
 

 

Zpráva o činnosti Správní sekce za rok 2014 
 
 
 
Od začátku roku 2014 Správní sekce udržovala v součinnosti s ostatními sekcemi a 
představenstvem CMZS svoji běžnou činnost ve vyčkávacím tempu, v závislosti na blížící se 
Volební Valné hromadě v Brně, kdy původnímu představenstvu končil tříletý mandát. Nové 
volby ukázaly, respektive opět nominovaly do představenstva a Správní sekce a moji osobu a 
následné hlasování ji potvrdilo. 
 
Posledními záležitostmi, které Správní sekce od začátku roku zpracovala, byly Zpravodaje 
02/2014 a 04/2014. Další událostí byla hned vzápětí Volební VH v Brně. 
 
Nezávisle na blížícím se konci mandátu Správní sekce pracovala na vydání nového 
rozšířeného Katalogu doporučených výrobků, a to od března 2014. 
Do Katalogu nově přibyli výrobci Assa Abloy – FAB, a své prezentace rozšířily společnosti 
EVVA, KABA-GEGE a Winkhaus. 
Přibylo také tolik očekávané „Nové označování výrobků - jednotlivými stupni bezpečnosti, 
které korespondují s nově platnými aplikovanými RC třídami dle ČSN EN 1627:2012. Vše 
vč. loga Bezpečná Země. 
Dalším rozšířením je informace „Zásada vyváženosti sestavy bezpečnostních prvků“ a také 
„Moderní evropský standard v zabezpečení“, která jde ruku v ruce s informací o „Doporučené 
třídy odolnosti výrobků“ – obě informace byly zařazeny v rámci již vzniklé spolupráce 
s asociací AGA, která vydala ve spolupráci s ÚNMZ publikaci Technicko-normalizační 
informace (TNI) s názvem „Sborníky technické harmonizace“. 
Katalog doporučených výrobků se tak z původních 14 rozrostl na 23 stran. 
Je dlužno dodat, že teprve s těmito všemi rozšiřujícími částmi se katalog stal skutečně 
významnou a hlavně ucelenou komplexní informací pro občany ČR (a to jak pro jednotlivce, 
tak pro firmy) z řad laické i odborné veřejnosti. 
 
 
Po Volební Valné hromadě došlo k drobným změnám ve složení představenstva a Dozorčí 
rady Cechu MZS-ČR. Správní sekce tedy zahájila práce na provedení těchto změn na 
cechovní web www.cmzs.cz. Změny byly prováděny ve spolupráci s dodavatelskou firmou a 
správcem naší domény vč. webhostingu – společností - In Cube s.r.o.. 
 
Dále byla provedena, ve spolupráci s Tajemníkem Oldřichem Říhou, revize všech členů a 
kontaktů na ně uvedených na cechovním webu.   
 
Záležitostí dlouhodobou, která v tomto roce doznala konečná stanoviska a schválení, je 
„Manuál bezpečného bydlení“, který vydala Městská policie Brno, v rámci programu MV ČR 
– Bezpečná lokalita. Tento manuál byl dne 22.1.2014 na 15. Zasedání Poradního sboru pro 
situační prevenci kriminality MV ČR – schválen. 
Správní sekce při tvorbě tohoto manuálu spolupracovala  s MP Brno a tento manuál obsahuje 
informace o projektu Bezpečná Země a o Katalogu Doporučených výrobků, vč. odkazů na 
internet. Jedná se tak o další významné propojení aktivit CMZS se státní správou, která 
podporuje projekt Bezpečná Země. Manuál je ke stažení na adrese: 
http://www.mpb.cz/manual-bezpecneho-bydleni/  
 



 

 

Dalším počinem, který bohužel zatím nebyl dokončen – je zajímavý projekt spojení s Českou 
Pojišťovnou, přes zaměstnance firmy TOKOZ – našeho člena – pana Radka Nejedlého (o 
kterém jsme informovali ve Zpravodaji č. 02/2014), který je výrobcem klíčenek s názvem 
„Nejen pro radost“ (klíčenky nesou logo Cechu a projektu Bezpečná Země – a byly 
prezentovány taktéž ve Zpravodaji č. 02/2014). 
Pan Nejedlý měl prostřednictvím letáku svých hraček ze dřeva oslovovat školy a školky v ČR. 
Součástí tohoto připravovaného letáku měly být i již zmiňované klíčenky s kontakty na BZ a 
s informací o Katalogu Doporučených výrobků, v rámci prevenčního programu České 
Pojišťovny. 
Tento projekt však byl právě ze strany ČP prozatím zastaven. 
 
Obdobnou záležitostí, avšak tentokrát již úspěšnou se stala propagace Cechu a Bezpečné 
Země na webovém portálu IZS (Integrovaného Záchranného Systému) www.112.cz , kde 
vyšel obsáhlý článek o projektu, o Cechu a doporučením na naše členy s otázkami 
zabezpečení majetku prostředky MZS. 
 
Ostatní činnosti dále pokračovaly v září – kdy se chystaly dvě velké akce: 
 

1) Veletrh FS-Days, který Správní sekce administrativně připravila, podpořila a vyzvala 
členy výrobce o účast a následně a zajistila komunikaci mezi vystavovateli a 
výstavištěm vč. tiskových zpráv a grafických podkladů pro pořadatele veletrhu – 
společnosti Mascotte s.r.o.. Akci uzavírala tisková zpráva za pořadatele a CMZS vč 
doprovodné fotogalerie. 

2) Zájezd členů CMZS na veletrh Essen Security 2014, kdy ve spolupráci s Technickou 
sekcí a Cechmistrem připravila podklady, pozvánku na tento zájezd a následně 
zveřejnění tiskových zpráv vč. doprovodné fotogalerie. 

 
Průběžné činnosti, které se řeší po celý rok je správa a administrace cechovního webu, 
zavěšování aktualit, Zpravodajů a náplně stránek vč. aktualizací kontaktů na členy – na 
základě příchozích požadavků. 
 
Vznik akademie CMZS jako oficiálního školicího střediska je záležitostí nejnovější, a Správní 
sekce bude v tomto směru do budoucna participovat s Technickou sekcí z hlediska informací 
a propagace.   
 
Na podzim vydala Správní sekce další Zpravodaj, v pořadí 03/2014.  
Přes léto 2014, kdy ne nekonaly žádné významné akce a rovněž, jako každý rok, je to období 
dovolených – nebyl vydán žádný Zpravodaj, jelikož by bylo značně problematické naplnit jej 
relevantním obsahem, který by nebyl pouhým zaplněním prostoru, avšak bez obsahu. I když 
nám stanovy ukládají vydat Zpravodaj 4x do roka, domnívám se, že logika věci a zdravý 
úsudek Vás všech je nakloněn rozhodnutí Správní sekce – vyčkat se Zpravodajem, až bude 
k dispozici řádný, zajímavý či důležitý, ovšem za každých okolností relevantní obsah. 
 
Tomáš Pospíšil v.r. 
27.11.2014 
 
  


