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1) Z p r á v a o č i n n o s t i c e ch u M Z S za rok
2009 a od V H ze dne 13. 6. 2009
ve S v o b o d n ý ch H eř m a n i c í c h
Zpráva o činnosti představenstva cechu za rok 2009 a od VH ve
Svobodných Heřmanicích ze dne 13.6.2009.
Valná hromada 21.-22.5.2010 ve Ždáru nad Sázavou-Firma TOKOZ a.s.
Představenstvo cechu bylo zvoleno na VH dne 1. 3. 2008 ve Vyškově ve složení
v počtu 19 členů.Na VH dne 13.6.2009 ve Svobodných Heřmanicích
požádali o uvolnění:Koláček R.-Tokoz a.s.,Kuchař Z.-Hobes s.r.o.,Ing.Novotný
V.-Rostex Vyškov s.r.o.,Petr J.-Komas s.r.o./na žádost vedení firmy/.
Dále požádali o uvolnění: Ryšavý P.,Šimečka J,Sacher J., Říha O. /z
rodinných,zdravotních důvodů/.
Ing. Dolejš Karel- cechmistr
Čapek Václav- 1. zástupce cechmistra
Marák Ivo- uvolněn z funkce 2.zástupce cechmistra a přijal
funkci-oblastní vedoucí pro Polsko
Bc.Fráz Petr – člen představenstva
Beránek Ladislav-H&B člen představenstva
Ing. Meisner Ladislav- Rovel člen představenstva
Kohut Vlastimír- člen představenstva
Mahdal Boris – zvolen do funkce 2.zástupce cechmista
Mazač Stanislav -člen představenstva
Ing. Vladík Miroslav -člen představenstva za FAB s.r.o.
/ukončen pracovní poměr k 31.1.2010/
Ing.Buk Ivo- Kaba Gmbh,Praha od 17.2.2009
Ing.Schwarz Oldřich- zvolen na VH dne 13.6.2009
Jiří Ptáčník-kooptován do předststavenstva dle zákona
98/1991Sb.§ 194 na výjezdním zasedáním v Polsku
Wawrzkowizna dne 19.9.2009.

Havířov
Třinec
Opava
Praha
Cheb
Vyškov
Frýdek-Místek
Olomouc
Bobrovice
Rychnov n/K
Praha
Brno
Kroměříž

Dozorčí rada byla zvolena na VH dne 1. 3. 2008 ve Vyškově ve složení 5 členů.
Na VH dne 13.6.2009 byl 1 člen uvolněn do představenstva a 1 člen byl doplněn
do DR.
Ing. Koktan Petr Trezor test s.r.o.-předseda dozorčí rady
Novotný Jan -člen dozorčí rady
Plachý Zdeněk-člen dozorčí rady
Urbanec Jaromír-člen dozorčí rady
Axamann Jan- zvolen na VH dne 13.6.2009
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Klecany
Brno
Hranice
Šenov u Ostravy
Odry

Zasedání představenstva:
Dne 6.2.2009 Blučina u Vojkovic,13.6.2009 ve Svobodných Heřmanicích,
19.9.2009 jako výjezdní zasedání v Polsku- Wawrzkowizna,6.11.2009 ve
Vyškově a 18.2.2010 v Brně. Celkem 5 zasedání s průměrnou účastí 73% členů
představenstva.Pro pracovní zaneprázdnění nebo z rodinných a zdravotních
důvodů byla u některých členů představenstva jen 40% účast na zasedáních
představenstva.S konečným počtem 13 členů představenstva cechu MZS se
účast na zasedáních zlepšila.
Na každém zasedání představenstva se zúčastnil některý člen dozorčí rady.
Dne 13.6.2009 se uskutečnila VH ve Svobodných Heřmanicích.
Velmi dobrá spolupráce byla s Panem Václavem Čapkem a Borisem Mahdalem.
Mezi zasedáními představenstva se 8x uskutečnila pracovní setkání,kde se řešily
aktuální záležitosti,dále telefonické konzultace.
Poděkování Janu Novotnému, Ing.Schwarzovi ,Jaromíru Urbancovi a Pavlovi
Gecovi,kteří věnovali,kromě zasedání představenstva ještě několik dní svého
pracovního času na předání svých zkušeností na školení dne 15.1.2009 v Brně,
22.1.2009 v Klecanech,1.10.2009 Veverské Bítýšce.Dále poděkování Patriku
Barochovi a Evženu Ivanovovi za školení dne 25.4.2009 v Brně. Celkem se
uskutečnilo a zorganizovalo v roce 2009 - 7 školení s účasti 74 členů cechu
tj.62% .
Poděkování předsedovi zkušební komise cechu MZS Janu Novotnému a členům
komise Vlastikovi Kohutovi a Borisu Mahdalovi za realizaci zkoušek
„Nouzového otevírání zámků“dne 18.2.2010 v Brně a 18.3.2010 ve
Vyškově.Výsledek zkoušek: 11x výborně,3x velmi dobře,1xdobře,1x
neprospěl,2x omluveni nemoc.
Poděkování také Bc. Frázovi Petrovi z Prahy za mimořádně aktivní účast na
akcích pořádaných Hospodářskou komorou a tím reprezentaci cechu MZS jako
/ŽS/.
Poděkování také Panu Mazačovi,Ing.Meisnerovi,Ing.Vladíkovi za aktivní účast
na zasedáních představenstva cechu MZS.Ing.Buk zajistil překlad základních
informací ohledně „ELF“ z anglického jazyka. Ing.Bukovi je nutno také
poděkovat za překlad uvedených materiálů (Stanovy, přihlášky, poplatky ELF).
Statutárními zástupci za cech MZS s podpisovým právem u České spořitelny
Praha 10, Finanční úřad Praha 10, Živnost. úřad Praha 10 jsou:
Ing. Dolejš Karel-cechmistr
Čapek Václav-1. zástupce cechmistra
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Uvedení statutární zástupci mají podepsanou „Dohodu o hmotné odpovědnosti“.
Současně byla podepsána dohoda o provedení práce se Bc. Eliškou Císařovou
studentkou 4. ročníku VŠB-Ekonomické fakulty, která pro cech pracuje jako
účetní a administrativní pracovnice.
Stav členů k 31.12.2009

Fyzických osob
Právnických osob
Celkem

92
27
119

Oblast spolupráce s Hospodářskou komorou
-Pozvánka od HK na Pracovní debatu k „Liberalizaci obchodu a vnitřního trhu
na den 3.-4.2.2009 v Praze
-Členství v technicko-normalizační komisi za cech MZS / ŽS/.Doplnění názvu
komise a číslo.Za cech MZS se deleguje Ing.Koktan Petr
- Návrh spolupráce se sdružení „AMBO“ pro rok 2009 k aktuálním tématům
v oboru Mechanického zabezpečení – mechatronice.
- Oblast spolupráce „AGA“ za cech MZS byl delegován Ing.Koktan
-Pozvánka od HK na „Kulatý stůl“-téma krize v regionech-informace Bc. Fráz
-Pozvánka od HK na 15.ročník sympozium EDI ve dnech 16.-17.4.2009
v Praze-informace Bc. Fráz
-Žádost HK Praha o zasílání plánovaných informací,akcí cechu MZS do
časopisu „Komora.cz“-informace
-Nabídka „Nakladatelství FORUM s.r.o.“ Praha 5 na školení „Kontrola
bezpečnosti práce a požární ochrany“ dne 8.4.2009-informace
-Pozvánka na XXI. sněm HK,který se konal dne 28.5.2009 v Praze v 10,00hod
Česlice Praha-Aquapalace.Za cech MZS se zůčastnili: Ing.Dolejš,Václav
Čapek,Bc. Fráz
-Nabídka HK na přednostní a rychlé zpracování vyřízení žádostí o víza pro naše
obchodní partnery v zahraničí.VIP-významné zahraniční obchodní partneryinformace ze dne 20.7.2009
-Pozvánka HK na konferenci „Prosazování zájmů českých podnikatelů v EU
CRM: 01540767 ze dne 10.9.2009
-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
-Pozvánka z HK „Setkání zástupců „Profesní unie“ na den 20.10.2009 předáno
Bc.Fráz Petr.
-Podkladový materiál k jednání na HK „Profesní unie“.Pan Bc.Fráz Petr ve
spolupráci s Panem Gecem Pavlem zpracují „oborovou normu“zámečník-klíčník
- Pozvánka na konferenci „PORADENSTVÍ 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.
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- 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.
-Evropská Policejní asociace.“Klikni si bezpečně na počítači“.Návrh na
spolupráci ve výchovné a preventivní akci.Reklama v brožurce ze dne
19.1.2010.
-Nabídka z HK“Staň se respondentem ankety měsíčníku KOMORA.CZ „ze dne
19.1.2010.
-Poděkování Bc. Frázovi Petrovi z Prahy za aktivní účast na uvedených akcích
pořádaných HK a tím za reprezentaci cechu MZS jako ŽS (Živnostenského
společenstva) v Hospodářské komoře.
Oblast vzdělání a zvyšování kvalifikace-školení
- 15.1.2009 „Mechan. a elektron. trezorové zámky“–firma S-LOCKS s.r.o.,
Brno (10 osob).Přednášející:J.Urbanec,Ing.Schwarz
- 22.1.2009„Mechan.a elektron. trezorové zámky“–firma Trezortest
s.r.o.,Klecany (11 osob)
Přednášející Ing. Schwarz Oldřich, Urbanec Jaromír a Pavel Gec.
Také těmto účastníkům školení bylo odevzdáno „Osvědčení“ o školení.
- 14.3. 2009 „Přípravky k nouzovému otevírání zámků a autozámků“ Produkce
(Německo, USA, Anglie, Izrael, Polsko)- Hotel Formule Havířov. (14 osob)
Všem účastníkům školení byl vydán „Polský CERTYFILAT“ o absolvování
školení.Přednášející:Mgr.Ing.J.Matyjas,Mgr.Ing.R.Matyjas. S Polskými kolegy
bylo dohodnuto, že další školení bude 10/2009 pravděpodobně v Praze.
- 25.4.2009 „Konstrukce autozámků koncernu VAG“ (Škoda, W., Audi apod.)firma S-LOCKS s.r.o., Brno (14 osob).Přednášející:P.Baroch,E.Ivanov
- 10.9.2009 „Novinky a nové prvky bezpečnostní ochrany produktů Mul-TLock“ v Hranicích.( 14 osob).Přednášející:Ing.Libor Zuzik,Mgr.Daniel Pala.
- 1.10.2009 “Trezory do roku 1989“ Hotel „Nový Dvůr“ Veverská Bítýška.
(14 osob) .Přednášející:Jan Novotný,Ing.Schwarz
- 24.10.2009 „Přípravky k nouzovému otevírání zámků a autozámků“ Produkce
(Německo, USA, Anglie, Izrael, Polsko)- Firma EG-LINE a.s. Praha Bc.Fráz
Petr (11 osob).Všem účastníkům školení byl vydán „Polský CERTYFILAT“ o
absolvování školení. Přednášející:Mgr.Ing.J.Matyjas,Mgr.Ing.R.Matyjas.
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Celkem se uskutečnilo v roce 2009- 7 jednodenních školení a za účasti 74 členů
cechu převážně zámečníků-klíčníků.
Všichni účastníci školení potvrdili svým podpisem,že veškeré písemné a ústní
informace,které získali na školeních jsou DŮVĚRNÉ.Materiály písemné,
katalogy,CD,SW,které získaly na školeních jsou majetkem cechu MZS a je
zakázáno je kopírovat a rozmnožovat.Musí být v zájmu každého člena
cechu,aby důvěrné informace nebyly zneužity.
- Přihláška ke zkoušce „Nouzové otevírání bytů a automobilů“. Termín zkoušky
18.2. 2010 v Brně od 9,00hod.
-Školení ROSTEX Vyškov s.r.o. které se konalo dne 18.3. 2010 v Hotelu
Atrium, Vyškov v 10,00 a 13,00hod.
- Přihláška ke zkoušce „Nouzové otevírání bytů a automobilů“. Termín zkoušky
18.3. 2010 ve Vyškově od 9,00hod.
- Dopis z Ministerstva průmyslu a obchodu –odbor živnosti. „Zatřídění činností
do živností“ -stanovisko ze dne 28.12. 2009.
-Stanovisko Min.průmyslu a obchodu-podmínky pro získání koncesní živnosti
“Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ ze dne
11.1.2010.Dopis byl vytištěn ve Zpravodaji č.2/2010.
- ESF projekt - 100% hrazená z prostředků /dotace z EU/.Podpora na rozvoj
zaměstnanců členů cechu MZS-informace ze dne 25.1.2010- Bc.Trávník Martin.
V případě schválení projektu bude realizace dle zájmu členů cechu MZS 20112013.
-Informace z Ministerstva školství tělovýchovy a mládeže ohledně akreditace na
vzdělávací program, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob
jeho ukončení. Informace paní Vlčková, tel. 234 811 111-487 – ze dne 22. 3.
2010.
Oblast kulturního využití
-Tradiční 7.Společenský večírek členů cechu MZS s manželkami ve Vyškově
dne 6.11.2009 / pátek/ od 17,00 hod s programem-Hotel „Selský Dvůr“
Program:
18,00hod zahájení
20,00hod hudba-tanec vč.kulturního programu a tomboly
Na základě pozvání se zúčastnili společenského večírku kolegové z Polska.
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Oblast – informace - využití www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 1/2009 se zimní tématikou uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č. 2/2009 s velikonoční tématikou uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č.3/2009 obsahuje závěry a usnesené z VH dne 13.6.2009 ve
Svobodných Heřmanicích. uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č.4/2009 s podzimní tématikou uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č.5/2009 s vánoční tématiko uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č.1/2010 se zimní tématikou uloženo na www.cmzs.cz
Mimořádný Zpravodaj - únor 2010 o „ELF“ uloženo na www.cmzs.cz
Zpravodaj č.2/2010-Velikonoční uloženo na www.cmzs.cz
Využítí www.cmzs.cz stránek se velmi zlepšilo.
Informace o cechu obsahuje: Stanovy cechu,Jednací řád,Kodex etiky,Přihláška
za člena cechu,Podmínky k přijetí za člena cechu,Čestné prohlášení.Dále bylo
doplněno.Osvědčení o zápisu ochranné známky pod číslem 292389-ochranná
doba do 12.2.2017,Živnostenský list cechu MZS č.j.ŽO/0000028/96/JD,
Členské příspěvky členů cechu MZS ve starobním důchodu.
Aktuality: Bylo napsáno 11 článků o aktuálním dění v cechu MZS za rok 2009
a 7 článků již v roce 2010
Bazar: Využilo jen málo členů k výměně nebo prodeji zboží a strojů.
Diskusní forum: Nevyužil žádný člen cechu.
- Seznam.cz – projekt profesní organizace, nadace a neziskové organizace –
členů cechu MZS. Každý člen cechu MZS bude prezentován v obsahově,
grafické úpravě a uveden na www.seznam.cz v katalogu firem a institucí
Firmy.cz a produktů Mapy.cz. Využití tohoto projektu dojde k lepší prezentaci a
propagaci členů cechu v rámci celé ČR.Informace byla vytištěna ve Zpravodaji
č.2/2010.Nabídka registrace na Slovensku do katalogu Zoznam.sk, viz
www.zoznam.sk /firma, nabídka zaslaná kolegům členům cechu MZS na
Slovensko. Odpověď na email pana Chovana Romana Eurosafe Slovakia, s.r.o.
-Rekapitulace vašich služeb v roce 2009,návštěvnost a uživatelé.
Prezentaci naší 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
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Oblast spolupráce se zahraničím
- 15.-17. 5. 2009 Výstava „Konvent ELF 2009“ – Hotel Sofitel Victoria,
Varšava. Zúčastnilo se 9 zástupců cechu MZS. Uskutečnilo se jednání s „Polskie
stowarzyszenie licencionowanycvh serwisov kluczovych“ Bližší informace na
www.eurolockfed.com/members.htm.
- Na pozvání se ve dnech 19.-20.9 2009 Borki nad zalcewem Sulejowskym –
Polsko, uskutečnilo setkání s polskými klíčníky u příležitosti „XI. Zjazd Borki
2009“.zúčastnili jsme se celodenního programu. Odpoledne se uskutečnilo
jednání se zástupci „Polskie stowarzyszenie licenjonowanych serwiscow
kluczowych“-Prezident pan Jerzy Czeremaga a Wiceprezes Zygmunt Bilewicz.
Dále jednání se zástupcem „ELF“Pan Jaroslav Chont -Easteam European
direktor. Předal informace o „ELF“ ohledně přijetí cechu MZS ČR do „ELF“.
Obdrželi jsme plaketu k XI.ZJAZDU PSLSK 2009 a několik odznaků
PSLSK.Bylo tlumočeno poděkování za plaketu a za pozvání na tuto akci.
-Setkání Polských a Českých podnikatelů na Konzulátě Polské republiky
v Ostravě dne 19.6.2009.
-Zájezd na Výstavu do Kolína nad Rýnem „EISENWARENMESSE“
ve dnech 27.2.-1.3.2010 /sobota.neděle/
-Pozvánka na setkání s Polskými klíčníky ve dnech 3.- 6.6. 2010, Kompleks
Wypoczynkowy Šarlota Sp. z.o.o., Szalota 11, 83-400 Kościerzyna, tel. 058/686
77 55, tel. kom. 519 163 484, e-mail: magda@szarlota.pl, www.szarlota.pl – ze
dne 5. 5. 2010. Informace, tel:503 157 880, e-mail:olech@aog.pl
-Zájemce o spolupráci z Polska - zkoušení výrobků – ze dne 5. 5.2010. Jedná se
ohledně zkoušení certifikace a expertiz mechanických zábranných systémů,
výrobků, zámků, vložek apod. Informace zaslána Ing. Koktanovi.Adresa na
polského kolegu: Barszcz Jaroslaw "BARKEY" Firma zabezpieczeniowa, ul.
Dziurawcowa 20, 61 680 POZNAŃ mobil: 0048 501 78 06 16
e-mail:biuro@barkey.com.pl

Oblast spolupráce s výrobními podniky – výrobci zámků a stavebního
kování: / HOBES s.r.o.,FAB s.r.o.,ROSTEX VYŠKOV s.r.o., KOMAS
s.r.o.,TOKOZ a.s. a Spolupráce „MEZA“-asociace výrobců,zámků a stavebního
kování /
- 19.1. 2009 jednání zástupců cechu MZS a zástupců „MEZA“ Asociace
výrobců, zámků a stavebního kování v Horním Benešově.(TOKOZ a.s., HOBES
s.r.o., ROSTEX Vyškov s.r.o., TKZ – Polná s.r.o., ‚BERA s.r.o.).
- 4.2. 2009 jednání zástupců cechu MZS a vedení firmy FAB s.r.o. a ASSA
ABLOY Czech and Slovak, Rychnov nad Kněžnou. (Ing. Roman Adami –
ředitel Fab s.r.o., pan Karel Havlíček, zastoupení Ing. Bohunka a Ing. Vladík
Miroslav – výrobní manažer).
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- 5.3. 2009 jednání zástupců cechu MZS a vedení firmy KOMAS s.r.o.,
Komárov u Opavy.(Ing. Hajduková – jednatel firmy KOMAS a. s. a Jiří Petr –
odbyt. marketing KOMAS).
- 17.3. 2009 jednání zástupců cechu MZS a vedení firmy ROSTEX Vyškov
s.r.o. Vyškov. (Ing. Václav Hanák – gen. ředitel ROSTEX s.r.o. a Ing. Václav
Novotný –vedoucí obchodního úseku).
- 20.3. 2009 jednání zástupců cechu MZS a vedení firmy TOKOZ a.s., Žďár nad
Sázavou (Ing. Vladimír Chládek – generální ředitel a Robert Koláček –
obchodní ředitel).
S jednotlivými výrobci (TOKOZ a.s., HOBES s.r.o., ROSTEX VYŠKOV s.r.o.,
KOMAS s.r.o.) bylo dohodnuto uvolnění zástupců v představenstva cechu MZS
(pracovní zaneprázdnění 4-5x zasedání představenstva) s tím, že na jednotlivé
zasedání se pozve jen jeden výrobce zámkové techniky, kde se bude řešit
konkrétní situace a vzájemná spolupráce.
-Z firmy HOBES s.r.o.- výprodej výrobků-nadnormativní zásoby.Od členů
cechu MZS byl velmi dobrý ohlas,doporučuje se pokračovat i v roce 2009-2010
-Konference „SECURITY RORUM 2009“,která se konla ve dnech 17.18.6.2009 Hotel „Diplomat“ Rajecké Teplice-Slovensko-informace
-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.
-Časopis „EKOHOBES“ 2009/2010 firma HOBES s.r.o. Horní Benešov

Oblast propagace -využití loga cechu MZS
-Trička s logem cechu MZS /realizováno dle zájmu členů cechu//
-Samolepky s logem cechu MZS na osobní automobil /realizováno dle zájmu
členů cechu/
-Realizaci členských průkazů pro členy cechu s novým logem cechu
s doplněním o „Koncesní živnost“.
-Prezentace neplacená www.cmzs.cz na portále www.služba.cz-kompletní
katalog služeb.
-Vybavení klíčových služeb-mincovníky do prodejen,výroba klíčů.Návrh
Sedláček Tomáš-Lysá nad Labem . Výrobce mincovníků-firma byla požádána o
zpracování návrhu/cech zašle logo cechu/
- Návrh na barevný reklamní leták cechu MZS formátu A5 s novým logem
cechu MZS a na zadní straně reklama výrobců zámkové techniky.Vytištěno
20 000ks.
-Velkoplošná reklama 1.klíčový servis cech MZS v Lysé nad Labem. Na
velkoplošné reklamě je umístěno logo cechu MZS. – ze dne 20. 4. 2010.
Informaci umístit do Zpravodaje 3/2010
9

Oblast reklamy ve Zpravodaji cechu MZS
- Článek „ Pro Váš bezpečný domov firma ROSTEX s.r.o.“
- Článek „Dům zabezpečení kování ROSTEX s.r.o.“
-Návrh na vytištění článku o cechu MZS v časopise např.Mladá Fronta –Plus
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.
-Článek do aktualit o účasti členů cechu MZS na výstavě v Brně a na stánku
ASSA ABLOY Czech + Slovakia s.r.o. – ze dne 4. 5. 2010. Článek umístit do
Zpravodaje 3/2010
Oblast - ekonomická (snižování nákladů)
- Náklady na grafické zpracování Zpravodaje (snížení o 50% z 10 000,- Kč
na 5 000,- Kč).
- Nákup kancelářských potřeb ve velkoobchodu (náplň do tiskárny, xerox papír
apod.).
- Snížení cestovného (použití vlakového spojení) viz. účast na XXI. Sněmu HK.
- Použití osobního vozidla členů cechu MZS na různá zasedání HK /např.
Čapek Václav ,Bc. Fráz Petr/.
-Dohoda o „Uznání závazku a úhradě pohledávky“ Ing.Cvek ve výši 30 000,Kč akci Šiklův Mlýn.Průběžně placeno 1 000,-Kč měsíčně.Zaplaceno
k 30.4.2010 24 000,-Kč.Zůstává doplatit 6 000,-Kč.
Oblast - historie cechu MZS od 19.4. 1994 ve Zpravodaji CMZS
Od Zpravodaje č. 3/2008 jsme z archivu cechu MZS vytiskli některé zajímavosti
a informace o vzniku cechu MZS a jeho další činnost. Dopis z přípravného
výboru v Praze ze dne 19. 4. 1994 a Zpravodaj č. 1,2,3,/1995,Zpravodaj
č.4,č.5/1996.V historii cechu MZS budeme nadále pokračovat.
Funkce „Kronikáře cechu MZS“ není obsazena.
Zpráva o činnosti byla zpracována podle jednotlivých zápisů z jednání
představenstva.
Přílohou této zprávy o činnosti představenstva cechu MZS jsou grafy :
Č.1 Vývoj výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů) v období let 2006-2009
Č.2 Výnosy (přímy) a náklady (výdaje) kumulativně ve dvouletých cyklech
Č.3 Výnosy (přímy) celkem

Za představenstvo cechu MZS Ing. Dolejš,Čapek,Mahdal.
Dne 14.5.2010
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2) Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í c e c h u
z a r o k 2009
Zpráva o hospodaření Cechu MZS za rok 2009 pro VH
konanou dne 21.-22.5.2010 ve Žďáru nad Sázavou.
K 31.12. 2008 jsme měli na vybraných jednotlivých účetních kontech následující
částky:
Zpracovala: Bc. Císařová
Rok 2008

K 31.12. 2009 jsme měli na vybraných jednotlivých účetních kontech následující
částky:
Zpracovala: Bc. Císařová
Rok 2009
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<ÁKLADY-VÝDAJE

■ Kancelářské potřeby (tiskopisy, obálky, náplň do tiskárny apod.) v částce 14 231,- Kč (účet
501000)
■ Nákup drobného hmotného majetku (PC Acer EX5630Z - 13 590,- Kč, tiskárna HP F 4180
– 1 189,- Kč, baterie do mobilu – 799,- Kč, laminátor L142 – 1 496,- Kč, projektor
P1270XGA – 16 053,- Kč, vyřazení starého PC ASUS M67 – 500,- Kč) v částce 33 627,Kč (účet 501110)
■ Prodané zboží (barevný leták s logem cechu MZS A5 v počtu 20 000ks) v částce 16 660,Kč (účet 504000)
■ Cestovné (automobil, vlak) v částce 32 629,- Kč (účet 512000)
■ Náklady na reprezentaci (občerstvení představenstvo, dozorčí rada, valná hromada,
tombola, společenský večírek, kulturní program) v částce 65 739,- Kč (účet 513000)
■ Ostatní služby (mobil Cech 01-12/09) v částce 17 227,93Kč (účet 518000)
■ Ostatní služby – telefony (tel.,fax.,internet 50 %, 01-12/09) v částce 5 533,- Kč (účet
518100)
■ Poštovné (známky, letáky) v částce 8 471,- Kč (účet 518200)
■ Školení cechu (Havířov, Praha, Klecany, Brno apod.) v částce 106 026,- Kč (účet 518300)
■ Nákup drobného NM – software (Pohoda licence 2, servis) v částce 4 000,- Kč (účet
518400)
■ Účetní a daňové služby (daňová poradkyně, školení) v částce 13 500,- Kč (účet 518600)
■ Ostatní služby nedaňové (Hospodářská komora, členský příspěvek za rok 2009) v částce
9 300,- Kč (účet 518800)
■ Mzdové náklady (zpracování účetnictví,zpracování Zpravodajů č.1,2,3,4,5-DPP Císařová,
DPP Baroch-školení) v částce 92 900,- Kč (účet 521000)
■ Bankovní poplatky (poplatek BU) v částce 4 184,50Kč (účet 549000)
■ Jiné ostatní náklady-přeplatky (doúčtování) v částce 0,07Kč (účet 549999)

VÝ<OSY-PŘÍJMY

■ Tržby z prodeje služeb (barevný leták s logem cechu) v částce 20 000,- Kč (účet 602000)
■ Tržby z prodeje služeb (trička s logem cechu) v částce 2 927,- Kč (účet 602100)
■ Tržby z prodeje služeb (samolepky s logem cechu) v částce 3 700,- Kč (účet 602200)
■ Školení (Havířov, Praha, Klecany, Brno) v částce 137 500,- Kč (účet 602300)
■ Úroky (za 01-12/09) v částce 3 927,59Kč (účet 644000)
■ Jiné ostatní výnosy (tombola, prodej losů) v částce 4 215,- Kč (účet 649000)
■ Přijaté členské příspěvky (fyzické, právnické osoby) v částce 327 700,- Kč (účet 684000)
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Účetnictví cechu MZS za rok 01-09/2009 bylo zkontrolováno dozorčí radou dne 1.10.
2009 ve Veverské Bítýšce a za celý rok 2009 bylo zkontrolováno dozorčí radou dne
18.2. 2010 v Brně, 23.2. 2010 v Hranicích a 18.3.2010 ve Vyškově.
Účetní Bc. Císařovou bylo na žádost dozorčí rady, zpracovány tyto materiály:
- cestovné cechu MZS 01-09/ 2009 dne 25.11. 2009
- finanční vyhodnocení školení členů cechu MZS za rok 2009 dne 13.12. 2009
- srovnání finančních nákladů činnosti představenstva cechu MZS za léta 2006 a
2009 dne 17.3. 2010.
Kontrolu účetní a zpracování daňového přiznání cechu MZS (právnických osob)
zpracovala daňová poradkyně Ing. Preisslerová, která konstatovala, že účetnictví je
v pořádku. Daňové přiznání bylo odevzdáno na FU Praha 10, dne 29.3. 2010.
Dohoda o uznání dluhu Ing. Cveka ve výši 30 000,- Kč. K 30.4. 2010 zaplaceno
24 000,-Kč. Zbývá zaplatit 6 000,- Kč.
STAV ČLE<SKÉ ZÁKLAD<Y CECHU MZS K 1.1. 2010
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

92
27
119

STAV MAJETKU CECHU MZS K 31.12. 2009

Aktuální hodnota drobného majetku

6

Zpracovali: Ing. Dolejš, Bc. Císařová
Projednáno na VH dne 22. 5. 2010 ve Žďáru nad Sázavou

13

35 739,00

14
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3) Z p r á v a o č i n n o s t i d o z o r č í r a d y
Zpráva o činnosti DR CMZS za období 06/2009 VH Heřmanice do 05/2010 VH Žďár/ S

1) Obecně:
-

DR pracovala v tomto období v pozměněném obsazení – po VH v Heřmanicích
nahradil v DR pana Ing. Oldřicha Schwarze pan Jan Axman. K další změně od
zvoleného obsazení DR nedošlo.

-

V průběhu tohoto období byli všichni členové DR pravidelně informováni o činnosti
cechu prostřednictví e-mailových zpráv zasílaných sekretariátem cechu, předsedou DR
a přímou účastí jednotlivých členů DR na zasedání představenstva cechu.

-

Na každém zasedání představenstva cechu byl vždy přítomen minimálně jeden člen
DR.

2 ) Zasedání DR:
V předmětném období se uskutečnili dvě řádná zasedání DR a to 20.11.2009 v Brně (
přítomni všichni členi DR, pan Ladislav Beránek str., cechmistr Ing. Karel Dolejš a 1.
zástupce cechmistra pan Václav Čapek ) a dne 18.03. 2010 ve Vyškově ( omluven pan
Jan Novotný – účast na zkouškách cechu ). Předmětem obou jednání byl především
průběžný dohled nad hospodařením cechu a průběžné vyhodnocení jeho činnosti –
závěry viz dále.
3) Dozorčí rada konstatuje:
-

Na VH cechu v Heřmanicích došlo k podstavné změně ve složení představenstva
cechu – snížení počtu členů představenstva - zejména o zástupce výrobců a volbě
případně kooptaci nových členů/a. DR považuje tuto změna za méně obvyklou a
doporučuje takto rozsáhle změny řešit pouze na volební VH. Pokud bychom při každé
VH provedli obdobné změny, mohlo by se lehce stát, že na konci volebního období,
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by bylo složení představenstva cechu jiné, než které bylo řádně zvoleno. Na druhou
stranu DR chápe, že nelze nikoho k práci v představenstvu nutit.
-

Za předmětné období došlo k zintenzivnění činnosti cechu – viz počet uskutečněných

akcí – školení, jednání představenstva atd. viz. zpráva o činnosti
- Bylo prověřeno řízení finančních toků v cechu a účetnictví za rok 2009, přičemž
nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily jeho odsouhlasení DR.
- Došlo k vytvoření neformálního užšího vedení cechu ve složení pan Dolejš, Čapek a
Mahdal.
- Došlo k určité poloprofesionalizaci výkonu funkce cechmistra ( částečné proplácení
nákladů cechem ).
- DR kladně hodnotí, že se podařilo navýšit tržby cechu z prodeje zboží a služeb. Na
druhou stranu došlo i k navýšení výdajů, a to prakticky u všech evidovaných položek. Podle
předložených materiálů hospodařil cech v roce 2009 s mírným přebytkem – 75 941, - Kč.
4) Dozorčí rada doporučuje:
-

Pokračovat v činnosti cechu v rámci zahájeného jejího zintenzivnění.

-

Zpracovat manuál pro schvalování služebních cest v rámci činnosti cechu, které jdou na

náklady cechu – schválit představenstvem cechu a zveřejnit ve zpravodaji.
-

Zpracovat manuál pro provádění zkoušek cechu při kterém je vydáváno osvědčení s logem

cechu - schválit představenstvem cechu a zveřejnit ve zpravodaji.
-

Vytvořit postupně systém akreditovaného vzdělávání v oblasti zámkařství s následnou

vazbou ne přezkoušení a vydání osvědčení, respektive cechovního listu.
V Klecanech: 18. května 2010
Zpracoval: za DR – Petr Koktan
Připomínkováno a odsouhlaseno členy DR
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4) V i z e a p l á n č i n n o s t i p ř e d s t a v e n s t va
c e ch u n a r o k 2010 - 2011
Vize a plán činnosti představenstva cechu na rok 2010 – 2011
Hlavním úkolem představenstva cechu MZS v roce 2008 a 2009 bylo zvýšení
vzdělání a kvalifikace formou školení a proto představenstvo cechu bude pokračovat
v dalších školeních.Vzdělání je hlavním předpokladem konkurenceschopnosti.
- Pokračovat v projektu profesní organizace, nadace a neziskové organizace členů
cechu MZS. Každý člen cechu je prezentován v obsahové a grafické úpravě na
www.seznam.cz v katalogu firem, www.firmy.cz. Stejná nabídka registra je i ve
slovenském katalogu www.zoznam.sk
- Uskutečnit školení „Konstrukce autozámků koncernu VAG“ (Škoda, W., Audi
apod.) Klecany v 09-10/2010. Přednášející členové cechu MZS Patrik Baroch
z Nejdku a Evžen Ivanov ze Sokolova.
- Uskutečnit školení „Přípravky k nouzovému otevírání zámků a autozámků“
Produkce (Německo, USA, Anglie, Izrael, Polsko). Přednášející Polští kolegové
v 10/2010 např. v Praze.
- Uskutečnit školení „TREZORY OD ROKU 1989 – I. ČÁST“ vč. praktických
ukázek. Přednášející Jan Novotný, Ing.Schwarz ,Urbanec v Brně v 09-10/2010.
- Školení „Uvádění výrobků mech. systémů na trh“ Přednášející ing. Koktan, Pavel
Gec v Klecanech v 09-10/2010.
-Nabídka na seminář SuperKey – programování klíčů na vozech VW, Audi, Škoda,
Seat od firmy HR Carsoft, s.r.o., Brno, Ing. Richter Martin – ze dne 16.3. 2010
- Zaměřit činnost cechu na čerpání EU fondu pro činnost cechu. Na projektu školení
100% financovaný EU. Školení určené na vzdělání zaměstnanců, členů cechu MZS v
letech 2011-2013. Viz. TEMPO TRAINING + CONSULTING s.r.o., Praha 4.www.tempo.cz
-Školení „Nouzové otevírání zámků a automobilů“v Brně“.Přednášející:
Jan Novotný,Ing.Dolejš,Mahdal,Kohut.
-Zkoušky k „Nouzovému otevírání zámků a automobilů“ v Brně“.Předseda komise:
Jan Novotný,členové Ing.Dolejš,Mahdal,Kohut.
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- Pokračovat ve spolupráci s AGA ve vztahu k orgánům státní zprávy stálý zástupce
Ing.Koktan Petr
- Pokračovat ve spolupráci s Polskými klíčníky - vzájemná výměna delegací a
zkušeností v oblasti zámkové techniky. Na základě pozvání se zúčastnit setkání s
Polskými klíčníky ve dnech 3.- 6.6. 2010, Kompleks Wypoczynkowy Šarlota Sp.
z.o.o., Szalota 11, 83-400 Kościerzyna, tel. 058/686 77 55, tel. kom. 519 163 484, email: magda@szarlota.pl, www.szarlota. Informace, tel:503 157 880, email:
olech@aog.pl
- Zvyšovat kvalifikaci a vzdělání členů cechu formou školení,seminářů,výstavy a
pod.
- Zajistit výměnu členských průkazů s novým logem cechu/zaslat foto/.
-Doplnit u většiny členů cechu MZS „Koncesní živnost - Poskytování technických
služeb k ochraně majetku osob“.Povinná pro montáž bezpečnostního kování a
nouzové otevírání zámků a automobilů.
-Návrh na školení „Novinky zámečnických výrobků Slovenských firem“.Firma
„Marie s.r.o.“ Nižná-Slovensko v 09-10/2010.
- Uskutečnit tradiční „8. Společenský večírek členů cechu MZS“ s manželkami se
uskuteční dne 5.11.2010 od 17,00hod /pátek/ Hotel „Selský Dvůr“ ve
Vyškově/hudba,kulturní program,tombola/.

Projednáno v Valné hromadě dne 22.5. 2010 ve Žďáru nad Sázavou.

Zpracoval: Ing. Dolejš, Čapek, Mahdal
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U s n e s e n í z ř á d n é VH k o n a n é dne 22.5. 2010
ve firmě TOKOZ a.s. – Ž ď á r nad S á z a v ou
Usnesení z řádné VH konané dne 22.5. 2010 ve firmě TOKOZ a.s.
Žďár na Sázavou
1. Valná hromada bere na vědomí.
- Kontrola usnesení z minulé VH ze dne 13.6. 2009 ve Svobodných Heřmanicích
-Zprávu o činnosti cechu MZS za rok 2009 a od VH ze dne 13.6. 2009 ve
Svobodných Heřmanicích.
- Zpráva o činnosti DR.
- Zpráva o hospodaření cechu MZS za rok 2009, stav členské základny a stav
majetku cechu MZS k 31.12. 2009 .
- Předání „Osvědčení“ o zkoušce členů cechu ve dnech 18.2. 2010 v Brně a 18.3.
2010 ve Vyškově.
- Členský příspěvek pro rok 2010 starobní důchodce dle stanov cechu MZS ve výši
500,- Kč - Švingal Jan – Zabrušany od 19.4.2009 (viz.žádost)
- Ing. Dolejš Karel – Havířov od 1.3. 2010 (viz. žádost)
- Informaci o spolupráci mezi cechem MZS a Hospodářskou komorou za rok 2009
předloženou Bc. Frázem aktivně se zúčastňovat akcí HK v roce 2010.
- Informaci o projektu profesní organizace, nadace a neziskové organizace členů
cechu MZS. Každý člen cechu je prezentován v obsahové a grafické úpravě na
www.seznam.cz v katalogu firem, www.firmy.cz. Stejná nabídka registra je i ve
slovenském katalogu www.zoznam.sk
- Informaci k žádosti o vstupu do „ELF“ European Lockschmit Federation
- Předání Čestného uznání a věcného daru pro Ing.Miroslava Vladíka –zástupce
firmy FAB Rychnov n/K. za dlouholetou úspěšnou činnost v představenstvu cechu
MZS. /K 31.1.2010 ukončil pracovní poměr ve firmě FAB s.r.o./
- Návrh na počet členů představenstva na příští volební období 2011-2013 a to 5 - 7
členů představenstva
2. Valná hromada schvaluje-souhlasí
- Zprávu o hospodaření cechu za rok 2009 – zpracovanou Bc. Císařovou a rozpočet
na rok 2010-2011.
- Vizi a plán činnosti představenstva cechu MZS na rok 2010/2011.
- Delegáci na XXII. sněm HK, který se bude konat dne 27.5. 2010 v kongresovém
centru Jezerka v Seči Ústupkách (Ing. Dolejš, Čapek, Bc. Fráz)
- S kooptací Jiří Ptáčník-Kroměříž do předststavenstva dle zákona 98/1991 Sb.§ 194
na výjezdním zasedáním v Polsku Wawrzkowizna dne 19.9.2009 jako 13 člena do
představenstva cechu MZS.
- S tříčlennou etickou komisí, kterou navrhne představenstvo cechu MZS. Tato
komise prověří zda stížnost je opodstatněná a nebo neoprávněná. Závěr sdělí
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představenstvu cechu a následně VH rozhodne o vyloučení z cechu MZS. Kodex
Etiky musí respektovat každý člen cechu. Bude zpracována osnova etické komise.
- Se vstupem do „ELF“. Většina členů byla pro s výhradou podpoření tohoto
stanoviska ostatních členů cechu emailem a dodatečné schválení na mimořádné VH
dne 5.11. 2010 ve Vyškově u příležitosti Společenského večírku.
- Potvrzuje ve funkci cechmistra Ing.Dolejše na poslední rok funkčního období.
-Souhlasí s odměnou 5 000,-Kč + daň měsíčně pro cechmistra / nástup do starobního
důchodu k 1.3.2010/
Přijetí nových členů:
Csaba Vanya
Basl Jiří
Ing. Kameníček
Ing.Pulda Milan,Radek Jireš
Mgr. Blahák David
Matyščák Pavel

Firma MAUER
Fima Gepard
Obchodní činnost-velkoobchod
Winkhaus CR, s.r.o.
Zámečnictví
Zámečnictví

Nové Zámky
Chrudim
Brno
Mnichovice
Brno
Proboštov

Nově přijatí členové cechu MZS: zaplatí členských příspěvek 2000,- Kč
nebo 5000,- Kč, obdrží Členský list na 2 roky a po dvou letech cechovní list,
používat logo cechu MZS. Podepsat Čestné prohlášení a Kodex etiky HK.
Ukončení členství k 31.12. 2009
Janíček Svatopluk
Pokorný Ivo
Judr. Blažek Pavel

Vojkovice /důchod/
České Budějovice /jiné prac. aktivity/
Praha /jiné prac. aktivity/

3. Valná hromada ukládá členské základně
-Plnit členskou povinnost a včas platit členské příspěvky nejpozději v termínu do
30.6.2010.
-Aktivním přístupem všech členů cechu zajistit další rozvoj cechu a vzájemnou
výměnu zkušeností mezi členy cechu u příležitosti školení a seminářů.
- Platit členské příspěvky přesně podle registrace v cechu, tuto povinnost nepřenášet
na další osoby – shodně tak vykazovat svou příslušnost k cechu, pouze v rámci osoby
platící členské příspěvky - tedy dodržovat Etický kodex cechu a Etický kodex HK ke
kterému se všichni přihlásili.
- Aktivně přispívat do Zpravodaje cechu – nové informace, informace o činnostech
svých firem apod., včetně fotografií svých prodejen.
-Doplnit u většiny členů cechu MZS „Koncesní živnost“-Poskytování technických
služeb k ochraně majetku osob“
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4.Valná Hromada ukládá představenstvu cechu MZS:
- Zaměřit činnost cechu na čerpání EU fondu pro činnost cechu. Na projektu školení
100% financovaný EU. Školení určené na vzdělání zaměstnanců, členů cechu MZS
v letech 2011-2013. Viz. TEMPO TRAINING + CONSULTING s.r.o., Praha 4. Viz
www.tempo.cz
- Pokračovat ve spolupráci s AGA ve vztahu k orgánům státní zprávy stálý zástupce
Ing.Koktan Petr
- Pokračovat ve spolupráci s Polskými klíčníky - vzájemná výměna delegací a
zkušeností v oblasti zámkové techniky. Na základě pozvání se zúčastnit setkání s
Polskými klíčníky ve dnech 3.- 6.6. 2010, Kompleks Wypoczynkowy Šarlota Sp.
z.o.o., Szalota 11, 83-400 Kościerzyna, tel. 058/686 77 55, tel. kom. 519 163 484, email: magda@szarlota.pl, www.szarlota. Informace, tel:503 157 880, email:
olech@aog.pl
- Zvyšovat kvalifikaci a vzdělání členů cechu formou školení, seminářů, výstavy
apod.
- Zajistit výměnu členských průkazů s novým logem cechu
- Zajistit kontrolu účetnictví a zpracování daňového přiznání za rok 2010 daňovou
poradkyní
- Závěry z dnešní Valné hromady zpracovat do Zpravodaje č. 3/2010 v termínu do
30.6. 2010
- Uskutečnit tradiční 8. „Společenský večírek členů cechu MZS“ s manželkami dne
5.11. 2010 od 17,00hod /pátek/ Hotel „Selský Dvůr“ ve Vyškově /hudba, kulturní
program, tombola/.
- Zpracovat odpověď v položce ostatní služby v částce 361 715,- Kč za 2008-2009.

Za návrhovou komisi: Mahdal, Ing. Buk, Soukeník v.r.
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6) Rozpočet na rok 2010-2011
Rozpočet Cechu MZS ČR pro rok 2010 -2011
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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7) M e z i n á r o d n í

s t a v e b n í v e l e t r h „I B F“

15. MEZI<ÁROD<Í STAVEB<Í VELETRH „IBF“
VE D<ECH 13.-17. 4. 2010
Velká skupina členů cechu MZS se dne 14.4. 2010 zúčastnila tradičního 15.
Mezinárodního stavebního veletrhu „IBF“ v Brně. Většina účastníků navštívila pavilon „P",
kde bylo možno si prohlédnout např. (okna, dveře, kování, schodiště, vrata, zámky, štítky,
bezpečnostní kování, cylindrické vložky apod.). Tradičně se prezentovali firmy (HOBES,
TKZ,TOKOZ, EWWA-GUARD, ROSTEX VYŠKOV, ASSA ABLOY Czeh & Slovakia,
MAUER, GERDA, MUL-T-LOCK apod.).
Firma ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. představila novou generaci
cylindrických vložek FAB, poskytující různou míru zabezpečení tzv. pyramidu bezpečnosti.
Tato nová generace cylindrických vložek FAB bude balena v nových obalech se symboly a
hvězdičkami, jejichž počet bude odpovídat jejich bezpečnostní třídě. Budou vyráběny
v různém stupni odolnosti proti násilnému i nenásilnému způsobu překonávání (odolnost proti
odvrtání, ochrana proti planžetování, odolnost proti dynamické metodě apod.).
Na pozvání této firmy jsme v 16,00hod odjeli autobusem do Čejkovic k návštěvě
Templářského sklepu. Zde bylo připraveno pohoštění, večeře a ochutnávka dobrého vína.
Následovala prohlídka sklepení s výkladem o historii sklepu (založení rok 1248). Po prohlídce
následovala mezi klíčníky debata a výměna zkušeností. Diskutovalo se, o nové generaci
cylindrických vložek FAB. Účastníky mile překvapil design, piktogramy na obalech a nové
číslování vložek FAB. Celkem se této akce zúčastnilo cca 36 osob, z toho převážná část členů
cechu MZS.
Cechmistr Ing. Dolejš Karel poděkoval zástupcům firmy ASSA ABLOY Czech &
Slovakia s.r.o. panu Přemyslu Kosovi, Vladimíru Koktovi a Jaroslavu Kolečkářovi za pozvání
a organizaci tohoto setkání. Vyjádřil přesvědčení, že v setkáních se bude pokračovat i
v budoucnu.
Všichni účastníci si z tohoto setkání odnesli nové poznatky o nové generaci vložek
FAB a mohou tak své zákazníky profesionálně informovat o výrobcích firmy ASSA ABLOY
Czech & Slovakia s.r.o.

<apsáno: 15.4.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš – cechmistr
Foto: Mahdal B., 2x Čejkovice
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<ávštěva v Čejkovicích

Sklep „Templářských rytířů“

Sud ve střední velikosti s dobrým vínem.
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8) V ý s t a v a S E C U R E X 2010

Výstava SECUREX 2010, Poznaň-Polsko
Dne 28.4. 2010 se zúčastnili členové představenstva cechu MZS (Ing. Dolejš, Čapek,
Mahdal, Ptáčník) výstavy SECUREX 26.-29.4. 2010, Poznaň "Miedzynarodowa Wystawa
Zabezpieczeň SECUREX". Výstava byla zaměřená na 12 tématických okruhů a také
na mechanické systémy zabezpečení (pokladny, trezory, okna, dveře, systémy vnitřní ochrany
objektu a systémy proti vloupání). Dále na mechanické zabezpečení proti vloupání do
osobních automobilů.Na výstavě byly převážně polské firmy, ale také některé evropské a
asijské firmy. V pavilonu 8 měli stánek i polští kolegové - klíčníci "Polskie Stowarzyszenie
licencjonowanych serwisóv kluczowych". Zde se uskutečnilo jednání s Jerzy Czeremaga prezes, Zygmund Bilewicz - wiceprezes, kde byla dohodnuta další spolupráce mezi
polskými a českými klíčníky. V úvodu jednání Ing. Dolejš vyjádřil upřímnou soustrast a
kondolenci k úmrtí prezidenta Lecha Kaczyńského a 87 obětí této letecké havárie.
Obdrželi jsme pozvání na setkání polských klíčníků, které se uskuteční 3.-6.6. 2010 v
Kościerzyna. Za pozvání bylo poděkováno a přislíbeno, že zástupci cechu MZS se tohoto
setkání zúčastní v počtu 4 - 5 osob. Dále se uskutečnilo jednání z mgr. Ing. Jozefem
Matyjasem na dalším školení "Přípravky k nouzovému otvírání" v 09/2010 v Praze. Minulé
školení v roce 2009 mělo u českých klíčníků velký úspěch. Mgr.Ing. Matyjas informoval, že
na tomto školení budou předvedeny novinky k nouzovému otevírání zámků a automobilů.
Závěrem Ing. Dolejš poděkoval za pozvání na setkání v Kościerzyně a informoval vedení
polských klíčníků, že představenstvo cechu MZS připravuje setkání českých klíčníků ve
dnech 5.-6.11. 2010 ve Vyškově (Společenský večírek s manželkami).
<apsáno: 4.5.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr
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9) Setkání s Polskými klíčníky ve dnech 3.-6.6. 2010
Kompleks Wypoczynkowy Šarlota Sp. z.o.o., Szalota 11,
83-400 Kościerzyna

Na základě rozhodnutí VH ze dne 22.5. 2010 se zástupci cechu MZS (Ing.
Dolejš - cechmistr a Čapek Václav - 1. zástupce cechmistra) zúčastnili na
pozvání "Setkání s Polskými klíčníky "Ośrodek Wypoczykowy Hotel Szarlota"
ve dnech 3.-6.6. 2010" Program setkání byl čtyřdenní viz. příloha.
Zástupci cechu se zúčastnili oficiálního zahájení a jednání v pátek 4.6. 2010. V
uvedený den proběhlo školení firmy FANA a PZU WARTA. Kromě zástupců z
ČR se zúčastnili delegáti z Litvy, Ruska a Běloruska. Byli jsme velmi přátelsky
přivítání.Celková účast byla cca 150 osob.Polští klíčníci s manželkami a dětmi.
S vedením Polských klíčníků bylo projednáno: školení 18.9. 2010 v Praze Mgr.
Ing. Matyjas, pozvánka od firmy Wilka S.p.- Lesno. Dále byly sděleny
informace z Istanbulu a bližší informace ke vstupu cechu MZS do ELF. Ze
strany Polských klíčníků bylo vysloveno přání na možnost účasti na školení v
ČR, které pořádá cech MZS. Vedení Polských klíčníků byly předány dárkové
balíčky jako pozornost cechu MZS a tlumočeno pozvání na Společenský
večírek do Vyškova dne 5. 11. 2010.

Napsal: cechmistr Ing. Dolejš Karel
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Plán pobytu Polských klíčníků "Ośrodek Wypoczykowy Hotel Szarlota" ve
dnech 3.-6.6. 2010
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10) Z a j í m a v o s t i
- Článek a několik fotografií z Valné Hromady cechu MZS
ve Žďáru nad Sázavou dne 22.5. 2010
Na pozvání firmy TOKOZ a.s. se uskutečnilo ve dnech 21.-22.5. 2010 Valná
hromada členů cechu MZS ve Žďáru nad Sázavou.
Před VH v pátek večer od 18,00 hod se v hotelu "Talský Mlýn" uskutečnilo
školení firmy TOKOZ a.s., které zahájil generální ředitel Ing. Chládek Vladimír
se svými spolupracovníky, obchodním ředitelem Ing. Novotným Václavem a
pracovníky z technického oddělení. Členům cechu v počtu cca 30 účastníků
byly předvedeny novinky, které vyrábí firma TOKOZ a.s. (X Safety Box s
možností na generální klíč, visací zámky, petlice, řetězy a další). Školení mělo
velmi dobrou úroveň. Všechny dotazy byly zodpovězeny odborníky z firmy
TOKOZ a.s.
V sobotu 22.5. 2010 ráno od 8,00 hod začala exkurze v závodě, která byla
rozdělena do dvou skupin. Od 10,00 hod za účasti vedení podniku zahájil VH
cechmistr Ing. Dolejš Karel řádnou Valnou hromadu. V úvodu zasedání
vystoupil generální ředitel Ing. Chládek s informacemi o podniku a popřál
jednání Valné hromady hodně úspěchů. Řídící VH Bc. Fráz Petr vedl jednání
dle pozvánky a programu Valné hromady:
- Volba mandátové a návrhové komise
- Kontrola usnesení z minulé VH
- Zpráva o činnosti představenstva cechu za rok 2009
- Zpráva o činnosti Dozorčí rady za uplynulé období
- Přijetí nových členů
- Zpráva o hospodaření cechu za rok 2009
- Organizační a různé (vize a plán činnosti představenstva na rok 2010 - 2011,
členské příspěvky starobních důchodů, spolupráce cechu MZS s
Hospodářskou komorou za rok 2009, delegáti na XXII. sněm HK, předání
čestného uznání a věcného daru pro Ing. Miroslava Vladíka za dlouholetou
úspěšnou činnost v představenstvu cechu MZS, předání "Osvědčení" o
zkoušce členů cechu MZS, informace k žádosti o vstupu do ELF).
Celková účast na VH byla průměrné úrovně to je 47 členů cechu a 10 hostů.
Jedním z důležitých bodů jednání bylo hlasování o podání přihlášky do
mezinárodní organizace "ELF" - European Lockschmit Federation. Návrh byl
většinou členů přijat s podmínkou zjistit elektronickou poštou stanovisko
ostatních členů cechu MZS a potvrdit ještě jednou na mimořádné VH dne 5.
11. 2010 ve Vyškově v hotelu "Selský dvůr" u příležitosti Společenského
večírku cechu MZS.
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Úvodní slovo generálního ředitele Ing. Chládek Vladimír, cechmistr Ing. Dolejš Karel,
řídící VH Bc. Fráz Petr, obchodní ředitel Ing. Novotný Václav

Cechmistr Ing. Dolejš Karel, řídící VH Bc. Fráz Petr, generální ředitel Ing. Chládek
Vladimír, obchodní ředitel Ing. Novotný Václav
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Členové cechu MZS při jednání VH.

Výstavka zboží firmy TOKOZ a.s.
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Zajímavosti–pokračování
Velkoplošný reklamní plakát s logem cechu MZS umístěný v Lysé nad
Labem člena cechu Sedláčka Tomáše.
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11) H i s t o r i e
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Uzávěrka tisku 30.6.2010
Zpracovali: Ing. Dolejš, Bc. Císařová
Foto: Mahdal Boris
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