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Vánoční přání

Vánoční přání do roku 2010
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Zápis z jednání představenstva cechu MZS
Zápis
z jednání představenstva cechu MZS, které se konalo dne 6. 11. 2009 od
12,00hod v hotelu „Selský Dvůr“ ve Vyškově.

Účastníci: členové představenstva-viz.prezenční listina. Účast všech 13 členů
představenstva . Představenstvo je usnášející.
Zástupce dozorčí rady: Jaromír Urbanec
Program jednání:
1.Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého výjezdního zasedání
v Polsku.
2.Kontrola-organizační zajištění „Tradičního7. Společenského večírku“ v
hotelu Selský Dvůr ve Vyškově od 17,00hod
3.Informace o „ELF“-překlad z angličtiny-Ing.Buk
4.Vánoční Zpravodaj č.5/20009
5.Kontrola účetnictví cechu MZS k 30.9.2009- Dozorčí rada
6.Stav financí a finanční záležitosti.
7.Diskuse.
8.Příští zasedání představenstva-návrh 18.2.2010 od 14,00hod v Brně.

1.Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého výjezdního zasedání
v Polsku.
Uvedené body jednání jsou v tomto zápisu-průběžná kontrola.

2 . Kontrola - organizační zajištění „Tradičního7. Společenského večírku“ v
hotelu Selský Dvůr ve Vyškově od 17,00hod
/občerstvení,večeře,hudba,zábavný program ,tombola – 1.cena dárkový koš/
Program - "7.Tradičního Společenského večírku" ve Vyškově dne 6.11.2009
/pátek/ Od 17,00hod-Hotel "Selský dvůr".
17,00-18,00 příjezd účastníků- prezentace
18,00-19,30 večeře-teplý raut
19,00- 01,00 hudba k tanci-"DUO Impuls"
20,00-22,00 zábavný program-"Taneční podložky"
23,00 studené mísy-raut
00,00 hod tombola-1.cena dárkový koš/celkem 54 balíčků a 3 balíčky od
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Polských zástupců/
V hotelu je k dispozici sauna, vířivka a bowling 2 dráhy s možností soutěže.
Bylo vysloveno poděkování Ing.Meisnerovi za organizaci Společenského večírku
ve Vyškově. Dále všem členům cechu, kteří zaslali své výrobky, propagační
materiál a zboží do tomboly.

3. Informace o „ELF“
Základní informace o „ELF“-Překlad z anglického jazyka zajistil Ing.Buk Ivo z
firmy KABA . Ing.Bukovi bylo poděkováno za překlad uvedených materiálů.
Jedná se o tyto materiály:
-Žádost o členství do „ELF“
-Lázev této federace je“Evropská Federace zámkařů“-ELF
-Členské poplatky
-ELF-Aktualizované novinky-květen2009
-Situace zámečnická profesní legislativa-napříč Evropou
-VSDG-nové vydání pro zámečnictví 2.1.
Tyto materiály, které jsou přeloženy do češtiny se zpracují do speciálního
Zpravodaje 01-02/2010 k informaci všem členům cechu MZS.Zpracuje
Bc.Císařová. Rozhodnutí o vstupu do „ELF“bude na VH 04-05/2010
v Rychnově n/K.

4. Vánoční Zpravodaj č.5/20009
Zpravodaj č.5/2009 bude vydán ve vánoční úpravě. Byl projednán návrh na
„Vánoční -Zpravodaj č.5/2009“Termín uvedení na www.cmzs.cz -5.12.2009.

5.Kontrola účetnictví cechu MZS k 30.9.2009- Dozorčí rada
Dozorčí rada ve složení Jan Lovotný,Jaroslav Urbanec,Zdeněk Plachý dne
1.10.2009 v Brně provedla kontrolu jednotlivých účetních dokladů v účetnictví
za období od 1.1.2009 do 30.9.2009. Dozorčí rada konstatuje ,že účetnictví je
v pořádku,což potvrdili svými podpisy.
Stav BU k 30.9.2009
Pokladna k 30.9.2009

813 461,78 Kč
23 924,00 Kč
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Dopis zaslaný členům představenstva a dozorčí rady dne 21.10.2009.
Vážení členové představenstva a dozorčí rady.

V příloze Vám zasílám návrh programu jednání představenstva cechu MZS,které se bude konat dne
6.11.2009 ve Vyškově hotel "Selský Dvůr"od 12.00hod.

Chtěl bych touto cestou ubezpečit kolegy Lad.Beránka St. a Ivo Maráka,že program jednání a všechny
materíály na jednotlivé zasedání představenstva,které jsou zasílány s předstihem a jsou zpracovány
společně se zástupci Čapkem Václavem a Mahdalem Borisem.Všechny návrhy jsme připravovali několik
dní s veškerou vážností, důsledností a plnou zodpovědědností..Na jednáních představenstva
/Blučina,Svobodné Heřmanice,výjezní zasedání v Polsku/ přistupujete k většině návrhů negativně a
záporně např.vstup do ELF,barevný leták cechu ,průkazky cechu,mincovníky a pod.Všechno je k smíchu,je
to směšné.Veškeré materiály-návrhy jste dostali v časovém předstihu a mohli jste zpracovat své vlastní
návrhy /leták, průkazku apod./ Žádám Vás o předložení vlastních návrhů a k seznámení ostatním členům
představenstva.Nejsem přesvědčen,že máte zájem o zlepšení činnosti
představenstva a celé činnosti cechu MZS.

Cech MZS
Ing.Dolejš Karel - cechmistr

Tel-Fax: 596 421 088
Mobil: 603/434 520, 602/342 121
E-mail: cmzs@seznam.cz
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Opis
Návrh vymezení priorit práce představenstva Cechu pro zvýšení prestiže a směřování cechu
MZS.
Před vstupem do ELF
1. Uzavřít cech o stávající členské základně, tak jak je to v jiných členských zemích
ELF.
2. Předseda se dotáže jménem cechu na živnostenském úřadě případně ministerstvu
s podrobným popisem prací a činností členů na potřebu typu živnosti a požádá o
písemné vyjádření, aby členové podnikali v souladu se živnostenským nebo
obchodním zákonem.
3. Prověřit odbornost, zaměření a způsob provádění živností stávajících členů, dle již
vyhotovené návrhu na členění členů cechu, případně návrh upravit a po schválení
aplikovat a dodržovat.
4. Dle zaměření vyrobit nálepky k označení provozoven o kvalitě, odbornosti a zaměření
člena cechu (případně rozčlenit třeba na hvězdičky 1-3) a toto průběžně kontrolovat.
5. Prověřit možnost předložení oficiálního seznamu členů cechu v regionech Policií ČR,
MP, případně se pokusit toto prosadit přes ministerstvo pro možnost preferování členů
při asistencích policie před nečleny cechu.
6. Přijetí dalších členů na základě splnění dohodnutých podmínek, jako je znalost oboru,
garance atd. včetně komplexní úrovně žadatele.
Na základě a splnění výše uvedených bodů, teprve vydat profesní průkazy, které můžou
mít případnou váhu k prokázání členství v organizaci, kterou zákazník upřednostňuje.
Uzavřením cechu a stanovením jasných profesních a kvalitativních pravidel pro každého
člena, zvyšovat soutěživost a nutnost se odborně vzdělávat.
Na veřejnosti jasně a s důslednou intenzitou prezentovat členy cechu jako záruku kvality
práce, odbornosti, spolehlivosti a morálky v našem oboru vůči zákazníkovi. Člen, který
nebude tyto pravidla dodržovat, doporučit Valné hromadě k vyloučení. Činnost cechu a vše
směřovat k tomu, aby zákazník členy cechu a cech jako celek vnímal jako svého jediného
partnera pro mechanické zabezpečení svého majetku.
Nadále spolupracovat s HK delegovaným určeným členem představenstva.
Výrazně omezit nepodstatné činnosti a administrativu zejména předsedy, určit si a rozdělit
podstatné kroky pro chod cechu na ostatní členy představenstva.

Ivo Marák
Za správnost opisu Bc. Císařová

6

-Pan Marák předložil na dnešním představenstvu písemně Všem členům
představenstva „Návrh vymezení priorit práce představenstva cechu pro zvýšení
prestiže a směřování cechu MZS“-viz.opis
Uvedený návrh dopracuje Pan Marák,Pan Beránek st.:
k bodu 1-za jakých podmínek uzavřít přijímání do cechu
-zjistit podmínky přijímání v jiných zemích /Anglie,Německo
apod./Překlad z cizích jazyků zajistí Ing.Buk Ivo
k bodu 2-návrh dopisu k podrobnému popisu prací a činnosti členů-typu živnosti
na ministerstvo zašle cechmistrovi Pan Marák.
k bodu 3-jakým způsobem prověřit odbornost,zaměření členů cechu
k bodu 4-jaké nálepky k označení provozoven,kdo bude hodnotit kvalitu a
odbornost případně členění,kdo kontrolovat
k bodu 5-zpracovat seznam a prověřit možnost předložení oficiálního seznamu
členů cechu v regionech polici ČR a MP
k bodu 6-zpracovat podmínky k přijetí nových členů cechu /znalost
oboru,garance,vč. komplexní úroveň žadatele/
- stanovit body –pak vydat profesní průkazky
- stanovit profesní a kvalitativní pravidla pro každého člena,zvyšovat
soutěživost
-jakou formou na veřejnosti prezentovat členy cechu jako záruku kvality
práce,odbornosti, spolehlivosti a morálky
-zpracovat pravidla k vyloučení z řad členů cechu
-činnost cechu směřovat,aby zákazník vnímal člena cechu jako jediného partnera
pro mechanické zabezpečení-jakou formou
-spolupracovat s HK.Zástupcem cechu v HK byl delegován na VH dne
13.6.2009 ve Svobodných Heřmanicích Pan Bc.Fráz Petr
-omezit nepodstatné činnosti a administrativu předsedy,určit a rozdělit podstatné
kroky pro chod cechu na ostatní členy představenstva-Ing.Dolejš souhlasí.
Představenstvo cechu ukládá Panu Marákovi a Panu Beránkovi st. dopracovat
jednotlivé body tohoto návrhu a předložit v písemné formě na příštím
představenstvu dne 18.2.2009 od 14,00hod v Brně firma „Zano“.
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Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:
-Zaslání kontaktní adresy, e-mailu a telefonních čísel cechu MZS presidentu
„ELF“ Dave O Toolem /elfpresident@eircom.net/-informace
-Nabídka prezentace na www.1440.cz –katalog firem zdarma-informace
-Plánována odstávka- info@station.cz-informace
-Návrh na školení „Bezpečnostní zámková technika“ na Slovensku-Nižná v roce
2010 firma Marie s.r.o., Žuffa Jozef-informace
-Návrh na VH v 04-05/2010 v Rychnově nad Kněžnou firmou FAB s.r.o.
Valná hromada cechu MZS - dvoudenní.
pátek - 17,00hod-zahájení
17,00 -20,00 hod -školení firma FAB s.r.o.
20,00 večeře-burza výrobků, výměna zkušeností a ubytování
sobota- 8,00 hod exkurze v závodě FAB s.r.o.
10,00 hod zahájení VH
13,00 hod společný oběd
14,00 hod ukončení VH
Organizační zajištění a sdělení termínu VH zajistí Ing.Vladík- termín příští
představenstvo cechu.
Propagace cechu MZS v letech 2009-2011
-Trička s logem cechu MZS /realizováno dle zájmu členů cechu//
-Samolepky s logem cechu MZS /realizováno dle zájmu členů cechu/
-Návrh na barevný leták cechu MZS a výrobců zámkové techniky formátu A5
do prodejen klíčníkům/vytištěno a předáno členům cechu na společ.večírku/
-Návrh na mincovník s novým logem cechu MZS do prodejen klíčníkům/ bude
realizováno dle zájmu členů cechu/
-Návrh na vlajku s novým logem cechu MZS/bude projednáno na VH v 2010/
-Návrh na vytištění článku o cechu MZS v časopise např.Mladá Fronta –Plus
viz.článek v roce 2008 o Lockpicking „Klíčníci bez klíčů“ redaktor Jan Jiřička
-Prohlášení firmy Winkhaus s.r.o. dopis k plagiátorství/distribuci chráněných
klíčových polotovarů/ firmou HB- Panem Beránkem Lad.St.
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Členové představenstva a dozorčí rady.

Na VH dne 13.6.2009 ve Svobodných Heřmanicích,jsme byli zástupcem firmy HB Panem Beránkem Lad.St.
informování,že spor ohledně plagiátorství /chráněné klíčové polotovary/ s firmou Winkhaus s.r.o. je
ukončen.
Dopisem ze dne 18.9.2009 od Ing.Puldy jsme byli informování firmou Winkhaus s.r.o.,že firma HB s
plagiátorstvím /výrobou chráněných klíčových polotovarů/ pokračuje tzn. že spor není ukončen.V příloze
Vám zasílám uvedený dopis od Ing.Puldy.Celou nepříjemnou záležitost doporučuji projednat na
představenstvu cechu dne 6.11.2009 ve Vyškově.
V současné době je v celé české společnosti plagiátorství v jakékoliv podobě důrazně odsuzováno a jsem
přesvědčen,že i členové cechu MZS s plagiátorstvím nesouhlasí.V "Kodexu etiky" máme jasná pravidla
spolupráce.
Výpis z "Kodexu etiky člena cechu MZS - viz.vzájemné vztahy:
-V hospodářské soutěži respektuje pravidla a obchodní zvyklosti.Vzájemnou soutěž vedou pomocí čestných
a poctivých prostředků a zdržují se jednání,která jsou v rozporu s dobrými mravy.
-Veškerá reklama je vedena pravdivě a v souladu s obecnými pravidly soutěže.V reklamě nepouživají
metodu srovnání s jinými výrobky.Je vedena bez prvků klamavé rekůamy.
Současně Vám sděluji,že doporučenou poštou byla doručena přihláška za člena cechu MZS od firmy
Winkhauw s.r.o. vč.doporučení od dvou členů cechu MZS.
Cech MZS
Ing.Dolejš Karel - cechmistr

Vážený pane inženýre,
posílám slíbené informace. Originál přihlášky jde poštou.
„Dovolte mi, abych Vás vzhledem ke konání valné hromady (nebo setkání představenstva) cechu
informoval o situaci ohledně výmazu našeho užitného vzoru:
Na základě žádosti o výmaz podané panem Beránkem rozhodl v červnu tohoto roku Úřad
průmyslového vlastnictví o výmazu našeho užitného vzoru č. CZ 17985. Rozhodnutí však doposud
nenabylo právní moci, tzn. že užitný vzor je stále v platnosti. Úřad ve svém rozhodování pochybil,
tudíž se celá záležitost výmazu posouvá na začátek. I kdyby pak Úřad znovu nabyl dojmu, že je třeba
užitný vzor CZ 17985 vymazat, WINKHAUS CR se obrátí na soud, který bude celou záležitost
projednávat. Dokud soud nerozhodne konečným verdiktem o výmazu, nenabude rozhodnutí Úřadu
právní moci. Z uvedeného vyplývá, že pro pana Beránka to bude běh na dlouhou trať ☺.
Mimo jiné ze shora uvedeného dále plyne, že kdokoliv distribuuje v době platnosti výše uvedeného
užitného vzoru plagiáty chráněných klíčových polotovarů, jedná tak v rozporu se zákonem o ochraně
průmyslového vlastnictví a může být trestně stíhán. Podotýkám, že v případě pana Beránka se tomu
tak děje.“
S pozdravem
Ing. Milan Pulda
Ředitel, jednatel
Winkhaus CR, s.r.o.
Mirošovická 704
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-Představenstvo na dnešním zasedání vyzvalo Pana Beránka Lad.-St.,aby se
znovu vyjádřil k dopisu firmy Winkhaus. Stanovisko Pana Beránka Lad.st. je, že
firma neprovádí plagiátorství, že uvedený profil klíče je volně dostupný, že
vyhrál soudní spor. Na zasedání představenstva se dostavili zástupci firmy
Winkhaus Ing.Pulda a Pan Jireš, aby se také vyjádřili k tomuto sporu a
současně podali přihlášku do řad členů cechu MZS. Sdělili, že průmyslový vzor
je v platnosti, že žádný soud v této věci neproběhl. Dále že, byla provedena
prohlídka v provozovnách firmy HB policii ČR, kde bylo zabaveno velké
množství plagiátů. Dále předložili několik dokladů, účtů o nakoupení uvedených
odlitků klíčů v různých provozovnách.
Cechmistrem byli účastníci firma Winkhaus a Pan Beránek požádáni, aby na
chvíli opustili zasedání představenstva. Vzhledem k různým názorům členů
představenstva /např. spor by měl rozhodnout soud a pod./ Byl dán návrh na
pozastavení přihlášky do řad členů cechu firmě Winkhaus a pozastavení členství
v cechu Panu Beránkovi Lad.st. do rozhodnutí soudu. Bylo hlasováno: 5 pro
pozastavení přihlášky a členství, 5 proti a 1 se zdržel hlasování. Účastníci byli
pozvání zpět na zasedání představenstva. Závěrečné stanovisko Pana Beránka
Lad.st.: tento spor se netýká firmy“ HB“ Beránek Lad.st. ,ale firmy jeho syna
Beránka Lad.ml. firmy „HB plus“. Tzn. že „HB plus“ není členem cechu MZS.
Členům představenstva se toto stanovisko nelíbí,/např.Pan Čapek upozornil,že
Pan Beránek celo dobu představenstvu a VH lhal,že soudní spor vyhrál/.Na VH
dne 13.6.2009 ve Svobodných Heřmanicích informoval Pan Beránek všechny
členy cechu,že soudní spor vyhrál a spor je ukončen-viz.zápis z VH. Sděluje,že
k žádnému plagiátorství – distribuci chráněných klíčových polotovarů firmou
„HB“nedošlo. Hlasování k tomuto případu bylo revokováno - zrušeno.O celém
případu bude informována VH v 04-05/2010 ve Rychnově n/K.
Zástupcům firmy Winkhaus bylo sděleno, že přihláška do cechu MZS byla
přijata a bude předložena k hlasování na VH v roce 2010.
-Pozvánka z HK na seminář –FOR ARCH 2009 ve dnech 22.9.-26.9.2009
Letňany-zasláno všem členům cechu e-mailem dne 17.9.2009-informace
-Přihláška za člena cechu MZS od firmy Winkhaus s.r.o. Ing. Milan Pulda
-Internetový zpravodajský server Euro.cz-nová služba Týdeníku EUROinformace
-Projekt profesní organizace Seznam.cz. Prezentace na vyhledávači Firmy.cz
Jmenný seznam členů cechu do tabulky zajistí Boris Mahdal na www.seznam.cz
v termínu do15.12.2009.
-Pozvánka z HK „Setkání zástupců „Profesní unie“ na den 20.10.2009 předáno
Bc.Fráz Petr.-informace
-Prezentace na www.moje služby.cz-informace
-Barevný leták cechu MZS formátu A5,nabídka reklamy výrobcům zámkové
techniky /Fab, Tokoz, Rostex, Komas, Hobes, Guard/.
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Barevný leták vytištěn v počtu 20 000ks.Tyto letáky budou rozdány na
společenském večírku každému členu cechu v počtu 100ks do prodejny výroby
klíčů.Na přední straně základní informace o cechu MZS s možností razítka své
provozovny k propagaci firmy.Na zadní straně je reklama výrobců zámkové
techniky /FAB s.r.o.,TOKOZ a.s.,HOBES s.r.o., GUARD s.r.o./.Bude vystavena
faktura na 5 000,-Kč každému výrobci zámkové techniky.
-Informace o „ELF“ od Jaroslav Chont-director for the East European countries
v anglickém jazyce-překlad zajistí Ing.Ivo Buk-informace viz.bod 3.
-Setkání zástupců komor s europoslanci dne 14.10.2009 v Bruselu-informace
-Vybavení klíčových služeb-mincovníky s logem cechu. Vzorky zajistí pan
Sedláček z Lysé nad Labem, budou předvedeny na Společenském večírku ve
Vyškově-v případě zájmu členů cechu budou mincovníky objednány s logem
cechu /mincovník si uhradí každý člen cechu/.
-Školení „Přípravky k nouzovému otevírání zámků“/produkce Německo,USA
apod./ se uskutečnilo dne 24.10.2009 v Praze ve firmě EG-LINE a.s. Nádražní
62,Praha 5. Školení proběhlo ke spokojenosti účastníků. Byl dán návrh
uskutečnit toto školení v roce 2010 jako dvoudenní.Bylo poděkováno
Bc.Petrovi Frázovi za uvolnění prostorů pro školení,zajištění občerstvení a
Borisovi Mahdalovi za organizaci a hladký průběh školení.
-Pozvánka na „Tradiční 7.Společenský večirek“ členů cechu dne 6.11.2009 ve
Vyškově-všem členům byla zaslána písemná pozvánka dne 27.9.2009.
O průběhu společenského večírku bude zpracován článek do Zpravodaje
č.5/2009 a na www.cmzs.cz –aktuality.Zpracuje Ing.Dolejš.
-Aktualizace kontaktů CMZS v CRM. Vyplnění tabulky počtu členů cechu pro
HK-informace
-Informace -článek Patrika Barocha ,“BMW - konec s výrobou klíčů,konec
s nouzovým otevíráním“. Článek bude vytištěn ve Zpravodaji č.5/2009.
-Zpravodaj č.4/2009 umístěn na www.cmzs.cz dne 8.10. 2009-informace
-Nabídka prezentace cechu na www.diepecerka.cz –informace /ročně 1 200,-/
-Návrh -zájezd na výstavu do Kolína nad Rýnem "EISENWARENMESSE" ve
dnech 28.2.2010 /neděle/
28.2.2010 /neděle/ 9,00hod - 18,00hod výstava v Kolíně
Původní návrh na zajištění autobusu se RUŠÍ!!!!!!!!!!!!!!!!/malý počet
zájemců/.Kdo má zájem z členů cechu MZS se výstavy zúčastnit,tak
individuálně. Sraz účastníků výstavy v Kolíně nad Rýnem v 8,45hod dne
28.2.2010 před hlavním vchodem. Z prostředků cechu MZS bude zakoupená
společná vstupenka.
-Dopis na FU Praha 10 - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně z příjmu právnických osob-informace
-Tombola na Společenském večírku ve Vyškově-organizační zajištění/celkem
54 balíčků+ 3 balíčky od Polských kolegů/.

11

-Podkladový materiál k bodům jednání „Profesní unie“informace .Pan Bc.Fráz
Petr ve spolupráci s Panem Gecem Pavlem zpracují „oborovou normu“
zámečník-klíčník pro HK.Temín příští zasedání představenstva v 02/2010.

- Ukončení členství v cechu MZS k 30.6. 2009:
Svatopluk Janíček –Vojkovice /důchod, ukončení podnikání/
Ivo Pokorný – České Budějovice /jiná pracovní činnost-změna podnikání/
6.Stav financí a finanční záležitosti.
Stav BU k 30.9.2009
Pokladna k 30.9.2009

813 461,78 Kč
23 924,00 Kč

Výdaje od 11.9.2009
-90,- kanc. potřeby-folie ze dne 14.9.2009
-32,- poštovné ze dne 14.9.2009
-134,- poštovné ze dne15.9.2009
-524,- kancel.potřeby-náplň ze dne15.9.2009
-1 124,- cestovné ,vlak Praha Ing.Dolejš konference „AGRE“ ze dne 17.9.2009
-3 025,- nocleh-Polsko Wawrzowizna ze dne19.9.2009
- 471,- tel,fax,internet 50% 10/2009 ze dne 23.9.2009
- 9 041,- školení „Trezory“ Veverská Bítýška dne 1.10.2009
- 1 154,- poštovné,pozvánky na Spol.večírek dne 1.10.2009
- 500,- poštovní známky ze dne 7.10.2009
- 190,- poštovné dne 8.10.2009
- 56,- poštovné dne 9.10.2009
- 159,-tiskopisy,bločky,bal.papír dne 13.10.2009
- 157,- kancel,potřeby-tiskopisy dne 13.10.2009
- 238,- náplň do tiskárny dne 15.10.2009

Příjmy 11.9.2009-pokladna
-1 500,- školení „Trezory“ Veverská Bítýška- Mahdal dne 1.10.2009
-1 500,- školení „Trezory“ Veverská Bítýška –Kaleta dne 1.10.2009
-1 500,- školení „Trezory“ Veverská Bítýška- Kohut dne 1.10.2009
- 800,- samolepky s logem cechu dne 1.10.2009
Ostatní příjmy ze školení jsou vedeny na BU.
8.Příští zasedání představenstva- 18.2.2010 od 14,00hod v Brně-Firma ZACO
Jan Covotný.
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DODATEK

k - Programu

Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:
-Časopis firmy Hobes s.r.o. „EKOHOBES“ 10/09-informace
-Tiskárna Twin-Olomouc. Nabídka na vytištění letáku cechu MZS dne
16.10.2009. Barevné letáky vytištěny v počtu 20 000ks, budou rozdány na
Společenském večírku-předběžná cena cca 16 000,-Kč.
-Časopis „PROFIT“ v rámci HK-zdarma dne 22.10. 2009-informace
-Zaplacení domény cmzs.cz –informace dne 25.10. 2009
-Program „7.Tradičního společenského večírku „ve Vyškově zaslán všem
členům cechu dne 26.10.2009-informace viz.bod 2 programu.
-Seminář -pozvánka z HK „Datové stránky“ v Brně CRM dne 3.11.
2009.Pozvánka předána Bc.Frázovi Petrovi.
-Aktualizace kontaktů/členů cechu /CMZS/ v CRM HK dne 26.10.2009.
Aktualizace zpracována a odeslána na HK Praha.
-Dopis –email: Spor Firmy Winkhaus s.r.o - Ing.Pulda a HB s r.o.Beránek
Lad.St.ohledně plagiátorství /výroba chráněných klíčových polotovarů/pokračuje ze dne 28.10.2009-viz strana 6-7 tohoto zápisu.
-Nabídka bezplatného kurzu „Občanské sdružení spotřebitelů TEST“-kurz
pomáhá objasnit problematické situace při jednání s spotřebitelem - dne
29.10. 2009. Informace bude zaslána e-mailem všem členům cechu MZS.
-Návrh rautu na společenském večírku dne 6.11. 2009 cca 19 000,-Kč ze dne
29.10.2009-informace.
- Návrh programu jednání představenstva cechu MZS,které se bude konat dne
6.11. 2009 ve Vyškově hotel "Selský Dvůr"od 12.00hod. dne 29.10.2009.
-Dopis-email pana Maráka-čerpání na cestovné ze dne 29.10. 2009.
Účetní Bc.Císařovou byl zpracován přehled čerpání cestovného /osobní
automobil,vlak/ od 01-09/2009. Seznam byl předán zástupci dozorčí rady
Panu Urbancovi ke kontrole.
Dále Pan Marák předložil návrh,aby cechmistr Ing.Dolejš předkládal předem ke
schválení představenstvu cechu všechny služební cesty.Námitku k tomuto
návrhu sdělil Ing.Vladík,že cechmistr má důvěru představenstva cechu i VH.
Bylo hlasováno: 1 byl pro návrh, 1 se zdržel hlasování, ostatní 9 proti. Návrh byl
zamítnut.
Cechmistr Ing.Dolejš má právo rozhodnout o nezbytnosti služební
cesty/automobil,vlak/ členů představenstva.
-Informace Bc.Fráze Petra-materiály z HK-„Profesní unie“ dne 29.10.2009
-Dotaz na trezory v rámci ČR na www.cmzs.cz ze dne 30.10. 2009-informace
-Prodloužení domény www.cmzs.cz ze dne 30.10. 2009-informace
-Informace,přihláška do „ELF“ ze dne 2.11.2009-viz.bod 3 programu
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-Školení „Trezory od roku 1989 II.část “ vč. praktických ukázek.Dle dohody
s Panem Novotným a Ing.Schwarzem se uskuteční 02-03/2010-informace
-Školení „Uvádění výrobků mechanických systémů na trh“ se dle dohody
s Ing.Koktanem uskuteční také v roce 2010 - informace
-Školení „Konstrukce autozámků koncernu VAG II část„/Škoda,W,Audi apod./
se uskuteční v 03-04/2010 přednášející Patrik Baroch-informace
-Návrh na školení „Čipování a klonování autoklíčů“ přednášející Petr RyšavýZlín 03-04/2010-informace
-Kontrola podvojného účetnictví cechu MZS za 01-09/2009 daňovou poradkyní
Ing.Preislerovou z firmy Q-PREISS s.r.o. Národní třída 967/23, Havířov dne
4.11. 2009. Bylo dohodnuta kontrola podvojného účetnictví a zpracování
daňového přiznání za rok 2009 k termínu 31.3. 2010. Byla vyslovena pochvala
účetní Bc.Císařové. Bude vystavena objednávka na provedení kontroly
podvojného účetnictví za rok 2009 a zpracování daňového přiznání za rok 2009.
Stav financí a finanční záležitosti:
Výdaje od 16.10. 2009
- 26,- poštovné dne 16.10. 2009
- 34,- tiskopisy-šatníkové bloky 22.10. 2009
- 449,- tel.fax,internet 50% dne 23.10. 2009
- 27 500,- školení Praha/přednášející Polští kolegové/ dne 24.10. 2009
- 5 268,- cestovné Praha školení Ing.Dolejš,Mahdal dne 24.10. 2009
- 4 382,- občerstvení,ubytování školení Praha dne 24.10. 2009
30,- poštovné dne 26.10. 2009
750,- náplň do tiskárny barevná dne 27.10. 2009
- 1 321,- tombola-dárkový koš
Příjmy od 16.10.2009
- 2 800,- školení Praha -Janečka J.dne 24.10.2009
- 2 800,- školení Praha –Gašparík J.dne 24.10.2009
- 2 800,- školení Praha – Cápal I. Dne 24.10.2009
Ostatní příjmy ze školení jsou vedeny na BU.
Zapsal: Ing.Dolejš,Bc.Fráz . Projednáno Václavem Čapkem 1. zástupcem
cechmistra a Borisem Mahdalem 2. zástupcem cechmistra
Poznámka Ing.Dolejše na závěr zápisu.
Invektivy a osočování na moji osobu ze strany kolegů při jednáních na
představenstvu cechu MZS ze strany Pana Maráka a Pana Beránka L.st. nadále
pokračují. Jednání nemá pracovní a kolegiální ráz, dochází k vzájemným
hádkám mezi členy představenstva. V takové atmosféře se nedá pracovat. Pokud
bude tato situace pokračovat, budu nucen na VH v 04-05/2010 v Rychnově N/K
z funkce cechmistra odstoupit.
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Zhodnocení „Tradičního 7. Společenského večírku“, které
se konalo dne 6.11. 2009 ve Vyškově

„7.Tradiční Společenský večírek“ členů
cechu MZS s manželkami,který se konal
dne 6.-7.11.2009 ve Vyškově v Hotelu
„Selský Dvůr“ úspěšně skončil.
„7.Tradiční Společenský večírek“ členů cechu MZS s manželkami ,
který se konal ve dnech 6.-7.11.2009 ve Vyškově v Hotelu „Selský Dvůr“
úspěšně skončil.
Město Vyškov nás vítá vždy ke konci roku a proto můžeme říci,že naše
setkání členů cechu MZS s manželkami se stalo příjemnou tradicí . Celkem se
zúčastnilo 65 členů s manželkami a 2 zahraniční hosté z Polska –Pan Ing.Mgr.
Matyjas s manželkou.
Večer okolo 18,00 hod přivítal přítomné a zahájil večírek cechmistr
Ing.Dolejš a popřál Všem příjemnou zábavu.Dále sdělil nejbližší akce
představenstva /školení,barevné letáky s logem cechu,návštěva výstavy v Kolíně
n/Rýnem v 02/2010 a pod./ V hotelu byla k dispozici sauna,vířivka a bowling-2
dráhy. V prostorách sálu byla výstavka bezpečnostního kování a propagačního
materiálu firmy ROSTEX Vyškov s.r.o.
Následovala večeře – raut a k poslechu a tanci hrála kapela „DUO
Impuls“. Dále úspěšně probíhal zábavný program “Taneční podložky“. Před
půlnoci vyvrcholením večírku bylo losování tomboly, která obsahovala 54
balíčků. Touto cestou je nutno poděkovat Všem členům cechu MZS,kteří zaslali
své výrobky, propagační materiál a zboží do této tomboly. Nejvíce balíčků
získal zástupce firmy ASSA ABLOY s.r.o. z Prahy.Vítěznou první cenu
„Dárkový koš“, kterou do tomboly věnovalo představenstvo cechu vyhrála
firma Gasta-Čoupek z Olomouce. Kapela „DUO Impuls“ hrála k tanci až do
01,00hod.
Dopoledne při snídani bylo hodnocení večírku a účastníci se shodli, že se těší na
příští večírek v roce 2010.
8apsáno: 10.11.2009
Jméno autora: Ing.Dolejš-cechmistr
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Fotografie ze Společenského večírku ve Vyškově.
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Výherce 1. ceny v tombole – firma Gasta Čoupek z Olomouce a organizátoři Tomboly.
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Školení „Přípravky k nouzovému otevírání zámků a
autozámků“ (produkce 8ěmecko, USA, Anglie, Izrael,
Polsko) dne 24.10. 2009 firma EG-LI8E a.s., Praha 5

Další školení Polských kolegů-klíčníků dne
24.10.2009 v Praze ve firmě EG-LI8E a.s.
Na základě jednání a dohody mezi Cechem MZS a Polskie stowarzyszenie licencjnowanych
kluczowych se uskutečnilo další celodenní školení členů cechu MZS.První školení se
uskutečnilo dne 14.3.2009 v Havířově.Druhé školení se uskutečnilo dne 24.10.2009 v
Praze ve firmě EG-LINE a.s.Touto cestou je třeba poděkovat hostiteli panu Bc. Frázovi
Petrovi za uvolnění učebny,pohoštění a občerstvení.Přednášející byli Polští kolegové pan
Mgr.Ing.Jozef Matyjas a pan Mgr.Ing.Radowan Matyjas,kteří provádějí školení již v rámci
EU.Školení zahájil a přivítal hosty cechmistr Ing.Dolejš,organizační záležitosti školení pan
Boris Mahdal- 2.zástupce cechmistra.V úvodu sdělil několik informací k právní problematice
nouzového otevírání v Česku a Polsku.Polští kolegové provádějí nouzové otevírání na základě
průkazky"Licencja pracownika zabezpeczenia technicznego drugiego stopnia" vydany
Komendant wojewodzski policii. Přednášející polští kolegové znovu dokázali,že jsou
profesionálové ve svém oboru,že pomocí přípravků otevřou každý zámek a
automobil.Školení probíhalo ve dvou místnostech.Polovina účastníků se zabývalo ukázkami
přípravků na nouzové otevírání vložek a zámků a druhá polovina účastníků v jiné místnosti
ukázkami na nouzové otevírání autozámků.Po obědě se skupiny vyměnili.Celkem se školení
zůčastnilo 11 členů cechu.V závěru bylo provedeno hodnocení.Všichni účastníci byli
maximálně spokojeni.Přípravky byli předvedeny jak v teoretické tak i v praktické části.Každý
si osobně vyzkoušel použití přípravků na autozámku.Účastníci se shodli na opakování
školení v roce 2010 např.dvoudenní školení vč.ukázek novinek v bezpečnostní
technice.Všem účastníkům školení bude na Společenském večírku ve Vyškově dne
6.11.2009 předán "Polský certifykát".

8apsáno: 25.10.2009
Jméno autora: Ing.Dolejš-cechmistr
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Fotografie ze školení v Praze.
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Zajímavosti
BMW-konec s výrobou klíčů, konec s nouzovým otevíráním ?!?!
BMW pracuje na revolučním klíčku od auta, který ponese celou řadu dat a informací.
Podle BMW není daleko doba, kdy pomocí jednoho čipu budeme ovládat všechno.
Technologické oddělení mnichovského výrobce vyvíjí „klíč“ od auta, který bude toto
umožňovat.
V současnosti lze v klíčku od vašeho BMW nést informace vztahující se jen a pouze
k vašemu vozidlu. Nová generace těchto čipů (klíček už je poněkud zavádějící termín)
však umožní kontrolovat mnohem více záležitostí, než je jen vaše auto.
Hlavní výhodou bude možnost používat čip od auta jako platební kartu. Klíč umí
komunikovat dálkově s platebním terminálem a podle posledních testů je tato funkce
nejen spolehlivá a rychlá, ale rovněž i velmi bezpečná. Další funkcí bude schopnost platit
za parkovné, mýtné a městskou hromadnou dopravu. BMW tvrdí, že do dvou let by
v rodném městě měla být tato služba dostupná na 100 %.
Ve vašem klíčku se uchovávají i data o osobním nastavení vašeho automobilu, takže
pokud například půjdete do půjčovny a vyberete si BMW, po aktivaci tohoto
„univerzálního klíče“ se automaticky nastaví sedadlo, volant, oblíbená rozhlasová stanice
a dokonce preferované destinace v navigačním systému.
Nový klíč od BMW zjednoduší také používání firemních aut. Jeho vlastník s ním
otevře všechny vozy, které bude mít k dispozici.
Zamkli jste si klíče ve voze nebo si nejste jisti, zda jste vůz před jeho opuštěním
uzamkli? Bez problému – stačí jeden telefonát do Zákaznického centra BMW a Váš
vůz Vám na dálku odemkneme nebo zamkneme. A abychom zajistili bezpečnost
této služby, obdržíte svůj jedinečný kód, díky kterému poznáme, že jste skutečným
majitelem Vašeho BMW. Dálkové funkce jsou součástí systému BMW
ConnectedDrive.
Firma pracuje na dalších možnostech, brzy bude například možné pomocí počítače
posílat do automobilu jakákoli data, například e-maily, hudbu a další. Automobil bude
ukládat do čipu v klíči informace o tom, kdy, kde a za kolik jste tankovali či navštívili
servis, takže budete mít přesný přehled o provozních nákladech, což ocení například
firmy a manažeři vozových parků.
Zpracoval: Patrik Baroch
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Historie
Článek cechmistra JUDr. Blažka Pavla ze Zpravodaje č. 4 – květen 1996
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Pokračování

Uzávěrka tisku: 5.12. 2009
Zpracovali: Ing. Dolejš, Bc. Císařová
Foto: Mahdal Boris

22

