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1) Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané
dne 23.9. 2010 v Praze
Zápis
z jednání představenstva cechu MZS, která se konala dne 23.9. 2010
od 9,00 hod ve firmě EG-LI0E a.s., 0ádražní 62, Praha 5-Smíchov
(na pozvání Bc. Fráz Petr)
Zahájení:

23.9. 2010 (čtvrtek)

od 9,00 hod

Účastníci:

viz.prezenční listina-představenstvo je usnášející

Zástupce DR se nezúčastnil.

Program jednání:
1.Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva dne 9.6. 2010 v Brně.
2.Zpravodaj č. 4/2010 (příprava a obsah)
3.Tradiční 8. Společenský večírek, který se bude konat 5.11. 2010 ve Vyškově,
hotel „Selský Dvůr“ (organizační, tombola, pozvánka)
4.Mimořádná Valná hromada, projednání a schválení vstupu cechu MZS do
„ELF“ (jediný bod jednání mimořádné VH)
5.Příprava volební VH v 04-05/2011
6.Stav financí a finančních záležitostí
7.Diskuze
8.Příští zasedání představenstva cechu
1.Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva dne 9.6. 2010 v Brně.
-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění
zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní
prodejen,nálepky 1-3 hvězdičky,podmínky s omezenou platností,snižování nebo
zvyšování kategorie apod./.Tiskopis s kategoriemi zpracuje Pan Marák do
20.6.2010 a zašle všem členům představenstva. Každý člen představenstva
zajistí u cca 10 členů cechu MZS stanovisko k této problematice,pokud bude
zájem členů cechu MZS o toto zatřídění a provést vyhodnocení. Zprávu na
příštím zasedání představenstva dne 23.9.2010 v Praze.
-Návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III nebyl zpracován. Byl zaslán
dotazník /tabulka/ Panem Marákem e-mailem dne 6.7.2010.
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Nikdo z členů představenstva mimo Pana Beránka neobjížděl členy cechu
k zjištění zda je zájem o zatřídění do kategorií.Ing.Dolejš u 2 členů cechu
MZS,které navštívil zjistil,že stačí tabulku zaslat a nechat vyplnit.
Pan Čapek a Mahdal dne 12.8.2010 doplnili a rozšířili tabulku o nutné a důležité
údaje.Představenstvo souhlasí s uvedenou tabulkou,která bude zaslána všem
členům cechu MZS k vyplnění s možností doplnění údajů na www.cmzs.cz .
Doposud není jasné jak se z tabulky provede zatřídění zámečníků do kategorií
I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní prodejen,nálepky 1-3
hvězdičky,podmínky s omezenou platností,snižování nebo zvyšování kategorie
apod.
- projekt školení 100% financovaný EU. Školení určené na vzdělání
zaměstnanců, členů cechu MZS. Bc. Martin Trávník, TEMPO TRAI=I=G +
CO=SULTI=G s.r.o., Praha 4. Viz www.tempo.cz – ze dne 10.3. 2010. Bylo
projednáno na představenstvu dne 18.2. 2010 za osobní účasti Bc. Trávníka.
Představenstvo pověřuje Bc.Fráze informovat představenstvo o stavu projektu
na příštím představenstvu dne 23.9.2010 v Praze.
-Úkol vypustit ze sledování-zrušeno.Dle informace Bc.Fráze pan Bc.Trávník
neodpověděl na naše požadavky školení.
-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.Oborovou normu zámečník zpracuje Bc.Fráz P.ve spolupráci Gec.P.průběžná informace na představenstvu dne 23.9.2010 v Praze. Vzdělávací
program následně zpracuje =ovotný Jan,Bc.Fráz P.,Čapek V.Termín 04/2011.
-Úkol zůstává ve sledování.Z důvodů úmrtí kolegy P.Gece bude spolupracovat
Ing.Koktan.

2.Zpravodaj č. 4/2010 (příprava a obsah)Představenstvo projednalo a souhlasí
s obsahem Zpravodaje 4/2010.Termín umístění na www.cmzs.cz do 4.10.2010.
3.Tradiční 8. Společenský večírek, který se bude konat 5.11. 2010 ve
Vyškově, hotel „Selský Dvůr“ (organizační, tombola, pozvánka)
Dle informace Ing.Meisnera je Společenský večírek připraven.Kulturní program
bude zajištěn s možností zapojit do zábavy více účastníků večírku/živá
hudba,kulturní program,tombola apod./Pozvánka bude zaslána
Ing.Vladíkovi,Ing.Dušákovi a Polským kolegům.
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4.Mimořádná Valná hromada, projednání a schválení vstupu cechu MZS
do „ELF“ (jediný bod jednání mimořádné VH)
Ing.Buk zpracuje stanovisko, výhody-nevýhody vstupu cechu MZS do
„ELF“.Informaci předloží na mimořádné VH dne 5.11.2010 ve Vyškově.
Všem členům cechu MZS bude zaslána pozvánka na mimořádnou VH
s pozvánkou na Společenský večírek poštou na adresu trvalého bydliště.
5.Příprava volební VH v 04-05/2011
Ing.Dolejš informoval představenstvo o ukončení 3-letého mandátu celého
představenstva.Předběžně bylo dohodnuto,že volební VH se uskuteční v 0405/2011 ve firmě Guard- Tišnov s.r.o. Cechmistr Ing.Dolejš doporučuje zaslat
všem členům cech MZS informaci a návrh,aby představenstvo na další období
bylo maximálně 5-7 členné s jménem nového cechmistra,který by si
spolupracovníky vybral a pověřil dlouhodobými úkoly.Kandidát na cechmistra
by vystoupil na VH se svoji vizi a plánem, kam by měl cech MZS
směřovat.Nejlépe, aby kandidáti na cechmistra byly 2 a ten,který bude mít lepší
vizi a dostane nejvíc hlasů v tajných volbách,bude řídit cech MZS na další
3 roky.Dozorčí rada 3 členná.

Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:
-Článek setkání s Polskými klíčníky „Ośrodek Wypoczykowy“ Hotel Šarlota ve
dnech 3.- 6.6. 2010. Informace umístěna www.cmzs.cz – aktuality, dne 7.6.
2010.
-Zaslání loga cechu MZS na propagační materiál členu Jan Švingal ml.,ze dne
9.6. 2010.
-Zaslání opisu dokladu faktury č. 29FV131 členu cechu Chmelařová Miroslava,
Uherské Hradiště, ze dne 25.6. 2010.
-Pozvánka z HK na akci „Evropský parlament podniku“, která se uskuteční dne
14.10. 2010 v Bruselu, ze dne 30.6. 2010.
-Věštník „Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů
Čech, Moravy a Slezska“ - 07/2010.
-Zápis z jednání představenstva cechu MZS dne 9.6. 2010 v Brně, zasláno všem
členům představenstva dne 3.7.2010.
-Přepracovaný dotazník členů cechu, zpracovaný panem Marákem ze dne 6.7.
2010.
-Připomínky HK ČR k materiálu 140/10 „Novela zákona o dani z přidané
hodnoty“, ze dne 13.7. 2010
- Připomínky HK ČR k materiálu 145/10 „Novela zákona o technických
požadavcích“, ze dne 16.7. 2010
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- Připomínky HK ČR k materiálu 157/10 „Novela nařízení vlády o obsahových
náplní jednotlivých živností“, ze dne 21.7. 2010
-Pozvánka na 10. výročí sjezdu „Litevské zámečnické asociace“, která se bude
konat 11.-12. 9. 2010 v Trakai (28 km od Vilnius), ze dne 22.7. 2010
(Lithuanian Association will celebrate its 10 year).
Cechmistr Ing.Dolejš informoval představenstvo,že bylo blahopřáno presidentu
LLA Jaroslavu Chontovi k 10. výročí činnosti „Lithuanian Locksmiths
Association.
-Žádost z HK „Aktualizace členské základny cechu MZS ČR“, viz. tabulka ze
dne 30.7. 2010. Ke zpracování zasláno p. Mahdalové.Ing.Dolejš informoval,že
aktualizace cechu MZS pro HK se zajišťuje a navrhuje paní Mahdalové odměnu
ve výši 3 000,-Kč + daň-termín ukončení k 30.9.2010.Bylo hlasováno:všichni
přítomni byli pro.
-Informace od „ELF“ Dave O´Toole. „Mezinárodní autolocksmith“, ze dne 30.7.
2010
-Podnikatelský program HK ČR „Axis4.info“, ze dne 4.8. 2010
-Návrh na termíny školení klíčařů od firmy TOKOZ a.s., Žďár nad Sázavou
09-10/2010, ze dne 6.8. 2010
-Materiály z HK ohledně „Novely daňového řádu 175/10“ – CRM:02008315,
ze dne 6.8. 2010
-Tisková zpráva HK ČR „EU umožnila menším firmám platbu DPH až po
zaplacení faktury“, ze dne 6.8. 2010
-Zápis z XXII. sněmu HK ČR zaslán z HK ze dne 9.8. 2010
-Jednání Dolejš, Čapek, Mahdal ohledně dotazníku, který zaslal p. Marák.
Dotazník byl dopracován. Dále byly projednány ostatní materiály a program
jednání představenstva, které se uskuteční 23.9. 2010 v Praze, ze dne 12.8. 2010
-Návrh školení Akademie FAB na II. pol. 2010, ze dne 15.8. 2010
-Oprava faktury ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Praha, dne 18.8. 2010
-Nabídka HK Ostrava „Účast na veletrhu VIENNA – TEC 2010“, které se bude
konat 12.-15.10. 2010 v Messe Wien, ze dne 19.8. 2010
-Úmrtí člena cechu MZS – Pavel Gec, zasláno „parte“ všem členům cechu, ze
dne 20.8. 2010
-Připomínky HK ČR k materiálu 178/10 NZ o daních z příjmů a některé další
zákony, ze dne 20.8. 2010
-Materiál z HK „203/10 NZ, kterým se mění zákon o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, CRM:00450968, ze dne 24.8. 2010
-Materiál z HK „EU 67/10 Konzultace k zelené knize o Evropském smluvním
právu, CRM:03061452, ze dne 24.8. 2010
-Upozornění na plánované změny na e-mail serveru-Station.cz, ze dne 24.8.
2010

5

-Nabídka Týdenníku „Naše rodina“ a Týdenníku „TV Pohoda“ – „Podpora
profesních cechů ČR“, www.nase-rodina.cz, www.tv-pohoda.cz, ze dne 24.8.
2010
-Informace z „ELF“ – „Auto locksmith convention Information“ – 11/2010,
Manchester-Anglie, ze dne 24.8. 2010
-Připomínky HK ČR k materiálům 177/10 „Návrh vyhlášky o veřejných
zakázkách“, ze dne 25.8. 2010
- Připomínky HK ČR k materiálům 175/10 „Novela daňového řádu“, ze dne
25.8. 2010
- Připomínky HK ČR k materiálům 198/10 „Novela zákoníku práce“, ze dne
26.8. 2010
- Připomínky HK ČR k materiálům 200/10 „Novela zákona v souvislosti
s úspornými opatřeními MPSV“, ze dne 26.8. 2010
-Návrh na fakturu za období 2010/2011 na obchod@station.cz, ze dne 27.8.
2010 (webové stránky www.cmzs.cz )
-E-mail od p. Maráka k dotazníku, ze dne 28.8. 2010
-Žádost na p. Čapka a Mahdala o zpracování odpovědi na e-mail od p. Maráka,
který zaslal dne 28.8.2010 (tabulka)
-Konference FS Days 2010, která se bude konat 21.-23.9. 2010 v Praze, ze dne
31.8. 2010
-„Školení přípravky k nouzovému otevírání“ v Praze dne 18.9. 2010 od 9,00hod,
zaslán všem členům cechu MZS dne 1.9.2010
-Veletržní magazín „fairherald 4/2010“, zasláno dne 1.9. 2010
-Návrh firmy TOKOZ a.s., na školení – seminář – Havířov, Brno, Praha.
ze dne 1.9. 2010
Datum a místo konání:
-25.9.2010, Hotel Formule, Havířov-organizační zajištění Ing.Dolejš
-9.10. 2010,Stadion Sokola Brno 1, Kounicova 20/22, Brno -organizační
zajištění Ing.Schwarz
-23.10. 2010, restaurace „Mlýnský Domov“,Ul 5.května 29,Jinočany 25 225
/u Prahy/- organizační zajištění Bc.Fráz.
Všem členům cech u MZS byla zaslána pozvánka a program školení dne 3.9.
2010
-Aktualizovaný harmonogram školení Akademie FAB na 2.pololetí 2010 ze dne
1.9. 2010
-Informace z „ELF“ Zpráva září 2010 ze dne 2.9. 2010.
-Faktura na období 2010/2011 na obchod@station.cz, ze dne 3.9. 2010 (webové
stránky www.cmzs.cz na částku 838,- Kč)
-Změna internetových stránek www.cmzs.cz . Činnost jednotlivých členů cmzs
na www stránkách. Místo barevných vlaječek upřesněno: prodej:ANONE,výroba klíčů:ANO-NE, montáž:ANO-NE, trezory:ANO-NE, nouzové
otevírání:ANO-NE, bezpečnostní dveře:ANO-NE, ze dne 6.9. 2010.
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Vzhledem k této změně, je nutno provést kontrolu na www.cmzs.cz u každého
člena cechu MZS, zda má příslušné živnostenské oprávnění nebo koncesní
živnost k činností,kterou má na svých www stránkách např.činnost nouzové
otevírání a bezpečnostní dveře,kde je povinnost mít „Koncesní živnost“.Úkol se
bude průběžně zajišťovat Bc.Císařovou.

-Informace k veletrhům a mezinárodním výstavám 2.pololetí 2010 (FOR
ARCH PRAHA, MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH BRNO,
VIENNA-TEC). Zasláno všem členům cechu dne 6.9. 2010.
-Návštěva Rakouských klíčařů ve Vídni dne 20.8. 2010 – zpráva ze služební
cesty. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí radě dne 6.9.2010 .
Cechmistr Ing.Dolejš informoval představenstvo o služební cestě k rakouským
klíčařům do Vídně. Doporučuje připravit dopis k návrhu na spolupráci s
„Národním cechem Vídně“.Ing.Dolejš napíše dopis s návrhem na spolupráci a
Ing.Buk zajistí přeložení do německého jazyka.Dále požádal představenstvo o
proplacení cestovních náhrady za osobní automobil.Bylo hlasováno:všichni
přítomni byli pro.
-Volná místa- Školení „Přípravky k nouzovému otevírání“ v Praze dne 18.9.
2010 od 9,00hod. Zasláno všem členům cechu MZS dne 7.9. 2010.
-Pozvánka od firmy Kaba na“ Security Essen 2010“ ve dnech 5.-8.10. 2010.
Zasláno všem členům cechu MZS dne 8.9. 2010.
-Seminář TT-TREZOR – TEST s.r.o., - Klecany dne 23. 9. 2010.Zkoušení a
certifikace technických prostředků. Zasláno všem členům cechu dne 8.9. 2010.
-Připomínky HK ČR k materiálu 213/10 „Novela zákona o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti“ ze dne 8.9. 2010.
-Pozvánka na „Strojírenský veletrh Brno 2010“ z firmy TOKOZ a.s., ze dne 9.9.
2010.
-Žádost na HK ČR o vytištění článku v Časopise Komora. Zasláno dne 11.9.
2010.
-4. Volná místa na – Školení „Přípravky k nouzovému otevírání“ v Praze dne
18.9. 2010. Zasláno všem členům cechu dne 13.9. 2010.
-Žádost a přihláška do řad členů cechu MZS firma KAVAN spol. s.r.o.,
Družstevní ochoz 1308, 140 21, Praha 4. Ze dne 13.9. 2010.Přihláška není
kompletní –není doporučení 2 členů cechu MZS.
-Připomínky HK ČR k materiálu „189/10 Novela zákona k obchodnímu
zákoníku“. Ze dne 14.9. 2010.
-Dodatek k zápisu z jednání XXII. sněmu HK ČR dne 27.5. 2010. Zaslán
účastníkům p. Čapek, Bc. Fráz dne 14.9. 2010.
-Návrh na DPP Bc.Císařová 5 000,-Kč měsíčně za 01-06/2010 a 2 500,-Kč za
07-08/2010-účetnictví a administrativní práce pro cech MZS.Bylo hlasováno:
všichni přítomní členové představenstva byli pro.
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-Tisková zpráva z HK.TZ HK ČR: CzechTrade a Hospodářská komora
pomáhají českým firmám na zahraničních trzích ze dne 15.9.2010
-Potvrzujeme termín školení "Přípravky k nouzovému otevírání zámků a
autozámků" dne 18.9.2010 od 9,00hod PRAHA 5 ze dne 15.9.2010.
-Nabídka na registraci firmy na novém portálu www.firmyseznam.cz
ze dne 20.9.2010.
-Školení klíčařů firmy TOKOZ a.s. v Praze dne 23.10.2010 Restaurace Mlýnský
domov,Nám. 5.května 29 Jinočany 252 25 ze dne 20.9.2010.
-Seminář z HK-„ Zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím
čistší produkce - 6.10.2010“ ze dne 20.9.2010.
-Dotaz ohledně povolení k prodeji zámečnických nástrojů /planžety,napínáky/
Vojtěch Michek jednatel společnosti LEDOX s.r.o. U Jezera 10,Praha 5 Tel.737
64 92 13 ze dne 20.9.2010.Bc.Fráz navštíví uvedenou firmu v Praze 5.
-Zpracování „Koncesní živností“ členů cechu MZS od roru 1992 až 2010.informace Bc.Císařová ze dne 20.9.2010.Uvedený materiál bude uveřejněn ve
Zpravodaji 4/2010 /k datu 31.8.2010 má 58,5% členů cechu MZS /fyzické
osoby-zámečníci a servis/: Koncesní živnost-„Poskytování technických služeb
k ochraně majetku a osob“.
-Mistrovství ČR v lockpickingu Praha 2010,které se konalo dne 18.9.2010 Sokol
Vršovice,Vršovické nám.2/111,Praha 10 viz.www.lockpickers.cz.Zástupci
„Asociace českých lockpickerů“ Pan Kobylák tel.731 571 736,Pan Roll tel.604
728 170.Hosté: Judr.Milan Vozdecký-kriminalistický ústav Praha,Martin
Prokop ASSA ABLOY Praha. Mistrovství ČR se zúčastnil Pan Mahdal a
Ing.Dolejš.Představenstvo pověřuje Bc.Fráze ve spolupráci s Ing.Koktanem
projednat eventuální spolupráci,dořešit členství v asociaci /každý nad 15 let,není
seznam členů,neplatné IČO,přípravky není možno používat veřejně a
pod/.Jednání s asociací má zájem se zúčastnit i Judr.Milan Vozdeckýkriminalistický ústav a Martin Prokop-zástupce ASSA ABLOY Praha.
-Školení „„PŘÍPRAVKY K NOUZOVÉMU OTEVÍRÁNÍ ZÁMKŮ A
AUTOZÁMKŮ“/produkce Německo,USA,Anglie,Izrael,Polsko/.
Cech MZS ČR a Polskie stowarzyszenie licencjnowanych kluczowychzastoupený Mgr.Ing.Jozefem Matyjasem Termín:18.9.2010 /sobota od 9,0016,00hod/Místo konání: Firma EG-LINE a.s. Nádražní 62,Praha 5 /Bc.Fráz Petr
tel:251 681 303,602 305 217/.Informace-Ing.Dolejš,Mahdal .Školení se
zúčastnilo 8 členů cechu MZS. Školení opět proběhlo na vysoké profesionální
úrovni.Bylo přislíbeno Mgr.Ing.Matyjasem,že v případě novinek se uskuteční
školení v roce 2011.Ing.Dolejš poděkoval Bc.Frázovi za umožnění provést
školení v prostorách jeho firmy,dále Panu Mahdalovi za zajištění dopravy
/Havířov,Olomoc,Praha/ na náklady své firmy a pomoc při organizaci tohoto
školení /pátek a sobota/.
-Cechmistr Ing.Dolejš předložil návrh na zajištění samolepek s logem cechu
v počtu 100ks malých 10x10cm a 100ks velkých 20x20cm.Představenstvo
souhlasí.Ing.Schwarz předložil návrh předat zdarma každému účastníkovi
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Společenského večírku 1+1ks samolepky s logem cechu k zvýšení reklamy
cechu MZS na služebních vozidlech členů cechu MZS. Představenstvo souhlasí.
-Představenstvo pověřuje Bc.Fráze zastupovat cech MZS na akci pořádanou HK
„Evropský parlament podniků“,která se uskuteční dne 14.10.2010 v Bruselu.
Náklady si hradí účastník sám. Informaci na příštím zasedání představenstva dne
5.11.2010 ve Vyškově.
-Představenstvo souhlasí se zakoupením přístroje na děrování vazbu na
Zpravodaj.Bylo hlasováno:všichni přítomni byli pro.
-Bc.Fráz informoval představenstvo o exkurzi do Vídně na prohlídku výrobního
závodu ve Vídni, spojenou s ukázkou produktů značky EVVA.
Program:
10.00 příjezd k závodu EVVA
10.15 zahájení v konferenční místnosti
10.30 rozdělení do skupin (podle počtu účastníků)
11.00 prohlídka závodu ( skupina A) , představení produktů (skupina B)
11.45 výměna skupin a diskuze
12.45 oběd
14.00 odjezd
Termín konání:

3.11. 2010 /středa/ od 10,00hod

Firma EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstrasse 59-65,
A-1120 Wien
Nové přihlášky do řad členů cechu MZS:
-Koranda Stanislav, Vrchlického 320,Třeboň 37901,T: 602/ 272 829
-Fa Kovan s.r.o. Praha 4,Kavan Milan –jednatel Družstevní ochoz 1308,Praha 4Pankrác,Tel: 602/386 822
Přihlášky budou projednány na představenstvu cechu MZS dne 5.11.2010
event.na mimořádné VH.
6.Stav financí a finančních záležitostí:
Stav BU k 31.8.2010
Stav pokladna k 31.8.2010

1 003 939,83 Kč
15 241,00 Kč

Výdaje od 3.5. 2010
-1 201,- Kč poštovné pozvánky na VH ze dne 3.5. 2010
- 500,- Kč poštovné-známky ze dne 4.5. 2010
- 480,- Kč kanc. potřeby-náplň ze dne 12.5. 2010
- 174,- Kč kanc. potřeby-obálky ze dne 14. 5. 2010
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- 98,- Kč kanc. potřeby-baterie do mikrofonu ze dne 20.5. 2010
-1 155,- Kč občerst. VH 21.-22.5. 2010 Žďár nad Sázavou
- 528,- Kč, kanc. potřeby – náplň barevná ze dne 21.5. 2010
- 420,- Kč tel. fax, internet 50 %, 05/2010 ze dne 21.5. 2010
- 2 000,- Kč kanc. potřeby – věcný dar, Ing. Vladík ze dne 22.5. 2010
- 279,- Kč kanc. potřeby-obálky ze dne 24.5. 2010
- 300,- Kč kanc. potřeby-obálky ze dne 24.5. 2010
- 128,- Kč poštovné ze dne 28.5. 2010
- 72,- Kč poštovné ze dne 31.5. 2010
- 650,- Kč kanc. potřeby dárkový balíček – Polsko ze dne 31.5. 2010
-8 544,- Kč cestovné Polsko, Szarlota ve dnech 3.- 5.6. 2010-3dny
/Ing.Dolejš,Čapek-viz.usnesení VH Ždár n/S./
-2 852,- Kč občer. zasedání představenstva- Brno dne 9.6. 2010
- 2 000,- Kč škol. diagnostika VŠB Ostrava dne 12.6. 2010
- 397,- Kč tel. fax. Internet 50 %, 06/2010 ze dne 24. 6. 2010
- 240,- Kč kanc. potřeby-náplň ze dne 28.6. 2010
- 345,- Kč tel. fax. Internet 50 %. 07/2010 ze dne 26.7. 2010
- 407,- Kč občerst. zasedání DR dne 23.2. 2010 v Hranicích
- 288,- Kč kanc. potřeby-náplň ze dne 11.8. 2010
- 360,- Kč tel. fax. Internet 50 %, 08/2010 ze dne 24.8. 2010
-1 000,- Kč poštovné – známky, ze dne 3. 9. 2010
- 240,- Kč kanc. potřeby – náplň ze dne 7.9. 2010

Příjmy od 22. 4. 2010
-5 000,- Kč čl. příspěvek, firma MARIE Nižná ze dne 13. 5 2010
-2 000,- Kč, čl. příspěvek Csaba Vanya ze dne 22.5. 2010
-2 000,- Kč čl. příspěvek Matyščák ze dne 22.5. 2010
- 200,- Kč sam. s logem cechu MZS ASSA ze dne 22.5. 2010
- 200,- Kč sam. s logem cechu MZS – Novozámský ze dne 22.5. 2010
- 200,- Kč sam. s logem cechu MZS – Volkovjak ze dne 22.5. 2010
- 100,- Kč sam. s logem cechu MZS – Holeček ze dne 22. 5. 2010
- 100,- Kč čl. průkaz cechu MZS – Orság ze dne 22.5. 2010
- 100,- Kč čl. průkaz cechu MZS – Soukeník ze dne 22.5. 2010
- 100,- Kč čl. průkaz cechu MZS – Volkovjak ze dne 22. 5. 2010
- 100,- Kč čl. průkaz cechu MZS – Mgr. Blahák ze dne 22. 5. 2010
- 100,- Kč čl. průkaz cechu MZS – Vališ ze dne 22. 5. 2010
- 100,- Kč čl. průkaz cechu MZS – Čapek ze dne 31.5. 2010
-1 500,- Kč šk. VŠB Ostrava – Bartoš ze dne 12.6. 2010
-1 500,- Kč šk. VŠB Ostrava – Čapek ze dne 12.6. 2010
-1 500,- Kč šk. VŠB Ostrava – Žuffa ze dne 12.6. 2010
-1500,- Kč šk. VŠB Ostrava – Czaba ze dne 12.6. 2010
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-1 500,- Kč šk. VŠB Ostrava – Rak ze dne 12.6. 2010
-1 500,- Kč šk. VŠB Ostrava – Kocián ze dne 12.6. 2010
-1 500,- Kč šk. VŠB Ostrava – Desenský ze dne 12.6. 2010
- 100,- Kč čl. průkaz cechu MZS – Kohut ze dne 4.9. 2010
- 100,- Kč čl. průkaz cechu MZS –Švihla ze dne 6.9. 2010

7.Diskuze
-Pan Beránek za nepřítomného pana Maráka žádal vysvětlení,proč jako vedoucí
polských skupin /funkce od 06/2009/ neobdržel pozvánku do Katovic,kde Polští
kolegové organizovali školení.Panu Beránkovi bylo vysvětleno,že pozvánka
nebyla adresována cechu MZS,ale soukromým dopisem na firmu IDKzámečnictví Ing.Dolejš Karel. Školení na programování RW 4 organizovala
Polská „SILKA“.Na dotaz, proč jsem nezůstal celé odpoledne sděluji,že jsem se
nemohl ke svému zdravotnímu stavu /operace nohy/ se zúčastnit závodů na
motokárách-jednalo se o soukromou akci.Panu Beránkovi bylo předáno
pozvání„Zaproszenie na spotkanie RW4“ od firmy SILKA.
Jednou se základních povinností cechmistra je nezvýhodňovat a nepropagovat
žádnou firmu,ale dbát na trvalý růst odbornosti členů cechu MZS formou
odborných školení.

8.Příští zasedání představenstva cechu MZS:
- Zasedání představenstva od 13,00hod.
U příležitosti tradičního 8. Společenského večírku, který se bude konat dne
5.11. 2010 od 18,00hod ve Vyškově, hotel „Selský Dvůr“ (organizační, tombola,
pozvánka)

Zpracoval: Ing. Dolejš,projednáno s B.Mahdalem a Bc.Frázem.
Dne 3.10.2010.
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2) Pozvánka
POZVÁ0KA 0A MIMOŘÁD0OU VAL0OU
HROMADU CECHU MZS ČR

Cech mechanických zámkových systémů ČR si Vás dovoluje
pozvat na mimořádnou Valnou hromadu, která se bude konat dne
5.11. 2010 v hotelu „Selský Dvůr“ Vyškov od 17,30 hod s tímto
programem. (Před zahájením Společenského večírku).
Termín konání: 5.11. 2010 (pátek) od 17,30 hod
Místo konání: hotel „Selský Dvůr“ Vyškov
Program:
1) Zahájení
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Projednání vstupu cechu MZS do „ELF“ – European Locksmith
Federation
4) Usnesení – závěr

V případě nedostatečného počtu oprávněných účastníků mimořádné
Valné hromady, bude náhradní VH svolána ve stejný den v 17,50 hod
v souladu s Jednacím řádem.
Za představenstvo cechu MZS
Ing. Dolejš Karel - cechmistr
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3)Pozvánka na Společenský večírek
POZVÁNKA
NA SPOLEČENSKÝ VEČÍREK
Cech mechanických zámkových systémů ČR
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT A 8. SPOLEČESKÝ
VEČÍREK

který se bude konat ve dnech 5. –6. 11. 2010 v Hotelu „Selský
Dvůr“ Cukrovarská
Cukrovarská 480, 682 01, Vyškov od 17,00
17,00 hod.
hod.
Tel: +420 517 331 250, Fax: : +420 517 331 252,
E-mail: info@selskydvur.eu,
info@selskydvur.eu, www.selskydvur.eu
Představenstvo Cechu MZS si Vás dovoluje
dovoluje pozvat na tradiční
„8. Společenský
Společenský večírek“ (občerstvení,
(občerstvení, hudbu, zábavný program,
tombolu zajišťuje cech MZS).
Ubytování si hradí účastník sám. Vedle hotelu se nachází
„DINOPARK“(www.dinopark.eu). Další
„DINOPARK“-ZOO park Vyškov (www.dinopark.eu).
možnost ubytování ve Vyškově Penzion „Sírius“
„Sírius“ u vlakového
nádraží
nádraží (tel.604
(tel.604 282 282) nebo Hotel „Dukla“ (tel. 517 348 942)
a Hotel „Atrium“ ve Vyškově (tel. 517 333 940).
Za
Za představenstvo Cechu MZS
Ing.Dolejš KarelKarel-cechmistr
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4) Zpráva o činnosti HK za rok 2009-2010
Zpráva o činnosti HK-ČR
Aktuálně: !!!!
Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel již před několika dny
vyzval svým dopisem adresovaným krajským a regionálním komorám působícím
v oblastech zasažených povodní k poskytnutí informací, jak by mohla HK ČR
pomoci poškozeným podnikatelům.
„Vážení kolegové, s velkými obavami sleduji záplavy u Vás na Moravě. Chtěl bych Vám
vyjádřit podporu a nabídnout pomoc, a proto si Vás dovoluji požádat o informaci, jak Vás
osobně či Vaše kolegy podnikatele povodeň zasáhla. Sdělte prosím, jakým způsobem
Vám lze dle Vašeho názoru pomoci,“ napsal Petr Kužel
1. Na setkání s učni
„Hospodářská komora vám vyjde vstříc,když budete chtít podnikat,“ zahájil
diskuzi prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel se žáky ze SOŠ
Stavební v Praze Na Jarově. Mluvil především o jejich odborném uplatnění,
soukromé praxi či praxi po ukončení školy, ale také o podnikání pro začínající
řemeslníky.
V učebně se sešlo dvacet osm žáků z různých učebních oborů. Byli mezi nimi malíři,
zedníci a instalatéři. Všichni měli jedno společné: už za čtrnáct dní skládají závěrečné
zkoušky a dostanou do ruky výuční list. Stanou se z nich kvalifikovaní řemeslníci.
Petr Kužel se v diskuzi zaměřil na problémy v začátcích podnikání. „Ať se vám to líbí či
nikoli, vy jste a do budoucna budete elitou národa,“ řekl hned v úvodu a sklidil několik
uznalých a obdivných pohledů. „Než začnete pracovat, musíte přemýšlet, jak si práci
ulehčit. Pokud se rozhodnete podnikat, hospodářská komora vám vyjde vstříc. Moc
vám přeji, abyste na komoře našli to, co chcete a když ne, tak mi klidně zavolejte
nebo napište,“ dodal prezident.
V druhé části setkání se žáci ptali především na současný trh práce a na půjčky
začínajícím podnikatelům.
Petr Kužel například vysvětlil důležitou úlohu CzechPointu, který sídlí v budově komory.
„Během deseti minut zde dostanete všechny dokumenty potřebné k podnikání,“ řekl.
„Půjčí mi hospodářská komora peníze?“ zněl další z dotazů.
Petr Kužel objasnil projekt tzv. „Rašínovy karty“, který v současné době HK ČR řeší. Řekl:
„Je to karta pro začínající podnikatele. Vám do začátku nebude chtít žádná banka
půjčit, protože vás nezná. Například v Americe mají lidé už od 15 let kreditní karty.
Banka už od patnácti vidí, jak zachází s penězi, ta banka je zná! Není proto problém
takovému člověku půjčit peníze do začátku jeho podnikatelské kariéry.“
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V souvislosti s tímto tématem sdělil Petr Kužel všem jednu důležitou věc: „Nikdy,
opravu nikdy, si nepůjčujte peníze, které nemůžete splatit. Ať v soukromém životě
nebo v práci!“
2. Co nás zámečníky a členy cechu zajímá z našeho podnikání:
Iniciativa Hospodářské komory České republiky padla na úrodnou půdu! Právě na
základě iniciativy HK ČR se začíná o problematice placení DPH z neuhrazených
faktur totiž znovu diskutovat ve výborech Evropského parlamentu.
„Z pohledu podnikatelské veřejnosti vnímáme tuto oblast jako velmi
problematickou,“ řekl prezident Petr Kužel. „Doposud se daň z přidané hodnoty
odvádí ze všech vystavených faktur bez ohledu na datum jejich zaplacení či
nezaplacení vůbec. Dodavatelé tak prakticky odvádí daň na výstupu, aniž by měli
jistotu, že jim odběratel vůbec kdy zaplatí. To zapříčiňuje neúčelové odčerpávání
provozních finančních prostředků, které jsou nezbytné pro chod a zachování firmy.“
České podniky čekají na úhradu svých faktur v průměru čtyřicet osm dní. Přibližně
čtyřicet procent odběratelů dodržuje průměrnou splatnost 36 dní. Naproti tomu až
dvacet procent zákazníků překračuje termíny splatnosti o více než 30 dní. Přesto patří
Česká republika k průměru. Takový je výsledek srovnání platební morálky v zemích
střední a východní Evropy za rok 2009.
V polovině roku 2009 došlo k vrcholovému setkání prezidenta Hospodářské komory
České republiky Petra Kužela s předsedou Evropské komise Josém Barrosou
a evropským komisařem Güntrem Verheugenem. Na tomto setkání vznesl prezident
HKČR mimo jiné i návrh na úpravu umožňující odvádět DPH pouze ze zaplacených
uskutečněných plnění. Oba představitelé Evropské komise vyjádřili podporu tomuto
návrhu a rovněž přislíbili podporu na evropské úrovni.
Výbory Evropského parlamentu připravují novelizaci Směrnice 2006/112/ES
o společném systému daně z přidané hodnoty. Směrnice by mohla spatřit světlo světa již
v roce 2013. Následně by umožnila toto navrhované legislativní pravidlo implementovat
do národní úpravy.
Myšlence platby DPH pouze ze zaplacených faktur vyjádřilo svoji podporu také
nadnárodní uskupení hospodářských komor Eurochambres, jehož kongres v květnu
2009 Hospodářská komora České republiky hostila. Kongresu se zúčastnili vrcholní
představitelé evropských národních komor, kteří diskutovali o této problematice DPH
a shodli se na tom, že návrh předložený prezidentem Hospodářské komory České
republiky je ve své podstatě řešením a měl by být na evropské úrovni projednán.
Hospodářská komora České republiky připravila ve spolupráci se zástupci Ministerstva
financí ČR a s PricewaterhouseCoopers ČR úpravu (legislativní mezistupeň), která
částečně řeší danou problematiku již nyní. Jedná se o úlevu DPH u těch pohledávek,
které se nacházejí v insolvenčním řízení. Věřitel má tak možnost zpětně nárokovat již
zaplacené DPH od dlužníka, který je v konkurzu. Aktuálně je tato úprava připravena
a čeká na schválení nového parlamentu.

15

3. 3.2.2010 informace z pohledu daňového zatížení
Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petr Kužel se dnes
dopoledne sešel se zástupci živnostenské sekce při HK ČR a proběhla diskuze
o možném návrhu na zvýšení odvodů, tedy zvýšení daňové zátěže osob
samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tento záměr je dlouhodobě prosazován
odboráři, se kterými prezident HK ČR pravidelně hovoří. O dané problematice
bude také jednat premiér Jan Fischer a ministr financí Eduard Janota.
„Je třeba si uvědomit, že OSVČ mohou být lidé, kteří včera ztratili zaměstnání
a vydali se na tvrdou cestu podnikání. OSVČ si musí na rozdíl od zaměstnance vše
zajistit – práci samotnou i vše ostatní, co k jejímu výkonu náleží. Náklady
a odpovědnost jsou tedy mnohdy větší, než u zaměstnance, který žije v systému firmy
a je firmou chráněn,“ řekl dnes prezident Komory, Petr Kužel.
Z odborných analýz avšak zcela jasně vyplývá, že přímý daňový vliv na bezdětného
poplatníka – OSVČ je větší, než na bezdětného zaměstnance (viz tabulka níže).

Přímý daňový dopad na OSVČ a zaměstnance
Zaměstnanec
bez dětí

Položka

OSVČ bez dětí

Hrubý roční příjem/nezdaněný zisk

369 600

369 600

Pojistné placené zaměstnancem/OSVČ*
Pojistné placené zaměstnavatelem
Super hrubá mzda/základ daně
Daň 15%
Sleva na dani
Daň po slevě
Odvede do státního rozpočtu celkem
Přímý daňový vliv na poplatníka

40 656
125 664
495 264
74 290
24 840
49 450
90 106
24,38%

78 910
x
369 600
55 440
24 840
30 600
109 510
29,63%

*Zaplacené pojistné u OSVČ není daňově uznatelný náklad

Zdroj: ČSÚ, HK ČR, MF ČR

Aktuální akce:

Postarejte se o své duševní vlastnictví

1)

Datum
26. 5. 2010
konání:
Místo:
Praha 6 (Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Antonína Čermáka 2a)
Zaměření: Malé a střední podniky (MSP)
Typ:
seminář
Skoro každá firma má obchodní název nebo značku a měla by zvážit její ochranu. Mnoho
firem vlastní informace, které si přejí ochránit.
Organizátor: Úřad průmyslového vlastnictví ČR
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Registrace na
http://geform.tc.cz/geform/form.aspx?name=dusvlkveten
Pozvaní účastníci:
Cíl akce, další Josef Kratochvíl, předseda ÚPV, Daniela Váchová, koordinátorka sítě
informace: Enterprise Europe Network ČR, Zuzana Čapková, oddělení rešerší, ÚPV
a další.
Kontakt:

2)

POLSKO – obchodní partner“

Datum konání: 27. 5. 2010
Místo:
Přerov
Zaměření:
export
Typ:
seminář s individuální konzultací
Tento seminář je realizován v rámci projektu Hospodářské komory okresu Přerov v
partnerské spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou Bielsko-Biala „Aktivní
hospodářský prostor – česko-polské příhraničí“ z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce ČR-PR, který je financován z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj).
Aktuální informace o zahraničním obchodě s Polskem přednesou také pan Ing. Karel
Kysilka – Obchodní tajemník Velvyslanectví České republiky v Polsku a pan JUDr. Petr
Mrkývka – Honorární konzul Polské republiky v Brně, Proděkan Právnické fakulty
Masarykovy Univerzity v Brně.
Organizátor:
Hospodářská komora okresu Přerov
Martin Dýčka, odborný konzultant, tel:
581 299 728
Kontakt:
581 299 728, e-mail: hkprerov@hkprerov.cz
Program odborného semináře:
1. Obchodní zvyklosti a kulturní specifika polského trhu, aneb
jak se nejlépe připravit na jednání s polským partnerem.
2. Všeobecné podmínky česko – polských ekonomických
vztahů. Účast českých firem ve výběrových řízeních na
území Polska. Podpora zastupitelského úřadu poskytovaná
českým podnikatelským subjektům v Polsku.
3. Průřez polským právem z pohledu daňového, finančního a
Cíl akce, další
obchodního.
informace:
4. Kapitálový trh v Polsku a výhody jeho fungování ve
srovnání s ČR. Proces privatizace v Polsku a možnosti
účasti českých firem v něm. Systém fungování investičních
pobídek a speciálních ekonomických zón v Polsku. Systém
poskytování dotací na vytváření pracovních míst v Polsku.
5. Jak efektivně spravovat a vymáhat pohledávky v Polsku.
Po semináři budou navazovat individuální konzultace s
přednášejícími.
Další informace: http://www.hkprerov.cz
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3) 103.

ŽOFÍ0SKÉ FÓRUM „Stavebnictví a zakázky: Jaká je role
výběrových řízení?“
31. 5. 2010
Datum konání:
Praha (palác Žofín)
Místo:
všeobecné
Zaměření:
fórum
Typ:
Na fóru se budou mimo jiné hledat odpovědi na otázky, které se dotýkají současné situace
českého stavebnictví. Jaký je stav zakázek na letošní a příští rok? Jaké jsou hlavní důvody
ohrožení investiční výstavby v následujících letech? Jsou legislativní podmínky pro investiční
výstavbu a seriozní stavební podnikání dostatečná? Zhoršuje se transparentnost výběrových
řízení? Zakázky a „tajemné obálky“? Na co se musí zaměřit příští vláda?
Agentura NKL Žofín s.r.o. ve spolupráci s Hospodářskou komorou
Organizátor:
ČR
Přihlášku zašlete na číslo faxu:
224 932 539
Kontakt:
224 932 539 nebo e-mail: marcela.buresova@zofin.cz
Vystoupí a na dotazy odpoví:
Petr Kužel prezident Hospodářské komory ČR
Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cíl akce, další
Pavel Herman poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské
informace:
soutěže pro oblast veřejných zakázek
Karel Havlíček ředitel řízení výdajů SFDI
Další informace: http://www.zofin.cz
XXII. Sněm Hospodářské komory České republiky
Na našem jednání představenstva cechu MZS dne 18.2.2010 byli za cech MZS delegováni
na XXII. sněm Hospodářské komory České republiky,se bude konat dne 27.5.2010
/čtvrtek/ v Kongresovém centru Jezerka v Seči Ústupkách, tito členové:
Ing.Dolejš Karel - cechmistr Cech MZS
Škroupova 2/1386
736 01 Havířov
Čapek Václav - 1. zástupce cechmistra Cechu MZS
Náměstí Míru 635
73961 Třinec
Bc.Fráz Petr - člen představenstva Cechu MZS
Nádražní 62
152 00 Praha 5
Zpracoval: Bc. Petr Fráz
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5) Stav členů cechu MZS – Zámečníci a servis
Stav členů cechu MZS (fyzické osoby „Zámečníci a servis“),
kterým byla udělena Koncesní živnost „Poskytování technických
služeb k ochraně majetku a osob“ v letech 1996 až
2010 (k 31.8. 2010
viz. www.rzp.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Stav členů (fyzické osoby) k 31.8. 2010: „Zámečnici a servis“
– 97 členů
Nutno odečíst: - Policejní prezidium a Kriminalistický ústav
- 2 členy
- Slovensko (fyzické osoby)
- 2 členy
-------------------------93 členů
Jiné koncese (střelivo, silniční)
1992 – 1, 1996 – 1, 2003 – 1, 2006 – 1

- 4 členové
-------------------------89 členů

Celkem

Členění dle jednotlivých let:
1997 – 3 členové
1998 – 2 členové
1999 – 3 členové
2000 – 2 členové
2001 – 2 členové
2002 – 2 členové
2003 – 3 členové
2004 – 4 členové
2005 – 1 člen
2006 – 2 členové
2007 – 2 členové
2008 – 0 členů
2009 – 5 členi
2010 – 21 členů (k 31.8. 2010)
Celkem

52 členů – t.j. 58,5 %, kteří jsou držitelé Koncesní živnosti
„Poskytování technických služeb a ochraně
majetku a osob“

Zpracovala: Bc. Císařová dne 21.9. 2010
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6) Inzerce
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7) Zajímavosti

0ávštěva Rakouských klíčařů ve Vídni dne
20.8. 2010
Na základě usnesení z VH dne 22.5 2010 ve Žďáru nad Sázavou se uskutečnila pracovní
návštěva Rakouských klíčařů ve Vídni.Za představenstvo se zůčastnili Ing.Dolejš-cechmistr a
B.Mahdal - 2.zástupce cechmistra. Na doporučení prezidenta Polských klíčařů Jerzy
Czeremagy jsme navštívili pana Roberta Wawrynského (Favoritenstrasse 41, 1040 Wien),
který má prodejnu na výrobu klíčů ve Vídni již 20 let. Dále jsme navštívili pana Pollmanna
(Kolschitzkyg 5, 1040 Wien. Prodejny jsme si prohlédli, zjistili sortiment a jednotlivé druhy
klíčů a autoklíčů. S jejich pomocí jsme zjistili adresu a sídlo "Národního cechu Vídně" Wiener Schlosserinnung, Wickenburgaasse 1, 1080 Wien. Při návštěvě na této adrese byla
přítomna jen sekretářka.
U příležitosti návštěvy Vídně jsme navštívili firmu EVVA Sicherheitstechnologie GmbH,
Wienerbergstrasse 59-65, A-1120 Wien. Na návrh pana ředitele Martina Koudelky z firmy
EVVA spol. s.r.o. Praha se uskuteční exkurze a školení v mateřské firmě EVVA ve Vídni pro
členy cechu MZS v 10/2010.
Zpracoval: Ing. Dolejš, Mahdal-foto

Prodejna firmy Wawrynsky Robert-Wien
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Prodejna firmy Pollmann - Wien

Firma EVVA, GmbH - Wien
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Budova - "Národní cech Vídně"
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8) Parte

24

9) Historie cechu MZS
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Dokončení ze Zpravodaje č. 6, duben 1997

Uzávěrka tisku: 5.10. 2010
Zpracoval: Ing. Dolejš, Bc. Císařová
Foto: Mahdal Boris
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