MiNi

ZPRAV
CECHU MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ ČR

č. 1 2021

DAJ

5 členů CMZS oceněno
Merkurovo medailemi
v roce 2020

BEZPEÈNÁ

®

ZEMÌ

Noví uchazeči o členství
• Na minutku

• Obnova ochranné
známky BZ
• CMZS dokončilo legislativní požadavky
dle zák. 304/2013 Sb.,
který se vztahuje na
spolky

CMZS bylo partnerem
1. online veletrhu 2021
• Jaké jsou výsledky?

OCENĚNÍ ČLENŮ CMZS

Merkurovy medaile za přínos v soukromém sektoru podnikání udělovala 16. 12. 2020 Hospodářská
komora
Jak jsme informovali v posleddním čísle minulého
roku, oceněno bylo pět členů CMZS.
•
•
•
•
•

František Švihla
Stanislav Mazač
Václav Čapek
Jiří Ptáčník
Josef Jakubík

To jsou jména všech oceněných
členů.
V termínu uskutečnění 16. 12.
2020 se k osobnímu převzetí
dostavili pouze Václav Čapek
a Stanislav Mazač.
Zbývající členové se předem
omluvili z důvodů momentální
indispozice, probíhající rekonvalescence anebo prosté ochrany
zdraví. Což jsou samozřejné
a pochopitelné důvody.
Za tyto členy převzal ocenění
v zastoupení cechmistr Tomáš
Pospíšil.
Předávání probíhalo v prostorách
sídla Hospodářské komory ČR,
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v budově Florentina, Na Florenci 15 na Praze 1. Na komorní
setkání bylo pozváno celkem 15
účastníků, kteří měli přichystané
samostatné stolečky s předepsanými rozestupy.
Akce probíhala jak jinak, než
v rouškách. President Hospodářské komory Vladimír Dlouhý,
v rámci svého úvodního proslovu
vyjádřil politování nad dobou
a okolnostmi konání tohoto
předávání, které jindy bývá
v termínu předvečera celostátního sněmu HK-ČR, s patřičným
programem, pompou a za účasti
veškerých delegátů sněmu z celé
země.
Vlastní předávání probíhalo i tak
ve velmi příjemném a důstojném duchu. Každý z oceněných
byl postpně vyzván k převzetí
a v průběhu vlastního přebírání

vždy zazněl pečlivě připravený medailonek o firmě, osobě
a podnikatelských aktivitách,
úspěších a přínosu daného laureáta.
Všem oceněným členům ještě
jednou blahopřejeme!
Předání panu Jakubíkovi, Švihlovi, Ptáčníkovi proběhne na
nejbližší valné hromadě CMZS.
Tomáš Pospíšil
cechmistr CMZS

INZERCE

až

až

25

99

vložek

klíčů

blueCompact
Chytrý zamykací systém řízený telefonem
blueCompact Vám nabízí

Jednoduchý, flexibilní - prostě smart.

+ Komfort: Ovládání a administraci

Objevte s námi vyjímečný produkt a staňte

Z Vašeho domova se už u vchodových

se nejen klienty, ale především vizionáři.

dveří stane moderní Smart Home. Vítejte

Vkročte s námi do budoucnosti, ve které

v inteligentní budoucnosti!

neexistují kompromisy, ale pouze a jen

Systém blueCompact nabízí řadu výhod: je

řešení přesně podle Vašich přání. Poznejte

individuální, flexibilní a natolik jednoduchý,

+ Kontrolu: Lze dohlížet na všechny

díky náší společnosti systém blueCompact,

že jej zvládne nastavit každý uživatel.

události a důkladně je prověřit

mechatronický zamykací systém ovládaný

V telefonu nebo tabletu tak získáte plnou

+ Flexibilitu: Oprávnění klíčů lze

speciálními klíči a administrovaný Vaším

kontrolu

chytrým telefonem nebo tabletem.

systémem svého domu nebo firmy.

a

přehled

nad

pomocí aplikace
+ Rychlost: Ztracený klíč lze

zamykacím

okamžitě zablokovat a deaktivovat

udělovat i vzdáleně
+ Bezpečnost: Data jsou uložena
výhradně na klíči
+ Intuitivitu: Každý krok je jasně

+ Široké spektrum dodávaných variant
+ Možnost nastavení až pro 25 mechatronických cylindrických vložek a 99 klíčů
+ Moderní systém ovládaný chytrým telefonem (platforma Apple OS X nebo Android)

popsán v návodu i videonávodu
+ Jednoduchost: snadná montáž a
rychlé rozšíření systému

Více informací na stránkách www.winkhaus.cz
www.winkhaus.cz • www.youtube.com/user/WinkhausGruppe • www.facebook.com/WinkhausDeutschland • blog.winkhaus.de
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NOVÍ UCHAZEČI O ČLENSTVÍ V CMZS

Představujeme: Luděk Balvín
Mělník, zámečnictví: Na minutku
Během počátku února 2021 jsme
zaznamenali dalšího nového
uchazeče do našich řad :-)
Pan Balvín se dovolal na CMZS
s dotazem, zdali může mít otevřeno v čase nouze. Pokud by
naším členem již byl, samozřejmě by již dávno věděl, že ano.
To je skutečným důkazem, že být
členem neznamená jen a pouze
členský příspěvek a 1x za rok setkání (v normálních časech).
Také pan Balvín nám zaslal své
představení:
Zámečnictví patří na Mělnicku
již k prověřeným dodavatelům
služeb. Mnohaleté zkušenosti
a vyškolení profesionálové z něj
dělají předního dodavatele klíčů
i autoklíčů v celém okolí. Nabízených služeb mohou zákazníci
využívat až 11 hodin denně, 7
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dní v týdnu.
Společnost poskytuje komplexní
služby a spolupracuje s řadou
profesionálů v oblasti. U zaměstnanců je kladen důraz na
vzdělávání a rozvoj. Díky tomu je
společnost schopna poskytnout
široké spektrum souvisejících
služeb, např. zajistit nouzové
otevírání domů, aut, nebo kódování imobilizéru v autě. Vyhledávána je také pro servis zámků
(ať již v místě společnosti, nebo
přímo u zákazníka), či pro poskytování výroby klíčů na počkání.
Vzhledem k tomu, že je v dnešní
době kladen důraz na bezpečnost, kvalitu i jednoduchost,
může zákazník využít jeden
znejbezpečnějších uzamykacích
čipových systémů CES, tedy
kombinaci mechanického a elektronického zámku. U výše zmíněného systému jsou zaměstnanci

schopni provádět správu čipu na
dálku, pro zákazníka tak odpadá
např. starost se ztrátou čipu.
Zámečnictví rovněž nabízí tvorbu
i realizaci systému generálního
klíče, přičemž jsou preferovány
bezpečnostní zámkové vložky.
Výhodou je vyšší kontrola, nižší
riziko zneužití klíčů, jejich evidence i osobní odpovědnost zaměstnanců a uživatelů.
V případě, že zákazník potřebuje
poradit, např. s výběrem vhodné
zabezpečovací techniky, je mu
poskytnuta zpětná vazba nejen
osobně, ale i formou telefonické
konzultace.
Navštivte nás v Tescu, případně
nám zavolejte.
Luděk Balvín
Na minutku
info@balvin.eu

INZERCE

Mechanické a elektronické
bezpečnostní systémy
od společnosti EVVA

4KS

Přehled výhod 4KS
pro komplexně strukturované
uzamykací systémy
s bezpružinovou technologií
v modulovém provedení (SYMO)

Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

AirKey

Xesar

tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití systému AirKey
se klíč zasílá prostřednictvím internetu. Po celém světe během
několika málo vteřin. Všechna data jsou spolehlivě ukládána
v zabezpečeném výpočetním středisku společnosti EVVA.

Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design a virtuální síť
- toto všechno nabízí elektronický uzamykací systém Xesar.
Plus ﬂexibilní platební systém díky kreditům KeyCredit.
www.evva.cz

Jednoduše inteligentní

Mnohostranné bezpečnostní řešení
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VELETRHY 2021

Cech MZS-ČR a on-line stavební veletrh, první zkušenost
Na Stavebním veletrhu ONLINE, konaném ve dnech
22-23.1.2021 se aktivně představilo 81 vystavovatelů.
Vstupenku na veletrh si stáhlo 8565 návštěvníků s potvrzeným emailem a telefonním číslem, z nichž 360 bylo
obchodníků na stáncích. Z registrovaných návštěvníků
se na veletrh dostavilo 6077 osob, tedy 71 %.
Na stánek CMZS zavítalo 1989
lidí, někteří z nich opakovaně,
vzniklo tak 2359 návštěv stánku. 43 návštěvníků si přehrálo
úvodní video a 75 návštevníků si
stáhlo vizitku CMZS.
Návštěvníci si na stánku nasbírali celkem 241 kusů letáků,
co v našem případě znamená
úpočet stáhnutých PDF souborů
Katalogu doporučených výrobků
BZ. 19 návštěvníků si přidalo stánek CMZS do oblíbených, aby se
k němu mohli později vrátit.
Toto jsou oficiální statistiky, které
jsme od pořadatele obdrželi. Na
spodním obrázku je zobrazen
náhled visuálu cechovního stánku, tak, jak jej viděli návštěvníci,
kteří si na náš stánek kliknuli.
Stánek byl opatřen úvodním
popisem a předmětem činnosti.
Dále také videosekvencí, která byla natočena cechmistrem
na pozadí cechovního roll-upu,
s výzvou k využití služeb našich
členů.
Celá kompozice byla doplněna
samozřejmě logem cechu a projektu Bezpečná země, včetně
mobilní aplikace Zabzepečte se
s odkazy ke stažení.
Jediný další účastník, člen
CMZS, výrobce a distributor, byla
společnost Phobos, která využila možnosti prezentovat se na
tomto veletrhu.
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Naše účast byla pasivní, bez
účasti aktivních „obchodníků“ na
našem stánku, a i tak je celkový
počet návštěv naší organizace
úctyhodný, včetně 241 ks stažených katalogů.
Je tedy vidět, že i takové akce
mají do budoucna smysl (pokud
bereme v úvahu také celosvětový trend postupující digitalizace
a přesunu stále více služeb či
jejich nabídky do virtuálního
prostoru internetu, a nikoliv pouze aktuální stav, kdy jiná forma
„veletrhů“ ani není možná díky
koronavirové pandemii). Je tedy

otázkou vývoje on-line formátu
výstav a veletrhů v blízké budoucnosti. Nicméně propagace
tímto směrem je velmi vítaná
a díky tomu se o CMZS dozvídá
postupně stále více občanů, což
je kýžený efekt.
Cech MZS-ČR bude určitě
partnerem podobných akcí i do
budoucna a budeme rádi, pokud
se aktivně zapojí více členů,
abychom mohli více působit na
koncové spotřebitele a nabízet
produkty a služby našich členů.
CMZS

INZERCE

POVYŠTE OBYČEJNÉ
ZAMYKÁNÍ NA ÚROVEŇ

ePRO

Patentovaná česká
technologie pro ještě
lepší zabezpečení vašeho
domova a majetku

Klíčové vlastnosti:
Maximálně odolné vůči destruktivním
i nedestruktivním metodám, jako je bumping,
planžetování a odvrtání.

TOKOZ ePRO
UNIKÁTNÍ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
KOMBINUJÍCÍ VÝHODY MECHANICKÉHO
A ELEKTRONICKÉHO ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ

Bubínek je zesílen až o 40 %, což zvyšuje jeho odolnost
při dlouhodobém mechanickém namáhání.
Doraz je posunut mezi 3 a 4 stavítko.
Technologie vložek i klíče FAB RSG jsou
patentově chráněny.
FAB RSG vložky jsou vybaveny prvky, které kontrolují
použití originálního klíče FAB RSG. V případě použití
neoriginálního klíče může dojít k nevratnému
zablokování vložky (informace je uvedena na
identifikační kartě).
Klíče řady FAB RSG jsou zpětně kompatibilní
a lze je použít do vložek řady FAB RS.

Žádejte u certifikovaných zámečníků FAB.

Since 1920

www.tokozepro.cz

Více informací na www.fab.cz

7

INFORMUJEME O „ŠMEJDECH“

Praktiky dalších „šmejdů“: opět
předražené cylindrické vložky
Před nedávnem jsme informovali o nových vlnách řádění takzvaných šmejdů. Ani ne po měsíci zjišťujeme další
případ, kdy na nekalé praktiky upozornil státní orgán.
Jedná se o případ seniorky,
tentokráte z pražského Smíchova, která byla takto „napálená“.
Nicméně neváhala a celou věc
oznámila příslušnému státnímu
orgánu.
Přinášíme výňatek poskytnutého
sdělení od poškozené seniorky,
která si, z pochopitelných důvodů, nepřála být jmenována:
Věc: Podezření na neoprávněné podnikání tzv. „zámečnického šmejda“
dne 21. 1. 2021 uzavřel můj
osmdesátiletý otec kupní smlouvu na výměnu zámku ve dveřích
za cenu 5.490 Kč viz příloha.
Tuto smlouvu uzavřel živnostník
(kterého záměrně neuvádíme),
který praktikuje tzv. metodu
„zámečnického šmejda“, která byla již několikrát popsána
i v médiích. Příklad zde https://
www.novinky.cz/domaci/clanek/
smejdi-to-nove-zkouseji-na-seniory-pres-zamky-40336045.
Dotyčný podnikatel po mém
zjištění, co se v mém bytě stalo
a požadavku na zneplatnění kupní smlouvy přestal reagovat jak
na telefony, tak i na maily. Vzhledem k tomu, že jen v ulici, kde
žije můj otec, tak napálil více jak
20 důchodců, jedná se o poměrně rozsáhlou činnost.
Žádám Vás tímto, o prověření
činnosti dotyčného podnikatele a následně zastavení jeho
živnosti z důvodů hyenismu na
starých lidech, a to v době nouzového stavu.
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Z výňatku je patrné, že dotyčný
„podnikatel“ se stal podnětem
k šetření příslušných orgánů.
A také to, že paní se odkazuje
na naši reportáž CMZS, kde před
takovými praktikami varujeme.
I díky tomu seniorka neváhala
a celou věc oznámila.
Prosíme všechny členy, aby na

svých webech tato a podobná
varování a odstrašující případy
uvedli. Prevence MÁ SMYSL.
Níže podvodná smlouva, všiměte
si předražené ceny za vložku,
která běžně stojí cca 960-1150 Kč
CMZS

INZERCE

100 let zkušeností

v každém trezoru

Společnost BURG-WÄCHTER, která letos slaví 100 let od svého vzniku,
je německý výrobce specializující se na výrobu trezorů a řady produktů
mechanického a elektronického zabezpečení. Známá je především díky
svým trezorům, které sama vyvíjí, vyrábí a testuje. Trezory všech
vyšších řad mají také evropskou certiﬁkaci ECB S, pro jejíž získání
musejí splňovat nejnáročnější bezpečnostní standardy.

Trezor Diplomat

•
•
•
•

certifikovaná ochrana proti vloupání – bezpečnostní třída I dle EN 1143-1
certifikovaná protipožární ochrana 60 minut pro papír dle EN 15659
třístěnné tělo, čtyřstěnné dveře, zapuštěné skryté panty, vyztužení kolem závor,
dva nouzové mechanismy opětovného zamykání, speciální izolace
ideální pro úschovu hotovosti, dokumentů, cenností i zbraní a munice

Specialisté na zabezpečení

www.hbgroup.cz | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903
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AKTUALITY CMZS

Cech CMZS je řádně zapsaným spolkem
Na základě požadavků doručeného soudního usnesení
vznikla povinnost doplnit zápis ve veřejném rejstříku.
Již od roku 2014 mají zapsané spolky, v rámci nového
občanského zákoníku (s účinností zák. 89/2012 Sb. a zák.
304/2013 Sb., kdy spolky podléhají od 1. 1. 2014 evidenci ve
spolkovém rejstříku u příslušného soudu) ze zákona povinnost
doplnit zápis veřejného rejstříku
o statutární orgány a dále doklá-

dat účetní závěrky. Jelikož tyto
povinnosti nebyly splněny, bylo
nutno zajistit nápravu a uvedené
skutečnosti na městský soud
v Praze dodat.
V této souvislosti představenstvo ze svého středu dodatečně
odhlasovalo Per rollam 2. místopředsedu, aby byl kompletní
statutární orgán tj. 3 osoby.

Statutární orgán CMZS nyní pracuje ve složení:
Tomáš Pospíšil, předseda
Oldřich Schwarz, 1 místopředseda
Petr Koktan, 2. místopředseda
Zbytek představenstva zůstává
ve stejném složení.
CMZS

Ochranná známka Bezpečná země
Je neuvěřitelné, že již uplynulo
10 let od registrace loga projektu
Bezpečná země na Úřadu průmyslového vlastnictví.
Na základě blížícího se konce
platnosti registrace, bylo provedeno obnovení, tedy prodloužení platnosti na dalších 10 let.
A to v tzv. ochranné lhůtě, což
znamená ještě před vypršením

data platnosti. Díky tomu činil
poplatek za obnovení 2 500 Kč
namísto dvojnásobku. Registrace ochranné známky tedy
byla provedena s péčí řádného
hospodáře. V následujícím roce
přijde na řadu prodloužení druhé
ochranné známky BZ (což reprezentuje tabulku a třídy-stupně
zabezpečení).

V současné době používá jednu,
druhou či obě varianty registrací známek většina licenčních
partnerů, uvedených v Katalogu
doporučneých výrobků a i nadále
se s tímto logem počítá, v rámci
běžících i nově připravovaných
projektů.
CMZS

Cech CMZS má nového mediálního
partnera: portál Real Spektrum
Cech byl osloven portálem Real
Spektrum s žádostí o rozhovor
na téma zabezpečení domácností, bytů a domů.
Důvodem oslovení bylo zaujetí projektem Bezpečná země,
o kterém se rozhovor také zmiňuje.
Spojení takového portálu a oborové organizace, která prostřednictvím svých členů řeší zabezpečení majetku a osob, je více
než logické. Proto také rozhovor
vznikl a obě strany se dohodly na
vzájemné podpoře a propagaci.
V jednání je také možnost dal-
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ších způsobů spolupráce, kdy by
se mohly stát služby našich členů doporučovanými možnostmi,
jak zabezpečit nemovitosti, které
klienti na portálu řeší.
Podstata věci hovoří o sílících
potřebách nemovitostního trhu
nabízet svým klientům různé
doplňkové služby nebo partnery
takových služeb.
Pokud se středem projeveného
zájmu stal prevenční projekt Bezpečná
země, znamená to
rovněž sílící dosah
značky Bezpečné
země na širokou

veřejnost. Za což jsme velmi
rádi a podobná partnerství bude
CMZS velmi podporovat. Cílem
spolupráce (vzájemné podpory
a propagace) by měla být nabídka profesionálních odborných
služeb členů CMZS.
Odkaz na rozhovor ZDE
CMZS

INZERCE

ČERNÁ JE TRENDY
Bezpečnostní kování by nemělo chybět na žádných vstupních dveřích
Bezpečnostní kování by nemělo chybět na žádných vstupních dveřích
do bytu či domu. Rozhodujícím faktorem při výběru kování je i kvalido bytu či domu. Doporučujeme bezpečnostní kování RN1 FONDI
ta použitého materiálu a povrchových úprav, které odpovídají moderv moderním designu ve 3.RC. Povrchová úprava černý mat RAL 9005,
ním trendům v interiérovém designu. Matné černé kliky na bílých nebo
tl.
38-50dekorech
mm. V rozetovém
provedení
RX1/RAVENA
ve 3.RC, na
na dveří
dřevěných
dveří působí
elegantně
a luxusně. Doporučujeme
tloušťku
dveříkování
40-45RN1
mm.FONDI nebo rozetové kování RX1/H RAVENA
bezpečnostní
Kování
jsou vhodné
požárně
odolné
dveře.
v bezpečnostní
třídě pro
3 vhodné
i pro
požárně
odolné dveře.

Elegantní ve dne.
Zářivé v noci.

Nejen vstupní dveře, ale i váš interiér můžete doplnit o černé kování
v jednotném designu, který váš byt
zútulní. Doporučujeme dveřní kování FONDI/H a RAVENA/H LUMINO
se světelným zdrojem.

Řada LUMINO zahrnuje kování,
které má kliky opatřeny světelným zdrojem. Zdrojem světla jsou
trubičky obsahující plyn, jež vyzařují světlo viditelné do vzdálenosti až 15 m. Použitý zdroj světla
nepotřebuje ke své funkci žádné
napájení, vyzařuje světlo nepřetržitě, a to po dobu až 15 let. Zdroj
je vodotěsný a odolný vnějším
vlivům (vysoké i nízké teplotě).
Ve dne není toto světlo patrné,
po setmění je jasně viditelné.

Český výrobce bezpečnostního a dveřního kování
ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. • E-shop a seznam prodejců na www.rostex.cz
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INZERCE
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INZERCE

SPECIALIZOVANÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ PRO SVJ A BD

WWW.SVJPRAVNIK.CZ

Ladislav Drha, advokátní
kancelář s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ UZAMYKACÍ SYSTÉMY
GEGE AP2 pro +

Gege AP2 pro + je technicky vyzrálý vložkový systém s bezpečnostním
profilem pro vyšší bezpečnost.
Vložka s překrytým profilem Gege AP2 pro + chráněným ochrannou
známkou je v obou verzích chráněna proti bumingu a planžetování.
Standardní provedení
• 5 klíčů s kartou klíče (Key Card)
• Karta klíče (Key Card)
EG-line, a. s.
Výroba: Benešovská 108, 257 56 Neveklov
tel.: +420 602 232 484
cechy@egline.eu
výroba.neveklov@egline.eu
EG-line, a. s., Nádražní 62/280, 150 00 Praha 5, tel.: +420 602 232 525, tel.: +420 728 737 373 – servis po 17h, obchod@egline.eu, www.egline.eu
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DOTAZNÍK CMZS

Školení, zvyšování kvalifikace



Ptáme se, jaká školení jsou pro vás zajímavá? Jaké oblasti
v rámci zvyšování odborné kvalifikace byste ocenili?



PROSÍME ČLENY O VYPLNĚNÍ ON-LINE DOTAZNÍKU
ZDE, DĚKUJEME, CECH MZS-ČR

Jaké otázky se v dotazníku nachází?

14

Prosíme klikněte do šedé plochy pro přesměrování do on-line dotazníku, děkujeme

Provádějte služby zodpovědně!
Vyzýváme členy CMZS k dodržování vládních opatření
a nošení roušek zejména v terénu u zákazníků.
Chráníte sebe i ostatní, děkujeme.

Doporučujeme mobilní aplikaci
ZABEZPEČTE SE

VŠICHNI ČLENOVÉ CMZS MOHOU VYUŽÍT BEZPLATNÉ
INZERCE V CECHOVNÍM MINI-ZPRAVODAJI, KTERÝ
VYCHÁZÍ V ELEKTRONICKÉ VERZI CCA ČTVRTLETNĚ.
VYUŽIJTE PROTO MOŽNOST TEXTOVÉ I PLOŠNÉ
INZERCE
SAFE

®

SAFE

®

Vydal: Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR

PODKLADY PRO INZERCI
V UVEDENÝCH ROZMĚRECH
(IDEÁLNĚ JAKO JPG,SAFE
PDF, PNG)
ZASÍLEJTE DO REDAKCE NA:

č. reg.: 12952 E 21008 COUNTRY
COUNTRY
DATUM VYDÁNÍ: 02/2021 − vychází pouze v elektronické podobě.
Korespondenční adresa: CMZS ČR, Modenská 697/6, 109 00 Praha
®
www.cmzs.cz, cmzs@cmzs.cz
SAFE
SAFE
Redakční a marketingové oddelění CMZS: Tomáš Pospíšil
Korektury, grafická úprava a sestavení: Tomáš Pospíšil

COUNTRY

COUNTRY

MOŽNÉ ROZMĚRY INZERCE (š × v)
V1 – celá strana
(184 × 263 mm)
S2 – půl strana na šířku
(130 × 184 mm)
V2 – půl strana na výšku
( 90 × 263 mm)
S4 – čtvrt strana na šířku
(184 × 70 mm)
V4 – čtvrt strana na výšku
( 46 × 263 mm)
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