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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 26. dubna 2019. 

 

Místo: dormakaba Česko s.r.o., Praha 5 

od 10 do 14,30 

 

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

                              Tomáš POSPÍŠIL, ing. Oldřich SCHWARZ,  

                              Bc. Daniel ŠIMANDL, ing. Luděk VRZÁK 

  DR-   Tomáš SEDLÁČEK,  

Omluveni –              ing. Martin ILČÍK, ing. Michal KLEIN 

Nepřítomni -            Václav ČAPEK  

  Tajemník -           Oldřich ŘÍHA 

                     Hosté -                   ing. Petr POMAHAČ, ředitel spol. dormakaba Česko s.r.o. 

                                                   JUDr. Václav RŮŽIČKA, GŘ ALKOM Security a.s. 

                                                   Ing. Antonín LANHAUS, ředitel marketingu ALKOM Security  

                                                   Ivo HLOUŠEK, čl. představenstva European Security Comp. 

Program jednání: 

 

1. Organizační 

2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání 

3. Představení uchazečů o členství v cechu; ALKOM Security, European Security Company 

4. Plán činnosti na rok 2019 (školení, semináře, výstavy a zájezdy) 

5. Celoevropský den 19. 6. 2019, dnem zabezpečení bytů. (v celé EU) 

6. Podpora v rámci BZ a součinnost členů cechu, v projektu Bezpečnost ve školách  

a školských zařízení, viz nová ČSN 73 4400 pro školy. Auditorské kurzy 

7. Spolupráce s Policejním prezidiem a MV ČR na projektu prevence kriminality  

Zabezpečte se II 

8. Organizace VH květen-24. 5. PČR Pardubice 

9. Organizace zajištění vzdělávání v rámci NSK2 – povolání zámkař 

10. (Školení – Technická sekce) 

11. Mini zpravodaj 2019 –projekt Zabezpečte se I.+ Evropský den 19. 6. 

12. Stav financí, příprava zprávy účetnictví rok 2018 

13. Spolupráce s INTERKEY návštěva výstavy a jednání ve Vídni 31. 5.-1. 6. 

14. Delegáti na sněm HK 

15. Diskuse a závěr 

 

 

1. Organizační  

Jednání zahájil ing. Fráz, který přivítal přítomné, poděkoval ing. Pomahačovi, řediteli 

dormakaba Česko, za umožnění setkání představenstva. Dále přivítal zájemce o členství 

v cechu, zástupce firmy ALKOM Security JUDr. Růžičku a ing. Lanhause.  

Za European Security Company pana Hlouška. 

Slova se ujal ing. Pomahač, který považuje za čest uspořádat setkání představenstva cech 

v nových prostorech firmy dormakaba. Seznámil přítomné s historií vzniku firmy a s jejím 

programem. Firma dormakaba má celkem 16.000 zaměstnanců a obrat okolo 2,5 miliardy  

švýcarských franků. Mají 10 produktových řad výrobků. Pracovníci firmy udělali pro 

představenstvo praktickou ukázku některých výrobků, přímo v sídle společnosti. 

 

2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání  

Ing. VRZÁK projednal úhradu členských příspěvků 2018 s H&B GROUP a panem Krovem. 

Příspěvky byly uhrazeny. Ing. SCHWARZ projednal úhradu příspěvků s panem Rozsypalem. 

Příspěvky byly uhrazeny. Pan Volkovjak ukončil členství v CMZS. Pan Pospíšil kontaktoval 

pracovníky ASSA ABLOY Door a dohodě jim bude vystavena faktura i na rok 2019.  

Ing. Fráz osloví paní Kovačíkovou z firmy S-KEY servis s.r.o. a projedná jejich další působení  

v cechu.  Dále bude jednat se zástupci firmy TETRA Security s.r.o. zda budou dále členy cechu.  

Ing. Fráz rozešle nové licenční smlouvy na ochrannou známku BZ. Datová schránku bude 

zajištěna.  
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3. Představení uchazečů o členství v cechu; ALKOM Security, European Security Company 

JUDr. Růžička a ing. Lanhaus představili firmu ALKOM Security a.s., která byla založena v roce 

1991 jako s.r.o., v roce 2000 pak byla založena akciová společnost ALKOM Security. Od svého 

založení se ALKOM specializuje na systémy zabezpečení osob, majetku a informací. Základním 

produktem firmy ALKOM je komplexní řešení technického zabezpečení, navržené a 

vyprojektované na základě dlouholetých zkušeností našich vysoce kvalifikovaných odborníků. 

Nabízí napojení EZS na moderní multifunkční dohledové centrum – pult centralizované ochrany 

ALKOM (MDC-PCO). Na tomto pracovišti jsou všechny připojené objekty monitorovány 24 

hodin denně, 7 dní v týdnu 365 (366) dní v roce, zajišťován pravidelný servis a údržba a v 

případě neoprávněného vniknutí do objektu je okamžitě vysíláno na místo výjezdové vozidlo. 

Díky vývoji se propojuje mechanika a elektronika. Proto mají zájem o vstup do CECHU.   

Ing. Lanhaus je osoba, která je určena pro spolupráci s CMZS. Ing. Fráz souhlasí se 

začleněním ALKOMU do spolupráce s členy cechu. Jsou rovněž členy ABŠ.  

Bc. Šimandl by byl rád, kdyby se ALKOM, v případě vstupu do cechu se zapojil do ochrany 

bytových domů. Je potřeba informovat členy, kteří se zabývají mechanikou, jaké jsou možnosti 

elektroniky.  

Firma ALKOM  má doporučení od ing. Fráze a ing. Koktana. Pro návrh přijmout ALKOM za člena 

CMZS hlasovali všichni přítomní členové představenstva.  

Ivo HLOUŠEK, člen představenstva a zástupce European Security Company a.s. představil 

firmu. Spolupracují s firmy ROSTEX, MUL-T-LOCK a CERMAN. Pracují na komunikátorech pro 

seniory a děti. Dodávají bezpečnostní dveře firmám, které je montují.  

Ing. Fráz informoval, pana Hlouška, že cech dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s PČR  

a upozornil, že doporučujeme jen certifikované výrobky. Cech se brání podomním prodejům 

výrobků (dveří), které touto formou firma ESC nabízí, viz leták na jejich webu. Na webu nemají 

bezpečnostní certifikát na dveře, které nabízejí. PČR uvedla na svých stránkách letáček firmy 

jako nesolidní. Pan Pospíšil doplnil informace o to, že nemají platný certifikát na dveře a špatné 

zkušenosti minulých let. Nejsou výrobci dveří, ale jen prodejci. Sedláček požaduje, aby firma 

poskytla kontrolní mechanizmy na svoje odběratele, aby nedocházelo k poškozování 

zákazníků. Pan Fráz doporučil upravit vztahy s partnery a doplnit jejich licenční smlouvy o 

zákaz podomního prodeje. Následně by byla společnost ESC pozvána ne jednání poradního 

sboru prevence kriminality MV, kde by mohla požádat o podporu a předložit záruky 

spolehlivého partnera v oblasti prevence. - Pro návrh přijmout ESC za člena CMZS nehlasoval 

nikdo, 3 členové se zdrželi hlasování a 5 bylo proti přijetí.  

Obě firmy budou pozvány na VH, která jediná může schválit přijetí za členy CMZS, s tím, že 

společnost ALKOM má doporučení představenstva a společnost Europen Security Company 

nikoliv. 

 

4. Plán činnosti na rok 2019 (školení, semináře, výstavy a zájezdy) 

Ing. Fráz se zúčastní semináře ve dnech 20. a 21. 5. Český Těšín, a Valašské Meziříčí. 

V rámci projektu Zabezpečte se II.schváleným s MV ČR a v navazující spolupráci s PČR, má 

cech zajistit vybavení nové učebny na trezorovou techniku a mechatronické zámky. Aktivně se 

budeme podílet dne 19.6.2019 v rámci Evropského dne zabezpečení bytů na preventivním 

semináři MV ČR. Tento seminář spolupořádáme s MV ČR a parterem je portál Sousedé.cz. 

Od 17. do 21. 9. se uskuteční veletrh ForArch. Máme předem rezervováno místo pro naší 

prezentaci, ale i prostory pro prezentaci našich členů. Bude k dispozici 5 stánků. 

Národní dny prevence kriminality jsou plánovány na 16. a 17. října v Brně. 

 

V říjnu 18 nebo 25 se uskuteční zájezd cechu do továrny Masonite a.s., jako předního výrobce 

všech typů dveří i bezpečnostních dveří.  

 

5. Celoevropskýden19.6.2019,dnemzabezpečení bytů. (v celé EU) 
U příležitosti evropského dne zabezpečení bytů se 19. června v prostoru Muzea Policie České 

republiky bude konat seminář pro bytová družstva ve spolupráci s portálem Sousedé.cz.  

 

6. Podpora v rámci BZ a součinnost členů cechu, v projektu Bezpečnost ve školách  

a školských zařízení, viz nová ČSN 73 4400 pro školy. Auditorské kurzy 

ABŠ plánuje v termínu 25. a 26. 6. kurz pro auditory.  

Cech má proškoleny dva nové auditory a celkem máme proškoleno šest auditorů.  

Ing. Lanhaus s firmy ALKOM je rovněž auditorem. 
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7. Spolupráce s Policejním prezidiem a MV ČR na projektu prevence kriminality  

Zabezpečte se II 

V pondělí 27. 5. se uskuteční v Muzeu Policie ve spolupráci s odborem prevence kriminality  

MV ČR seminář pro domovníky-preventisty na téma zabezpečení bytů. 

Národní dny prevence kriminality jsou plánovány na 16. a 17. října v Brně. 

 

8. Organizace VH květen-24. 5. PČR Pardubice 

Policie ČR nám udělila souhlas s uspořádání VH cechu v pátek 24. května 2019 ve vzdělávacím 

zařízení PČR v Pardubicích. Program VH: od 8,30 hodin prezentace techniky, nouzové 

otevírání, trezorové zámky. Od 10 hodin VH a od 14.30 hodin. Navazuje oběd přímo v areálu 

školicího střediska. Ukončení VH asi hodinu po obědě kolem 15.30 hod 

Na VH budou pozváni zájemci o členství v cechu firma ALKOM Security a.s. a firma European 

Security Company a.s. 

 

Na VH bude zároveň pozvána Ing. Katarina OLEŠANSKÁ z partnerského cechu na Slovensku. 

Zajistí ing. Fráz. 

 

9. Organizace zajištění vzdělávání v rámci NSK2 – povolání zámkař 
O školení jsou nyní 4 zájemci. Školení plánujeme koncem října nebo začátkem listopadu. 

Podáme informaci HK ČR, aby informovala své členy o plánovaném školení na povolání 

zámkař. 

 

10. Školení – Technická sekce 

TREZOR TEST pořádá různá školení, která jsou uvedena na jejich webových stránkách. Jedná 

se asi o 10 typů školení. Pan Pospíšil zajistí zveřejnění na náš webu do technické sekce 

s doporučením, která školení jsou vhodná pro naše členy. Zejména nouzové otevírání a témata 

spojená s trezorovou technikou. Na semináře pořádané TREZOR TESTEM a H&B Group, cech 

přispívá svým členům 400 Kč.  

 

11. Mini zpravodaj 2019 – projekt Zabezpečte se I. + Evropský den 19. 6. 

Další číslo Mini zpravodaje bude vydáno po Evropském dni, který je 19. 6. a budou zde zprávy 

z VH a sněmu HK ČR. 

 

12. Stav financí, příprava zprávy účetnictví rok 2018 

O stavu financí informoval pan Říha. K 17. dubnu bylo na BÚ 675.690,10 Kč a v pokladně  

767 Kč. Závěrečnou zprávu pro VH je připravena a bude přílohou zápisu ze zasedání 

představenstva v dormakaba. Údaje buly konzultovány s daňovou poradkyní  

Ing. SKOŘEPOVOU, která nám připravila podklady k přiznání DPPO. Daňové přiznání bylo 

v termínu podáno na FÚ. 

K dnešnímu dni máme 78 členů, právnických osob 26, fyzických osob 50 a 2 čestné členy. 

 

13. Spolupráce s INTERKEY-návštěva výstavy a jednání ve Vídni 31. 5. - 1. 6. 

K prohloubení spolupráce s Interkey, přispěje účast na výstavě, která bude ve Vídni  

30. 5. - 1. 6. Na výstavu pojedou ing. Buk a ing. Fráz na vlastní náklady. Interkey má zájem  

i na spolupráci při výstavách v ČR.  

 

14. Delegáti na sněm HK v květnu 2019 - Praha 

Na 31.sněm HK v Praze dne 23.5.2019, byli představenstvem jednohlasně delegováni dva 

kandidáti, cechmistr Ing. Petr Fráz a člen DR pan Tomáš Sedláček.  

Cechmistr informoval o spolupráci s HK ČR v projektu PES (právní elektronický systém pro 

živnostníky a společnosti). Nyní probíhá zkušební provoz a od 20. května bude tento systém 

spuštěn. Používání je zpoplatněno 1.200 Kč/rok. Cech obdrží z částky 100 Kč za každého člena 

cechu, který si zakoupí balíček PES. Na VH bude blíže vysvětleno členům, prostřednictvím 

zástupce HK, který bude hostem VH. 

 

15. Diskuse a závěr 

Pan Pospíšil doporučuje zpracovat nově webové stránky, kterou jsou již zastaralé.  

Zástupce dozorčí rady pan Sedláček požaduje, aby kontrola účetnictví proběhla před VH. 

Zprávu o hospodaření rozešlu všem členům DR a představenstva.  

Kontaktního pracovníka pro Policejní prezidium MV ČR, kterému budou zasílány informace 

cechu zajistí ing. Fráz. 
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CZ spol. s r.o. v Jihlavě, předběžně v říjnu.  Ing. Vrzák doporučuje navštívit firmu Masonite 

Představenstvo doporučuje zjistit dopravu z Prahy, kam by přijeli všichni ze severu a západu 

do Jihlavy autobusem. Akce bude zařazena do plánu činnosti plánu asi 18. 10. nebo 25. 10. 

2019. 

 
Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno v 14,30 

hodin. 

 

Dne 26. 4. 2019 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR 


