov.
-Pověření zastupováním funkce cechmistra od 9.2.-25.2.2009 Václav Čapek
-Pozvánka a závazná přihláška na školení“Přípravky k nouzovému otevírání
zámků a autozámků“ zahraniční produkce,které se bude konat dne 14.3.2009
v Hotelu Formule Havířov.
-Zápis z jednání představenstva cechu MZS ze dne 6.2.2009 v Blučině u
Vojkovic, zaslán všem členům představenstva e-mailem dne 8.2.2009.
-Babídka spolupráce velkoobchodu firmy „RESABCE“ Praha 10 E-mail:
pajer@renesancecz.cz tel:271 742 929-informace
-Přihláška za člena cechu MZS firma ASSA ABLOY Czech&Slovakia s.r.o.
Zástupce Ing.Žarkovič Jovan Tel:241 434 200-informace
-Prezentace neplacená www.cmzs.cz na portále www.služba.cz-kompletní
katalog služeb-informace
-Zápis z pracovní schůzky od HK k výzvě č.33 OP LZZ-informace Petr Fráz
-Oznámení o ukončení pověření I.Voleše z funkce tajemníka HK Praha. Bový
tajemník v HK Praha se funkce ujímá Ing.Pažout Radek Tel:724 613 535
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-Zpravodaj č.1/2009 se zimní tématikou umístěn na www.cmzs.cz dne
28.2.2009.Dále informace o hlavních akcích,které představenstvo připravuje
v roce 2009.
-Licenční klíč „AVAST“ Registration-Antivírový program-informace
-Zápis z jednání s vedením KOMAS s.r.o. dne 5.3.2009-informace viz.e-mail.
-Podklady v hlavních bodech pro zpracování zprávy o činnosti představenstva
cechu od 1.3.2009- od Ivo Maráka
-Bávrh OHK Vsetín na možnost využití financí z ESF na vzdělání zaměstnanců
pro malé a střední podniky-informace
-Pozvánka od HK na „Kulatý stůl“-téma krize v regionech-informace Petr Fráz
-Pozvánka od HK na 15.ročník sympozium EDI ve dnech 16.-17.4.2009 v Prazeinformace Petr Fráz
-Upozornění všem členům cechu MZS. Informace získané na školeních pořádané
cechem MZS jsou DŮVĚRBÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!viz.e-mail ze dne 19.3.2009.
-Zápis z jednání s vedením Rostex Vyškov s.r.o. dne 17.3.2009-inform. viz.e-mail
-Objednávka na „Společenský večírek“,který se bude konat dne 6.11.2009 od
17,00hod ve Vyškově hotel „Selský Dvůr“- informace
-Žádost HK Praha o zasílání plánovaných informací,akcí cechu MZS do
časopisu „Komora.cz“-informace
-Protokol o vyřazení notebooku ASUS M 6722RB zakoupený v roce 2004 v ceně
42 245,-Kč viz.příloha stanovisko firmy „Exasoft Czech s.r.o.“Báklady na
opravu vysoké.
-Bákup laminátoru Sigma EL 142 a folie v ceně 1 496,-Kč na osvědčení a
cechovní listy.viz.kupní smlouva a účet firmy Makro Ostrava.
-Informace o školení /kurzy/ v Malajsie. Velikost učebny 6-15 osob,v anglickém
jazyce, od 10,00-18,00hod,cena 435,-USD.
-Babídka spolupráce z firmy ASSA ABLOY s.r.o. Barevné klíče Familyinformace
-Zápis z jednání s vedením firmy TOKOZ a.s. konané dne 20.3.2009 ve Ždáru
nad Sázavou-informace viz.e-mail.
-Babídka Bakladatelství FORUM s.r.o. Praha 5 na školení „Kontrola
bezpečnosti práce a požární ochrany“ dne 8.4.2009-informace
-Aktualizace údajů cechu MZS pro HK Praha. Zasláno na HK dne 2.4.2009
-Pozvánka na seminář „Financování podnikání“ v Brně dne 8.4.2009 od
9,00hod areál BVV-informace
-Pozvánka na seminář „Financování podnikání“ v Olomouci dne 9.4.2009 od
9,00hod Kongresový sál –informace
-Pozvánka na XXI. sněm HK,který se bude konat dne 28.5.2009 v Praze
v 10,00hod Česlice Praha-Aquapalace.Za cech MZS jsou delegováni:
Ing.Dolejš,Václav Čapek,Petr Fráz.
-Pozvánka od HK dne 28.4.2009 na konferenci OPPP –Jihomoravského kraje
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-Zpráva o činnosti cechu MZS za rok 2008 zaslána na HK dne 2.4.2009informace
-Informační dopis od ASSA ABLOY s.r.o. o organizačních změnách /servisní sítě
a velkoobchody/-informace
-Časopis „PEWBY KLUCZ“ 01-03/2009.Článek o návštěvě zástupců cechu
MZS ČR v Katovicích u Polských kolegů.Za cech MZS se zúčastnili Ing.Dolejš,
Marák Ivo,Ptáčník Jiří,Mahdal Boris ,Axmann Jan,Bartoš Karel.
-Babídka Hospodářské mise na Ukrajinu 2009 v 06/2009-informace
-Bávrh na Pozvánku a Program jednání VH v Svobodné Heřmanice viz.e-mail
ze dne 17.4.2009-informace
-Babídka školení SW-Pohoda na rok 2009.Školící středisko,Veveří 10 Brno.informace
-Zpravodaj č.2/2009 s velikonoční tématikou umístěn na www.cmzs.cz pod
heslem.Viz.e-mail ze dne 21.4.2009
-Informace od generálního ředitele firmy TOKOZ a.s. Ing.Chládka o ukončení
pracovní činnosti a tím i zástupce v cechu MZS Koláčka Roberta k 20.4.2009informace
-Doplnění kontaktní osoby na www.cz.o2.com za cech MZS – informace
-Žádost HK na kontrolu počtu členů cechu MZS v souvislosti s přípravou
sněmovní knihy-informace
-Žádost HK na vydávání periodik-časopisu HK ČR. Sdělena informace,že cech
MZS vydává pro svou vlastní potřebu 4-5x ročně Zpravodaj v elektronické
podobě-informace
-Informace pro HK „Přehled členské základny cechu MZS“,kteří jsou členy HK.
-Pozvánka od HK na konferenci OPPP,která se koná dne 25.5.2009 v Hradci
Králové.
-Prezentace firmy CMZS na www.prahalive.cz
- Informace od HK ukončení funkce ved.odd.vnitřní komunikace Ing.Kateřiny
Petrů. Bástup nové pracovnice na tuto funkci slečna Mgr.et Mgr.Ivana
Holasová od 1.6.2009
-Odvod 10% členských příspěvků na rok 2009 dle PŘ HK ČR-informace
-Zvýšení diskového prostoru na cmzs@seznam.cz-informace od info@station.cz
-Stížnost firmy Winkhaus ČR s.r.o. porušování průmyslových práv firmou H-B
Plzeň-viz.informace Pana Beránka Lad.st.
-Babídka produktů –katalog firmy M-LOCKS.s.r.o. Brno-informace
-Babídka firmy DSCOBSULT GROUP s.r.o. na zavedení ISO 9001:2000
pro klíčníky,zámečníky-informace
-Babídka „Videoškolení BOZP- elektro po internetu-informace
-Informace od HK „Privatizace zkušebních ústavů“- zasláno Ing.Koktanoviinformace
-Žádost polské firmy „LOB“ na reklamu ve Zpravodaji cechu MZS-informace
-Pověření zastupováním firmy TOKOZ a.s. v cechu MZS Pan Ivo Drbohlavinformace.
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-Pozvánka HK Ostrava na „Setkání polských a podnikatelů v Ostravě dne
19.6.2009 od 15,00hod na Polském konzulátě.
-Zasílání poptávek „AAA-Poptávka.cz s.r.o.“odpovídající zaměření našeho
cechu MZS-informace
-Konference „SECURITY RORUM 2009“,která se koná ve dnech 17.-18.6.2009
Hotel „Diplomat“ Rajecké Teplice-Slovensko-informace
-Změna ředitele a jednatele společnosti ASSA ABLOY Czech-Slovakia s.r.o od
1.6.2009 Přemysl Kos
-Upozornění na nezaplacené členské příspěvky cechu MZS 2.výzva ze dne
29.5.2009-informace
-„Věstník“ časopis „Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářůpodkovářů Čech,Moravy a Slezska“ 04/2009-informace
-Členské průkazy s novým logem cechu MZS-úkol z VH. Realizaci úkolu převzal
Boris Mahdal/návrh na průkazku v elektronické podobě zašle Sl.Císařová/.
-Bávrh na DPP Sl.Císařová 5 000,-Kč měsíčně za 01-06/2009-účetní a
administrativní práce + odměnu.Bylo hlasováno-6 členů představenstva bylo
pro, 2 proti.Odměna ve výši 1 000,-Kč.
-Školení „Konstrukce autozámků koncernu VAG“ (Škoda, W., Audi apod.)
Klecany v 09/2009. Přednášející členové cechu MZS pan Patrik Baroch
z Bejdku a pan Evžen Ivanov ze Sokolova.
-Školení „Přípravky k nouzovému otevírání zámků a autozámků“ Produkce
(Běmecko, USA, Anglie, Izrael, Polsko).Přednášející polští kolegové v 10/2009
např. v Praze.
-Školení „Bouzové otevírání trezorů“ vč.praktických ukázek.Přednášející Pan
Bovotný,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 „Společenský večírek členů cechu MZS“ s manželkami se uskuteční
dne 6.11.2009 od 17,00hod /pátek/ Hotel „Selský dvůr“ ve Vyškově.
-Výstava v Kolíně nad Rýnem „Eisenwarenmesse“ se koná 28.2. - 3.3.2010
/neděle až středa/
Bávrh programu:sobota - příjezd před Kolín -ubytování
neděle - celý den na výstavě-ubytování
pondělí- návštěva firmy“ Wendt“ a odjezd domů
-Babídka účasti obchodního fora“EAST-WEST BUSIBESS FORUM“
pořádaného ICC ČR ve dnech 14.-18.9.2009 v Brně-informace
-Babídka O2 Business tarif 300-informace
- 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 zúčastnit celodenního programu. Odpoledne by se uskutečnilo
jednání se zástupci „Polskie stowarzyszenie licenjonowanych serwiscow
kluczowych“-Prezident pan Jerzy Czeremaga a Wiceprezes Zygmunt Bilewicz.
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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
4.Stav financí a finanční záležitosti:
Stav BU k 31.5. 2009 je 816 421,58 Kč
Pokladna k 31.5.2009 je 14 534,- Kč
Výdaje od 23.1. 2009
- 524,- kancelářské potřeby, náplň 27.1. 2009
- 2 357,- nákup SW Pohoda 28.1. 2009
- 1 643,- servis SW Pohoda 28.1. 2009
- 190,- poštovní známky 29.1. 2009
- 274,- kanc. potřeby 30.1. 2009
- 2 74,- kanc. potřeby, náplň 30.1. 2009
- 4 043,- cestovné Hradec Králové 4.2. 2009
- 5 620,- občas. představenstvo Blučina 6.2. 2009
- 1 189,- tiskárna HP F4180 6.2. 2009
- 199,- kanc. potřeby, obálky 16.2. 2009
- 2 709,- mobil cech 02/09 25.2. 2009
- 449,- tel. fax, inter. 50 %, 02/09 25.2. 2009
- 238,- kanc. potřeby 27.2. 2009
- 1 500,- ved. účetnictví Linhartová 27.2. 2009
- 900,- poštovní známky, faktury 2.3. 2009
- 100,- poštovné 4.3. 2009
- 246,- tiskopisy 9.3. 2009
- 799,- mobil cech-baterie 10.3. 2009
- 3 762,- cestovné Hradec Králové 10.3. 2009
- 5 000,- daň. přiznání Ing. Skořepová – záloha 10.3. 2009 BU
- 500,- poštovné, známky 12.3. 2009
- 1 496,- nákup laminátoru L142 12.3. 2009
- 16 053,- nákup projektoru P1270 13.3. 2009
- 500,- vyřazení star. Botebooku ASUS 13.3. 2009
- 33 800,- úhrada škol. Havířov 14.3. 2009
- 2 550,- cestovné Vyškov 17.3. 2009
- 13 327,- škol. Brno dne 15.1. 2009, Ing. Schwarz 19.3. 2009 BU
- 17 233,- škol. Klecany dne 22.1. 2009, Ing. Schwarz 19.3. 2009 BU
- 3 788,- Žďář nad Sázavou 20.3. 2009
- 20 000,- DPP Císařová, grafické zpracování Zpravodaje 4 Ks 20.3. 2009
- 524,- kanc. potřeby 24.3. 2009
- 8 604,- občer. škol. Havířov dne 14.3. 2009 z 24.3. 2009 BU
- 1 076,- mobil cech 03/09, 24.3. 2009 BU
- 449,- tel, fax, inter. 50 %, 03/09 31.3. 2009
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- 9 300,- čl. příspěvek hospodářská komora Praha 3.4. 2009 BU
- 702,- kanc. potřeby, náplň 7.4. 2009
- 2 000,- vrátka Sztablová není člen cechu 10.4. 2009 BU
- 435,- kanc. potřeby, xero papír 8.4. 2009
- 30,- poštovné Polsko 16.4. 2009
- 452,- tel., fax, inter. 50 %, 04/09
- 16 490,- škol. Brno, DPP Baroch,Ivanov 25.4. 2009
- 26,- poštovné 27.4. 2009
- 2 278,- mobil cech 03/04/09 28.4. 2009 BU
- 2 910,- DPP Baroch, škol. daň FU, Praha 10 28.4. 2009 BU
- 7 000,- daň. přiznání Ing. Skořepová 28.4. 2009 BU
- 524,- kancel. potřeb. náplň 30.4. 2009
- 5 562,- zprac. účetnictví-školení-Linhartová 4.5. 2009
- 1 200,- poštovné, obálky, VH 13.5. 2009
- 4 900,- nocleh Badarzyn Polsko 15.5. 2009
- 238,- kanc. potřeby, náplň 15.5. 2009
- 502,- tel, fax, inter. 50 %, 05/09, 22.5. 2009
- 585,- cest. vlak. HK – Praha,Ing. Dolejš 22.5. 2009
- 730,- cest. vlak HK – Praha, Čapek 22.5. 2009
- 1 261,- kanc. potřeby, barevná náplň 28.5. 2009
- 690,- občerst.zasedání DR dne 6.9.2009
- 1 455,- mobil cech 04-05/09 dne 10.6.2009
- 6 604,- cestovné Varšava Konvent dne 16.5.2009 -Mahdal
- 530,- kancel.potřeby xero papír dne 10.6.2009
- 5 000,- občerstvení VH dne 13.6.2009 Svobodné Heřmanice
/zbývající částku cca 7 300,-Kč hradila firma HOBES s.r.o./
Příjem od 23.1. 2009
- 700,- samolepky s logem cechu 6.2. 2009
- 800,- samolepky s logem cechu 14.3. 2009
-700,- nocleh záloha Varšava (Ptáčník) BU
- 700,- nocleh záloha Varšava (Vališ) 8.4. 2009 BU
- 3 500,- nocleh, záloha Varšava (Ing.Dolejš, Mahdal,Čapek, Ing. Schwarz,
Rýšavý) 25.4. 2009
- příjem ze školení a příjem z členských příspěvků je vedeno samostatně
v podvojném účetnictví
- Ing. Cvek pravidelně hradí 1 000,- měsíčně (celkový dluh 30 000,- zaplaceno
13 000,- Kč)
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6.Příští zasedání představenstva cechu MZS
-Bávrh na výjezdní zasedání do Polska dne 19.-20.9.2009 Borki nad zalcewem
Sulejowskym.
-Další termín zasedání představenstva je stanoven na den 6.11.2009 /pátek/ ve
12,00hod u příležitosti „Společenského večírku“ v Hotelu „Selský dvůr“ ve
Vyškově.
Zapsal:Ing.Dolejš a projednáno s Václavem Čapkem -1.zástupcem cechmistra a
Borisem Mahdalem 2.zástupcem cechmistra.
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Zápis z výjezdního zasedání představenstva dne 19.9.2009
v Polsku
ZÁPIS
z jednání představenstva cechu MZS, které se konalo dne 19.9.2009 /sobota/
od 11,30hod jako výjezdní zasedání v Polsku – Osrodek sportu i rekreacji
„WAWRZKOWIZNA“- Rzasawa- 8 km od Belchatowa. Výjezního zasedání
jsme se zúčastnili na pozvání Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych
Serwisow Kluczowych- Prezident Jerzy Czeremaga a Wiceprezes Zygmunt
Bilewicz.
Účastníci:
členové představenstva-viz.prezenční listina a zástupce dozorčí
rady Axmann Jan. Představenstvo je usnášející.
Písemnou omluvenku zaslali: Ing.Vladík Miroslav,Ing.Schwarz Oldřich,
Ing.Meisner Ladislav,Mazač Stanislav,Bc.Fráz Petr-všichni konstatovali,že
s programem souhlasí ve všech bodech.Dále souhlasí s rozšířením –kooptaci
představenstva na /lichý počet/13 členů a to Jiřího Ptáčníka z Kroměříže-bylo
hlasování: ze 7 přítomných členů představenstva,bylo 6 pro, 1 se zdržel
hlasování /Beránek Lad.st.-výhrady ke kooptaci/.Dále 5 členů představenstvapísemný souhlas.Ptáčník Jiří byl zvolen do představenstva cechu MZS jako 13
člen.
Program jednání:
1.Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva cechu ze dne
13.6.2009
2.Kontrola usnesení z VH Svobodné Heřmanice dne 13.6.2009.
3.Zpravodaj č.4/2009
4.Jednání s prezidentem „ELF“ Panem Dave O Toolem ohledně podmínek
k přijetí cechu MZS do ELF.
5.Stav financí a finanční záležitosti.
6.Diskuze
7.Příští zasedání představenstva
Bod 1 a 2 programu jednání jsou zahrnuty v zápisu z jednání-průběžná kontrola.
Bod 3.Zpravodaj č.4/2009 bude vytištěn a umístěn pod heslem na www.cmzs.cz
nejpozději v termínu do 10.10.2009.
Podle programu jsme se zúčastnili oficiálního zahájení a představení všech členů
cechu MZS -českých zástupců. Obdrželi jsme plaketu k XI.ZJAZDU PSLSK
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2009 a několik odznaků PSLSK. Bylo tlumočeno poděkování za plaketu a za
pozvání na tuto akci. Hlavním sponzorem byla firma „SEUCOM-MEDECO.
Pro polské kolegy firma MEDECO uspořádala školení svých výrobků.
V odpoledních-/výstavka přípravků na nouzové otevírání/ a večerních hodinách
jsme se zúčastnili akcí pořádaných polskými klíčníky.
Uskutečnilo se jednání s prezidentem Jerzy Czeremagalou a Wiceprezes
Zygmuntem Bilewiczem ohledně další spolupráce mezi českými a polskými
klíčníky na léta 2010-2011. Byly předány balíčky jako pozornost hostiteli. Bylo
tlumočeno pozvání polským kolegům na náš „Tradiční 7. Společenský večírek
členů cechu MZS“ na den 6.11.2009 ve Vyškově. Pozvání bylo přijato.
Jednání presidentem „ELF“ Panem Dave O Toolem z Anglie ohledně přijetí
cechu MZS ČR do „ELF“. se neuskutečnilo. Na zasedání představenstva se
dostavil zástupce „ELF“Pan Jaroslav Chont „ELF“-Easteam European direktor.
Předal informace o „ELF“ v anglickém jazyce,které přeložil Ing.Buk.Další
informace budou zaslány elektronickou poštou . Bližší otázky k přijetí do „ELF“
můžeme zaslat na elfpresident@eircom.net
Informace o ELF-na: www.eurolockfed.com/members.htm
Jednání s zástupcem firmy „SEUKOM-MEDECO“-Wojtek Bartkowskidirecteur a jednání se zástupcem firmy „Zaklad produkcyjno-uslugowohandlowy“ Panem Wojtekem Kowalczykem-32 447 Siepraw 795 Tel: 012 274
6365,kom: 0 502 334 606.Bylo tlumočeno pozvání do Polska k výměně
zkušeností.
Jednání s Mgr.Ing.Josefem Matyjasem ohledně školení „Přípravky k nouzovému
otevírání zámků a autozámků“ produkce Německo,USA,Izrael,Polsko apod.
Návrh na termín dne 24.10.2009 /sobota/od 9,00hod např. v Praze, pokud bude
zájem mezi členy cechu MZS.
Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:
-Zaslání jména a hesla na otevření Zpravodaje na www.cmzs.cz
stránek novým členům cechu MZS.Dále Členský list , faktura na členský
příspěvek apod. dne 17.6.2009-informace
-Písemné materiály z jednání výrobců zámkové techniky / Hobes,Meza,
Fab,Komas,Rostex,Tokoz / předáno Čapkovi V. dne 16.6.2009/bude průběžne
vyhodnocovat.
-Článek a foto do Zpravodaje od člena cechu -Sedláček Tomáš z Lysé nad
Labem ze dne 19.6.2009 –bude vytištěno ve Zpravodaji č.4/2009
-Informace od Ing.Koktana pro členy AAAO v HK ČR ze dne 22.9.2009.
Připomínkování k návrhům právních předpisů prostřednictvím HK-informace
-Vybavení klíčových služeb-mincovníky do prodejen,výroba klíčů.Návrh
Sedláček Tomáš-Lysá nad Labem ze dne 22.6.2009-informace o výrobci
mincovníků-firma bude požádána o zpracování návrhu/cech zašle logo cechu/
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-Stížnost společnosti Winkhaus s.r.o. na firmu HB Plzeň. Rozhodnutí Úřadu
průmyslového vlastnictví ze dne 22.6.2008 ohledně výmazu užitného vzoru
č.17985 se vymazává. Spor není ukončen-viz.dopis od firmy Winkhaus,který
bude zaslán všem členům představenstva.
-Dopis člena cechu Polakoviče Beatuse z Židlochovic.V dopise reaguje na
jednání VH a předkládá návrhy k další činnosti cechu MZS ze dne 23.6.2009.
Některé otázky byly telefonicky vysvětleny,ostatní návrhy na příštím zasedání
představenstva.
-Vyhodnocení ankety z VH –nouzové otvírání zámků a automobilů. Telefonní
číslo firmy pro potřebu policie.Odevzdaných anketních lístků 24 /z toho 2 není
zájem,13 jen 8 hod denně,9 celých 24 hod./-nedořešeno pro různost názorů,na
příštím zasedání představenstva.
-Zrušení prezentace www.služby.cz –další platnost jen jako služba placenáinformace.
-Návrh na průkazku cechu MZS s oprávněním –„Osoba je oprávněna provádět
nouzové otevírání zámků,bytů a automobilů „viz. návrh Ing.Dolejš,Mahdal
/zkušební komise cechu MZS-předseda Novotný Jan/-negativní názor Pana
Beránka L.st. a Maráka I.-bude dořešeno na příštím zasedání představenstva.
-Setkání Polských a Českých podnikatelů na Konzulátě Polské republiky
v Ostravě dne 19.6.2009-informace. Návrh na barevný reklamní leták cechu
MZS formátu A5 a na zadní straně reklama výrobců zámkové technikyinformace Ing.Dolejš-negativní názor Pana Beránka L.st. a Maráka I.-bude
dořešeno na příštím zasedání představenstva.
-Novinky zámkové techniky firmy KOMAS s.r.o. Bezpečnostní kování K 785informace ze dne 27.6.2009-informace.
-Zpravodaj č.3/2009 pod heslem byl umístěn na www.cmzs.cz dne
30.6.2009.Hlavním obsahem jsou informace o VH ze Svobodných Heřmanicích.
-Pozvánka na 57. konferenci AGRE v TOP Hotelu Praha,která se uskutečnila
dne 17.9.2009.Za cech MZS se zúčastníli Ing.Dolejš /doprava vlakem/ a Bc.
Fráz Petr.Viz. pozvánka předsedy asociace Ing.Chládka Vladimíra.-byla podána
informace.
Dále se v Praze uskutečnilo jednání s Michaelou Žáčkovou –/koordinátorka
projektů Seznam.cz a.s. Praha 5 /s návrhem na umístění našich členů cechu
MZS na portál www.seznam.cz - firmy.cz s logem cechu MZS a mapkou
provozovny člena cechu MZS v rámci celé ČR – nutno zpracovat aktuální
seznam členů cechu-zajistí Boris Mahdal.
-Návrh zájezdu na výstavu do Kolína nad Rýnem „EISENWAENMESSE“ ve
dnech 27.2.2010 - 1.3.2010 /sobota,neděle,pondělí/-podrobnosti na příštím
zasedání představenstva.
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Jednání představenstva bylo ukončeno v 15,00hod.Zůčastnili jsme se programu
polských kolegů. Ostatní body jednání budou projednány na příštím zasedání
představenstva dne 6.11.2009 od 12,00hod ve Vyškově , hotel „Selský Dvůr“
Zapsal:Ing.Dolejš Projednáno: s Václavem Čapkem1.zástupcem cechmistra a
Borisem Mahdalem 2.zástupcem cechmistra

13

Setkání s polskými klíčníky - pozvánka
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Školení „TREZORY DO ROKU 1989“ dne 1.10. 2009,
hotel „Eový dvůr“ ve Veverské Bítýšce
Školení - seminář "Trezory do roku 1989 - I.část" ve Veverské
Bítýšce dne 1.10. 2009
Dne 1.10. 2009 se uskutečnilo další školení - seminář "Trezory do roku 1989 - I. část" ve
Veverské Bítýšce. Tohoto školení se zúčastnilo 14 členů cechu MZS z toho 4 členové z
Bratislavy. Školení zahájil a přivítal přítomné cechmistr Ing. Dolejš, sdělil organizační
záležitosti a nejbližší úkoly do konce roku 2009. Ing. Dolejš zahájil školení přednáškou
"Právní problematika nouzového otevírání trezorů" jak pro občany, tak pro právnické osoby
dle občanského a obchodního zákoníku.
Hlavní přednášející zkušený pan Jan Novotný, předvedl účastníkům, že je profesionálem v
tomto oboru. Školení proběhlo novou formou a to: trezorový zámek upnutý ve svěráku
snímala digitální kamera a přednášející Jan Novotný, pomocí přípravku nouzově
otevíral jednořadý nebo dvouřadý (motýlkový) trezorový zámek. Všichni účastnívi
školení pak sledovali na velkoplošném plátně technologický postup otevírání. Všichni mohli
detailně sledovat nouzové otevírání trezorového zámku. Dále pomocí počítače předvedl
jednotlivé nákresy trezorových zámků. Školení doplnili nákresy a informace Jarda Urbanec a
Ing. Schwarz Oldřich. Po obědě odpoledne byly praktické ukázky otevírání trezorových
zámků. Kolega Boris Mahdal přivezl uzamčený trezor s trezorovým zámkem "STUV" (5ti
stavítkový), kde bylo ukázáno, jaké jsou možnosti otevření trezorů odvrtáním. Překvapením
pro účastníky školení byla ukázka kolegy Romana Chovana z Bratislavy, nouzové otevření
tohoto trezoru pomocí nové metody speciálním jednoduchým přípravkem (bez vrtání, bez
jakéhokoli poškození). Trezor byl otevřen za cca 5min, kolegovi Romanovi Chovanovi bylo
vysloveno uznání.
Závěrem bylo dohodnuto s přednášejícími, že školení-seminář "Trezory" budou pokračovat v
termínu 02-03/2010. Ing. Schwarz zajistí učební pomůcku-trezorové dveře a Roman Chovan
zajistí pancéřové dveře z Bratislavy. Všem účastníkům bylo zasláno poštou osvědčení z toho
školení.

Zpracoval: Ing. Dolejš – cechmistr
Dne 6. 10. 2009
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Dvě fotografie ze školení ve Veverské Bítýšce dne 1. 10. 2009
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Pozvánka na „Společenský večer“
POZVÁNKA NA SPOLEČENSKÝ
VEČÍREK

Cech mechanických zámkových systémů ČR
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT =A
7. SPOLEČE=SKÝ VEČÍREK

který se bude konat ve dnech 6. –7. 11. 2009 v Hotelu „Selský
Dvůr“ Cukrovarská 480, 682 01, Vyškov od 17.00 hod.
Tel: +420 517 331 250, Fax: : +420 517 331 252, E-mail: info@selskydvur.eu

Představenstvo Cechu MZS si Vás dovoluje pozvat na tradiční
„7.Společenský večírek“,který se bude konat dne 6. – 7. 11. 2009
(pátek, sobota) v Hotelu „Selský Dvůr“, Cukrovarská 480, 682 01,
VYŠKOV, tel. 517 331 250 od 17.00hod www.selskydvur.eu
(občerstvení,hudbu,zábavný program, tombolu, zajišťuje cech
MZS).
Ubytování si hradí účastník sám. Vedle hotelu se nachází „DI=OPARK“-ZOO
park Vyškov (www.dinopark.eu). Další možnost ubytování ve Vyškově Penzion
„Sírius“ u vlakového nádraží (tel. 604 282 282) nebo Hotel „Dukla“ (tel.
517 348 942) a Hotel „Atrium“ ve Vyškově (tel. 517 333 940).
Za představenstvo Cechu MZS
Ing. Dolejš Karel-cechmistr
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Zajímavosti
Eěkolik informací z Valné hromady ze dne 13.6. 2009
(článek Bc. Petra Fráze – vytištěn na www.cmzs.cz
/aktuality)
Valná hromada cechu MZS se konala dne 13.6.2009 ve Svobodných
Heřmanicích na pozvání firmy HOBES s.r.o.Zde přdstavenstvo cechu MZS
skládalo účty ze své čínnosti od minulé VH z 1.3.2008 ve Vyškově.Hlavní
zprávu o činnosti představenstva přednesl cechmistr Ing.Dolejš,která byla
rozdělena do 10 oblastí činnosti:
-oblast spolupráce s Hospodářskou komorou
-oblast vzdělání a zvyšování kvalifikace-školení
-oblast kulturního využití
-oblast-informace o využití www.cmzs.cz stránek
-oblast spolupráce se zahraničím /Polskie stowarzyszenie licencionowanych
serwisow kluczowych,ELF/
-oblast spolupráce-výrobce zámkové techniky/HOBES s.r.o.,FAB
s.r.o.,ROSTEX VYŠKOV s.r.o.,KOMAS s.r.o.,TOKOZ a.s.,MEZA-asociace
-oblast propagace-využití loga cechu MZS
-oblast reklamy ve Zpravodaji cechu MZS žádné mne
-oblast ekonomická/snižování nákladů/
-oblast - historie cechu MZS od 19..4.1994 ve Zpravodaji cechu MZS
Dále projednala zprávu Dozorčí rady cechu MZS za období od VH dne 1.3.2008
ve Vyškovědo VH dne 13.6.2009 ve Svobodných Heřmanicích s důrazem na
kontrolu účetnictví a hospodaření cechu MZS-nebyly zjištěny žádné
nedostatky.Daňové přiznání za rok 2008 bylo zpracováno a odevzdáno daňovou
poradkyní na FU Praha 10.
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Současně VH schválila zprávu o hospodaření za rok 2008.Na této VH bylo
přijato 8 nových členů cechu MZS.Celkem cech eviduje 126 členů:z toho
právnických osob-velkoobchody 25 členů,právnických osob-výrobci zámkové
techniky 5 členů a fyzických osob-klíčníci 96 členů.
Dále byla schválena vize a plán činnosti představenstva a cechu MZS na léta
2009-2010
V diskuzi požádal cechmistr Ing. Dolejš Valnou hromadu o vyslovení důvěry,
zda má pokračovat ve funkci cechmistra další 2 roky (volební období je 3 leté).
Řídící schůze nechechal hlasovat: všichni přítomní byli pro, 2 se zdrželi
hlasování. Cechmistr Ing. Dolejš poděkoval za plnou důvěru a ubezpečil
všechny přítomné členy cechu MZS, že vynaloží veškeré úsilí k zvýšení prestiže
cechu MZS.
Ostatní informace o Valné hromadě ze dne 13.6. 2009 jsou vytištěny ve
Zpravodaji č.3/2009

Seminář „ Eovinky a nové prvky bezpečnostní ochrany
produktu Mul-T-Lock s.r.o. dne 10.9. 2009 v Hranicích
Firma Mul-T-Lock s.r.o. ve spolupráci s cechem MZS uskutečnila seminář
„Novinky a nové prvky bezpečnostní ochrany produktů MUL-T-LOCK“ který
se konal dne 10.9.2009 v Hranicích. Přednášející Mgr.Daniel Pala a Ing. Libor
Zuzík seznámili členy cechu MZS s aktuálními novinkami a novými prvky
bezpečnostní ochrany produktů Mul-T-Lock. Celkem se zúčastnilo 14 členů
cechu, kteří odpoledne v závěru semináře převzali“ Osvědčení“ a propagační
materiál. Pro zájem ostatních členů cechu bylo dohodnuto, uskutečnit seminář
v dalším termínu v Praze.
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Článek o budování provozovny člena cechu MZS pana
Tomáše Sedláčka z Lysé nad Labem a několik fotografií
Bylo to počátkem devadesátých let, kdy mnozí z nás hledali své místo v rozvíjejícím se
tržním hospodářství. Nebyl jsem výjimkou. Vzhledem ke svému zaměření, jsem mohl volit
mezi profesemi stavebních realizací, technologickými – strojírenskými a řemeslnými –
autodopravou, práci se stavebními stroji či zámečnictvím. V té době jsem se sešel s člověkem,
který na dlouhou dobu ovlivnil můj život. Ten mne pozval na zasedání cechu mechanických
zámkových systémů, které se konalo v Rychnově nad Kněžnou a na programu bylo krom
jiného i exkurse do výrobního mateřského závodu FABu. Nebylo pro mne tehdy důležité, že
cech vystoupil ze sdružení AGA (Asociace Grémium Alarm). Podstatná byla problematika
mechanických zámkových systémů s možným dalším rozšířením přes elektromechanickou
část až na biotiku. Začal jsem s úvahami o vybudování obchodu – provozovny zabývající se
touto činností. V úvahu přicházela mnohá města. Nakonec jsem dal přednost vlastnímu byť
relativně malému městu. Pak následovalo hledání vhodné lokality a v ní přiměřené
nemovitosti. I zde jsem měl štěstí.
Po zpracování projektové dokumentace a obdržení stavebního povolení nadešel čas
stavebních rekonstrukcí. Pro omezené finanční prostředky se stavba táhla neskutečně
dlouho.Nakonec není realizována v plném záměru (rozšíření půdorysu, vybudování skladu a
šatny v přízemí s rozsáhlou bytovou podkrovní vestavbou. Projekt byl rozdělen do dvou etap.
V první realizace prodejny a potřebného zázemí, včetně přípojek. Tato etapa byla
zkolaudována v listopadu 2008. Stavba je přátelsky - bezbariérově řešena, včetně sociálního
zázemí pro obchodní partnery. Pro jednání s dodavateli zatím slouží malá kancelářička
vybavená ledničkou, mikrovlnkou, rychlovaznou konvicí, stolní myčkou a dílenskou skříní
pro uložení civilního a pracovního oblečení. Pracovníci v prodejně mají k dispozici vlastní
sociálku se sprchovým koutem. Prodejna byla vybavena potřebným obchodním inventářem,
včetně PC s příslušným SW, mechanických a elektronických strojů pro zhotovování klíčů dle
kódu, karty, nebo originálu klíče. V současné době je zde možno zajistit většinu klíčů do
cylindrických vložek, včetně vybraných druhů nekódovaných (bez čipů) autoklíčů a
profilových klíčů. Do konce tohoto pololetí bychom chtěli zajišťovat veškeré dozické klíče a
pokud to bude alespoň trochu možné nejdéle počátkem roku 2010 již zavést výrobu autoklíčů
s čipy. Současně nabízíme výrobky našich smluvních partnerů, Ilco-orion, GUARD, Mull-tlock, ASSA-BLOY - FAB, v jejich spolupráci i systémy generálního a hlavního klíče,
ROVEL, HOBES, TOKOS, a dalších v zámkařském oboru. V budoucnu bychom rádi
sortiment rozšířili o nabídku z firem EVVA a ABUS. Součásti naší nabídky je bezpečnostní
kování a další bezpečnostní prvky, z drobností pak klíčová bižuterie, oznamovače klíčů, různé
přívěšky klíčů včetně klíčenek v široké cenové škále. Vzhledem k malému trhu je
v provozovně zaveden doplňkový prodej papírových a plastikových modelů, dřevěných
stavebnic lidové architektury a kovových stavebnic MERKUR, podporující představivost a
manuální zručnost dětí. Pro kutily nabízíme tesařská kování, stavebnice zábradlí, reflexní
tepelně-izolační folie, domácnostní těsnění, kartáčové dveřní lišty a další nízkonákladové
systémy zajišťující energetické úspory v domácnosti.
Pro nejmenší návštěvníky máme připraveny různé samolepky, vystřihovánky, zažehlovací
korálky a v neposlední řadě i české značky balených zmrzlin Eskymo, Ledňáček a tvarohový
Míša.
Naši nabídku obohacuje zejména sortiment nožů a dalších výrobků firmy Victorinox. V
charitativní oblasti prodeje spolupracujeme s dodavatelem dřevěných hraček z chráněné dílny
– Gerlich Odry, prodejním sortimentem z fondu ohrožených dětí UNICEF a UMÚNhandicapovaných umělců malujících ústy a nohama.
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Zpracoval: Sedláček Tomáš – Lysá nad Labem
Fotografie provozovny – „1. klíčový servis Lysá nad Labem“ – Sedláček Tomáš
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Uzávěrka tisku: 8.10. 2009
Zpracovali: Ing. Dolejš, sl. Císařová
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