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Vánoční přání
Vánoční přání – vánoce 2010

Přejeme Vám a všem rodinným příslušníkům
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2011 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
Vám přeje
Jménem představenstva cechu MZS
Ing. Dolejš Karel - cechmistr
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Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané dne
……
Zápis
z jednání představenstva cechu MZS,které se konalo dne
5.11.2010 ve Vyškově hotel „Selský Dvůr“ od 13,00hod.
Zasedání představenstva se uskutečnilo před mimořádnou VH a
Společenským večírkem členů cechu MZS s manželkami.
Zahájení:
Účastníci:

5.11.2010

od 13,00hod

členové představenstva a zástupce DR
viz. prezenční listina. Představenstvo je usnášející.

Program jednání:
1.Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva dne 23.9.2010 v Praze.
2.Kontrola- organizační zajištění mimořádné VH
-organizační zajištění Společenského večírku
3.Zpravodaj č.5/2010-/příprava a obsah/
4.Příprava volební VH v 04-05/2011
5.Stav financí a finanční záležitosti
6.Diskuze
7.Příští zasedání představenstva cechu MZS

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva dne 23.9.2010
v Praze.
-ávrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III nebyl zpracován. Byl zaslán
dotazník /tabulka/ Panem Marákem e-mailem dne 6.7.2010.
ikdo 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.
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Cechmistr Ing.Dolejš informoval představenstvo,že „Komplexní dotazníktabulka“ byla zaslána e-mailem všem členům cechu MZS. Zatím bylo vráceno
26 dotazníků, které byly předány Panu Marákovi k dalšímu zpracování a
k možnému dalšímu využití.
Bc.Císařová z dotazníků provedla kontrolu www.cmzs.cz stránek-údaje jsou
v pořádku, nebylo nutno nikoho z členů cechu MZS opravovat. Vzhledem
k malému počtu odevzdaných „Komplexních dotazníků“, bude znovu zaslán
dotazník všem členům cechu MZS k vyplnění.
-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.
Dle informace Bc.Fráze bude materiál zpracován do konce 11/2010 a zaslán
všem členům cechu MZS.
2.Kontrola- organizační zajištění mimořádné VH
-organizační zajištění Společenského večírku
Mimořádná Valná hromada je připravena. Řídící Mimořádné VH Ing.Dolejšviz.program-mandátová a návrhová komise. Projednání vstupu do ELF, přijetí
nových členů cechu MZS,předání „Osvědčení“ ze školeních,informace z jednání
Ministerstva vnitra ČR a propagace akce „Rok zabezpečení vozidel“, informace
o volební VH v 04-05/2011 v Tišnově /firma Guard s.r.o./ - představenstvo na
další volební období bylo maximálně 5-9 členné.
Společenský večírek připraven. Kulturní program-živá hudba, barmanská
ohňová show vč. míchání drinků, teplý a studený raut a na závěr tombola.
3.Zpravodaj č.5/2010-/příprava a obsah/
Představenstvo projednalo návrh na Vánoční Zpravodaj č.5/2010 v termínu do
5.12.2010.
4.Příprava volební VH v 04-05/2011
Volební VH v 04-05/2011 v Tišnově /firma Guard s.r.o./ Představenstvo na další
období bylo maximálně 5-9 členné se jménem nového cechmistra. Kandidát na
cechmistra by vystoupil na volební VH se svoji vizi a plánem, kam by měl cech
MZS směřovat na další 3. roky 2011-2013. Nejlépe, aby kandidáti na cechmistra
byly 2 členové cechu.
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Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:
-Zasedání představenstva cechu MZS se konalo dne 23.9. 2010 od 9,00 hod ve
firmě EG-LINE a.s., Nádražní 62, Praha 5 – na pozvání Bc. Fráze – ze dne 20.9.
2010
-Pozvánka a program na školení – seminář firmy TOKOZ a.s. dne 9. 10. 2010
v Brně, od 9, 00ho, Stadion Sokola Brno, Kounicová 20/22, Brno-ze dne 21.9.
2010.
-Pozvánka z HK na 9. setkání k tématu Autorizace dle zákona č. 179/2006 – ze
dne 21.9. 2010.
-Pozvánka z HK na poradu složek HK ČR 20.10.-21.20. 2010 hotel „Devět skal
na Vysočině“- ze dne 23.9.2010.
-Upozornění o zrušení naší prezentace admin@sluzby.cz – ze dne 26.9. 2010.
-Kontrola zaplacení členských příspěvků členů cechu MZS za rok 2010 zasláno
mailem dne 27.9. 2010 devíti členům cechu-nezaplaceno.
-Pozvánka na školení – seminář firmy TOKOZ a.s. dne 23. 10 2010 restaurace
„Mlýnský domov“, ulice 5. května 29, Jinočany 25 225 (u Prahy). Zasláno
mailem všem členům dne 28.9.2010.
-Konferencia Security –fórum 2010 Zpravodaj č.2 ve dnech 27.-28.10.2010
Hotel „Diplomat“ Rájecké Teplice – Slovensko. Zasláno e-mailem všem členům
dne 28.9.2010.
-Volná místa: Pozvánka a program na školení – seminář firmy TOKOZ a.s. dne
9.10. 2010 v Brně od 9,00hod, Stadion Sokola Brno, Kounicová 22/22 Brno.
Zasláno e-mailem všem členům dne 28.9.2010.
-Seznam členů CMZS, kteří se zúčastnili školení dne 25. 9. 2010 v Havířově.
Zasláno Ivo Drbohlavovi, firma TOKOZ a.s. dne 28.9. 2010.
-Komplexní dotazník „Profesní specializace-úrovně, vybavení a zařazení členů
cechu MZS. Zasláno e-mailem všem členům dne 28.9.2010. Příloha viz. tabulka.
-Pozvánka na „Společenský večírek“ a pozvánka na „Mimořádnou Valnou
Hromadu“, který se konal dne 5. 11. 2010, hotel „Selský dvůr“ Vyškov-zasláno
poštou na adresu trvalého bydliště.
-Objednávka samolepek s logem cechu MZS do Opavy. Dne 28.9. 2010. (100 +
100 ks).
-Pracovní verze dopisu do Vídně s návrhem na vzájemnou spolupráci
s rakouskými klíčníky, zasláno Ing. Bukovi dne 28.9. 2010 s žádostí o překlad
do německého jazyka.
-Materiály na mimořádnou VH, která se konala dne 5. 11. 2010 ve Vyškově o
„ELF“, zasláno o Ing. Bukovi, který zpracuje souhrnný materiál o „ELF“. Ze
dne 28.9. 2010.
-„DESATERO ZAMĚSTNANCŮ“ obsahuje 10 bodů chování a vystupování
k zákazníkům. Bude vytištěno ve Zpravodaji 5/2010.
-Pozvánka z HK na ustavující zasedání „Živnostenské sekce“, která se konalo
dne 18.10. 2010, Praze 9. Ze dne 30.9. 2010-účast Bc.Fráz Petr.

5

-Tisková zpráva z HK „Setkání prezidenta HK s velvyslancem korejské
republiky v Praze“ ze dne 30.9. 2010.
-Aktualizace členské základny cechu MZS České republiky, zpracované p.
Mahdalovou. Zasláno na HK oddělení vnitřní komunikace, dne 30.9. 2010.
-Logo cechu MZS, zasláno dne 30.9. 2010 Tiskárna Opava k vytištění
samolepek.
-Tisková zpráva z HK – Druhé setkání „Evropského parlamentu podniku“, které
se konalo 14. 10. 2010 v Bruselu. Ze dne 1. 10. 2010-za cech MZS se zúčastnil
Bc.Fráz Petr.
- Pozvánka na „Společenský večírek“ a pozvánka na „Mimořádnou Valnou
Hromadu“, která se bude konat dne 5. 11. 2010, hotel „Selský dvůr“ Vyškov.
Zasláno všem členům mailem dne 2. 10 2010.
-Aktualizace členské základny cechu MZS. Žádost z HK o doplnění počtu
zaměstnanců u jednotlivých členů cechu MZS a číselník pro zařazení „Oboru
činnosti firmy“. Ze dne 4.10. 2010. O dokončení byla požádána p. Mahdalová
z Olomouce.
-Spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR a cechu MZS na akci „Rok zabezpečení
vozidel“ ze dne 4. 10 2010.
-Žádost na HK o vytištění článku v časopise „Komora“. Ze dne 3. 10. 2010.
-Spolupráce s HK na vytištění propagačního letáku cechu MZS v časopise
„Komora“ Vytištění dohodnuto v 11/2010. Ze dne 4.10.2010.
-Zápis z jednání představenstva cechu MZS ze dne 23. 9. 2010 v Praze. Zaslán
všem členům představenstva a dozorčí rady dne 4.10. 2010.
-Konferencia „Security fórum 2010“ Zpravodaj č. 3, ze dne 5. 10. 2010.
-Informace z firmy HB Plzeň „NE“CHRÁNĚNÉ KLÍČE. Ze dne 5.10.2010.
-Informace o spolupráci mezi firmou Mahdal Olomouc a Hasičským
Záchranným sborem Olomouckého kraje. Ze dne 5..10. 2010.
-Zpravodaj č. 4/2010 umístěn na www.cmzs. cz pod heslem ze dne 6. 10.2010.
-Nabídka z HK na spolupráci při organizaci XXIII. Sněmu HK ČR na rok 2011.
Ze dne 6.10. 2010.
-Tisková zpráva HK ČR – Hospodářská komora nesouhlasí s návrhy
Ministerstva zdravotnictví v oblasti zdravotního pojištění. Ze dne 6. 10. 2010.
-Pozvánka na Exkurzi ve Vídni u firmy EVVA, která se konala dne 3. 11.2010.
Zaslána všem členům cechu dne 6.10.2010.
-Pracovní schůzka se zástupci Ministerstva vnitra Mgr. Jitka Gjuričová –
ředitelka odboru prevence a kriminalistiky a Judr. Tomáš Koníček – odbor
prevence a kriminalistiky a zástupci cechu MZS se uskuteční dne 19.10. 2010
v 17,00hod v hotelu „U Jelena“ Havířov – Šumbark. Ze dne 7.10. 2010-viz.zápis
z jednání v aktualitách na www.cmzs.cz
-Tisková zpráva z HK – Otevřený dopis vládě ČR a stanovisko k problému
skokového navýšení cen el. energie ze dne 7.10. 2010.
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-Dopis Rakouským klíčníkům k návrhu na vzájemnou spolupráci mezi „Národní
cech Vídně“ a „Cech MZS ČR“ dopis odeslán dne 7.10. 2010 v německém
jazyce. Překlad zajistil Ing. Buk.
-Pozvánka z HK na ustavující zasedání Živnostenské sekce, která se konala dne
18.10. 2010 se za cech zúčastnil Bc. Fráz. Informace na příštím zasedání
představenstva.
-Pozvánka z HK na poradu složek HK ČR ve dnech 20.10-21.20. 2010 hotel
„Devět skal na Vysočině“. Ze dne 11. 10. 2010.
-Pozvánka z mezinárodní obchodní komory na seminář obchodní sdělení ICC:
0002796 s názvem „Směnka v obchodní praxi“ ze dne 11.10. 2010.
-Informace z akce „Albatros 2010“ – prezentační akce společnosti ILCO –
ORION s.r.o., která se uskutečnila dne 18.9. 2010 hotelu Albatros.
-Tisková zpráva z HK ČR „Stanovisko HK ČR k problému možného zdražení
el. energie“ ze dne 12. 10.2010.
-Program představenstva ELF, který se bude konat dne 6. 11. 2010 v 9,30 hod
v Anglii, Manchestru, hotel Hilton. Dále zápis ze schůze představenstva ELF,
který se konal 28.-5. 2010 v Turecku, hotel Istanbul. Ze dne 13.10.2010.
Zasláno Ing. Bukovi k informaci (program ELF v anglickém jazyce).
-Informace o prezentaci na internetu www.firma.služby.cz ze dne 13.10. 2010.
-Nabídka z HK „Podnikatelská akademie – bezplatné vzdělání z HK říjenlistopad 2010. Jedná se o bezplatné vzdělávací kurzy viz. příloha na
www.hkp.cz na téma: MS Excel, MS Word, základy finančního řízení apod. Ze
dne 13. 10. 2010.Zasláno e-mailem všem členům cechu MZS.
-Pozvánka z Mezinárodní obchodní komory na říjnové klubové setkání, které se
bude konat dne 26. 10. 2010 od 17, hod v prostorách klubové kavárny –
Chamber s Café, Thunovská 12, Praha 1. Ze dne 14. 10. 2010.
-Nabídka na pronájem kanceláře v Praze za 7.000,- Kč měsíčně. Ze dne 14. 10.
2010.
-Žádost z HK na spolupráci projektu „Národní soustava kvalifikací“, ze dne 14.
10. 2010.
-Dokončení samolepek s logem cechu MZS, tiskárna TISKNEME.COM,
Hlučínská 28, Opava. Ze dne 15. 10. 2010.
-Zámečník – školení z Anglie „Školící středisko“ cenová nabídka ze dne 17.10.
2010.
-Tisková zpráva z HK „Podnikatelé hlasovali v Evropském parlamentu“ ze dne
18.10. 2010.
-2 volná místa na školení TOKOZ a.s. dne 23.10. 2010 od 10,00hod hotel
„Mlýnský domov“ Jinočany u Prahy. Zasláno všem členům cechu MZS dne
18.10. 2010.
-Autobus na exkurzi Mikulova – Vídeň a zpět dne 3. 11. 2010. Zasláno všem
členům cechu MZS dne 18.10.2010.
-Email na p. Čapka „Asia-Pacific Sourcing 09 – 11 March 2011“ ze dne 18.10.
2010.
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-„Návrh nové kvalifikace pro ověřování dle zákona č. 179/2006 Sb.“
Zpracovaný Bc. Frázem Petrem. Ze dne 18.10. 2010.
-Připomínky HK ČR k materiálu 226/10 nař. vl. O úpravě náhrady ztráty vzniklé
pracovním úrazem. Ze dne 18.10. 2010.
-Připomínky HK ČR k materiálu 225/10 NV o Pravidlech trhu s plynem. Ze dne
18. 10. 2010.
-Návrh na školení od Mezinárodní obchodní komory „Incoterms 2010 – odborná
školení/semináře – obchodní sdělení ICC:0002543. Ze dne 19.10. 2010.
-Seznam členů cechu MZS – účast na školení TOKOZ a.s. dne 9.10. 2010
v Brně, zasláno Ivo Drbohlavovi, TOKOZ a.s. dne 19.10. 2010.
-Tisková zpráva z HK ČR – „Vyjádření HK a SP ČR k cenám elektrické
energie“. Ze dne 20.10. 2010.
-E-mail na p. Ptáčníka „The new sourcing platform for hardware, tools, security,
protection and DIY“. Ze dne 21.10. 2010.
-Pozvánka na Mimořádnou VH a Společenský večírek členů cechu MZS, který
se bude konat dne 5.11. 2010 ve Vyškově, zaslán zástupcům MV ČR, odbor
prezence kriminality. Ze dne 23.10.2010.
-Poděkování za zaslání výrobků, zboží do tomboly, propagační materiál na
Společenský večírek členů cechu MZS, dne 5. 11. 2010 ve Vyškově. Ze dne
23.10. 2010
-Seznam členů cechu MZS dle krajů v ČR a na Slovensku. Tabulku zpracovala
Bc. Císařová. Ze dne 24.10.2010. Tabulka bude vytištěna v nejbližším
Zpravodaji.
-Stížnost na chování člena cechu MZS Ivo Maráka z Opavy. Zaslala firma
Miroslav Selník – Kovoslužba Opava. Zasláno všem členům představenstva a
dozorčí radě dne 25.10. 2010. Stížnost na chování člena cechu MZS vč. písemné
odpovědi Pana Maráka byla projednána. Stanovisko členů představenstva ke
stížnosti jsou různá např. že porušil Kodex etiky, dále neporušil Kodex etiky,
protože Pan Selník není členem cechu MZS apod. Písemné stanovisko a
odpověď zpracuje Pan Čapek V. - 1.zástupce cechmistra a zašle Panu Selníkovi
do 25.11.2010.Viz.přílohy:
/Stížnost Pana Selníka –Kovoslužba Opava na nemorální chování člena cechu
MZS Pana Maráka ze dne 25.10.2010./
/Odpověď pan Maráka na stížnost pana Selníka ze dne 31.10.2010./
-Informace z jednání mezi Ministerstvem vnitra ČR – Odbor prevence
kriminality a cechem MZS, které se konalo dne 19.10. 2010 v Havířově, hotel
„U Jelena“. Zasláno členům představenstva a dozorčí radě dne 25.10.2010.
-Potvrzení termínu exkurze - autobusem do firmy EVVA Vídeň dne 3. 11. 2010
s rámcovým programem. Zasláno všem účastníkům exkurze dne 26. 10.2010.
Mikulov-Vídeň a zpět. Celková účast 50 osob.
-Seznam členů cechu MZS, kteří se zúčastnili školení TOKOZ a.s. dne
23.10.2010 v Jinočanech u Prahy. Zasláno Ivo Drbohlavovi dne 26.10.2010.
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-Připomínky z HK ČR k materiálu 246/10 Státní program na podporu úspor
energie a využití OZE pro rok 2011. Ze dne 26. 10.2010.
- Informace o „ELF“ – European Locksmith Federation. Zkrácený překlad „Co
je ELF“ zasláno všem členům cechu MZS jako informace na Mimořádnou VH,
která se bude konat dne 5. 11. 2010 ve Vyškově. Zasláno dne 27.10. 2010. Všem
členům cechu MZS byla zaslána informace, upozornění, že bližší informace o
„ELF“ byly zpracovány do Mimořádného Zpravodaje – únor 2010 viz.
www.cmzs.cz.
-Usnesení z Mimořádné Valné hromady bude vytištěno ve Zpravodaji č. 5/2010
nejpozději do 5. 12. 2010.
-Článek z pracovní cesty „Evropský parlament podniků“ v Bruselu. Zaslal Bc.
Fráz Petr, který se zúčastnil této akce s HK. Ze dne 27.10 2010.(Náklady si
účastník hradil sám).
- Stanovisko člena cechu Jana Švingala ke vstupu do „ELF“. Obava z vysokých
nákladů, nedoporučuje. Ze dne 29.10. 2010.
-Bylo zpracováno účetnictví cechu MZS Bc. Císařovou za 01-09/2010,dílčí
kontrola daňovou poradkyní Ing. Preisslerovou. Odměna pro Bc.Císařovou za
zpracování účetnictví 01-09/2010 á 5 000,-Kč v červenci a srpnu á 2 500,-Kč.
Složky s účetními doklady byly předány ke kontrole dozorčí radě dne 5.11. 2010
ve Vyškově. Dozorčí rada provedla kontrolu účetnictví před zasedáním
mimořádné VH - nebyly shledány závady. Dozorčí rada požádala cechmistra
Ing. Dolejše o zpracování-vyhodnocení nákladů za školení 01-11/2010 vč.
nákladů za dopravu.
5.Stav financí a finanční záležitosti
Stav BU k 30.9. 2010
Stav Pokladna k 30.9. 2010

994 349,42 Kč
14 150,- Kč

Výdaje od 16.9. 2010
101,- Kč, kancelářské potřeby, obálky ze dne 16.9. 2010
516,-Kč, kancelářské potřeby, obálky ze dne 17.9. 2010
20 000,- Kč, školení – přípravky k nouz. otvírání Praha ze dne 18.9. 2010
4 915,- Kč, občerstvení, školení Praha dne 18.9. 2010
583,- Kč, občerstvení, představenstvo a DR v Praze dne 23.9. 2010
335,- Kč, tel., fax, internet 50 %, 09/2010 dne 24.9. 2010
161,- Kč, občer. školení TOKOZ a.s. Havířov, dne 25.9. 2010
3 620,- Kč, cestovné Vídeň, dne 27. 9. 2010
35,- Kč, poštovné dne 29.9. 2010
1 237,- Kč, kancel. potřeby Sigma MB dne 29.9. 2010
528,- Kč, kancel. potřeby – náplň dne 30.9. 2010
140,- Kč, kancel.potřeby-obálky dne 1.10.2010
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1 844,- Kč, občerst.školení dne 12.6.2010 VŠB Ostrava
1 380,- Kč, pošt.známky-pozvánky mim.VH,Spol.večírek dne 4.10.2010
2 975,- Kč, DPP Mahdalová – aktualizace členů cechu pro HK dne 12.10.2010
768,- Kč, kancel.potřeby barev.náplň dne 13.10.2010
1 575,- Kč, pohřební věnec-Pavel Gec dne 14.10.2010
131,- Kč, kancel.potř.-bal.papír dne 15.10.2010
1 361,- Kč, dárkový koš-spol.večírek dne 8.10.2010
60,- Kč, kancel.potř.-stuhy dne 24.10.2010
240,- Kč, kancel.potř.náplň dne 26.10.2010
368,- Kč, tel,fax,internet 50% dne 27.10.2010
4 440,-Kč, samolepky s logem cechu dne 29.10.2010
8 800,-Kč. Autobus,Mikulov-Vídeň dne 3.11.2010
39,-Kč, kancel.potř.-páska dne 4.11.2010
224,-Kč, kancel.potř.- xero papír dne 4.11.2010
147,-Kč, kancel.potř.-balící papír dne 4.11.2010
Příjmy od 16.9. 2010
100,- Kč, členský průkaz – Sokol, ze dne 16.9. 2010
2 800,- Kč, školení – Linha, Praha –dne 18. 9. 2010
2 800,- Kč, školení – Čapek, Praha –dne 18. 9. 2010
2 800,- Kč, školení –Fa Fábera (Liška), Praha –dne 18. 9. 2010
2 800,- Kč, školení – Cápal, Praha –dne 18. 9. 2010
2 800,- Kč, školení – Bílek, Praha –dne 18. 9. 2010
2 800,- Kč, školení – Gašparovič, Praha –dne 18. 9. 2010
100,- Kč, členský průkaz – Budín, ze dne 27.9. 2010
100,- Kč, členský průkaz-Kocián, ze dne 4.10.2010
100,- Kč, členský průkaz- Mgr.Blahák ze dne 3.11.2010
6.Diskuze
-Bylo provedeno zhodnocení Exkurze do Vídně - firma EVVA. Účast 47 členů
cechu MZS a 4 hosté / autobus a 2 osobní vozy/.Jednalo se o první mezinárodní
výstavu v 16ti leté historii činnosti cechu MZS.Z této významné mezinárodní
akce bude zpracován Mimořádný Zpravodaj 11/2010 ve cca 30 fotografiích,pro
ty členy cechu MZS,kteří se nemohli zúčastnit.
-Zástupce firmy Kaba Gmbh Ing. Buk předložil na představenstvu nabídku na
uskutečnění exkurze v Rakousku firmy Kaba Gmbh v roce 2011.
-Školení na rok 2011:
Novotný Jan, Brno „Trezory do roku 1989 –II. část“
Patrik Baroch, Nejdek „Konstrukce autozámků koncernu VAG“
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7.Příští zasedání představenstva cechu MZS
Příští zasedání představenstva cechu MZS dne 12.2.2011/sobota/ od 10,00hod

Zpracoval: Ing.Dolejš dne 30.11.2010. Projednáno s Čapkem Václavem,
Borisem Mahdalem a Bc.Frázem Petrem.

Přílohy: 2x
Dobrý den vážený pane cechmistře,
Dávám tímto stížnost na nemorální chování Vašeho člena Ivo Maráka a
jeho firmu.
Stížnost spočívá v napodobení přesné kopie, nám přiděleného
zakazníckého profilu AP 2000 č.K 92008 a K 91004, který vyrobila a
dodala firma H+B na nosiči pod označením MCR-18F,
tyto kopie našeho profilu dodala výše jmenovaná firma svému
sublicenčnímu partneru - firmě Ivo Marák. Firma Ivo Marák pak tento
profil dál volně šíří a tím porušuje morální práva firmy Miroslav Selník Kovoslužba,které byly tyto zakaznické profily přiděleny firmou KABA.
Žádáme Vás, abyste v této věci zahajil správní řízení a sjednal
nápravu s výše uvedenou firmou, neboť máme plné právo se domnívat,
že pan Ivo Marák porušuje morální kodex k jehož dodržování se
zavázal
Je podle nás nepřípustné, aby v rámci obchodních vztahů probíhaly
takovéto obchodní transakce, když k výše uvedeným zakaznickým
profilům, nemá p. Ivo Marák žádná obchodní práva.
Jako důkaz přikládám Daňový doklad f. Ivo Marák s prodejem našeho
zakaznického profilu K 92008.
Na jeho přinejmenším nekalé praktiky jsem ho opakovaně upozornil,
své jednání už ani nepopírá .

Rovněž jsem vzniklou situaci konzultoval s jinými l partnery v ČR ( f.
Richter Praha, f. Herman Brno, f. Vašík Brno, f. Kaltmayer Praha) a
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můžu Vás ubezpečit, že všechny tato informace o jednání a obchodním
postupu pana IVO Marák značně zneklidnila a v této věci nás hodlají
podpořit.
Není totíž přípustné z jakéhokoliv důvodu, aby jeden Váš člen
distriboval, či se snažil vyrábět, nebo jakýmkoliv způsobem si opatřovat
a následně distribovat zakaznické profily jiných Vaších členů či partnerů
, ke kterým nemá v tomto konkretním případě od f. KABA obchodní
způsobilost, a tím se snažil poškodit další Vaše členy a partnery tím
způsobem, že si bude opatřovat zakaznické profily jiných Vaších členú
či obchodních partnerů a tím je poškozovat na jejich právech. Toto
jednání poškozuje dobré jméno celého Vašeho cechu hlavně u
koncového zákazníka. Již několik našich zakazníků ztratilo tímto
jednáním důvěru ve Váš cech a jejich členy, kteří ve většině případů
jsou povážování za důvěryhodné obchodníky a poctivé řemeslníky,kteří
mají úctu k věcem ke kterým se zavázali v moralním kodexu.
Uvažme, prosím, jaké společné nebezpečí v tomto případě hrozí,
začneme - li se stejným způsobem chovat všichni v celé naší branži.
Nebudeme vzájemně ctít zakladní věci a práva druhých. Takto se
chovající Vaší členové by měli být okamžitě vyloučení z Vašich řad a
nést odpovědnost za své chování před cechem a zákazníkem.
S úctou
Miroslav Selník - Kovoslužba
V Opavě 25.10.2010
3 přiložené soubory
- Uložit všechny soubory najednou - Zobrazit všechny obrázky
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Písemné stanovisko ke stížnosti p.Selníka a požadavku na mé vyloučení
z CMZS.
Je zarážející, že bývalý člen cechu p.Selník ,který z něj vystoupil pokud je mi známo z důvodu
nepotřebnosti cechu, nezajímavosti cechu a nezájmu o kodex etiky se dovolává služeb CMZS.
Uvedené profily klíčů o kterých p.Selník píše nejsou nijak chráněny a ani patentovány. Není
mi známo,co jsou „morální práva“ p.Selníka .Jedná se o personální profil klíče bez právní
ochrany profilu klíče a jakékoliv jiné ochrany.
Je s podivem,že se p.Selník pasuje na poctivého obchodníka a řemeslníka s morálním
kodexem . Jak je tedy možné , že prodává nechráněnou vložku a profil klíče označil značkou
CH-K (klíče doložím) a přikládá k vložce IDENTIFIKAČNÍ kartu s nápisem CHRÁNĚNÝ
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SELNÍK ? Ujišťujě všechny své zákazníky , že tyto klíče jsou chráněny a
nikdo je v CZ nevyrobí! (kopii karty doložím).Neuvádí snad tímto svého zákazníka v omyl a
neklame snad spotřebitele?
Nemůžeme připusti ,aby naší firmu tímto svým neprofesionálním a nekorektním konáním
uvedl do nevýhodné a nekonkurence schopné situace.Snažili jsme se určitou dobu zákazníkům
, kteří po nás požadovali vložku s chráněným profilem klíče proti výrobě duplikátu bez
bezpečnostní karty vysvětlovat , že p.Selník je uvádí v omyl a jeho vložka nemá ochranu
klíče.Ukazovali a nabízeli jsme stejnou vložku za podobnou cenu bez karty.Zákazník bohužel
slyší hlavně na cenu výrobku , jinou hlavu klíče kterou si nechal vyrobit a je stejná jako u
patentově chráněného výrobku firmy Gege a klamavé ujišťění p.Selníka o ochraně klíče.
Naše firma se chová k našemu zákazníkovi (i ke konkurenčnímu zákazníkovi) korektně a
dáváme mu pravdivé informace , jiný způsob než vyrobit uvedené profily klíčů již nebyl
možný . Není možné aby si p.Selník ekonomickou vložku E-AP (ekvivalent FAB 2018 ) s
prodejem a cenou kolem 300,-Kč povýšil svévolně na chráněnou a my nabízíme od stejné
firmy vložku pExtra ,která má patentovanou ochranu klíče s ohledem k nákupní ceně za
1100,-Kč , což je méně než je doporučená cena prodeje . Jiště p.Selník dělá své kroky k vyšší
konkurenceschopnosti a my se ze stejného důvodu musíme těmto jeho nekalým obchodním
krokům bránit a chránit . Dále nás také toto jeho jednání znevýhodňuje ve výběrových
řízeních.

13

Pokud by se jeho konání stalo „závazné“ i pro ostatní vlastníky personálních profilů , je
toto vlastně namířeno i proti všem výrobcům vložek na našem trhu . Pokud výrobce strpí ,
že jeho odběratel udělá z nechráněné vložky chráněnou , pak není nutné aby zákazníkům
nabízel ty opravdu chráněné.Toto udělal p.Selník a neprodává pokud je mi známo
chráněnou vložku Gege . Výrobní náklady výrobce jsou u obou variant vložek podobné ,
prodejní ceny a zisk pro výrobce u chráněné vložky několika násobně vyšší . U mnou
uváděných výrobků více než 3x.
My máme stejné výrobky E-AP opatřené našim logem a nedovolíme si zákazníkovi
předkládat klamavé informace . Prodáváme také vložky pExtra.
Mé jednání je pouze konkurenční obranou a není namířeno proti zákazníkům jak p.Selník
uvádí , ale pro zákazníka a už vůbec nepoškozuje cech jako takový . My žádný KODEX
neporušujeme . Pokud jeho zákazníci ztratili důvěru v jeho firmu, je to jen díky jeho
vlastním krokům.
Kde si bude p.Selník stěžovat pokud podobné kroky jako my udělá nečlen CMZS a
nesmluvní partner Gege ? Co pak , až se najde nějaký výrobce klíčů , který všem nepoctivým
výrobcům , kteří klamou zákazníka vyrobí jejich personální profily , které teď prodávají jako
chráněné a tvoří z nich chráněné systémy?
Je nanejvýš potřebné , aby cech konal kroky a osvětu proti takovému klamání zákazníků
jako se děje firmou p.Selníka.

Ivo Marák
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Usnesení z Mimořádné VH dne 5. 11. 2010, Vyškov
Usnesení z Mimořádné Valné hromady konané dne 5.11.2010 v hotelu
„Selský Dvůr“ od 17,30hod ve Vyškově.
1.Mimořádná VH nesouhlasí se vstupem cechu MZS do „ELF“-European
Lockschmith Federation.
Mandátová komise ve složení: Čapek, Ptáčník, Ing. Meisner.
Přítomno: 40 členů cechu MZS a 26 hostů.
Návrhová komise: Bc. Fráz, Mahdal, Ing. Schwarz.
Bylo hlasování pro vstup 14 hlasů, proti 20 hlasů, 2 se zdrželi hlasování.
2.Souhlasí s přijetím novách členů cechu MZS:
-Kavan s.r.o. Praha 4, Kavan Milan - jednatel,Družstevní ochoz 1308,
Praha 4-Pankrác 140 21,Tel:261 223 741
-Trtka Jindřich, Švermova 470, Protivín 398 11 okr. Písek Tel:605/265690
Nově přijatí členové zaplatí poloviční členský příspěvek, obdrží Členský list na
2 roky, používat logo cechu MZS. Podepsat Čestné prohlášení a Kodex etiky.
-Žádost firmy Servis Sokol-Jindřich Sokol-Broumov o snížení členského
příspěvku cechu MZS z 5 000,-Kč na 2 000,-Kč na rok 2011 z důvodů:
Firma zaměstnává 3osoby se zdravotním postižením –viz. potvrzení z Úřadu
práce v Náchodě a splňuje podmínky zákona č.435/2004.
3.Mimořádná Valná hromada bere na vědomí:
-Předání „Osvědčení“ ze školení ze dne 18.9.2010 v Praze –Přípravky
k nouzovému otevírání-polští kolegové.
-Předání „Osvědčení“ ze školení firmy TOKOZ a.s. ve dnech 25.9.2010
v Havířově,9.10.2010 v Brně a 23.10.2010 v Jinočanech u Prahy. Osvědčení
předal zástupce firmy TOKOZ a.s. Petr Neuvirt – obchodní ředitel.
-Informaci z jednání se zástupci Ministerstva vnitra Praha-odbor prevence
kriminality Mgr.Jitka Gjuričová-ředitelka a Judr.Tomáš Koníček ze dne
19.10.2010 v Havířově ke vzájemné spolupráci a akci MV ČR „Rok
zabezpečení vozidel“ vyhlášený v 10/2010-viz.leták.
-Informaci k volební VH v 04-05/2011.Připravit volební VH ve firmě GUARDTišnov a s návrhem na volbu nového představenstva v počtu 5-9 členů a min.2
kandidátů na cechmistra s vizí a plánem činnosti na celé 3leté období 2011-2013
Usnesení bylo schváleno hlasováním (pro-35, proti-1, zdržel se 0).
Za návrhovou komisi: Bc.Fráz Petr, Mahdal Boris a Ing. Schwarz.
Vyškov 5.11.2011
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Zhodnocení „Tradičního 8. Společenský večírku“

Ve dnech 5. - 6.11. 2010 se v hotelu "Selský Dvůr" ve Vyškově uskutečnil "Tradiční
8. Společenský večírek" s manželkami. Této tradiční akce se zúčastnilo celkem 66 účastníků,
z toho 40 členů cechu MZS a 26 hostů - manželek.
Program večírku byl následující. Po Mimořádné Valné hromadě jsme byli pozváni na
teplou večeři (raut). K ochutnání byly, řízky, kuřata, salát a uzená teplá šunka. Po večeři
následovala hudba, kteří mnozí využili k tanci a poslechu. Od 20,00 začal zábavný program barmanská show (ohňová a světelná) s následným mícháním a ochutnáváním alkoholických
drinků. K závěru mohl každý vyzkoušet své nadání ve zpěvu a to s mikrofonem u (karaoke).
Před půlnocí jsme měli možnost ochutnat studenou večeři (raut). Blížící se půlnocí došlo k
vyvrcholení Společenského večírku a to losováním losů z klobouku - tombola. Do tomboly
bylo připraveno k losování 83 balíčků, které byly zabaleny do vánoční tématiky. Touto cestou
je nutno poděkovat všem členům cechu MZS, kteří přispěli svými dárky do tomboly. Nejvíce
balíčků (6 ks) zaslala firma Winkhaus ČR s.r.o. Každý účastník při losování si odnesl některý
z balíčků. Poslední tanečníci a účastníci Společenského večírku odcházeli do svých pokojů
okolo 3 hodiny ranní.
Všichni účastníci si odnesli hodně zážitků, legrace a navázali nová přátelství a spolupráci.
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr
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Obrázek 1 Účastníci Společenského večírku

Obrázek 2 Účastníci Společenského večírku
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Obrázek 3 Účastníci Společenského večírku
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Školení

Školení "Přípravky k nouzovému otevírání
zámků a autozámků"-zahraniční produkce
dne 18.9.2010 v Praze-přednášející Polští
kolegové.
Na základě mezistátní dohody (dne 28.6. 2008 Borki) mezi Polskie Stowarzyszenie
Licencjonowanych Serwisów kluczowych a Cechem MZS z roku 2008 se uskutečnilo již 3.
školení členů Cechu MZS, na kterém přednášeli Polští kolegové mgr. inž. Józef Matyjas.
Školení se uskutečnilo dne 18.9. 2010 v Praze, ve firmě EG-LINE a.s.. Hlavní náplní školení
byly "Přípravky k nouzovému otevírání zámků a autozámků" zahraniční produkce
(Německo,

USA,

Anglie,

Izrael,

Polsko

apod.).

Jednotlivé

přípravky

byly

názorně předvedeny a každý účastník měl možnost si prakticky vyzkoušet jednotlivé
přípravky na zámcích a autozámcích. Velký zájem o školení u členů cechu MZS
ukazuje i okolnost, že školení bylo celodenní a skončilo až po 18 hod večer. S
přednášejícím mgr. inž. Matyjasem bylo dohodnuto, že v případě novinek v této
oblasti zámků a autozámků se školení uskuteční i v roce 2011.
Eapsáno: 22.9.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr
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Seminář - školení firmy TOKOZ a.s. dne
25.9. 2010 v Havířově, hotel "Formule"
Na základě jednání na VH dne 22.5. 2010 ve Žďáru nad Sázavou s generálním ředitelem
firmy TOKOZ a.s. Ing. Vladimírem Chládkem a Cechem MZS se uskutečnil Seminář školení "Prezentace sjednocování visacích zámků TOKOZ a.s. a jejich zapojení do systému
cylindrických vložek Fab a Guard" a to dne 25.9. 2010 v Havířově, hotel "Formule".
Přednášející s firmy TOKOZ a.s. byli: Ivo Drbohlav - Key Account Manager, Bc. Jan Hrnčíř vedoucí podnikové prodejny, David Sobotka - konstruktér. Školení se zúčastnilo celkem 15
členů cechu MZS z toho 3 kolegové - Polští klíčníci. Školení probíhalo na vysoké úrovni a
přednášející nám předvedli novinky ve visacích zámcích - X BOX, produkty Kappa, které
jsou určené pro uzamykání zavazadel, sportovního vybavení, vybavení pro volný čas, šaten,
skříní apod. Dále si členové cechu převzali manuály pro sestavování vložek, zámků a mnoho
propagačních materiálů vč. CD. V odpoledních hodinách si měl možnost každý člen cechu
MZS vyzkoušet rozebrání a složení visacích zámků GOLEM, ALFA a PLUTO. Touto cestou
je nutno poděkovat přednášejícím za profesionální přístup. Další školení budou následovat v
termínu: dne 9. 10. 2010 v Brně od 9 hod, Stadion Sokola, Brno 1, Kounicova 20/22 a dne
23.10. 2010 v Praze od 10 hod, restaurace "Mlýnský domov", ul. 5. května 29, Jinočany, 25
225 (u Prahy).
Eapsáno: 27.9.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr

Školení firmy TOKOZ a.s. v Havířově dne 25. 9. 2010

20

Školení firmy TOKOZ a.s. v Havířově dne 25. 9. 2010

Školení firmy TOKOZ a.s. v Havířově dne 25. 9. 2010

21

V pořadí 2. termín "Seminář - školení",
které pořádala firma TOKOZ a.s.
dne 9.10.2010 v Brně
V pořadí 2. termín "Seminář - školení", které pořádala firma TOKOZ a.s.ve spolupráci
s cechem MZS dne 9.10.2010 v Brně, Stadion Sokola Brno, Kounicova 20/22 od
9hod.
Školení se zúčastnilo 10 členů cechu MZS. Za firmu TOKOZ a.s. jako přednášející se
zúčasnily: Ivo Drbohlav - Key Account Manager a David Sobotka - konstruktér.
Školení opět probíhalo na profesionální úrovni, kde byli předvedeny novinky, ve
visacích zámcích, zámky do šatníkových skříní apod. Dále si účastníci převzali
manuály pro sestavování zámků, vložek a propagační materiál vč. CD. Na závěr
školení si všichni členové cechu mohli vyzkoušet rozebrání, skládání visacích zámků
GOLEM, ALFA a PLUTO. Touto cestou je nutno poděkovat přednášejícím za velmi
dobrou výuku a přednášku na tomto školení. Další termín školení se bude konat dne
23.10. 2010, restaurace "Mlýnský Domov", ulice 5. května 29, Jinočany 25 225
(u Prahy).
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V pořadí 3. termín "Seminář - školení",
které pořádala firma TOKOZ a.s. dne
23.10.2010 v restauraci "Mlýnský domov"
ul. 5. května 29, Jinočany, 25 225 (u Prahy)
V pořadí 3. termín "Seminář - školení", které pořádala firma TOKOZ a.s. dne
23.10.2010 v restauraci "Mlýnský domov" ul. 5. května 29, Jinočany, 25 225 (u Prahy)

Tohoto školení se zúčastnilo celkem 11 členů cechu MZS. Přednášející z firmy
TOKOZ a.s. byli: Ivo Drbohlav - Key Account Manager, Bc. Jan Hrnčíř - vedoucí podnikové
prodejny, David Sobotka - konstruktér. Přednáška měla opět vysokou profesionální úroveň. Z
tohoto školení máme několik fotografií.

Eapsáno: 24.10.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr, foto - Ivo Drbohlav - TOKOZ a.s.

Školení firmy TOKOZ a.s. v Jinočanech u Prahy dne 23.10. 2010
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Dopis Rakouským klíčníkům – návrh ke spolupráci

Cech mechanických zámkových systémů ČR
IČO 61383341
Moskevská 22
101 00 PRAHA 10

Wiener Schlosserinnung
Wickenburggasse1

Mobil: 603/ 434 520
Mobil: 602/ 342 121
Fax :596 421 088
e-mail: cmzs@seznam.cz

Kommr Ing.Georg Senft-lnnungsmeister

1080 WIEN

Austria

Havířově dne 7.10.2010
Věc:Návrh na vzájemnou spolupráci
Vážení kolegové.
Dovolte mi, jménem představenstva Cechu mechanických zámkových
systémů ČR,Vám předložit návrh na vzájemnou spolupráci mezi Rakouskými
klíčníky a Českými klíčníky. Cech MZS sdružuje podnikatele - fyzické i
právnické osoby podnikající na základě příslušných oprávnění na úseku výroby
klíčů, montáže zámkových systémů, nouzového otvírání zámků, bytů,
automobilů a mechanických zabezpečování vyšších hodnot mechanickými
systémy. Cech MZS byl založen a registrován dne 19.4.1994.
Oblastmi působnosti cechu jsou:
– výroba a prodej
– montáž
– opravy a úpravy mechanických zábranných systémů
– klíčová a otvírací služba
Cech MZS se řídí: Stanovami cechu, Jednacím řádem cechu, Kodexem etiky
cechu a působí v ČR a částečně na Slovensku. Celkem sdružuje cca 125 členů
z toho: 97 členů jako fyzické osoby (klíčová služba, nouzové otvírání bytů
a automobilů, 21 členů právnických osob (velkoobchody) a 7 členů právnických
osob (výrobci zámkové techniky a stavebního kování).
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Všichni členové cechu MZS absolvovali různá školení a semináře pořádané
cechem MZS k zvýšení vzdělání a kvalifikaci s cílem poskytnout zákazníkům
profesionální informace.
Na www.cmzs.cz jsou aktuální jména a telefonní čísla členů cechu MZS
v rámci celé ČR, kde bezplatně sdělíme informace např. (k zabezpečení bytu)
a poradenskou činnost.
Od roku 2008 máme velmi dobrou spolupráci s Polskými klíčníky /Polskie
Stowarzyszenie Licencjonowanych Serwisow Kluczowych/ a to vzájemnou
návštěvou v Polsku a ČR spojenou z výměnou zkušeností.
V případě Vašeho zájmu o spolupráci sdělte termín,rádi k Vám přijedeme do
Vídně.

S pozdravem.

Ing.Karel Dolejš
Cechmistr cechu MZS ČR

Poštovní adresa:
Cech MZS
Ing.Dolejš Karel-cechmistr
Škroupova 2/1386
736 01 Havířov ,Czech Republic
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Cech mechanických zámkových systémů ČR
IČO 61383341
Moskevská 22
101 00 PRAHA 10

Wiener Schlosserinnung
Wickenburggasse1

Mobil: 603/ 434 520
Mobil: 602/ 342 121
Fax :596 421 088
e-mail: cmzs@seznam.cz

Kommr Ing.Georg Senft-lnnungsmeister

1080 WIEN

Austria
Havířov den 7.10.2010

Betr.: Gegenseitige Zusammenarbeit
Sehr geehrte Kollegen,
Gestatten Sie mir im Namen des Vorstandes der Zunft der mechanischen Schliesssysteme CZ
(Cech mechanických zámkových systémů ČR) Ihnen unseren Entwurf einer Zusammenarbeit
zwischen den Oesterreichischen und Tschechischen Schluesseldienste vorzulegen. Unsere
Zunft organisiert die Unternehmer – physische sowie juristische Personen – die im im
Rahmen der entsprechenden Vorschriften im Bereich Schluessledienst, Schlos- und
Schliesssysteme, Notoeffnung der Schloesser, Wohnungen, Automobile und im Bereich der
mechanischen Sicherung von hoeherem Wert unternehmen. Unsere Zunft wurde am
19.4.1994 gegruendet und eingetragen.
Die Hauptbereiche unserer Taetigkeit sind vor allem:
– Produktion und Verkauf
– Instalation
– Reparaturen und Behandlung der mechanischen Schliesssysteme
– Schluesseldienst und Notoeffnungsdienst
Unsere Zunft ist geregelt durch: die Satzungsvorschrift der Zunft, die Geschaeftsordnung
der Zunft und den etischen Kodex der Zunft.
Unsere Zunft ist in Tschechien und in der Slowakei taetig und hat zur Zeit insgesammt cca
125 Mitglieder (davon 97 Mitglieder sind physische Personen – Schluesseldienste,
Notoeffnungen Wohntuere und Automobile, 21 Mitglieder sind juristische Personen Schluesseldienste und Grosshandel und 7 juristische Personen – Produzente von
Schliesssysteme und Baubeschlag).
Unsere Zunft schult aktiv die Mitglieder im Sinne der Erhoehung der Qualifikation und
Bildung mit dem Ziel, die Endkunden profesionell beraten und bedienen zu koennen.
Auf unseren web Seiten www.cmzs.cz koennen alle Interessanten die aktuellen Informationen
sowie auch die Kontakte auf unsere Mitglieder finden. Es gibt hier auch einen gebuehrfreien
Beratungsdienst und Informationen bezueglich zB. wegen Notoeffnung der Wohntuere.
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Seit 2008 arbeiten wir sehr eng mit den Polnischen Schluesseldienste (Polskie Stowarzyszenie
Licencjonowanych Serwisow Kluczowych) im Bereich des gegenseitigen Umtausches der
Erfahrungen zusammen – gegenseitige Besuche und Gespraeche.

Sehr gerne wuerden wir eine aehnliche enge Zusammenarbeit auch mit Ihrer Organisation
aufknuepfen.
Falls Sie in einer Zusammenarbeit mit unserer Zunft interessiert waeren, wuerden wir Sie
gerne in dem naechstmoeglichen Termin in Wien besuchen.
Mit freundlichen Gruessen

Ing. Karel Dolejš
Zunftmeister der CMZS
Postal adress:
Cech MZS
Ing.Dolejš Karel-cechmistr
Škroupova 2/1386
736 01 Havířov
Czech Republic

Překlad do německého jazyka zpracoval: Ing. Buk Ivo
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Pozvánka – Exkurze ve Vídni u firmy EVVA
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Zhodnocení exkurze- Vídeň
Na pozvání firmy EVVA spol. s.r.o. Praha, ředitele Martina Koudelky,(100 % vlastník
společnosti GUARD Mudroch spol. s.r.o.) se uskutečnila exkurze do firmy EVVA ve Vídni a
to prohlídkou výrobního závodu společnosti EVVA spojenou s ukázkou výrobků a produktů.
Této významné akce se zúčastnilo 47 členů cechu MZS a 4 hosté, kteří zaplnili jeden
autobus a 2 osobní vozy. Jednalo se o první mezinárodní návštěvu v 16ti leté historii činnosti
cechu MZS a to účastí na exkurzi v zahraničí.
Celá tato akce byla hodnocena velice příznivě, kde členové cechu MZS měli možnost
se seznámit s novými technologiemi výroby, organizací práce, čistotou pracovního prostředí
apod. Pro velký počet účastníků, byli členové cechu MZS rozděleni do 3 skupin. První
skupina uskutečnila prohlídku výrobního závodu, kde přímo ve výrobě byli ukázány nové
výrobky a technologický postup. Druhá skupina v konferenční místnosti sledovala přednášku
a ukázku elektronických hotelových a přístupových systémů vč. bezpečnostního kování a třetí
skupina byla na přednášce k bezpečnostním cylindrickým vložkám EVVA, možností systému
generální klíče. Dále se tyto skupiny během dne vystřídali.
Na závěr nám zástupci firmy EVVA předali upomínkové předměty, propagační
materiály, produktové katalogy apod. V odpoledních hodinách po celodenní exkurzi byli
členové cechu MZS pozváni na oběd do rakouské restaurace ve Vídni.
V 16hod odpoledne všichni účastníci exkurze odjížděli domů s novými zážitky a
poznatky, které jim tato exkurze umožnila.
Z této významné akce bude vydán Mimořádný Zpravodaj ve fotografii v 11/2010.
Bude zpracováno 28 fotografií.
Eapsáno: 9.11.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr
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Zajímavosti

DESATERO ZAMĚST9A9CŮ
1.PŘI TELEFO9OVÁ9Í SE USMÍVEJ. JE TO Z9ÁT.
2. K PŘÍCHOZÍMU SE CHOVEJ SLUŠ9Ě, MŮŽE BÝT 9ÁŠ
PŘÍŠTÍ ZÁKAZ9ÍK.
3. UVĚDOM SI, ŽE ZÁKAZ9ÍK MÁ TVOJI VÝPLATU VE SVÉ
PE9ĚŽE9CE.
4. CHOVEJ SE K ZÁKAZ9ÍKOVI TAK, JAK CHCEŠ, ABY SE
O9 CHOVAL K TOBĚ
5. 9EPOMLOUVEJ SVÉ ZÁKAZ9ÍKY A9I SVOU FIRMU!!!
TAKOVOU FIRMU ZÁKAZ9ÍK 9ECHCE.
6. MĚJ 9A PAMĚTI, ŽE JSI SOUČÁSTÍ FIRMY. I
JED9OTLIVEC MŮŽE POKAZIT JEJÍ JMÉ9O.
7. 9A MO9TÁŽI 9EKLEJ A 9EOBTĚŽUJ OKOLÍ
9ADMĚR9ÝM HLUKEM.
8. UVAŽUJ EKO9OMICKY! ŠETŘI ELEKTŘI9U, PHM,
9ÁŘADÍ. ZA9EDBATEL9Á MALIČKOST MŮŽE PRO TVOJI
FIRMU Z9AME9AT 9EMALÝ PŘÍ9OS.
9. PROPAGUJ PRÁCI FIRMY (SLOVEM, 9ÁLEPKAMI,
LETÁKY) I TO MÁ VLIV 9A ZÍSKKÁ9Í ZAKÁZEK A PRÁCI
PRO TEBE.
10. BUĎ AKTIV9Í, SPOLUPODÍLEJ SE 9A ŘÍZE9Í FIRMY, TO
JE CESTA K TVOJI VĚTŠÍ VÝPLATĚ.
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Historie
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Uzávěrka tisku dne 5.12. 2010
Zpracoval: Ing. Dolejš Karel
Foto: Boris Mahdal
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