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Z ÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
Zápis
z jednání představenstva cechu MZS,které se konalo dne 18.2.2010 v Brně
od 14,00hod-restaurace „Rudolf“ Ul.Metodějova 9a.
Účastníci: členové představenstva-viz prezenční listina.
Omluven Ing.Meisner-zajištuje 8.Společenský večírek cechu MZS na den 5.11.2010
/pátek/ od 17,00hod ve Vyškově hotel“Selský Dvůr“.
Představenstvo je usnášející.
5epřítomen- Ing.Miroslav Vladík zástupce firmy FAB s.r.o. Rychnov n/K.
k 31.1.2010 ukončen pracovní poměr a tím i členství v cechu MZS.
Zástupce dozorčí rady“ Ing.Koktan,Jan 5ovotný.
Představenstvo zahájil cechmistr Ing.Dolejš přivítal přítomné a požádal,aby jednání
představenstva mělo pracovní atmosféru. Dále představil Ing.Václava 5ovotného
zástupce firmy ROSTEX Vyškov s.r.o.,který byl pozván na zasedání
představenstva.Bylo dohodnuto,že na každé zasedání bude pozván jeden výrobce
zámkové techniky.Ing.5ovotný informoval o organizačních změnách ve firmě a o
nových výrobcích.Bylo dohodnuto uskutečnit dvě školení o těchto nových výrobcích
dne 18.3.2010 od 10,00hod a od 13,00hod v hotelu
ATRIUM“ ve Vyškově pro cca 10-12 osob.Firma Rostex Vyškov zajistí propagační
materiál a lektory.Organizační záležitosti cech MZS.
Dále byl představen Bc.Martin Trávník zástupce firmy Tempo Training-Consulting
s.r.o.,Komárkova 10,148 00 Praha 4,Tel:222 361 756
ohledně grantu
určeného na vzdělání zaměstnanců členů cechu MZS.„Projektu školení 100%
financovaný EU“ a z sociálních fondů.V grantu jsou veškeré náklady na
školení,ubytování,jídlo,projektový management,technika apod. Projekt je na 3 roky/
2011-2013/,pro 80-100 osob a cca 10 jednodenních školeních pro zaměstnance
členů cechu MZS. Představenstvo pověřuje Bc. Fráze projednat podrobnosti této
akce s Bc.Trávníkem v termínu do 15.3.2010 případně náhradní termín,dle zájmu
členů cechu MZS.
Cechmistr Ing.Dolejš informoval představenstvo cechu o „Zkouškách členů cechu
MZS“.V roce 2008 se uskutečnilo 5 jednodenních školeních k „5ouzovému otevírání
zámků a automobilů“v celkovém počtu 62 členů cechu.Přednášeli:Pan Bartoš
K.,Kohut V.,Mahdal B.,Ing.Dolejš,5ovotný Jan. Po dvou letech praxe a zkušeností
se přihlásilo ke zkoušce 10 členů cechu.Zkoušky se skutečnily dne 18.2.2010
v Brně.Zkušební komise cechu MZS: předseda Jan 5ovotný,členové Boris
Mahdal,Vlastimír Kohut a Ing.Dolejš.
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Cechmistr Ing.Dolejš předložil návrh na odměnu zkušební komisi ve výši 1 000,-Kč
na osobu za přípravu a zpracování zkoušek.Bylo hlasováno: 2 se zdrželi /pan
Beránek,pan Marák /ostatní bylo pro.Výhodu měli členové cechu ,kteří se v roce
2008-2009 zúčastnili školení,které pořádal cech MZS.
Výsledek zkoušky:6x výborně,1x dobře,1x neprospěl,2x omluveni –nemoc.V případě
zájmu dalších členů cechu budou zkoušky pokračovat.Osvědčení o školeních a
zkoušce může být doporučujícím dokladem pro Živnostenský úřad k získání Koncesní
živnosti-„Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. Cílem cechu
MZS by mělo být získat „Akreditaci vzdělávacího programu“ od Ministerstva
školství,mládeže a tělovýchovy“ dle zákona č.176/2009 Sb.

Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva dne 6.11.2009 ve Vyškově.
2. Zpravodaj č.1/2010 a Mimořádný Zpravodaj/-únor 2010/– informace o „ELF“
3. Příprava Valné hromady v 04-05/2010
4. Příprava hodnocení činnosti představenstva a jednotlivých členů /účast na
jednáních, plnění úkolů,příprava zprávy o činnosti představenstva cechu a pod./
5. Daňové přiznání za rok 2009, kontrola účetnictví DR a daňovou poradkyní
Ing.Preisslerovou
6. Stav financí a finanční záležitosti.
7. Diskuze¨
8. Příští zasedání představenstva cechu MZS

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva dne 6.11.2009 ve Vyškově
-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“.
k bodu 1-za jakých podmínek uzavřít přijímání do cechu
-zjistit podmínky přijímání v jiných zemích /Anglie,5ěmecko
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/
3

Odpověď na jednotlivé body zpracoval pan Marák-viz..příloha č.1 zápisu. Stanovisko
jednotlivých členů představenstva je různá až protichůdná /podle stanov nemůžeme
uzavřít přijímání nových členů, třídění zámečníků do kategorií I,II,III bylo již
zkoušeno v roce 2005, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní prodejen,nálepky 1-3
hvězdičky,podmínky s omezenou platností,snižování nebo zvyšování kategorie apod./
Toto rozdělení bylo zasláno všem členům cechu již dne 21.5.2008,ale zatím se nikdo
z členů do žádné kategorie nepřihlásil.
5ázor některých členů představenstva je: ne členy rozdělovat na kategorie,ale
zvyšovat u všech členů profesní a kvalifikační úroveň členů cechu,aby se cech MZS
stal profesionálním sdružením v oblasti mechanického zabezpečení v ČR.
Představenstvo znovu pověřuje Pana Maráka zpracovat návrh do kategorií a zaslat
členům cechu e-mail.Pokud bude zájem členů cechu MZS o toto zatřídění
provést vyhodnocení. Zprávu na příštím zasedání představenstva.

-Ztížnost firmy Winkhaus s.r.o. na firmu H+B s.r.o. Beránek L.St. ohledně
plagiátorství /distribuce chráněných klíčových polotovarů/.
Cechmistr Ing.Dolejš informoval představenstvo,že stejná stížnost na firmu H+B
s.r.o.byla projednávána na představenstvu cechu již v roce 2003 s žádostí o
zabránění v této činnosti a tím porušování etických zásad-viz.příloha č.2.
5a minulém představenstvu dne 6.11.2009 ve Vyškově Pan Beránek L.St.sdělil,že
soud vyhrál a po konfrontaci s firmou Winhaus s.r.o., sdělil,že plagiátorství se netýká
firmy H+B s.r.o.,ale firmy H+B plus s.r.o., syna Beránka L.ml.Dle obchodního
rejstříku je majetková účast stejná vč. statutárních orgánů –jednatel tzn.že
odpovědnost za firmu nezaniká.
5a dnešním zasedání znovu Pan Beránek L.St.opět sdělil,že soudní spor vyhrál a
žádá,aby přihláška do řad členů cechu firmy Winkhaus s..r.o. byla
zrušena.Ing.Dolejš odmítl revokovat usnesení z minulého představenstva.
Přihláška firmy Winkhaus s.r.o. bude předložena na VH 21.-22.5.2010 ve Ždáru n/S.
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2. Zpravodaj č.1/2010 a Mimořádný Zpravodaj –únor 2010 informace o „ELF“
Zpravodaj č.1./2010 byl pod heslem umístěn na www.cmzs.cz dne 15.1.2010.
Mimořádný Zpravodaj –únor 2010 o „ELF“.Překlad dokladů o „ELF“ z anglického
jazyka (Stanovy, přihlášky, poplatky ELF) zpracoval Ing.Buk,kterému bylo
poděkováno. Tento Mimořádný Zpravodaj-únor 2010 o
“ ELF“ bude graficky upraven a umístěn pod heslem na www.cmzs.cz k prostudování
všem členům cechu do 29.2.2010.5a VH se rozhodne hlasováním zda má cech MZS
vstoupit do „ELF“.Cechmistr Ing.Dolejš požádal o stanovisko
Ing.Buka k této problematice.Po detailním prostudování,sděluje,že v současnosti není
cech MZS připraven vstoupit do této Evropské organizace 18 zemí. /není
profesionalizace cechu /kancelář,placený sekretariát,placený aparát,vysoké náklady
na zasedání ELF-letenky apod. z toho vyplývájí vyšší členské příspěvky/.
5utno realizovat dle vzoru např. Gremium Alarm-AGA.
Ing.Buk předložil návrh na uskutečnění setkání s klíčníky „Asociaci“ v Rakousku
v 04-05/2010 k výměně zkušeností.Dopravu zajistí firma Kaba.
3. Příprava Valné hromady v 04-05/2010
Dle dohody s firmou TOKOZ a.s. se Valná hromada uskuteční ve dnech
21.-22.5.2010 /pátek-sobota/ ve Ždáru nad Sázavou. Zahájení VH 10,00hod ve firmě
TOKOZ a.s.- v jídelně.

21.5. 2010 PÁTEK
Od 17,00 - 18,00 hod

prezentace účastníků (občerstvení, káva, minerálka)
Hotel Tálský Mlýn
Od 18,00 – 20,00 hod školení firma Tokoz a.s.(konfereční sál)
Od 20,00 hod
ubytování Hotel „Tálský Mlýn“ ul. Zámek č. 18,
Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 625 501,
fax 566 624 938, e-mail: talskymlyn@cerum.cz.
Rezervaci, ubytování a platbu si hradí účastník sám.

22.5. 2010 SOBOTA
Od 8,00 – 9,30 hod
Od 10,00 hod

exkurze v závodě firmy Tokoz a.s.
zahájení Valné hromady ve firmě Tokoz a.s.(jídelna)

Pozvánka a program bude vytištěn ve Zpravodaji č.2/2010 a 14dní předem zaslán
poštou všem členům cechu MZS.
Mandátová komise:Čapek V.,Ptáčník J.a jeden člen z pléna
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5ávrhová komise:Ing.Buk,Mahdal B. a jeden člen z pléna
Řídící Valné Hromady:Bc.Fráz P. a kontrola usnesení z minulé VH
4. Příprava hodnocení činnosti představenstva a jednotlivých členů /účast na
jednáních, plnění úkolů,příprava zprávy o činnosti představenstva cechu a pod./
Cechmistr Ing.Dolejš požádal všechny členy představenstva o zaslání krátkého
hodnocení své činnosti za rok 2009 v představenstvu.
Zprávu o činnosti představenstva za rok 2009 zpracuje:Ing.Dolejš K,.Čapek V.
Mahdal B.

5. Daňové přiznání za rok 2009, kontrola účetnictví DR a daňovou poradkyní
Ing.Preisslerovou.
Kontrola účetnictví a hospodaření probíhá s daňovou poradkyní Ing.Preisslerovou
v Havířově.Je dohodnutý termín odevzdání daňového přiznání za rok 2009 v termínu
do 31.3.2010.
Dozorčí rada provedla dne 1.10.2009 ve Veverské Bítýšce dílčí kontrolu
hospodaření cechu MZS od 1.1.2009 do 30.9.2009 /pan 5ovotný,Urbanec,
Plachý-účetnictví je v pořádku,nebylo připomínek.
Dne 18.2.2010 v Brně provedla dozorčí rada kontrolu zbývajících 3 měsíců tj. od
1.10.2009 do 31.12.2009 /pan 5ovotný,Ing.Koktan v Brně a Plachý Z. dne 23.2.2010
v Hranicích. Hotovostní pokladna byla přepočítána ve výši 23 505,-Kč a souhlasí.
Dne 25.11.2009 v Brně bylo mimořádné zasedání dozorčí rady,kde bylo hodnoceno
školení cechu MZS za rok 2009.Finanční vyhodnocení zpracovala Bc.Císařová.
Uskutečnilo se 6 jednodenních školení /15.1.2009 Brno,22.1.2009 Klecany,14.3.2009
Havířov,25.4.2009 Brno,1.10.2009 Veverská Bitýška, 25.10.2009 Praha/. Dle
finančního rozboru došlo k úspoře 5 623,-Kč.

6. Stav financí a finanční záležitosti.
Stav BU k 31.12.2009
Pokladna k 31.12.2009

752 421,75Kč
23 505,00Kč

Stav členů cechu MZS k 31.12.2009 fyzických osob
Právnických osob
Celkem

92
27
119
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Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:
-Překlad dokladů o „ELF“ z anglického jazyka (Stanovy, přihlášky, poplatky ELF),
email ze dne 4.11. 2009. Zaslán představenstvu a dozorčí radě-informace.
- Překlad dokladů z anglického jazyka 2. Část, email ze dne 4.11. 2009 od Ing.Bukainformace.
- Pozvánka na konferenci „PORADE5STVÍ 2009“ z HK. Zasláno Bc. Frázovi dne
7.11. 2009.
- Pozvánka na konferenci TZ Praha 2009. Zasláno Bc. Frázovi dne 12.11. 2009
- Pozvánka na bezplatnou konferenci „Prosazování zájmů českých podnikatelů“.
Zasláno Bc. Frázovi dne 13.11. 2009.
- 5ávrh dopisu „Zatřídění činnosti dle živnostenského zákona“ na ministerstvo
průmyslu a obchodu od pana Maráka ze dne 17.11. 2009 s úpravou byl zaslán na
MPO Praha.
- Dopis „Zatřídění činnosti dle živnostenského zákona“. Zaslán na ministerstvo
průmyslu a obchodu odbor živnostenský, 5a Františku 32, Praha 1, 101 15. Zaslán
dne 20.11. 2009 s touto úpravou:
Činnosti prováděné našimi členy cechu MZS.
- Výroba-prodej-montáž-opravy
- 5ouzové otevírání
-Zápis ze setkání zástupců profesní unie a informace o projektech a výzvách
k projektům od Středního podnikatelského stavu, Husinecká 5, Praha 3. Zápis zaslán
dne 23.11. 2009 Bc. Frázovi.
- Pozvánka na setkání k tématu „Autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb.“ od HK ze
dne 23.11. 2009. Zasláno Bc. Frázovi.
- Pozvánka na konferenci „Prosazování zájmů českých podnikatelů v EU“. Pozvánka
zaslána dne 26.11. 2009 Bc. Frázovi.
- Pozvánka na seminář „Datové schránky – Praha“ dne 2.12. 2009 od HK. Zasláno
Bc. Frázovi dne 27.11. 2009.
- Aktualizace kontaktů cechu MZS v CRM pro HK. Zasláno a telefonicky upřesněno
s paní Hodůlkovou, tel. 266 721 468, dne 30.11. 2009-informace.
- Podnět k zajištění, respektování odpovídajícího soukromí zaměstnanců na
pracovišti pro HK. Zasláno Bc. Frázovi dne 30.11. 2009.
- Dopis a upřesnění doručovací adresy na finanční úřad pro Prahu 10. Zasláno dne
30.11. 2009.
-Aktualizace uživatele na www.lockpick.cz – informace ze dne 2.12. 2009
- Informace o stavebním veletrhu v Brně 2010. Termín konání je od 13.-17.4. 2010
na Brněnském výstavišti. Ze dne 1.12. 2009.
- Žádost o identifikaci plateb od HK ČR-odbor ekonomicko-správní ze dne 2.12.
2009-informace.
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- 5ávrh na technologické inovační centrum ČKD Praha. Aplikace pro řemeslníky a
drobné živnostníky jak ušetřit čas strávený s administrativou ze dne 2.12. 2009.
- Vánoční akce – sleva 50 % na nové objednávky od www.station.cz ze dne 2.12.
2009.
- Zápis z jednání představenstva cechu MZS,které se konalo 6.11. 2009 ve Vyškově.
Zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady dne 3.12. 2009.
- Pozvánka na seminář o dotaci na informační technologie a řešení elektronizace
firemních procesů od HK. Zasláno Bc. Frázovi 3.12. 2009.
- Projekt „Krizi navzdory“ od HK. Cílem projektu je aktivní pomoc v rozvoji
podnikatelského prostředí a to formou ocenění vybraných firem (slavnostní
vyhlášení). Ze dne 3.12. 2009.
- Seminář „Datové schránky“- Praha od HK,který se koná dne 15.12. 2009. Zasláno
Bc. Frázovi dne 3.12. 2009.
- Seminář „Strukturální fondy EU“ , které se konal 14.12. 2009. Zasláno Bc. Frázovi
dne 4.12. 2009.
- Vize firem pro rok 2010 od HK. Viz. www.komora.cz/Solvit. Doručeno dne 4.12.
2009.
- Vánoční Zpravodaj č. 5/2009 umístěn na www.cmzs.cz pod heslem dne 6.12. 2009.
- 5ovoročenky od HK ČR v české a anglické variantě. Zasláno dne 7.12. 2009.
- 5abídka na reportáž formou propagace cechu MZS „Klíčnici s klíči“. Zasláno
redaktorovi Janu Jiřičkovi, MF Plus dne 8.12. 2009. V současné době nabídku
nemohou využít, mají jiné témata. V budoucnu např. v roce 2010 zašle e-mail.
- Pozvánka na školení „Autorizovaných zástupců“,která se konala dne 11.12. 2009
na HK v ČR. Zasláno Bc. Frázovi dne 8.12. 2009.
- Omluva za neplánovaný výpadek www.station.cz, ze dne 8.12. 2009- informace.
- Vánoční přání a přání do 5ového roku 2010 zasláno všem členům cechu dne 9.12.
2009-informace.
- Připomínky pro HK „5ávrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neonizujicím
záření“ze dne 9.12. 2009.
- Projekt „Profesní organizace, nadace a neziskové organizace“ - seznam.cz .
Smlouva o spolupráci. Tabulku s veškerými informacemi o členech cechu zpracovává
Boris Mahdal s manželkou. Bude zpracována a zaslána do 31.12. 2009 Michale
Žáčkové koordinátorka projektu, seznam.cz. Jedná se o bezplatné umístění členů
cechu MZS na www.seznam.cz – firmy.cz. Ze dne 10.12. 2009.
-Žádost pana Švingala Jana z Teplic, o přiznání členského příspěvku pro rok 2010 ve
výši 500,- Kč jako starobní důchodce ze dne 8.12. 2009. Žádost předložit na VH.
- Plán školení členů cechu MZS na 1.pol.2010 ze dne 11.12. 2009-informace.
- 5abídka na doménu www.aktive24.cz ze dne 11.12. 2009-informace.
- 5abídka z HK na organizaci XXII. Sněmu HK ČR ze dne 11.12. 2009.
- Finanční vyhodnocení školení členů cechu MZS v roce 2009. Zpracovala Bc.
Císařová. Zasláno předsedovi dozorčí rady Ing. Koktanovi dne 13.12. 2009.
- Blahopřání PF 2010 od Mezinárodní obchodní komory v ČR ze dne 17.12. 2009.
- Prohlášení pro potřeby účetnictví za rok 2009 pro HK. Ze dne 17.12. 2009.
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- Blahopřání PF 2010 od Hospodářské komory ze dne 18.12. 2009.
- Hodnocení vaši firmy a služeb na www.moje.služby.cz. Ze dne 18.12. 2009.
Prezentace www.cmzs.cz byla na internetu zobrazena 556 x.
-Odvod 10 % členských příspěvků dle PŘ HK ČR za rok 2009 ze dne 21.12. 2009informace.
- Odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu –odbor živnosti. „Zatřídění činností
do živností“ -stanovisko ze dne 28.12. 2009.-Doporučený dopis.
-5ávrh na odměnu DPP Bc.Císařová za zpracování účetnictví a administrativní
práce pro cech MZS.Za 2.pololetí 2009. Měsíc 07-2 500,- 08-2 500,- 09,10,11,12 a
5 000,-Kč .Celkem 25 000,-Kč.Bylo hlasováno:2 se zdrželi/pan Beránek,pan
Marák/ostatní členové představenstva byli pro.
Rok 2010.
-E-mail všem členům cechu MZS“ Zatřídění činností do živností“ -stanovisko
Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.1.2010.
-Poděkování za blahopřání do nového roku 2010-informace
-Žádost,dopis na Min.průmyslu a obchodu o zaslání podmínek pro získání koncesní
živnosti“Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“
Ing.Plšková- MPO ze dne 6.1.2010.
-Termíny a osnova – plán školení členů cechu na 1.pol.2010
Přednášející:Ing.Koktan Petr,Patrik Baroch,Ryšavý Petr,5ovotný Jan,Ing.Schwarz
Oldřich,Evžen Ivanov,Gec Pavel,
Uvedená školení jsme nestihli uskutečnit z časových důvodů v roce 2009.
-Školení „Trezory od roku 1989 II.část “ vč. praktických ukázek.
Přesnášejicí: Jan 5ovotný a Ing.Schwarz-Brno-Veverská Bitýška.
Termín:09-10/2010
-Školení „Uvádění výrobků mechanických systémů na trh“ .Přednášející:
Ing.Koktanem a Pavel Gec-Klecany
Termín:22.4.2010 v Klecanech. Bude zaslána osnova školení.
-Školení „Konstrukce autozámků koncernu VAG II. část„/Škoda,W,Audi
apod./ Přednášející: P. Baroch a E. Ivanov- Klecany,Brno
Termín: 09-10/2010.
-Školení „Čipování a klonování autoklíčů“ Přednášející: Petr Ryšavý-Zlín
nebo Brno. Prosím o zaslání termínu a krátké osnovy školení.
Termín: zatím nesdělen
-Zatřídění činnosti do živnosti -stanovisko Min.průmyslu a obchodu pro získání
koncesní živnosti“Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ ze dne
8.1.2010.
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Text stanoviska MPO:
Koncesovaná živnost „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a
osob“-montáž systémů SGHK,montáž trezorů,bezpečnostních dveří,montáže
certifikovaných bezpečnostních mechanických zábranných systémů,nouzové
otevírání bytů a objektů zabezpečených mechanickými zábrannými systémy,
nouzové otevírání trezorů a automobilů. Dále činnosti spočívající v
montáži,opravách,údržbě,revizích a správě mechanických zábranných systémů,
dodatečně zvyšujících účinnost běžných standartu zabezpečení majetku a osob.
Z dopisu vyplývá,že k činnosti nouzové otevírání bytů,zámků,automobilů a
trezorů musí mít osoba,která chce provádět tuto činnost Koncesovanou živnost
"Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob".
Představenstvo doporučuje Všem členům,kteří provádějí tyto činnosti požádat na
Živnostenském úřadě o Koncesovanou živnost "Poskytování technických služeb k
ochraně majetku a osob".Získáním této živnosti dojde ke zvýšení profesní a
kvalifikační úrovně celého cechu MZS.
Dopis z MPO je vytištěn ve Zpravodaji č.1/2010.
-Seznam.cz-projekt Profesní organizace,nadace a neziskové organizace.
5epodařilo se najít v archivu spisovou značku z Min.vnitra.Zaslán Živnostenský list
cechu MZS ze dne 10.1.2010.
-Úprava www.cmzs.cz. Rozšíření úvodní stránky o: členové-velkoobchody a s.r.o. ze
dne 10.1.2010.-informace

-Seznam členů cechu MZS do projektu „Profesní organizace…“ na
www.seznam.cz/firmy. Tabulku zpracovala Paní Mahdalová-návrh na DPP
odměnu 2 000 ,-+daň ze dne 10.1.2010.Bylo hlasováno: 2 se zdrželi/pan
Beránek,pan Marák/ostatní členové představenstva byli pro.
-5ovela zákona o zaměstnanosti z HK. Zasláno k účasti Bc.Frázovi ze dne 11.1.2010.
-Přihláška za člena cechu Mgr.Blahák David,Olomoucká 499/130 Brno ze dne
11.1.2010.Stanovisko představenstva:Přihlášku zatím zamítnou.Pan Blahák Davit
musí vysvětlit,odkud má Cechovní list na své jméno podepsaný Ing.Koktanem.
-Stanovisko Min.průmyslu a obchodu-Podmínky pro získání koncesní
živnosti“Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ze dne
11.1.2010.Dopis bude vytištěn ve Zpravodaji č.2/2010.
-Prohlášení pro potřeby účetnictví za rok 2009 pro HK a zaplacení členského
příspěvků za rok 2009 ve výši 9 150,-Kč za cech MZS -ze dne 12.1.2010.
-5ávrh na spolupráci od Mezinárodní obchodní komory-otevření klubové kavárny
„Chamber s Café“ v Praze ze dne 12.1.2010.
-Smlouva o spolupráci: Sezam.cz,a.s. a cech MZS. Jedná se o neplacený zápis členů
cechu MZS na www.seznam.cz/firmy . ze dne 12.1.2010-informace bude vytištěna ve
Zpravodaji č.2/2010.
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-Dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu -ze dne 14.1.2010
Text dopisu: V příloze Vám zasílám několik "Osvědčení",která vydáváme členům
cechu po absolvování školení,které cechu MZS pořádá.Většinou se jedná o
jednodenní 8 hod. školení v počtu 10-12 osob. Protože se uskutečnilo v roce 20082009 asi 20 školení,máme v plánu v letošním roce uskutečnit "ZKOUŠKU" před
komisí cechu MZS a vydat "Osvědčení" o zkoušce - viz.příloha návrhu.
Prosím o prostudování uvedeného návrhu a stanovisko, zda v případě potřeby by
mohl člen cechu MZS předložit na příslušném Živnostenském úřadě tento doklad o
"Zkoušce".Současně bych zaslal ŽU potvrzení,že jmenovaný člen cechu MZS
absolvoval různá školení ,které pořádal cech MZS.
-Ochranná známka-logo cechu MZS uvedena na úvodní stránce www.cmzs.cz
Informace o cechu.Dále jsou zde umístěny:Jednací řád,Stanovy,Kodex
etiky,Živnostenský list č.j.ZO/0000028/96/JD,Osvědčení o zápisu ochranné známky
č.292386 do roku 2017,Čestné prohlášení člena cechu,Podmínky k přijetí za člena
cechu,Členský příspěvek člena cechu ve starobním důchodu.
-Rekapitulace vašich služeb v roce 2009,návštěvnost a uživatelé.
Prezentaci vaší firmy na internetu, zatím neplacenou, která byla k dnešnímu dni
zobrazena 560x, naleznete na této adrese: ze dne 15.1.2010.
http://firma.sluzby.cz/1046665-cech-mechanickych-zamkovych-systemu-cr
-„Projekt krize“ z HK Praha-Zasláno Bc.Frázovi ze dne 15.1.2010-informace
-Zpravodaj č.1/2010 se zimní tématikou zasláno všem členům cechu dne 15.1.2010.
-5ávrh na odměnu DPP Bc.Císařová za obsahové a grafické zpracování Zpravodajů
č.1,2,3,4,5/2009 a 5 000,-Kč .Celkem 25 000,-Kč. Bylo hlasováno:2 se zdrželi/pan
Beránek,pan Marák/ostatní členové představenstva byli pro.
-Prohlášení o počtu členů cechu MZS za rok 2009 pro účely sněmu HK ČR ze dne
19.1.2010.
-Evropská Policejní asociace.“Klikni si bezpečně na počítači“.5ávrh na spolupráci
ve výchovné a preventivní akci.Reklama v brožurce ze dne 19.1.2010.
-5abídka z HK“Staň se respondentem ankety měsíčníku KOMORA.CZ „ze dne
19.1.2010-informace.
-Informovali o převzetí serveru PrahaLive (na němž jste figurovali) a převodu dat na
Praha247.cz Vaše firma Cech mechanických zámkových systémů ČR má u nás nyní
zápis: http://firmy.praha247.cz/firma/477878-cech-mechanickych-zamkovychsystemu-cr/ ze dne 20.1.2010.
-Informace o změně názvu společností závod FAB, s.r.o. a FAB, s.r.o. odštěpný
závod FACEA ze dne 21.1.2010.
-Podmínky k získání Koncesní živnosti-"Poskytování technických služeb k ochraně
majetku a osob"- sdělení Min.průmyslu a obchodu-odbor živnosti.
E-mail zaslán Všem členům cechu MZS dne 21.1.2010.Dopis MPO vytisknout ve
Zpravodaji č.2/2010.
-5abídka na účinnou inzerci www.hyperinzert.cz ze dne 22.1.2010
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-Ukončení členství v cechu MZS Judr.Pavel Blažek prodejna RE5ESA5CE
Moskevská 367,Praha 10, 101 00 k 31.12.2009-/jiné pracovní aktivity/
nezaplacené členské příspěvky za rok 2009.Informovat VH ve Ždáru n/S dne 21.22.5.2010.
- ESF projekt - 100% hrazená z prostředků /dotace z EU/.Podpora na rozvoj
zaměstnanců členů cechu MZS-informace ze dne 25.1.2010-viz.začátek zápisu informace Bc.Trávník Martin
- PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE -"5ouzové otevírání bytů a automobilů".Termín
zkoušky dne 18.2.2010 v Brně od 9,00hod.Zkušební komise ve složení:předseda Jan
5ovotný /Brno/,členové Boris Mahdal –Olomouc,Vlastimír Kohut-Frýdek-Místek,
Ing.Dolejš-Havířov. Další termín zkoušky byl dohodnut na 18.3.2010 od 9,00hod
v Hotelu ASTRIUM ve Vyškově v případě ,že bude zájem z řad členů cechu.
-Z důvodů zahraniční cesty od 26.1.- 8.2.2010 pověřuji zastupováním funkce
cechmistra Pana Václava Čapka-1.zástupce cechmistra z Třince mobil: 777 006 032informace.
-Věštník „Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů
Čech,Moravy a Slezka“ Leden 2010.
-Ukončení členství v představenstvu cechu Ing.Miroslava Vladíka z důvodů skončení
pracovního poměru ve firmě FAB s.r.o. Rychnov n/K. k 31.1.2010.
-Pozvánka na „ 11.Reprezentační ples podnikatelů a manažerů“ z HK,který se koná
dne 6.2.2010 v Praze.
-Informace z HK „5ová exportní strategie ČR 2011-2016“ ze dne 29.1.2010.
-Informace z HK“EU 05/10 Konzultace Evropského Ombucmana ke směrnici o
pozdních platbách“ ze dne 29.1.2010.
-Poděkování Ing.Vladíkovi M.za dlouholetou práci v představenstvu cechu MZS
e-mail ze dne 29.1.2010.Bude zaslána písemná pozvánku na VH dne 21.-22.5.2010
ve Ždáru nad Sázavou.Bude zakoupen dárek v hodnotě 2 000,-Kč např.psací
souprava.
-Změna adresy ASSA ABLOY Czech+Slovakia,Dolnoměcholupská 1418/12 10200
Praha 10.Ze dne 1.2.2010.
-Změna názvu „FAB s.r.o. na „ASSA ABLOY Rychnov s.r.o.“-informace od Ing.Jiří
Holda R+D Manager-ze dne 2.2.2010.
-5abídka na prezentaci „Prague Fire + Sekurity Days 2010“ ,který se bude konat
dne 12.-14.10.2010 v Praze Veletržní palác Praha 7.Ze dne 3.2.2010.
-Upřesnění poštovní adresy:Kriminalistický ústav Praha,Strojnická 27,
PS62/KUP, 17089 Praha 7.Ze dne 4.2.2010.
-5abídka na „Akreditovaný seminář“Psychosociální dovednosti –prevence ohrožení
syndromem vyhoření“ v Brně dne 16.2.2010.
-Žádost o přeřazení firmy „WITTE 5ejdek,spol.s.r.o.“ do seznamu členů jako:
Členové-výrobci zámků.Ze dne 4.2.2010.
-Zpráva o činnosti cechu MZS pro HK za rok 2009,v souvislosti s přípravou
XXII.sněmu HK.Ze dne 5.2.2010.Zpráva zpracovaná a odeslaná dne 10.2.2010.
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-Seznam.cz-projekt Profesní organizace,nadace a neziskové organizace.Jedná se o
zobrazení Cechu MZS v katalogu firem a institucím www.seznam.cz –
firmy .cz.Ze dne 8.2.2010.
-Upřesnění fakturační adresy firmy ASSA ABLOY Rychnov s.r.o.Ze dne 8.2.2010.
-Předklad z anglického jazyka Ing.Buk “Auto Lockschmith Industry“.Tento materiál
nebude uváděn do Mimořádného Zpravodaje –únor 2010,netýká se přijetí cechu
MZS do „ELF“ ze dne 9.2.2010.Zpravodaj bude umístěn na www.cmzs.cz pod
heslem nejpozději do 28.2.2010.
-Seznam.cz. Zaslání náhledu z katalogu firem a institucí www.Firmy.cz ,kde je
promítnuta asociační vazba-profesní organizace-člen.Ze dne 10.2.2010-zkušebně cca
1měsíc..
-Zpráva pro HK o počtu členů cechu MZS a jmenování zástupců na XXII.sněm HK
který se bude konat dne 27.5.2010 v Kongresovém centru Jezerka v Seči
Ústupkách.Ze dne 10.2.2010.Za cech MZS se zůčastní:Ing.Dolejš,Bc.Fráz a Čapek V.
-Informace o „ELF Convention I5STA5BUL“.Ze dne 10.2.2010 v anglickém jazyce
–zasláno Ing.Bukovi..
-Pozvánka na zasedání představenstva cechu MZS,které se bude konat dne 18.2.2010
v Brně od 14,00hod. zástupce ROSTEXU Vyškov Ing.Václava 5ovotnéh . Jedním
z bodů bude prohloubení spolupráce mezi výrobcem zámkové techniky a cechem
MZS. Ze dne 11.2.2010. Dohodnuto školení firmy ROSTEX Vyškov s.r.o. dne
18.3.2010 v 10,00hod a 13,00hod.v hotelu ATRIUM ve Vyškově.
-Žádost- Ing.Dolejš Karel z Havířova o přiznání členského příspěvku na rok 2010 ve
výši 500,-Kč jako starobní důchodce od 1.3.2010.Žádost bude předložena na VH dne
21.-22.5.2010 ve Ždáru nad Sázavou.
-Průkazky cechu/zaslat foto-viz.pas/, budou rozdány na VH 21.-22.5.2010 ve Ždáru
n/S.Kdo bude mít zájem a vlastní Koncesní živnost bude mu zapsána do průkazky.
Stav financí a finanční záležitosti:
Výdaje od 17.10.2009 do 31.12.2009-pokladna
39,- kancel.potřeby-tiskopisy dne 3.11.2009
50,- kancel.potřeby-tiskopisy dne 3.11.2009
- 9 736,-hudební produkce,kult.program- dne 6.11.2009
- 168,-poštovné –známky dne12.11.2009
- 417,-poštovné dne 19.11.2009
- 201,-poštovné dne 20.11.2009
- 428,- kancel.potřeby náplň dne 24.11.2009
- 449,- tel,fax,internet 50% dne24.11.2009
- 700,-přeplatek- nocleh Ptáčník dne 26.11.2009
- 1 110,-poštovné-letáky s logem cechu dne12.12.2009
- 357,-kancel.potřeby –náplň dne 15.12.2009
- 432,-tel,fax,internet 50% dne 29.12.2009
-22 500,-DPP-Císařová 07-12/2009 dne 30.12.2009
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Příjmy od 17.10.2009 do 31.12.2009-pokladna
- 4 215,- tombola,prodej losů Vyškov dne 6.11.2009
- 2 000,- člen.příspěvek Vrábel dne 29.12.2009
- 5 000,- barevný leták Bc.Fráz dne 29.12.2009
8,- doplatek tel,fax,inter. dne 31.12.2009
Výdaje od 1.1.2010-pokladna
-756,-kancel.potřeby-n áplň bar. dne 7.1.2010
-540,- kancel.potřeby –xero papír dne 14.1.2010
-200,- silniční daň za rok 2009 dne 18.1.2010
-168,- kancel.potřeby-desky A4 dne 19.1.2010
-120,- kancel.potřeby- obálky dne 21.1.2010
-756,-kancel.potřby-náplň bar. Dne 25.1.2010
-348,- tel,fax,inter. 50% dne 26.1.2010
-100,- kancel.potřeby- obálky dne 26.1.2010
-1 135,- poštovné-faktury čl.příspěvků dne 27.1.2010
- 15,- poštovné dne 27.1.2010
Příjmy od 1.1.2010-pokladna
-300,- sam.s logem cechu dne 5.1.2010
-2 000,- člen.příspěvek 5ovotný dne 14.1.2010
Ostatní příjmy a výdaje jsou vedeny na BU- viz.výpis
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8. Příští zasedání představenstva cechu MZS
-5ávrh na příští zasedání představenstva po Valné hromadě dne 22.5.2010 cca
14,00hod ve Ždáru n/S.
-5ávrh na podzimní zasedání představenstva u příležitosti Mezinárodní výstavy FOR
ARCH Praha dne 23.9.2010 /čtvrtek/ od 9,00hod ve firmě EG-LI5E a.s. 5ádražní
62,Praha 5-Smíchov na pozvání Bc.Fráz Petr.
-5ávrh na zimní zasedání představenstva u příležitosti 8.Společenského večírku ve
Vyškově dne 5.11.2010 od 12,00hod.Hotel Selský Dvůr.
Zasedání představenstva probíhalo v nedobré atmosféře, opět nemělo pracovní
ráz,hádky mezi členy představenstva nadále pokračují.Ze strany pana Beránka,
pana Maráka s ostatními členy představenstva. 5ěkteří členové představenstva
z těchto důvodů předčasně opustili zasedání např.pan Mahdal.
Zpracoval:Ing.Dolejš.Projednáno s 1.zástupcem Václavem Čapkem a 2.zástupcem
Borisem Mahdalem .
Dne 22.3.2010

Ing.Dolejš Karel
Cechmistr cechu MZS
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Příloha č.1
Zpracoval:pan Marák
Bod 1)
Navrhnout valné hromadě změnu stanov.
Členstní v CMZS
1. Členem CMZS mohou být fyzické i právnické osoby pracující v oboru mechanických
zabezpečovacích systémů na základě příslušného oprávnění, nebo fyzické i právnické osoby
zabývající se profesně i zájmově problematikou ochrany majetku a osob.
2. Členem CMZS mohou být fyzické soby, které byly přijaty jako čestní členové. Čestní
členové mají stejná práva a povinnosti jako členové CMZS. Nevztahuje se na ně čl. 5 odst. 2
písm. b).
3. Noví žadatelé o členství jsou vedeni jako „čekatelé“ .Doporučeni pro přijetí za člena cechu
předloží představenstvo valné hromadě ke schválení přijetí za člena po splnění Podmínek
přijetí za člena cechu .
4. Členství se započítává od přijetí za člena valnou hromadou. Členství schvaluje valná
hromada.
5. Průkazem člena cechu je cechovní list nebo cechovní průkazem, který je platný 3 roky a je
možné po schválení valnou hromadou jeho platnost prodloužit.
Podmínky za přijetí dle bodu 3.Žadatel nesmí být trestan za činnost související s našim oborem
(trestní rejstřík) ,musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.Cech by neměl vystupovat
jako „školitel“konkurence z osob mimo členy cechu a za každou cenu zvyšovat svou
základnu.
Bod 3.
Již zpracován .
Prověří členové představenstva v sobě příslušném regionu včetně kopie příslušného
živnostenského oprávnění.Samozřejmě člen představensta musí sám splňovat
podmínky,které kontroluje , nebo představenstvo vybere člena z řad členů CMZS. Splnění
podmínek bude mít omezenou platnost např.2roky a bude kontrolováno - odjímáno , nebo
zvyšování kategorie.
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Návrh na upřesnění specializací a profesní úrovně členů cechu vypracovaný dle úkolu
představenstva cechu ze dne 12.4.2008 v Havířově.
Dne 12.5. 2005 proběhla v Opavě schůzka pověřených zástupců ve složení Marák , Beránek ,
Kuchař, Čapek. Je navrhováno níže prezentované prvotní základní členění členů cechu ,
které může být postupně dopracováno.Je to základ k předpokládaným jednáním o spolupráci
např. s pojišťovnami.
Na základě tohoto členění budou členové CMZS vyzváni k tomu,aby se sami přiřadili do
uvedených kategorií a v návaznosti bude ustanovena skupina pod vedením cechmistra ,
která prověří správnost zařazení členů cechu.To se týká i případných nových členů cechu.
ZÁMEČNÍCI I.KATEGORIE - kamenná prodejna , kompletní strojní vybavení prodejny
výroba zubových klíčů , důlkových klíčů , trezorových
klíčů , speciálních klíčů a autoklíčů , znalost výroby a
výroba sytémů SGHK , výroba čipových autoklíčů ,
montáže mechanického zabezpečení , otvírání bytů a
automobilů , široký prodejní sortiment zámků , kování a
klíčů skladem na prodejně
ZÁMEČNÍCI II. KATEGORIE - kamenná prodejna , výroba zubových klíčů , důlkových
klíčů , speciálních klíčů a autoklíčů,běžný prodejní
sortiment sortiment zámků,kování a klíčů skladem na
prodejně
ZÁMEČNÍCI III.KATEGORIE -pouze základní sortiment prodejny a vybavení na
výrobu zubových klíčů,běžný sortiment zámků
kování a klíčů skladem na prodejně
FIRMY SE SPECIALIZACÍ NA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ A AUTOMOBILŮ
FIRMY SE SPECIALIZACÍ NA TREZORY
VÝROBCI ZÁMKŮ-VELKOOBCHODY

17

Bod 4. - nálepky
Jelikož dle kategorizace jsou členové rozděleni do 3 úrovní prodejen , budou navrhnuty 3 druhy
nálepek (vlastě jedna ) s 1-3 hvězdičkami a motivem CMZS.Tyto nálepky by byly vytvořeny
i pro možnost polepu firemního automobilu.Další 3 druhy dle ostatního zatřídění
kategorizace.
Bod 5.
Nemá smysl před kategorizací a před prověřením,zda má dotyčný člen příslušné oprávnění
provádět činnost pro pojištovnz, policii nebo hasiče.
Bod 6.
Viz. bod 1 a 3.
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Příloha č. 2
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Z K O U Š K Y Č L E N Ů C E CH U M Z S
Zkoušky členů cechu MZS„Nouzovému otevírání zámků a
automobilů „dne 18.2.2010 v Brně.
V roce 2008 se uskutečnilo 5 jednodenních školeních k „Nouzovému otevírání zámků a automobilů“ kterého se
zůčastnilo celkem 62 členů cechu.Přednášeli:Pan Bartoš Karel,Kohut Vlastimír,Mahdal Boris,Ing.Dolejš,Karel a
Novotný Jan. Po dvou letech praxe a získaných zkušeností se přihlásilo ke zkoušce 10 členů cechu MZS.Zkoušky se
uskutečnily dne 18.2.2010 v Brně.Zkušební komise cechu MZS: předseda Jan Novotný,členové Boris Mahdal,Vlastimír
Kohut a Ing.Dolejš.
Výsledek zkoušky:6x výborně,1x dobře,1x neprospěl,2x omluveni –nemoc.V případě zájmu dalších členů cechu MZS se
budou zkoušky opakovat. .Osvědčení o školeních a Osvědčení o zkoušce může být doporučujícím dokladem pro
Živnostenský úřad k získání Koncesní živnosti-„Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. Cílem
cechu MZS by mělo být získat „Akreditaci vzdělávacího programu“ od Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy“ dle
zákona č.176/2009 Sb.Osvědčení o zkoušce bude předáno na VH dne 22.5.2010 ve Ždáru nad Sázavou.

Napsáno: 25.2.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr

2. termín zkoušky členů cechu MZS„Nouzovému otevírání
zámků a automobilů „dne 18.3.2010 ve Vyškově.
Již v 2.termínu se uskutečnily zkoušky k „Nouzovému otevírání zámků a automobilů“Ke zkoušce se přihlásilo 8 členů
cechu MZS.Zkoušky se uskutečnily dne 18.3.2010 v hotelu „ATRIUM“ ve Vyškově.Zkušební komise cechu MZS:
předseda Jan Novotný,členové Boris Mahdal a Ing.Dolejš Karel.
Výsledek zkoušky:5x výborně,3 x velmi dobře.V případě zájmu dalších členů cechu MZS se budou zkoušky opakovat.
Osvědčení o školeních a Osvědčení o zkoušce může být doporučujícím dokladem pro Živnostenský úřad k získání
Koncesní živnosti-„Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. Cílem cechu MZS by mělo být získat
„Akreditaci vzdělávacího programu“ od MŠMT dle zákona č.176/2009 Sb.
Členové cechu projevili zájem o opakování školení k „Nouzovému otevírání zámků a automobilů „ např. v 09/2010 a
školení „Přípravky k nouzovému otevírání produkce –Německo,USA,Anglie apod.“ např. v 10/2010.Jedná se o
překonání zámků a autozámků pomocí speciálních přípravků.
Osvědčení o zkoušce bude předáno na VH dne 22.5.2010 ve Ždáru nad Sázavou.

Napsáno: 19.3.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr
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I N F O R M A C E O V Ý S T A V Ě V K O L Í N Ě N/R.

Zájezd na výstavu do Kolína nad Rýnem
"EISENWARENMESSE" ve dnech 27.2.-1.3.2010 .
Skupina členů cechu MZS Ing.Dolejš K.Čapek V.,Mahdal B.Ptáčník J. navštívila výstavu v Kolíně
nad Rýnem "EISENWARENMESSE" ve dnech 27.2.-1.3.2010. Odjezd byl v sobotu z Ostravy 7,00
ráno, dále Brno,Praha a Kolín n/R. v 21,00hod s délkou cca 950km.Ubytování bylo zajištěno
v hotelu AO KOLN Neumarkt, Mauritiuswall Nr 64-66.
V neděli hned ráno po snídani,jsem odjeli na výstavu,kde jsme strávili celý den.Zajímaví
zahraniční vystavovatelé:Fimet Maniglie S.r.L.-Itálie /kliky ,štítky/,Kevron Plastic Pty.Ltd.Austria/barevné platové visačky/,IBFM-Itálie/závěsy,kování/,Baton Europe S.L./zámky,vložky,visací zámky/,Metalplus srl.-Itálie/poštovní schránky,schránky na klíče/,CF Technik
GmbH-Germany /speciální vrtáky/,Ruko GmbH-Germany/speciální frézy/,O.M.R.Torino-Itálie
/schránkové a šuplíkové zámečky/,Technomax s.r.l.-Itálie /trezory/, ETG.-Germany /dveře a
vrata/,KnockNLock-Germany /zámky/,GTV Schliez-Systeme GmbH-Germeny /zámky
,vložky,visací zámky/ a několik Čínských vystavovatelů.Z Českých vystavovatelů mělo zastoupení
Bučovice Tools-/řezné nástroje/,Tokoz a.s.-Ždár n/S. apod.Z výstavy si odvážíme spoustu dojmů a
mnoho propagačního materiálu.
Poslední den v pondělí jsme na pozvání Polských kolegů Ing.Mgr.Matyjase,který nám zajistil
návštěvu ve firmě A.WENDT GmbH Sonnenhang 17 D - 50127 BERGHEIM .Byli jsme osobně
přivítání panem Wendtem s pohoštěním a občerstvením. Měli jsme možnost vidět a prohlédnout si
nejnovější přípravky k nouzovému otevírání zámků a autozámků. Majitel firmy Wendt nás pozval
na výstavu,která se bude konat v Polsku-Poznaň v 04/2010,kde budou vystavovat také Německé
firmy.Současně tlumočil pozvání i pro další členy našeho cechu MZS k návštěvě firmy Wendt.Bylo
poděkováno za pozvání ,propagační materiál a katalog firmy Wendt.V odpoledních hodinách jsme
odjeli domů.
Napsáno: 10.3.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr
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Foto: Budova firmy A. WENDT GmbH, Bergheim

Foto: Přípravky firmy A. WENDT GmbH, Bergheim
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Š K O L E N Í R O S T E X V Y Š K O V s.r.o.
Školení - Novinky firmy ROSTEX Vyškov "Bezpečnostní
kování-nový typ BK RX" dne 18.3.2010 v Hotelu ATRIUM"
Vyškov od 10,00hod a 13,00hod.
Na pozvání Firmy ROSTEX Vyškov s.r.o. se uskutečnilo školení členů cechu MZS v Hotelu
"ATRIUM" Vyškov,Kroměřížská 449/4 ve dvou termínech: od 10,00hod a od13,00hod. V roce
2009 uzavřelo představenstvo cechu MZS s vedením firmy Ing.Hanákem V.-generálním ředitelem
a Ing.Novotným V.-vedoucí odbytu-export, vzájemnou dohodu o spolupráci.Naplněním této
spolupráce bylo uskutečnění tohoto školení.
Zahájení a přivítání účastníků provedl cechmistr Ing.Dolejš a představil obchodního ředitele
Ing.Horemuže Ondreje.Přednášející:Pektor Rostislav-vedoucí odbytu,Tencián Miloš-technický
rozvoj,Ryšánek Milan-vedoucí OŘJ
Téma : Bezpečnostní kování se zaměřením na nový typ BK RX.
Program :
1.Úvod
2.Technická řešení jednotlivých typů BK
3.Certifikace
4.Varianty nového typu BK RX
5.Obchodní informace
6.Diskuse
V prvním termínu od 10,00hod se zúčastnilo 12 členů cechu MZS a v druhém termínu od
13,00hod se zúčastnilo také 12 členů cechu MZS. Specialisté s firmy Rostex s.r.o. předvedli nový
typ bezpečnostního kování a ukázali výhody a jednoduchost montáže.Všem účastníků,byly
rozdány propagační materiály a bude zasláno osvědčení o školení.Závěr školení provedl
cechmistr Ing.Dolejš,který poděkoval firmě Rostex s.r.o. za velmi úspěšné školení.Současně
poděkoval za občerstvení a oběd všem účastníkům.Vyjádřil přesvědčení,že ve školeních se bude
v budoucnu pokračovat.
Napsáno: 21.3.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš – cechmistr
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Bezpečnostní kování – nový typ „BK RX“
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P O Z V Á N K A N A V H C E CH U M Z S
POZVÁNKA NA
VALNOU HROMADU CECHU MZS Č R
U příležitosti 16.let trvání cechu MZS - 19.4.1994
DNE 21 - 22.5. 2010 (PÁTEK – SOBOTA) VE FIRMĚ TOKOZ a.s. VE ŽĎÁRU NAD
SÁZAVOU
Termín konání:
Místo konání VH:

21.- 22. 5. 2010 (pátek – sobota)
Firma Tokoz a.s. Žďár n/ Sázavou od 10,0hod (jídelna)

21.5. 2010 PÁTEK
Od 17,00 - 18,00 hod

prezentace účastníků (občerstvení, káva, minerálka)
Hotel Tálský Mlýn
Od 18,00 – 20,00 hod školení firma Tokoz a.s.(konfereční sál)
Od 20,00 hod
ubytování Hotel „Tálský Mlýn“ ul. Zámek č. 18,
Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 625 501,
fax 566 624 938, e-mail: talskymlyn@cerum.cz.
Rezervaci, ubytování a platbu si hradí účastník sám.
22.5. 2010 SOBOTA
Od 8,00 – 9,30 hod exkurze v závodě firmy Tokoz a.s.
Od 10,00 hod
zahájení Valné hromady ve firmě Tokoz a.s.(jídelna)
PROGRAM:
1. Zahájení, přivítání hostů, pracovní předsednictvo /občerstvení káva,
minerálka/
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Kontrola usnesení z minulé VH ze dne 13. 6 .2009 ve S. Heřmanicích
4. Zpráva o činnosti představenstva cechu MZS od VH 13. 6. 2009 ve
S. Heřmanicích a za rok 2009.
5. Zpráva Dozorčí rady
6. Přijetí nových členů cechu MZS
7. Přestávka - společný oběd
8. Zpráva o hospodaření cechu a návrh rozpočetu na rok 2010
9. Organizační-různé
10. Diskuze
11.Usnesení- závěr
V případě nedostatečného počtu oprávněných účastníků Valné hromady, bude náhradní
VH svolána na stejný den v 10,20hod v souladu Jednacím řádem.
Za představenstvo Cechu MZS
Ing. Dolejš-cechmistr
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N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2010
Návrh rozpočtu Cechu MZS ČR pro rok 2010
POLOŽKA
Členské příspěvky
Školení
Úroky

Celkem

PŘÍJMY Kč
300.000,50.000,3.500,-

353 500,-

POLOŽKA
Zpracování zpravodaje
Uspořádání VH
Kancelářské potřeby
Poštovné, faktury apod.
Náklady na sekretariát
Náklady na školení
Telefon, internet,mobil
Příspěvek Hosp.
komora
Cestovné
Náklady na zas. předst.
www.stránky
Náklady na zas. DR
Zpracování daň.
přiznání
Reklamní předměty
Bankovní poplatky
Náklady na společ.
večírek
Rezerva

VÝDAJE Kč
25.000,30.000,8.000,3.000,35.000,60.000,17.000,12.000,-

Celkem

353 500,-

20.000,10.000,5.000,3.000,6.000,5.000,3.000,30.000,81.500,-

Návrh vychází z účetnictví za rok 2007, 2008 a 2009.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 22. 5. 2010
Ing. Dolejš - cechmistr
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ČL ÁNEK–CO JE ŽIVNOST
Co je to živnost a kdy hovoříme o živnostenském podnikání
Dle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených
živnostenským zákonem.
Takto definované vymezení živnosti je téměř shodné s definicí pojmu podnikání, která je uvedena
v § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní zákoník
však definuje, na rozdíl od živnostenského zákona, "podnikání", jako obecný pojem bez ohledu na
to, jakým zvláštním zákonem se konkrétní podnikatelská činnost řídí. Je totiž třeba mít na paměti,
že ne každá podnikatelská činnost je provozována v režimu živnostenského zákona. Tak například
činnost advokátů se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, činnost notářů zákonem
č. 358/1992 Sb., o notářích, činnost bank zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů atd. Výčet veškerých činností, které nejsou vykonávány v režimu živnostenského zákona
je uveden v § 3 tohoto zákona.
Definice živnosti uvedená v ustanovení § 2 živnostenského zákona obsahuje pojmové znaky, které
musí být splněny současně, aby bylo možno určitou činnost označit jako "živnost".
Těmito znaky jsou:
- soustavnost
- samostatnost
- provozování činnosti pod vlastním jménem
- na vlastní odpovědnost
- účel směřující k dosažení zisku
- činnost provozovaná za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Soustavnost je neurčitým pojmem, který získává na určitosti až na základě okolností konkrétního
případu. Obecně je pro soustavnost charakteristická určitá trvalost činnosti, třebaže je vykonávána
sezónně, nebo opakovaně při určitých příležitostech, byť nepravidelných. Příkladem může být
každoroční prodej vánočních stromků nebo velikonočních pomlázek. Z hlediska podnikatele lze
soustavnou činnost spatřovat především ve vlastním rozhodnutí tuto činnost vykonávat.
Samostatnost provádění určité činnosti lze spatřovat v tom, že podnikatel není při své
podnikatelské činnosti žádnou jinou osobou řízen, provádí svoji činnost nezávisle na jiných
podnikatelích a sám rozhoduje o tom, se kterým potenciálním obchodním partnerem vstoupí do
obchodně závazkových vztahů. Samostatným podnikatelem rovněž nemohou být profese, jako
např. prodavačka, řidič, ale i kuchař, číšník atp., tzn. osoby, které nerozhodují o svém místě a době
výkonu činnosti. Z uvedeného je tedy zřejmé, že nelze být zaměstnancem na živnostenský list.
Živnostenský list opravňuje jeho majitele k výkonu podnikání, nikoliv k zaměstnání.
Požadavkem provozování živnosti vlastním jménem se má na mysli provozování živnosti pod
svým jménem a příjmením, firmou nebo obchodním názvem ve smyslu ustanovení § 8 až 10
obchodního zákoníku. Z těchto ustanovení je především zřejmé, že pod firmou nemůže živnost
vykonávat fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku. Takový podnikatel činí právní
úkony pod svým jménem a příjmením. Za svým jménem a příjmením může užívat odlišující
27

dodatek nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu
s právními předpisy i dobrými mravy hospodářské soutěže.
Požadavek provozování živnosti na vlastní odpovědnost vyjadřuje podnikatelské riziko - riziko
podnikatelského rozhodování. Podnikatel odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
Předposledním pojmovým znakem živnosti je účel celého podnikání, a tím je zisk. Dá se říci, že
zisk je motorem podnikání obecně. Jestliže činnost není provozována za účelem zisku, nejedná se
o podnikatelskou činnost vůbec. Při posuzování této otázky není rozhodující, zda bylo zisku
skutečně dosaženo, ale původní úmysl podnikatele zisku dosáhnout.
Aby určitá činnost naplnila pojmové znaky živnosti, musí jít dále o takovou činnost, která není
vyloučena z režimu živnostenského zákona (viz ust. §§ 3 a 4 tohoto zákona). Teprve za splnění
i této poslední podmínky lze konstatovat (za předpokladu splnění i podmínek předcházejících), že
se jedná o živnostenské podnikání.

Zpracoval: Petr Jakobi
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HISTORIE
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Uzávěrka tisku 19.4.2010
Zpracovali: Ing. Dolejš, Bc. Císařová
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