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ÚVODNÍ SLOVO CECHMISTRA DO ROKU 2011
Vážené kolegyně a kolegové,
je za námi rok 2010, který byl pro nás o něco lepší než náročný rok 2009,
kdy byla finanční a hospodářská krize, která zasáhla celou Evropu.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří věnovali svůj pracovní a osobní čas, pro
zajištění činnosti, pro ostatní členy cechu MZS. Rok 2010 byl pro nás členy
cechu MZS velmi úspěšný.
Valná hromada se uskutečnila v květnu 2010 ve Žďáru nad Sázavou na
pozvání firmy TOKOZ a.s. Dále jsme zajistili 6 jednodenních „školení seminářů“ a ve 2 termínech se uskutečnily zkoušky členů cechu MZS
k nouzovému otevírání zámků. ;ěkteří členové cechu MZS se zúčastnili výstavy
„EISE;WARE;MESSE“ v Kolíně nad Rýnem, „IBF“ v Brně a „SECUREX
2010“ v Poznani.
;áš člen cechu MZS se zúčastnil setkání „Evropského parlamentu
podniku“ v Bruselu. Poprvé 16-ti leté historii činnosti cechu MZS se uskutečnila
první mezinárodní návštěva a to formou exkurze ve výrobním závodě firmy
„EVVA“ ve Vídni. ;a základě jednání s Ministerstvem vnitra ČR, byl od
prosince 2010 náš cech MZS delegován do poradního sboru MV ČR.
V závěru roku se uskutečnil tradiční 8. Společenský večírek členů cechu
MZS v hotelu „Selský dvůr“ ve Vyškově. Před Společenským večírkem proběhla
krátká mimořádná Valná hromada.
Všechny uskutečněné akce cechu MZS přispěli k lepším podnikatelským
aktivitám, zvýšení kvalifikace členů cechu MZS a výměně zkušeností.
Současně připomínám, že rok 2011 bude volební, protože představenstvu
cechu MZS končí 3-leté volební období.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, štěstí a pracovních
úspěchů v roce 2011.

S úctou Váš
Ing. Dolejš - cechmistr
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NÁVRH NOVÉ KVALIFIKACE - ZÁMKAŘ
ávrh nové kvalifikace pro ověřování dle zákona č. 179/2006 Sb.
Zařazení kvalifikace do TOP 2010

ázev kvalifikace:

ZÁMKAŘ

Rozvíjející kvalifikace Zámkař specialista pro poskytování technické ochrany majetku
a osob
avrhovatel - jméno osoby/název subjektu:
Cech mechanických zámkových systémů – člen HK ČR
Asociace Grémium Alarm o.s.
Trezor test
Kontaktní osoba: Bc.Petr Fráz, člen představenstva CMZS
fraz@guard.cz, tel.: 602 305 217
Argumenty podporující zařazení kvalifikace mezi prioritně vytvářené kvalifikace
z důvodu jejího významu a využitelnosti:
1. Prosím předložte argumenty, na základě kterých lze říci, že o tuto kvalifikaci bude zájem ze
strany zájemců o získání certifikátu.

Zájem vyplývající z atraktivity profese či oboru (pracovní podmínky, mzda,
uplatnitelnost), z legislativních podmínek (existence zákonů předepisující získání
certifikátu o dílčí kvalifikaci k výkonu povolání), z cenové přijatelnosti získání
certifikátu (dotace na proces ověřování kvalifikace), z dalších důvodů.
Predikce zájmu o kvalifikaci:
1. Využití při poskytování technické ochrany majetku a osob
V dnešních domácích podmínkách již nestačí standardní přístupy k zabezpečení a ochraně
majetku privátních objektů. Vlivem globalizace tržního prostředí a turbulentním vývojem
v oblasti jak mechanického tak elektronického zabezpečení, jsou kladeny vyšší nároky na
osoby provádějící činnosti mechanického a elektronického zabezpečení ochrany majetku a
osob.
Praxe je taková, že zámečníkům, dodavatelům provádějící tuto činnost, často chybí znalosti
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z oboru nouzového otvírání bytů, trezorů a automobilů. S touto činností i související právní a
legislativní stránka věci. Na trhu je zastoupena celá řada výrobců zámkové techniky a vývoj
v této oblasti jde dál do mechatronické technologie. Tedy za hranice standardních
mechanických zámků. S nástupem nových technologických postupů a řešení zabezpečení
majetku, vyvstává požadavek na znalostní vybavenost zámečníků.
Poptávka je determinována oblastí řízení rizik při zavádění nových technologií a postupů
technické ochrany majetku a osob.
Dodavatel, zámečník aby mohl vykonávat tuto činnost, musí být držitelem koncesované
živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“. Jejím obsahem je
podle nařízení vlády č. 278 Sb.,: „Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy
elektrických zabezpečovacích systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových,
protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných kamerových), určených k
ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a
zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a okolí. Montáž, opravy,
údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost
běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“
2. Poptávka občanů (fyzických osob)
Poptávka občanů České republiky po kvalitním a spolehlivém zabezpečení majetku a osob
má stále stoupající úroveň. Poptávka směřuje k lepší orientaci s odkazem na bezpečnostní
třídy a tím související jednotlivé úrovně technické ochrany majetku a osob.

3. Uspokojení zájmu klientů
Poskytovatelé služeb a občané, podle sdělení členů HK ČR, se obracejí na příslušné orgány
státní správy, s dotazy na získávání „důvěryhodné“ kvalifikace – Zámkař. Tato kvalifikace
by odbourala bariery v získání příslušné koncese a stala by se součástí kritéria pro získání
koncesované živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“.

2. Prosím předložte argumenty, podporující skutečnost, že po této kvalifikaci bude poptávka
na trhu práce a bude zde dobře uplatnitelná. Tzn., že bude akceptována a vyžadována jak
zaměstnavateli, tak dalšími subjekty (např. obchodními partnery OSVČ, která vlastní certifikát
na danou kvalifikaci).

Znáte zaměstnavatele, kteří jsou ochotni využívat tuto kvalifikaci při své personální
práci, např. při výběru nových zaměstnanců a rozvoji kompetencí stávajících
zaměstnanců?
Znáte OSVČ, které by obdržení certifikátu umožnilo získání dalších odběratelů a
zakázek?
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1. Absence na trhu práce
Nově vzniklá kvalifikace chybí na trhu již 20 let. Tuto kvalifikaci se doposud snaží formou
školení nahrazovat svou činností odborné organizace, působící v tomto segmentu trhu. Mezi
něž patří Cech mechanických zámkových systémů a akreditovaná zkušebna Trezortest .
Snahou těchto subjektů sdružující ve svých řadách řadu profesních odborníků, je nadále své
zkušenosti a poznatky z oboru technické ochrany majetku a osob, předávat na profesní
úrovni.
Zaměstnavatelé i OSVČ volají stále hlasitěji po odbornosti dané profese „zámkař“. Jejich
snahou je poskytovat služby na příslušné odborné úrovni, která by praxí byla dále
prohlubována. Právě nedostatečná odborná znalost u budoucích zaměstnanců je ve většině
případů barierou v jejich uplatnění na příslušném trhu práce. Zaměstnavatel i OSVČ v dnešní
době nemá prostředky, zkušenosti a čas provádět tato odborná školení. Vytvořením
podmínek pro kvalifikaci „Zámkař“ získá řada zaměstnavatelů výhodu, která by vedla ke
zvýšení konkurenceschopnosti našich malých a středních podniků.
Kvalifikace se bude dále rozvíjet tj. „ zámkař – nouzové otvírání“. Především s důrazem na
prováděcí techniku a právní stránku samotného zásahu.

3. Prosím předložte argumenty, že pro tuto kvalifikaci bude existovat Autorizovaná osoba
(AOs), například jedna silná AOs, případně více menších AOs.

Znáte konkrétní AOs, která bude ochotná a schopná zajistit nejen ověřování
kvalifikace, ale i její propagaci směrem k zájemcům o získání kvalifikace i
k zaměstnavatelům a podnikatelům?
HK ČR je připravená být autorizovanou osobu této dílčí kvalifikace pro, kterou budou ověřovat
členové HK ČR. Již nyní existuje poptávka ze strany odborných organizací, aby zkoušky i zde
zastřešovala HK ČR, neboť má zkušenosti s administrativním a organizačním zajištěním zkoušek, což
jsou „kapacity“, kterými tyto odborná sdružení nedisponují.
Způsobilost Autorizované osoby k výkonu zkoušek „zámkař“ bude dána touto kvalifikací:
a) odbornost v zámkařství, zámečnictví
b) praxe v oboru
c) materiálně technickým zázemím (tj. zastřešené „dílenským vybavením“ k celoročnímu
provozování zkoušek)
Autorizovaných osob nebude mnoho.
4. Prosím předložte argumenty, že pro tuto kvalifikaci budou existovat vzdělavatelé, kteří
budou mít zájem a budou schopni vzdělávat pro tuto kvalifikaci i zajistit její propagaci.

5

Znáte konkrétní potenciální vzdělavatele?
Schopnost vzdělávat
1. TREZOR TEST

Zájem vzdělávat
2. CMZS

Schopnost propagace

3. HK ČR jako budoucí autorizovaná osoba těchto dílčích kvalifikací v rámci své
rozsáhlé sítě kontaktních míst a členské základny zajistí propagaci dovnitř
komorové sítě i vně HK ČR (tj. pro klienty z okruhu široké veřejnosti, zejména
podnikatelské). Využije dostupných komunikačních kanálů a prostředků, které má
k dispozici (internetová platforma, odborné platformy pro ochranu majetku,
zpravodajství pro podnikatele)

Navrhovatel:

Garant (člen Konsorcia VZ NSK):

…………………………………………………….
………………………………………………………..
jméno

jméno

…………………………………………………..
……………………………………………………….
podpis

podpis
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ZASEDNÍ V BRUSELU
Dne 14.10. 2010 se konalo významné setkání "Evropského
parlamentu podniku" v Bruselu, kterou organizovala Hospodářská
komora ČR.
Dne 14. října 2010 se v budově Evropského parlamentu v Bruselu konalo
významné setkání „Evropského parlamentu podniků„ (EPE). Tuto akci již podruhé
pořádala Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES,
jejímž členem je i Hospodářská komora České republiky.
Cílem této akce bylo umožnit podnikatelům, aby debatovali a hlasovali o
návrzích, týkajících se podnikatelského prostředí jako je hospodářská recese, trh práce,
energetické otázky a mezinárodní obchod a posléze o jejich dopadech mohli diskutovat
s klíčovými aktéry legislativního procesu (komisaři, europoslanci a zástupci členských
států EU). Podnikatelé mohli také vystoupit na plénu a položit otázku jednomu
z komisařů či europoslanců.
Českou republiku reprezentovalo 22 podnikatelů, představujících různá odvětví,
a to od zástupců OSVČ, malých a středních podniků po velké firmy. Jedním ze zástupců
ČR byl i Bc.Petr Fráz, ředitel společnosti EG-LI E,a.s. člen CMZS a HK ČR.
Položili jsme mu několik otázek týkajících se jeho účasti na Evropském
parlamentu podniků.
S jakými konkrétními tématy k řešení jste se bruselského setkání účastnil? Co
bylo obecně předmětem vašeho zájmu?
Mnoho občanů, zejména ze zakládajících zemí Unie, se dívá na budoucnost
jednotného vnitřního trhu s určitou obavou. A právě téma vnitřního trhu, evropského
prostoru svobody, stejných příležitostí pro všechny firmy, občany i spotřebitele, bylo
předmětem mého zájmu. Dokončení vnitřního trhu je třeba dokončit co nejdříve.
Zajímali mně otázky týkající se harmonizace podmínek příhraničního obchodu. Stále se
setkáváme na trhu Unie s bariérou, která brání uplatňování čtyř svobod, volného
pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Také mne zajímalo, zda Evropská unie bere
zájmy malých a středních podniků na zřetel a zda je ochotna názory a poznatky
implementovat do zákonů.
Jaký jste o tuto problematiku zaznamenal zájem ze strany komisařů a
europoslanců? Popř. zástupců dalších členských států EU.
Byla to především velká zkušenost. Dosáhnout jednotného názoru, nebo alespoň
se mu přiblížit, je často složité. Zejména v okruhu „podmínek“ a otázce zavedení
systému kolektivních žalob, bylo hlasování vyrovnané. Tato zkušenost ukázala
v některých otázkách na různé pohledy zástupců malých a středních podniků. V drtivé
většině však hlasování probíhalo s výrazným většinovým poměrem, především v okruhu
„zdrojů“ a „trhu“. Tedy v tématech, která nám podnikatelům jsou velice blízká.
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Jak silný vliv podle vás mohou mít tato setkání na tvorbu evropského
legislativního procesu?
Každý manažer si musí udělat průzkum, zda jeho vize je správná a určit si
odpovídající strategii, jak toho cíle dosáhnout. Možná měla tato setkání přicházet již
dříve a v mnohem častějších intervalech. Jsem přesvědčen o důležitosti takového
setkání. Má-li být legislativní proces produktivní a reagovat na potřeby resp. poptávku
trhu, bez názorů vycházejících z podnikatelského prostředí, to nemůže fungovat. Stejně
tak jako spotřebitel a obchodník, na jednotném vnitřním trhu potřebuje jeden druhého,
tak europoslanci a komisaři potřebují nás.
akolik jste s účastí na tomto fóru spokojen? Mohou mít dopad na působení
firem ve vašem oboru?
Jak jsem již řekl, byla to pro mne velká zkušenost, kterou zcela jistě využiji
v rámci připomínkování legislativy, prostřednictvím HK ČR. Zkušenosti získané touto
misí využiji při tvorbě firemní strategie, především v oblasti vnitřního evropského trhu.
S určitým předstihem tak mohu reagovat na budoucí změny v legislativním procesu EU.
Taková setkání jsou pro nás podnikatele velkým přínosem i z pohledu přátelských
setkání a vzájemné výměny zkušeností na půdě evropského parlamentu.

a 3 otázky k zasedání v Bruselu od mluvčí HK Mgr.Škardové
odpověděl náš člen cechu MZS- Bc.Fráz Petr-člen představenstva
cechu MZS.

Obrázek 1 Zástupce cechu MZS v Bruselu Bc. Fráz, člen představenstva
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Obrázek 2 Zástupce cechu MZS v Bruselu Bc. Fráz, člen představenstva

Obrázek 3 Bc. Fráz Petr, člen cechu MZS s Petrem Kuželem – prezidentem HK ČR,
na půdě Evropského Parlamentu
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S E T K Á N Í S E R V I S N Í CH S T Ř E D I S E K F A B
Setkání Servisních středisek FAB - členů cechu MZS dne 20.11. 2010 v
hotelu "SKI" - Nové Město na Moravě.
Na pozvání firmy ASSA ABLOY Czech and Slovakia - divize zámečníci
- Vladimíra Kokty, Business Unit Manager, se uskutečnilo setkání zástupců
Servisních středisek FAB v hotelu "SKI" v Novém Městě na Moravě. Setkání se
zúčastnilo okolo 60 účastníků a z toho větší polovina byly členové cechu MZS.
Jednání probíhalo formou diskuze s těmito tématy:
- Zákaznické centrum
- Inovace výrobků
- Ceník 2011 a obchodní podmínky
- PFC/SS
- Marketing
Účastníci zasedání měli vážné připomínky k dodávce zboží, faktur ve
dlouhých dodacích lhůtách, dále k ukončení výroby zámků FAB 05131. Byla
vysvětlena situace v užitných vzorech a patentu pro vložku a klíč. V současné
době je 26 firem, které slouží jako "Profi Centrum". Všichni účastníci byli
pozváni na Stavební veletrh Brno, který se bude konat ve dnech od 12 - 16.4.
2011, kde firma ASSA ABLOY představí své inovované produkty (visací
zámky).
Všem účastníkům byla předána nová vložka FAB 2000 "Dva v jednom" a
propagační materiál na "Cylindrické vložky 2010" a "Smartair - autonomní
systém kontroly vstupu".
Na závěr zasedání jsme byli pozváni na oběd formou rautového stolu.
Vedení firmy ASSA ABLOY Czech and Slovakia přislíbila do měsíce
informovat Servisní střediska o právní ochraně cylindrických vložek a klíčů a
dále, že je velký zájem v těchto setkáních v dalších obdobích pokračovat.

Napsáno: 21.11.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš – cechmistr
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Obrázek 4 Vladimír Kokta – business Unit manager

Obrázek 5 Hotel SKI, ové Město na Moravě
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Obrázek 6 Konferenční místnost – členové Servisních středisek FAB

Obrázek 7 Členové Servisních středisek FAB – členové cechu MZS
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Právní ochrana cylindrických vložek a klíčů FAB
Vážený zákazníku,
dovolte mi, abych Vás jménem společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
informoval o našem stanovisku a konkrétních krocích, které jsme v poslední době učinili ve
věci zlepšení právní ochrany našich výrobků.
V průběhu září 2010 se na trhu objevila nabídka neoriginálních klíčů s možností použití do
profilů FAB1 a FAB2, které používáme u naší řady vložek FAB 1000. Prakticky se jedná o
zjednodušený průnik obou výše uvedených profilů, takže jeden typ klíče lze použít pro oba
profily zároveň. Tato situace mezi našimi obchodními partnery vyvolala značný negativní
ohlas, a proto jsem se rozhodl reagovat tímto sdělením.
Ačkoli jsou profily FAB1 a FAB2 chráněny řádně zaregistrovanou a platnou ochrannou
známkou klíčového profilu č. 250 389, právní analýza, kterou jsme si ihned po uvedení
neoriginálních produktů na trh nechali zpracovat, dostatečnost tohoto typu právní ochrany
zpochybnila s tím, že ochranná známka není principielně vhodná k ochraně klíčového profilu.
Tento problém se nevyhnul ani žádnému z našich konkurentů. Možnost prokázání trestného
činu je v takovém případě velmi nejistá, zcela jistě komplikovaná a zdlouhavá.
Z tohoto důvodu jsme se po důkladném uvážení celé situace rozhodli nepostupovat
právní cestou, ale cestou rychlé inovace našich produktů.
Během velmi krátké doby jsme vyvinuli a patentově zaregistrovali nový bezpečnostní prvek s
názvem USB (Upper Sided Blocking Pin), který nejenže dostatečně chrání klíče proti
možnosti výroby neoriginálních polotovarů, ale také absolutně eliminuje možnost napadení
vložky pomocí dynamické metody. Toto řešení je chráněno patentovou přihláškou PV
2010-798 a bude v budoucnu používáno u všech vložek typu FAB 1000. Zároveň bude
používán zcela nový profil, pro který nelze výše zmiňovaný neoriginální klíč použít. Výroba
tohoto řešení bude zahájena v průběhu prvního čtvrtletí roku 2011. Stávající profily FAB1 a
FAB2 budou následně poskytnuty do volného prodeje, v tomto smyslu také budou ve velmi
krátké době upraveny naše vzájemné smlouvy a dohody.
Zdůrazňuji, že použití neoriginálního klíče FAB, který není zcela kompatibilní, může dle
našich interních zkoušek výrazně snižovat životnost našich cylindrických vložek. Proto
nebudeme v případě prokázání použití neoriginálního klíče poskytovat na naše výrobky
záruku. Zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn v návodu k použití a přímo na
bezpečnostní kartě dodávané společně s vložkou.
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Současná strategie použití chráněných profilů FAB je tedy následující:

Kromě výše uvedeného, od prvního čtvrtletí 2011 bude společnost ASSA ABLOY Czech &
Slovakia s.r.o. používat patentované řešení i na systémy generálního a hlavního klíče v
platformě FAB 300, takže veškeré nové systémy generálního klíče vyrobené a dodané naší
společností od roku 2011 budou po dobu existence patentu garantovat servisní příjmy
pouze pro naše partnery.
Tyto kroky znamenají zásadní průlom v politice ochrany našich výrobků proti neoriginálním
náhradám a věřím, že i pro vás, naše distributory, budou znamenat silnou pozitivní změnu.
Vaši klienti tak obdrží originální produkty vysoké kvality a s dlouhodobou životností. Věřím,
že výše uvedené kroky pomohou nejen ke stabilizaci situace ohledně zákaznických profilů
FAB na českém trhu, ale zejména k eliminaci příštích pokusů konkurence o zneužití skulin v
právu o ochranu duševního vlastnictví.
Detailní informace o celé věci Vám poskytnou naši obchodní zástupci.
Přeji vám mnoho úspěchů, těším se na další spolupráci

Přemysl Kos
ředitel společnosti
V Praze dne 26.11.2010
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B A R E V N É L O G O C E CH U MZS

Osvědčení o zápisu ochranné známky-pod
číslem 292386-ochranná doba do 12.2.2017
Osvědčení o zápisu ochranné známky.Úřad průmyslového vlastnictví v
Praze zapsal do rejstříku ochranných známek pod číslem 292386.Ochranná doba
zapsané ochranné známky je 10 let t.j. do 12.2.2017.Bez souhlasu předsednictva
cechu MZS, nesmí se logo cechu používat.
Ochranná známka cechu MZS
Údaje o ochranné známce cechu MZS
Zobrazení ochranné známky cechu MZS

apsáno: 10.1.2010
Jméno autora: Ing.Dolejš - cechmistr
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S E Z N A M Č L E N Ů C E CH U MZS DLE K R A J Ů V
Č R A NA S L O V E N S K U
SEZ AM ČLE Ů CECHU MZS DLE KRAJŮ V ĆR
A
A SLOVE SKU
KRAJ

ZÁMEČ ÍCI
A SERVIS

%

VÝROBCI
ZÁMKŮ

VELKOOBCHODY
a S.R.O.

Olomoucký

5

5,15

0

1

Zlínský

8

8,24

0

1

Moravskoslezský

14

14,43

2

2

Karlovarský

2

2,06

1

1

Ústecký

8

8,24

0

0

Praha

10

10,30

0

8

Středočeský

7

7,21

0

0

Jihočeský

5

5,15

0

1

Vysočina

5

5,15

0

1

Pardubický

4

4,12

1

0

Královehradecký

4

4,12

0

1

Liberecký

5

5,15

1

0

Jihomoravský

17

17,52

2

2

Plzeňský

1

1,03

0

0

Celkem

95

97,93

7

18

+

+

+

+

+

Slovensko

2

2,06

0

3

Celkem

97

100,00

7

21

Zpracovala:Bc.Císařová dne 24.10.2010
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A K C E M I N I S T E R S T V A V N I T R A ČR
„R O K Z A B E Z P E Č E N Í V O Z I D E L - 2011“
EHISTORIE
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HISTORIE
Z A R CH I V U N A L E Z E N É Z Á P I S Y
Z USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY KONANÉ
D N E 28.5. 1994 V P R A Z E
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HISTORIE
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Uzávěrka tisku dne 20.1. 2011
Zpracoval: Ing. Dolejš Karel, Bc. Císařová
Foto: zdroj HK, Ing. Dolejš
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