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V SOUBĚHU:
Příprava
volební VH
• místo setkání
• program, volby
• přjetí nových členů

• vzpomínka na
bývalého cechmistra
• poděkování
advokátní kanceláři
Havel&Partners
• Merkurovo medaile

15. VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A BYTOVÉHO DESIGNU

Srdečně zvede na akce:
CMZS je partnerem
veletrhu FOR ARCH 2021
• tradičně s MV-ČR, PČR
CMZS je nově partnerem
výstavy LOCKFEST 2021
• stánek č. 12

VÝSTAVY A VELETRHY 2021

32. Mezinárodní stavební veletrh
FOR ARCH 2021 je za dveřmi!
Srdečně zveme širokou veřejnost
a všechny členy
CMZS je již po šesté partnerem Ministerstva vnitra
ČR a Policie ČR na společném stánku: Poradenské
centrum BEZPEČNÁ ZEMĚ.

Z aktuálně provedeného výkumu
Ministerstva vnitra ČR zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality vyplývá, že lidé
se cítí být ohroženi nejčastěji kapesní krádeží (50 %), vloupáním
do bytu (43 %) a vandalismem
(39 %).
Bezpečnost je důležitým prvkem
i v hodnocení bytů, domů a lokalit pro bydlení i pro podnikání.
Technologie a řešení pro zvýšení
bezpečnosti mají tedy své místo
i na veletrhu FOR ARCH.
PORADENSKÉ CENTRUM ZABEZPEČENÍ
Vážení spoluobčané, navštivte
Poradenské centrum MVČR a
partnerů Policie ČR a Cechu Mechanických zámkových systémů
ČR – s názvem Bezpečná země
a informujte se, jak správně
a hlavně účinně zabezpečit Váš
majetek a nemovitost!
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Přijďte se také
informovat
o projektu
Zabezpečte
se – stáhněte si mobilní
aplikaci ZDARMA na stánku, a žádejte
nový Katalog
doporučených výrobků
s přehledem
certifikovaných produktů
a databází profesionálů k řešení komplexního zabezpečení
Vašich bytů, rodinných domů,
bytových domů. V roce 2021 půjde již o III. etapu projektu a zároveň i rozšíření mobilní aplikace
o elektronické prvky zabezpečení
majetku.

činnosti.

Srdečně zveme k návštěvě
Poradenského centra Ministerstva vnitra ČR – jsme zde pro
vás v Hale 4, stánek č. 4C19.

Zmínkou statistiky z loňského
FOR ARCHu 2020:
Počet vystavovatelů: 375
Výstavní plocha (v m2): 22 000
Počet návštěvníků: 26 537

Takto zní oficiální pozvánka pro
veřejnost. Ze které vyplývá, že
vloupání jsou zkrátka stálým
evergreenem (nejen) české společnosti. Tak, jako má svůj vývoj
veškerá technika a technologické možnosti,
stejně usilovně
se bohužel paralelně rozvíjí
i páchání majetkové trestné

To jsou důvody, díky kterým
pokračuje svojí 3. etapou i naše
společné jedinečné dílo – mobilní
aplikace ZABEZPEČTE SE!
Jako součást veletrhu je v plánu
také konference k představení
třetí generace této aplikace pro
širokou veřejnost, které se budeme podrobněji věnovat v dalším
čísle na podzim.
Cech MZS-ČR, jako tradiční
partner bude nabízet občanům
Katalogy doporučených výrobků
BZ a vybízet občany ke stažení
zmiňované aplikace. Samozřejmostí bude poskytování rad
a odkazů na členy CMZS, jako
každý rok.

Letos se očekává vyšší účast
i přes tragický požár jedné z hal.
Tomáš Pospíšil
cechmistr CMZS

INZERCE

32. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

V SOUBĚHU:

15. VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A BYTOVÉHO DESIGNU

www.forarch.cz
PARTNER

ODBORNÁ
ZÁŠTITA

HLAVNÍ
ODBORNÝ
PARTNER

21.–25. 9. 2021
OFICIÁLNÍ
VOZY
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VÝSTAVY A VELETRHY 2021

Cech MZR-ČR nově partnerem
mezinárodní výstavy LOCKFEST 2021
Největší zámkařská, klíčařská a oborová událost se
blíží a my budeme její součástí.
Výstava je určená nejen odborníkům z oblasti zámkařského
průmyslu, ale i široké veřejnosti, zástupcům bytových
družstvev a správcům bytových domů, kteří mohou na
jednom místě získat přehled
o současném vývoji v oblasti
bezpečnostních technologií,
zabezpečení bytů, domů nebo
automobilů.
• Pro širokou veřejnost máme
připraveny různé semináře
a prezentace, jak dostatečně
zajistit svůj majetek
• Pro odborníky z oboru, zámkaře, klíčaře jsou připravena
různá školení z oblasti nouzového otevírání
• Pro zástupce bezpečnostních
složek, IZS a státní správu
jsou připravena speciální
školení
zdroj: www.lockfest.eu
V minulých ročnících výstavy,
která se koná jednou za 2 roky
byl Cech MZS-ČR pouze pasivním účastníkem. Nyní jsme však
nově aktivním partnerem a vystavovatelem. Cíle naší účasti
jsou jasné, ve smyslu podpory
soudržnosti oborové zámkařské,
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klíčařské obce v České republice
nabízet členství návštěvníkům-kolegům z řad odborné veřejnosti – v naší organizaci, stejně
jako prohlubování spolupráce
s pořadatelskou asociací AZKS.
Dalším důvodem je bezesporu osobní setkání se členskou
základnou našich kolegů klíčařů,
zámkařů, distributorů a výrobců,
kerých je na výstavě úctyhodný
počet.
Jelikož jsme oborová organizace, která nepřináší členům pouze
zastání a oporu v těžkých časech
lockdownů, je naší povinností
přinášet aktuality a novinky z našeho oboru. To je základní mise
naší účasti.
Spojujeme tedy několik záměrů.
I zde bychom měli prezentovat
naši spolupráci se státní sférou,
jako je Ministerstvo vnitra ČR
a Policie ČR, se kterými aktivně
pracujeme na projektech Zabezpečte se a Bezpečná země, kde
jsou uvedeny kontakty na naše
členy, což je nespornou konkurenční výhodou.
Těšíme se na veškeré členy i nečleny, kterým rádi představíme
výhody, hlavní myšlenky a přínos

členství v CMZS-ČR.
Zveme vás na zajímavé semináře našich členů výrobců:
25. 9. 2021, 11-12:00
EVVA prezentace firmy a produktů
školicí místnost č. 1
25. 9. 2021, 12-13:00
dormakaba
produktová prezentace
školicí místnost č. 1
25. 9. 2021, 14-15:00
FAB ASSA ABLOY
prezentace firmy
školící místnost č. 1
25. 9. 2021, 14-15:00
TOKOZ - prezentace firmy
školící místnost č. 1
25. 9. 2021, 15-16:00
ROSTEX - prezentace firmy
školicí místnost č. 1
Kompletní nabídku seminářů
a jejich obsahu naleznete ZDE
Tešíme se s vámi na viděnou na
stánku č. 12.
Cech MZS-ČR

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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AKTUALITY CMZS

Cech MZS-ČR a příprava dlouho
očekávané volební Valné hromady
Dvakrát odložená, skrze vládní nařízení posunutá,
volební VH se uskuteční 13.-14. listopadu 2021,
ve vinných sklepech Mařatice, Uherské Hradiště.
O místu konání se vedly dlouhé disputace napříč členskou
základnou.
Padlo více návrhů, mezi nimiž
byl i Humpolec, kde již v minulosti VH probíhla.
Argumenty padaly také od
starších členů, pro které je cesta
autem či dopravou namáhavá.
S ohledem na živelní postihy
Jižní Moravy a na malebnost
a krásu mařatských sklepů představenstvo CMZS přecijen odhlasovalo konání Valné hromady
zde. Na Moravě se naposledy
konala akce CMZS ve Vinařství
U kapličky v Zaječí, která byla
členy velmi oceňovaná!
Prosíme proto naše členy z Prahy a okolí Prahy, aby se spojili
s cechmistrem, pro zajištění
přepravy tam a zpět 3 členů seniorů (zejména Švihlovi a člena
DR Tomáše Sedláčka) některým
naším členem, děkujeme.
Přesné podrobnosti a pozvánka
bude teprve rozeslána v průběhu
podzimu. Aktuálně na ní pracujeme.
Představenstvo se tentokrát rozhodlo spojit dvě akce do jedné.
Tradiční podzimní setkání a společenský večer jsme spojili do
jednoho s odpoledním konáním
Valné hromady včetně voleb. Důvodem je nejistá covidová doba
vzhledem k shromažďování a
také ekonommická stránka věci,
kdy je pořádání dvou akcí ve
dvou různých termínech celkově
samozřejmě nákladnější, než
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udělat akci jednu.
Jak již víte, jedná se o velice důležitou Valnou hromadu. Je třeba
prodiskutovat a schválit zejména nové stanovy CMZS, které
vznikaly v součinnosti s předními
právníky Hospodářské komory
ČR a aktualizují celkovou koncepci působení na současnou
dobu a standardy. V mnohém
nás posouvají dál a daleko lépe
a detailněji specifikují různé situace, které mohou nastat, a na
které naše stávající stanovy neumí reagovat správně, adekvátně
či zcela jednoznačně.
Proto je zapotřebí skutečně hojné účasti Vás všech členů, abychom společně posunuli koncept
a budoucí rozvoj Cechu MZS-ČR a nastartovali tak novodobé
působení.
Nejen proto, že se bude volit
nové vedení, ale zejména současná situace zcela jasně ukázala, že je třeba umět reagovat velmi pružně na vzniklé okolnosti.
Příkladem za všechny budiž
vyjednaná výjimka z lockdownu
pro všechny z oboru - tedy členy
i nečleny! Což je úspěchem,
kterým se nemůže pyšnit žádný
jiný obor.
A právě díky mnohaleté spolupráci se státní správou, díky
členství v Hospodářské komoře
ČR a dalším návazným kooperacím s různými institucemi
se taková síla a jednání projeví
v pozitivním dopadu na všechny
zúčastněné. A to v době, kdy je
takového zásahu potřeba nejvíce.
Návrh nových stanov si můžete opětovně přečíst ve Zprávě

o činnosti CMZS za rok 2020
v aktualitách neveřejné sekce po
přihlášení.
Mezi další skutečnosti, které
budou na setkání a VH je slavnostní předávání loňských Merkurovo medailí členům, kteří si jej
nemohli převzít osobně.
Také budeme schvalovat-přijímat
několik nových členů, které jsme
představovali v minulých číslech.
Na akci promluví Vrchní státní
rada JUDr. Milan Fára z Ministerstva vnitra ČR, který shrne
spolupráci posledních několik
let úspěšné spolupráce s CMZS
a vyhlídky na další roky.
Zástupce HK-ČR a prezident
AGA pan Václav Nepraš bude na
akci pozván taktéž. Tedy nebude
nouze ani o zajímavé hosty.
A konečně v souvislosti s vlastními volbami nového vedení
bych rád vyzval celou členskou
základnu, aby členové, kteří mají
chuť a zájem pracovat aktivně
v představenstvu, sdělili svůj záměr na e-mail cechmistra a členů
představenstva.
Zejména je třeba obsadit funkci
pokladníka.
Svoji kandidaturu na cechmistra
bude současný cechmistr Tomáš
Pospíšil opětovně předkládat
(je rovněž ve Zpávě o činnosti
CMZS za rok 2020 v neveřejné
sekci cechovního webu).
Srdečně zveme do Mařatic
všechny členy a jejich doprovod.
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
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AKTUALITY CMZS

Ze zasedání Bezpečnostní sekce
Hospodářské komory ČR
Na jednání byly schváleny do programu činnosti dva
body iniciované CMZS.
Členem nově vytvořené pracovní
skupiny Bezpečnostní sekce se
stal cechmistr Tomáš Pospíšil
společně s dalším členem
a prezidentem AZKS Ladislavem
Kratochvílem.
CMZS podalo podněty na základě
doložencýh skutečností od členské základny.
První bod se týká problematiky
výroby a prodeje systémů GHK
různými subjekty jakožto přetrvávající neoprávněné poskytování
odborných služeb – příklad výroba a dodání SGHK bez potřebné
koncese.
Uvádíme konkrétní situace, kdy
jsou zákazníkům poskytovány
systémy generálního klíče –
SGHK, které vytváří a následně
montují truhlářské nebo elektro
firmy, které nemají potřebnou
koncesi…
Ad/a
Firmy, které nemají koncesi 313 si
sice mohou vzít nějakého garanta, který koncesi má… ale dokladovaný případ – viz níže – v tom
případě to není člen CMZS, který
je vázán etickým kodexem CMZS
(a potažmo HK-ČR).
Ad/b
Elektro firmy sice mohou koncesi
313 mít…. Nicméně svým předmětem podnikání a zaměřením
odborně řeší „pouze“ svoji část
elektro (ESZ, kamery apod.)
Avšak část mechanickou (jelikož
zakázky v drtivé většině určitý
podíl mechaniky mají) – tedy
i systémy SGHK – tak poskytují
neodborně a nemají znalosti…byť
se dokážou schovat na koncesi
svého živnostenského oprávnění.
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Výstup je pak naprosto tragický…
vytvořené systémy SGKH mají
neúměrný počet generálních
klíčů, skupinových klíčů, jsou
vytvářené z neodpovídajících
typů cylindrických vložek a profilů,
případné následné rozšíření
systému SGHK pro zákazníka
navíc pak ani neumožňují. A celá
zakázka je provázena i neodborným a nedostatečným servisem
a podmínkami.
Ad/c
Truhlářské či elektro firmy si toto
vše a dopady svého počínání (ve
snaze prodat i kus železa navíc
a se ziskem, v rámci své dodávky elektro či truhlařiny ) „plošně“
neuvědomují a tudíž nerespektují
(resp. neví, že něco takového
existuje a mají /měli by respektovat).
Důsledky:
Vzniká tak křivení dobrého jména
tradičního řemesla zámkaře, znevažování této odborné způsobilosti. Páchá to škody na následné
nespokojenosti zákazníků s neodborně provedenou dodávkou
vč. služby montáže. Což považujeme za naprosto alarmující
stav! Nehledě na to, že takové
postupy v závěru berou poctivou
odbornou práci našim členům
a profesionálním odborníkům ze
zámkařského řemesla a držitelům
koncese 313 za mechanickou
část.
Cílem je:
1. V úvodní fázi je třeba vytvořit směrnici – upozornění pro
spotřebitele, že mají požadovat
na systémy SGHK a další mechanické systémy – odborníky

z řad živnostenských společenstev – profesionály z oboru…
a doporučit jim, aby v rámci
truhlářské zakázky či montáže
elektrozařízení / alarmu / apod.
pokud je součástí zakázky
i mechanika – aby požadovali
doložení odborné způsobilosti.
2. Spolupracovat s dalšími živn.
společenstvy, a docílit tak, aby
si truhlářské a jiné firmy zvaly
profesionály z oboru – pro takovéto zakázky…
3. Prosazovat především odbornost a koncesi – tedy doložení
prokazatelných oprávnění
a referencí
4. Usilovat o legislativní úpravy –
změny v tomto směru!
Druhý bod se týká možnosti
revize problematické požární
normy - požadavky na osazení
bezpečnostních mechanických,
mechatronických, elektronických
a kombinovaných výrobků s panikovými funkcemi v rámci řešení
evakuačních cest budov.
Oba body byly základem projednány na on-line zasedání
Bezpečnostní sekce 1. 6. 2021
a následně schváleny do činnosti
pro rok 2021 a dále.
Předseda sekce Václav Nepraš
přislíbil, že se v obou věcech
bude snažit získat maximum informací, abychom obě záležitosti
začali posouvat k cílům, zejména
prvního bodu. U druhého body
i tak vyjádřil určitou skepsi, jelikož
se jedná o „běh na dlouhou trať“
jeho slovy.
Nicméně za CMZS se jedná
o první aktivní konkrétní kroky
v hájení zájmů našich členů
a oboru.
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

Poděkování advokátní kanceláři
HAVEL & PARTNERS
Právní posudek a stanovisko poskytnuté bezplatně je
neocenitelnou pomocí v době nejvyšší potřeby
Jménem celého představenstva
a dozorčí rady Cechu mechanických zámkových systémů
ČR tímto děkuji právní kanceláři
HAVEL & PARTNERS za příkladnou vysoce kvalifikvanou pomoc
v podobě vydání oficiálního
vyjádření-posudku na zaslané
stanovisko CMZS včetně faktického odůvodnění a souvisejících

kvalifikovaných argumentů - pro
obhájení žádosti zaslané na
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ve věci udělení výjimky
ze zákazu činnosti a prodeje
v maloobchodních provozovnách
členů CMZS, z důvodu vládních
opatření a následného lockdownu.
Díky tomuto stanovisku následně

MPO - Odbor podnikatelského
prostředí a obchodního podnikání - výjimku udělil.
Díky této součinnosti a právnímu
poradenství jsme zajistili podnikání nejen pro členy ale také
mnoho nečlenů, kteří díky tomu
zavítali na cechovní web.
Děkujeme, CMZS

Cech CMZS zaslal celkem 6 kandidátů na letošní Merkurovo medaile
Pro letošní ročník udílení cen
Merkurovo medailí cechmistr
zaslal celkem 6 návrhů členů
včetně zdůvodnění:
•
•
•
•
•
•

Jaromír Urbanec
Petr Koktan
Oldřich Schwarz
Zdeněk Plachý
Jan Boháček
Ota Lizna

Všem kandidátům držíme palce!
Rozhodnutí prezidenta Dlouhého
o udělění budou známy během
září, před konáním sněmu HK-ČR
V daším čísle vás budeme informovat o výsledcích.
CMZS
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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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Vzpomínáme na bývalého
cechmistra Karla Dolejše
Který zesnul letos v březnu.
Oldřich Říha uvádí ze svých
pamětí:
Ing. Karel Dolejš se narodil
1. 1. 1948
Přihláška do cechu podal
26. 1. 1994.
Na ustavující Valné hromadě
konané dne 28. 5. 1994 v Praze
byl zvolen do představenstva.
Pokud si pamatuji, pracoval
v orgánech cechu nepřetržitě od
zvolení v roce 1994.
Na Valné hromadě 11. 6. 2005
zvolen předsedou DR, v době,
kdy cech vedl cechmistr
Jan Novotný. Ten se vzdal
funkce z osobních důvodů
15. 2. 2007, na funkci cechmistra
byl navržen Ing. Cvek, který jediný měl zájem místo pana Novotného funkci vykonávat.
Na volební Valné hromadě
1. 3. 2008 byl zvolen cechmistrem Karel Dolejš a funkci vykonával jedno volební období do
Valné hromady 13. a 14. května
2011.
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V roce 2012
byl Karel Dolejš jedním ze
zakládajících
členů Asociace
zámkových a
klíčových služeb
AZKS.
Vzpomínáme,
CMZS

Foto dole:
Karel Dolejš
zachycen na
akci: Šiklův
Mlýn 2007

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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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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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?
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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
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