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ZPRAV
CECHU MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ ČR

For Arch 2018
Cech mechanických zámkových
systémů ČR odborným partnerem
FOR ARCH 2018

Mezinárodní stavební veletrh
FOR ARCH se bude i na letošním 29. ročníku významně
věnovat oboru bezpečnosti.
Ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR, Policií ČR a Cechem
mechanických zámkových
systému ČR seznámí návštěvníky s aktuálními trendy a technologiemi v oblasti
zabezpečovací techniky,
systémů ochrany budov, bez-

pečnostními službami a v neposlední řadě také stále více
aktuální otázkou IT a kybernetické ochrany včetně ochrany
měkkých cílů.
Po mimořádném úspěchu během
loňského ročníku veletrhu FOR
ARCH i letos ve dnech 18.-22.
září v PVA EXPO PRAHA mohou návštěvníci získat konkrétní
nabídku a přehled o trendech
v oboru bezpečnosti u vystavovatelů. Rady týkající se ochrany
objektů před vloupáním poskytnou zájemcům ve svém poradenském centru přímo v hale 4
zástupci Ministerstva vnitra ČR

č. 1 2018

DAJ
se svými partnery Policií ČR
a Cechem mechanických zámkových systémů ČR.
Tématu bezpečnosti se bude
letos věnovat také první ročník
konference Bezpečná škola
základ bezpečné obce, pořádá
MVČR se svými partnery. Připravují se i další akce na téma zabezpečení objektů jak pro širší,
tak pro odbornou veřejnost.
Záštitu veletrhu poskytlo MVČR
i Policie ČR.
Cech mechanických zámkových
systémů ČR je odborným partnerem veletrhu FOR ARCH, bude
se na veletrhu aktivně prezentovat a zve své členy k účasti
na tomto největším stavebním
veletrhu v České republice.
termín konání: 18. – 22. 9. 2018
místo: PVA EXPO PRAHA,
Beranových 667, Praha 9
www.forarch.cz

Členové CMZS jako odborníci, na
které má smysl se obrátit v případě zabezpečení majetku.
Cech MZS-ČR se stal odborným garantem a tároveň spoluautorem nového projektu ZABEZPEČTE SE!
V roce 2018 se nám podařilo
uzavřít spolupráci s PČR a MV
na novém projektu „Zabezpečte
se“. Projekt, jehož spoluautorem

a zároveň odborným garantem
je náš cech se zaměřuje na
rady a správná řešení v oblasti
zabezpečení majetku. Součás-

NOVÝ PROJEKT, AKTUALITY
tí projektu je mobilní aplikace,
která bude zdarma ke stažení
do mobilních telefonů. Vítězné
logo projektu, jehož autoři jsou
Petr Fráz a Tomáš Pospíšil.

Logo bude doprovázet tento
projekt PČR na všech materiálech nejen v roce 2018,
ale i v následujících letech
pokračování tohoto projektu.
Pro členy cechu má jedinečný

význam, který doposud nikdy

nebyl zaznamenán v takovém
rozsahu. Součástí mobilní
aplikace je odkaz na jednotlivé členy cechu v celé republi-

ce a po krajích. Občané se tak
budou moci obrátit pro radu
a pomoc s instalací na naše
členy cechu jakožto zkušené
odborníky, kteří jsou školení a mají veškeré informace
nejen z projektu Bezpečná
země. Spuštění projektu a
mobilní aplikace bude oznámeno v červnu 2018 na tiskové konferenci Policejního
prezidia v Praze.

Z Technické sekce cechu...
Dne 23.2. 2018 úspěšně prošlo školením s názvem
„Mechanické a elektronické trezorové zámky“, společnosti TrezorTest několik členů cechu.
a bezpečnostních služeb. Jak říká odborný garant školení a mistr Technické sekce cechu Ing. Petr Koktan.

S ohledem na stav ve znalostech a vzdělávání v oblasti
mechanických zábranných
systémů u pracovníků firem,
zabývajících se jejich instalací, je pociťována nutnost
obnovy vzdělávání v oboru
zámečnictví – zámkařství.
V důsledku této potřeby
a s ohledem na získané
zkušenosti pořádá společnost
TREZOR TEST s r.o. cyklus
školení problematiky zámkařství. Cyklus školení je určen
především odborné veřejnosti – montážním a výrobním
firmám v oblasti uzamykacích
systémů, ale i pro odborné
pracovníky bank, pojišťoven
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Odborný garant školení:
Organizační garant školení:
Sekretariát školení:		
				
				

Ing. Petr Koktan, Jaromír Urbanec
Zdenka Fišerová
TREZOR TEST s.r.o.			
284 892 997 – telefon
e-mail trezortest@trezortest.cz

Místo konání školení:
				
Počet účastníků:		
Termín konání:		

TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, Klecany, Praha
min. 6 osob - max. 9 osob
23.2.2018
OBSAH ŠKOLENÍ

-

Historie trezorových zámků – vývoj ( ZVB )
Základní typy a konstrukce – mechanické, elektronické
Normativní požadavky pro ZVB
Mechanické klíčové
Mechanické kombinační
Zásady montáže mechanických zámků – lafety, číselníky
Sejfové zámky
Elektronické zámky
Vstupní jednotky elektronických zámků
Zásady montáže elektronických zámků
Biometrické zámky
Základní metody překonávání – otevírání ZVB

AKTUALITY

K návrhu zákona o soukromých
bezpečnostních službách

V uplynulém funkčním období v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky neprošel legislativním procesem vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti.
Návrh zákon byl připravován
od roku 2011, jeho hlavním
politickým zadáním bylo dosažení větší kontroly státu nad
soukromými bezpečnostními
službami. Tato snaha se objevuje i v programovém prohlášení současné vlády.
Z návrhu programového prohlášení vlády:
Snížíme byrokracii a administrativní zátěž policistů, aby se

mohli soustředit na svoji základní
činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími
doprovodnými jevy. Obecní
policii je třeba více zapojit do
integrovaného záchranného
systému a činností souvisejících
se zajištěním vyšší bezpečnosti
občanů, a to ve spolupráci se
státní policií. Zpřístupníme mapy
kriminality a podpoříme preventivní a mediační programy v nejrizikovějších oblastech. Budeme

i nadále podporovat právo na
vlastní ochranu a držení legálních zbraní. Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečnostní
služby a prosadíme přijetí
zákona o soukromých bezpečnostních službách, aby byly
pod přísnější kontrolou státu.
Jako zástupci podnikatelů z
oboru bezpečnostních služeb se
zpřísněním podmínek a přísnější
kontrolou státu v zásadě sou-
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hlasíme. Problém vidíme v tom,
že samotné zpřísnění podmínek
nevyřeší problémy, které obor
má a proto by do návrhu zákona
společně s regulačními funkcemi
měli být zapracovány i nástroje,
které přispějí k narovnání podmínek na trhu. Odborná veřejnost i
seriozní podnikatelé se shodují,
že chtějí právní rámec oboru
řešit, chtějí zlepšit pověst a vztah
k veřejnosti a chtějí odstranit
současný stav obcházení koncesovaných živostí jinými živnostenskými oprávněními – tzv.
šedou zónu. Např. v oblasti fyzické ostrahy se jedná především
o extrémně nízké ceny, které
neumožňují platit mzdy v odpovídající výši. Tato deformace
trhu je podporována i některými
zákony (např. Zákon o zadávání
veřejných zakázek) a neschopností státu vynutit dodržování
stanovených norem.

3.

DOHLED STÁTU

1.

DRUHY BEZPEČNOSTNÍCH ČINNOSTÍ

Dosavadní koncese:
•
technická služba k ochraně osob a majetku
•
ochrana osoby a majetku
•
služby soukromého detektiva
Nově vyčleněné:
•
převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě
převyšující 5 mil.Kč
•
bezpečnostní poradenství
•
bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu
•
služby související ochranou zvláštního zájmu
2.

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI ČR

Považujeme za nutné soukromé bezpečnostní služby více zapojit
do systému vnitřní bezpečnosti státu. Na celostátní úrovni (spolupráce s MV ČR) a na úrovni krajů (zapojení zástupců profesní
organizace do existujících struktur). V oboru fyzické ostrahy pracuje 75 000 pracovníků. I když nasazení části z nich je limitováno
jejich zdravotním stavem, přesto se jedná o relativně velký počet
lidí. Kvalifikovaní bezpečnostní pracovníci soukromých bezpečnostních služeb mohou být užitečnými pomocníky při udržování
vnitřní bezpečnosti, zejména při ochraně měkkých cílů.

Podmínky pro udělení licence:
Akceptujeme návrh uvedený v předcházejícím návrhu Zákona o bezpečnostní činnosti
Dohled nad dodržováním stanovených pravidel:
Dohled nad dodržováním stanovených pravidel bude vykonávat MV ČR, jeho úkolem bude státní
dohled nad profesní kontrolou a možnost regulovat některé specifické části.
Zapojení PČR do dohledu nepovažujeme za vhodné.
Určenou část dohledu bude vykonávat profesní organizace
4.

PROFESNÍ ORGANIZACE

V minulosti náš obor trpěl určitou názorovou „roztříštěností“. Nejednotná reprezentace způsobovala pro veřejnost i státní správu ne úplně srozumitelné vnímání oboru. Rádi bychom využili přípravy
tohoto návrhu zákona ke sjednocení postojů a zahájili cestu k vytvoření jednotné podnikatelské
reprezentace (profesní organizace).
Navrhujeme profesní komoru, jako jednotný komunikační kanál se státem. Vznikla by demokratická
instituce, orgán podnikatelské samosprávy s povinným členstvím (podmínka pro získání licence).
Její hlavní úkoly:
•
evidenční činnost
•
kontrolní činnost vůči podnikatelským subjektům, včetně sankcí
•
partner státu při tvorbě legislativy v ČR a EU
•
činnost zaměřená na vytváření pozitivního pohledu veřejnosti na obor
•
vzdělávání v oboru
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5.

VÝKON BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI

Zdravotní způsobilost:
Navrhujeme rozdělit bezpečnostní pracovníky na 2 skupiny:
A - S vyššími nároky na zdravotní způsobilost, srovnatelnou s jinými ozbrojenými sbory
Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Lékařský posudek vydává posuzující lékař
(akreditovaný)
B - Ostatní, kde o zdravotní způsobilosti zaměstnance rozhoduje poskytovatel pracovně
lékařských služeb
Odborná způsobilost k výkonu bezpečnostní činnosti:
Navrhujeme rozdělit bezpečnostní pracovníky na 3 skupiny:
•
pro ochranu kritické infrastruktury
•
pro ochranu státních a veřejných objektů
•
pro ochranu ostatních objektů
Odbornou způsobilost uvést do souladu s profesními kvalifikacemi vytvářenými v sektorové radě
pro ochranu osob a majetku. Aktuální stav řešit vyhláškou Ministerstva vnitra.
Odbornou způsobilost promítnout do skupin prací podle NV 567/2006.
Zpracování osobních údajů
V souladu s nařízením GDPR, a dalších platných předpisů. Další regulace není potřeba.
6.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST PRO VLASTNÍ POTŘEBU

Licencovaná činnost, s obdobnými zdravotními a odbornými způsobilostmi i ostatními požadavky
jako pro ostatní poskytovatele služeb.
7.

PODMÍNKY PRO ROZVOJ TRHU SBS

•
•
•

povinné (kontrolované) dodržování tarifních tříd ve veřejných zakázkách
postihování odběratelů „nelegálních“ bezpečnostních služeb
možnost rozšíření trhu o činnosti dosud vykonávané státem (vězeňství, justiční stráž,
ochrana letišť….)

VŠICHNI ČLENOVÉ MAJÍ NOVĚ MOŽNOST
BEZPLATNÉ INZERCE V CECHOVNÍM MINI
ZPRAVODAJI, KTERÝ BUDE VYCHÁZET POUZE V EKETRONICKÉ VERZI KAŽDÉ 2 MĚSÍCE.
VYUŽIJTE PROTO MOŽNOST TEXTOVÉ
I PLOŠNÉ INZERCE - PODKLADY ZASÍLEJTE
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MOŽNÉ ROZMĚRY INZERCE
V1 – celá strana
S2 – půl strana na šířku
V2 – půl strana na výšku
S4 – čtvrt strana na šířku
V4 – čtvrt strana na výšku
S8 – osmina strany na šířku

(185 × 272 mm)
( 92 × 272 mm)
(185 × 136 mm)
(185 × 68 mm)
( 46 × 272 mm)
( 92 × 68 mm)

PODKLADY PRO INZERCI
V UVEDENÝCH ROZMĚRECH
(IDEÁLNĚ JAKO JPG, PDF, PNG)
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