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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 2. června 2017.
Místo: Kancelář cechmistra Praha 5, Nádražní 62
od 9 do 1230
Přítomni:

Představenstvo DROmluveni Tajemník -

Ing. Petr FRÁZ, ing. Ivo BUK, Václav ČAPEK,
Ing. Oldřich SCHWARZ, Martin KOUDELKA,
Tomáš POSPÍŠIL, za Ladislava BERÁNKA Milan TURÝNEK,
Tomáš SEDLÁČEK
Ivo MARÁK, ing. Petr KOKTAN
Oldřich ŘÍHA

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizační
Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání
Zpráva cechmistra o činnosti od poslední VH
Zpráva cechmistra o Konventu ELF 2017 v Praze
Zpráva cechmistra o předběžném finančním výsledku ELF 2017
Zpráva tajemníka
Příprava na VH v TOKOZU 10. 6.
Různé a diskuse.

1. Organizační
Cechmistr ing. Fráz, přivítal přítomné a zahájil jednání představenstva.
2. +3. Zpráva cechmistra o činnosti od poslední VH + Dokončení projednání zbývajících bodů
z minulého zasedání
Jednotlivé body usnesení minulé VH se plní. Školení „Zámkař“ přineslo zatím cechu
48.800 Kč. HK ČR prověřuje vhodnost systému Zámkař, bude ustavena čtyřčlenná komise. Do
komise je navržen ing. Nepraš za HK, ing. Fráz za CMZS, ing. Koktan za školicí středisko.
Ing. Koktan navrhuje doplnit komisi o Mgr. Ivanovovou. Cechmistr informoval přítomné, že
máme 4 školitele na novou normu o zabezpečení objektů. Zabezpečení škol bude nově spadat
pod ministerstvo vnitra, kde vzniká nový odbor, ve kterém máme zajištěno místo jako garant
mechanického zabezpečení.
4. Zpráva cechmistra o Konventu ELF 2017 v Praze
Ing. Fráz konstatoval, že se na Konvent ELF v Praze registrovalo 1.157 účastníků z 55 zemí,
z ČR 443, z Itálie 69, z Polska 52, z Dánska 42, ze Slovenska 38, z Turecka 37, z Německa 36,
z Litvy 30, z Finsko 29 a z Ruské federace 29.
Na semináře se registrovalo 558 účastníků. Vystavujících firem bylo 48, z ČR 12, z Turecka 6,
z Itálie 4, z Bulharska 3 atd. Pro velký zájem musela být školení rozšířena.
Mimo weby cechu, AZKS a dalších účastníků byla inzerce v denících Blesk a Metro. Galavečeře
se účastnilo 229 účastníků konventu.
Své zkušenosti s dotacemi a projekty EU, využil v rámci dotačního programu Magistrátu
hlavního města Prahy, který byl zaměřen na podporu cestovního ruchu. Projektová žádost,
která zahrnovala záměr uspořádat kongres cechu MZS ČR v Praze byla zaměřena na účast
60% registrovaných osob ze zahraničí a 40% registrovaných osob z tuzemska. Celkový počet
registrovaných účastníku byl projektem dán 1500 osob. Na základě kladného rozhodnutí
Magistrátu o dotaci jsme dostali, příspěvek 375 000 Kč, k tomu navíc po dobu konání konventu
ELF účastníci obdrželi volnou jízdenku na MHD na dny 19. 5. - 21. 5. 2017. Grant budeme
muset do konce roku vyúčtovat. Předběžně jsme vyčerpali 280.000 Kč.
V roce 2016 jsme podpořit vznik cechu na Slovensku, který dala základ vzniku Cechu
Zámkarov - Slovenská republika. Cechmajster je Ing. Katarína Olešanská.
Plánujeme prohlubovat spolupráce s Interkey Německo, kteří mají například i vlastní účetní
program pro své členy.
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5. Zpráva cechmistra o předběžném finančním výsledku ELF 2017
Příjmy za konvent byly 4 897 860 Kč a výdaje činily 3 698 831 Kč, zisk je 791 359 Kč. Z této
částky obdrž Cech MZS 70% to je 553 951 Kč. Vše zajišťovala společnost GUARANT
INTERNACIONAL
6. Zpráva tajemníka
Pan Říha informoval o kontrole účetnictví za rok 2016, která se uskutečnila 25. dubna
v Klecanech. Bylo konstatováno, že účetní doklady jsou vedeny přehledně a prokazatelně
a z pohledu DR nevykazují nedostatky. Toto zjištění dává DR oprávnění informovat,
že účetnictví je vedeno v rámci platných zákonných norem.
Na VH má pan Říha připravenu zprávu o stavu financí a členské základny ke dni konání VH.
7. Příprava na VH v TOKOZU 10. 6.
Ing. Fráz osloví zájemce o práci v orgánech cechu, připraví kandidátky do představenstva a DR
a zajistí hlasovací lístky. Je zajištěna konferenční místnost a stravování.
Pan Říha zajistí seznamy pro prezentaci.
8. Různé a diskuze
Ing. Fráz jednal s Ing. Kratochvílem v Brně na Mezinárodním veletrhu bezpečnostní techniky
a služeb ISET o spolupráci s AZKS. Budeme plánovat společné akce.
Na některých stanicích HZS je provozována technická pomoc, což ze zákona HSZ nepřísluší.
Mají na to svůj předpis č. 5, který je opravňuje k překonání vstupu v případě záchrany
a ochrany života. Dle informací přímo z HZS je však tato technická pomoc provozována na
úkor zámkařů, kteří si kvůli možnosti provádět nouzové otevírání, musejí prokázat koncesí
č. 313 a vést oznámení o překonání vstupu. Zde je třeba intenzivně jednat s MV ČR jako
zřizovatelem HZS a s GŘ HZS. Dne 29. 6. je svolána na GŘ HZS schůzka velitelů, k proškolení
věnované metodám překonávání vstupů. V současné době jednáme s příslušnými orgány
o možnosti naší účasti. HZS nemůže nám zámkařům brát práci ze které platíme daně.
Cechmistr navrhuje předložit na VH přijetí pana Tomáše Pospíšila a pana Oldřicha Říhy za
čestné členy.
Ing. Fráz zajistí založení datové schránky, která je v dnešní době důležitá pro komunikaci z FÚ
a jinými orgány statní správy.
V přípravě je aktualizovaný „Katalog doporučených výrobků“, který bude mít část věnovanou
též bezpečnosti škol a školských zařízení. Po dohodě se slovenským cechem bude tento
katalog i ve slovenštině.
Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno v 1230 hodin.
Dne 2. 6. 2017 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR

