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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 24. března 2017. 

 

Místo: Sídlo cechu - Na Vršku 67, Klecany 

od 9 do 12 

 

Přítomni: Představenstvo -      ing. Petr FRÁZ, ing. Petr KOKTAN, ing. Ivo BUK, 

Václav ČAPEK, ing. Oldřich SCHWARZ 

 DR -             ing. Miloš VAŠÍK, Tomáš SEDLÁČEK 

Omluveni -              Ivo MARÁK,  

Nepřítomni -  Ladislav BERÁNEK, Tomáš POSPÍŠIL, Martin KOUDELKA  

  Tajemník -           Oldřich ŘÍHA 

   

Program jednání: 

 

1. Organizační - zámkařské jaro 

2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání 

3. Zpráva cechmistra o činnosti od poslední VH 

4. Nová ČSN 73 4400 – informace z TNK 148 (cech-mistr), dokumentární film ve spolupráci 

s MV ČR 

5. Zpráva tajemníka  

6. Zpráva o přípravách na ELF 2017 v Praze  

7. Jmenování delegátů na sněm HK ČR 

8. Zpráva z jednotlivých sekcí (školení – Technická sekce) 

9. Různé a diskuse. 

 

1. Organizační - zámkařské jaro 

Cechmistr ing. Fráz, přivítal přítomné a informoval o probíhajících přípravách konventu ELF  

v Praze, jak je uvedeno v 6. bodu zápisu. Zpráva byla vyčerpávající a bylo podáno mnoho 

informací, ze kterých bylo jasné, že na přípravách se intenzivně pracuje. Cechmistr požádal 

přítomné aby využili své distribuční cesty ke svým partnerům a šířili informace ohledně ELF 

2017 dále, tak aby se dostala co nejvíce mezi odbornou veřejnost. 

 

2. +3. Zpráva cechmistra o činnosti od poslední VH + Dokončení projednání zbývajících bodů 

z minulého zasedání 

Jednotlivé body usnesení minulé VH se plní, probíhají školení BZ a bezpečná škola, budou 

rekvalifikační kurzy. Zkoušky se budou dělat v Trezor testu, hodnotit zkoušky bude komise ve 

složení ing. Fráz, ing. Nepraš a pan Urbanec. Pracoviště budou 4 a školit se bude po dvou 

zájemcích.  

Příprava konventu probíhá. VH bude po konventu a bude volební. Nové stanovy jsou na 

rejstříku. Na příští VH by měla ASSA ABLOY podat vysvětlení k produktu RS. Je to požadavek 
členů cechu.  

Pomáháme založit cech na Slovensku, který budou kolektivním členem CMZS ČR. Asociace se 
má jmenovat Slovenský kĺúč.  

 

4. Nová ČSN 73 4400 – informace z TNK 148 (cech-mistr), dokumentární film ve spolupráci 

s MV ČR 

Norma platí od 1. 9. 2016. Vznikla Asociace bezpečná škola, která má své webové stránky a na 

stánkách je prezentace normy o zabezpečení škol, asociace může dělat audity a CMZS je 

garant mechanického zabezpečení. Probíhá akreditace dalších zájemců o dělání auditů 

v krajích. Jedná hlavně se členy cechu, kteří o tuto činnost mají zájem. Na audit jsou 

vypracovány otázky, které po vyhodnocení dají odpověď, zda je škola zabezpečena podle nové 

normy.  

Ing. Fráz zpracoval na žádost MV ČR scénář na téma Bezpečná škola a bezpečný objekt. Film 
se dokončuje a má trvat cca 30 minut.  

 

5. Zpráva tajemníka 

Pan Říha informoval představenstvo, že bylo podáno daňové přiznání DPPO, včetně rozvedení 

věcné náplně, výkaz zisku a ztrát, rozvahy a přílohy účetní závěrky. Dále bylo podáno přiznání 

k dani vybírané zvláštní sazbou. Vše bylo zasláno elektronicky pomocí EPO a je potřeba do  
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5 dní na FÚ doručit potvrzení podepsané cechmistrem ing. Frázem. Cechmistr slíbil 

založit pro cech datovou schránku, aby byla možnost komunikace se státními orgány 

elektronicky.  

 

 

Představenstvo doporučilo rozeslat faktury na členské příspěvky za rok 2017 jen členům, kteří 

mají tuto povinnost za předešlé roky splněnu. Nebudou se posílat neplatícím členům, kteří již 

2x příspěvek neuhradili. VH bude doporučeno ukončit jejich členství, tak jak bylo odsouhlaseno 

na minulé VH cechu. 

 

6. zpráva o přípravách na ELF 2017 v Praze 

Cechmistr ing. Fráz sdělil představenstvu, že na web.elf2017.com jsou veškeré informace, 

hlavní záložky jsou přeloženy do češtiny. Součástí Konventu bude výstava , konference a 

doprovodný program (školení). Konferenci na téma „ Bezpečnost ve školských objektech a 3D 

tískárny v oboru“ bude zahajovat pravděpodobně ministr vnitra pan Chovanec, dále se zúčastní 

JUDr. Koníček z MV ČR a Cechmistr Ing. Fráz na téma mechanické zábranné prostředky na 

školách a školských objektech. 

Pan Max Webr z USA bude mít přednášku o 3D tiskárnách. Rovněž představenstvo cechmistr 

seznámil s programem celé akce, rautu v Kaiserštejnském paláci a doprovodných akcích. 

Konvent ELF je již téměř zaplněn. Přihlášeno je cca 50 vystavovatelů a s dalšími se dále jedná. 

Zájemci o účast se ověřují se podle IČO. Na základě těchto informací je možnost účast se 

semináři, které budou přístupné jen oprávněným osobám. Jedná se o semináře na nouzová 

otevírání. Semináře zaměřené na normy, produkty a dovednosti jsou bez omezení. 
 

Na Konvent ELF 2017, na základě žádosti a vypracování záměru cechmistrem ing. Frázem, byl 

přidělen od Hl. m. Prahy grant 370.000 Kč. Ke grantu je potřeba doložit registrované 

účastníky. Tedy je potřebné, aby se co nejdříve účastníci registrovali prostřednictvím 

internetové registrace. Výstava a semináře po celou dobu trvání Konventu jsou zdarma. 

Placené jsou jen společenské akce a výlety pro účastníky Konventu. Veškeré informace se 

dávají do zpravodajů konventu, které byli vydány ve dvou číslech Zpravodaj č.1 a č.2. Další 

číslo 3 bude vydáno v dubnu a bude se podrobněji věnovat organizaci soutěže v dovednosti 

otevírání a překonávání zámků, která bude konat dle programu v sobotu.  Je plánována 

propagace spoty v rádiu. Účastníci galavečera budou dostávat upomínkové předměty, jedná se 

o dvě broušené skleničky a na dně bude logo ELF a Prag 2017. Na galavečer máme zajištěno 

220 míst, která jsou prakticky rozebrány již nyní. Večer je plánován od 19 do 24 hodin. Celá 

akce je předpokládána jako zisková. Výlety jsou většinou obsazeny, vyprodán je výlet na 

Karlštejn a bude se ještě přidávat tento výlet i na neděli. Semináře budou dělány pro 15 osob 

v jedné místnosti. Celkem je k dispozici 6 sálů pro konání seminářů na každý den. Dnes je 

z celkového počtu 18 seminářů již 5 plně obsazených a ostatní se rychle zaplňují. Sobotní 

přednášky jsou z větší části obsazeny, několik míst volných je na pátek. Účastníci budou mít 
čipovou kartu v pouzdře, kterou každý obdrží při registraci a bude moci projít do areálu.  

Akci budou prezentovat ing. Fráz a ing. Buk na pozvání V Humpolci na VH AZKS. 

 

7. Jmenování delegátů na sněm HK ČR 

Za delegáty sněmu představenstvo schválilo ing. Fráze a pana Sedláčka. 

 

8. Zpráva z jednotlivých sekcí 

Hlavním úkolem je zajistit školení, které proběhne na konventu ELF. 

 

9. Diskuze a závěr 

Cechmistr ing. Fráz informoval o možnosti užší spolupráce mezi CMZS a AZKS. Stanovy tuto 

možnost nabízejí. 5. dubna se uspořádá evropským sekretariátem CEN konference o normách. 

Na konferenci bude přednášet ing. Koktan a ing. Fráz. 

Termín VH je 10. června 2017, předpokládá se, že bude v Humpolci. Může být ale i jinde. 

Pozvánky je nutné rozeslat nejpozději 30 dní předem. Ing. Fráz připraví pozvánku do konce 

dubna, a tajemník ji rozešle. 

  

Představenstvo navrhuje přijmout tajemníka pana Říhu jako čestného člena CMZS. Do konce 

května připraví cechmistr všechny licenční smlouvy.  

 

Ing. Fráz poděkování ing. Bukovi za pomoc při přepravě bannerů do Muzea policie. Nyní jsou 

uloženy na Smíchově u ing. Fráze. Změnil se pořadatel podzimní výstavy FSDays, výstavní 
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prostor budeme mít zdarma, hradit budeme jen energie. Budeme se tak opět prezentovat 

společně s MV v poradenském centru. 

Zpracování katalogu doporučených výrobků dokončuje pan Pospíšil a katalog by měl být 

k dispozici před konventem. Pro velké požadavky na financování byla ukončena spolupráce  

s firmou AC-T na tvorbě aktualizace katalogu doporučených výrobků. 

 

Kontrola účetnictví DR se uskuteční 25. dubna v 830 hodin Trezor testu. 

 

 

 

 

Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast, jednání bylo ukončeno v 1230 hodin. 

 

Dne 24. 3. 2017 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR 


