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Ohlédnutí za veletrhem FOR ARCH 2019
Velká konference pro bytové domy, která se na veletrhu uskutečnila, sklidila také velký ohlas!
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VELETRH FOR-ARCH 2019

Pocity z letošního veletrhu

A jak zapůsobil staronový stánek s malými úpravami.
Obrázek záměru a fotografie
skutečnosti věrně ilustruje, že
plán k zapojení většiny výrobců se zdařil. Návtěvníci hojně
využívali možnosti „osahat si“
a vyzkoušet mnohé produkty, ve
spojení s výkladem od profesionálů z řad našich členů.
Návštěvnost 30. ročníku byla
opět větší. Vystavovatelů bylo
také více než loni. Nový Katalog doporučených výrobků si na
stánku vzalo rovných 500 návštěvníků. A mnoho jich využilo
jeho elektronickou PDF verzi
prostřednictvím QR kódu. Zažili
jsme také první velkou konferen-

2

ci pro veřejnost − cílová skupina
předsedové a výbody SVJ/BD,
tedy bytové domy a jejich zabezpečení. Záznamy z přednášek
zaplněného sálu najdete na obálce. Za zajištění video záznamů
tímto ještě jednou velmi děkujeme tiskovému oddělení MV-ČR.
Poděkování patří také kolegům
lektorům − Danielu Šimandlovi
za praktickou část přístupových
systémů a Petru Koktanovi za
úvod a přehled norem a certifikace. Veletrh jako takový hlásá na
příští ročník opět zvýšený zájem
ze strany vystavovatelů. Zaměřením se bude opět a ještě více

blížit konceptu „Smart city“, tedy
chytré a bezpečné město. Což
také koresponduje s našimi vizemi a směřováním do budoucna.
Přivítali jsme i několik členů
z našich řad osobně na stánku −
za všechny vzpomenu zejména
Františka Švihlu s manželkou,
jež jsou stále neuvěřitelně svěží
a vitální.
S výrobci, PČR, MV-ČR a Sousedé.cz jsme již předběžně
dohodnuti na rámcových představách příštího ročníku tak,
abychom zvládli všechy akce
plánované v roce 2020.
Cech MZS-ČR

VELETRH FOR-ARCH 2019

Proběhlo 1. setkání výrobců

Memorandum o spolupráci má již prvního signatáře...
Historicky první setkání výrobů
u jednoho stolu − po dlouhých
letech, můžeme-li si dovolit takto
nazvat uskutečněné jednání,
proběhlo ve 2. den veletrhu
18.09.2019 na výstavišti.
Nejpodstatnějším bodem bylo
představení ofciciálního dokumentu − Memoranda o spolupráci. Toto ujednání bylo vbytvořeno
za účelem vzájemné součinnosti,
spolupráce, podpory a kooperace mezi cechem a členy výrobci
a distributory pro cílené zvyšování povědomí, informování široké
laické i odborné veřejnosti o cechu, jeho projektech a preferovaných doporučovaných produktech členů výrobců a distributorů.
Zásadní je přitom fakt, že se jedná o historicky první nadstavbový
dokument, který závazně sjednocuje přístup a působení cechu
jako neutrální oborové organizace se státní záštitou, působící
na trh doporučováním správných
postupů a výběru profesionálních
realizačních partnerů − zámkařů,
na straně jedné, a členů výrobců a distributorů působících na
spotřebitelský trh konkrétními

produkty a jejich dostupností
odběratelsko-dodavatelským
způsobem, na straně druhé.
To znamená rovný a transparentní přístup, který zaručuje zdravou
konkurenční soutěž a zároveň
vytváří kýženou synergii v podobě stejného přístupu k zákazníkům. Čili preferencí projektů
Zabezpečte se, Bezpečná země,
označování certifikovaných
produktů tímto logem, a rovněž
doporučování členů CMZS k realizaci − montáži bezpečnostních
produků zákazníkům.
Spolu s motivační složkou pro
nové potenciální uchazeče
o členství v cechu je tak i v zájmu výrobců a distributorů − působit na své odběratele, aby se
stali našimi členy. Což je jeden
z primárních úkolů − zajištění nárůstu členské základny
pro stabilizaci a zesílení vlivu
a možností pro spotřebitelský trh
a odbyt obecně.
Představené Memorandum
o spolupráci výrobci přivítali
a shodli se na tom, že se jedná
o vývoj směrem kupředu, a o zajištění transparentnosti rovného

přístupu. Následovala lhůta,
stanovená k připomínkování
a doplnění Memoranda. V zásadě přibyla jen jedna stať, která
vhodně rozšířila, avšak nezměnila charakter dokumentu.
Dokument, který byl zaslán
konkrétně představitelům výrobců: EVVA, TOKOZ, Assa Abloy,
M-T-L, ROSTEX, dormakaba,
Winkhaus, a distributorům:
H&B Group, EG-Line, ve finální
doplněné podobě, má již prvního
signatáře, kterým je splečnost
Assa Abloy − prostřednictvím
pana Martina Šedivého.
Představenstvo děkuje všem
zapojeným výrobcům a distributorům za ratifikaci tohoto
význameného dokumentu, který
pokládá nové základy pevné
a tabilní spolupráce, která bude
přinášet mnoho benefitů především členské základně! Tento
postup totiž, pevně a společně
věříme, postupně začnou pociťovat zejména členové na svých
provozovnách.
Dobrou zprávou také je, že toto
setkání nebylo poslední.
Cech MZS-ČR

Zasedání Představenstva CMZS

Proběhlo v pátek 20. 09. 2019 na veletrhu FOR ARCH.
Představenstvo projednalo zásadní body, týkající se aktuálního
vývoje organizace. A to zejména
úspěšný start procesu vedoucího
k podpisu Memoranda o spolupráci. Dále schválilo pořízení
nového webu, kdy je čerstvou
novinkou − z 9.10.2019 − podpis
realizační smlouvy s vítězným
dodavatelem! Tedy nový web je
již zadán a jsou zahájeny práce.
Dále bylo schváleno rozeslání
nových samolepek k označení

provozoven na všechny členy
CMZS. Rovněž tak byl schválen
podpis s dodavatelem finančního
grantu Google pro celoplošnou
internetovou PPC textovou reklamu a propagaci CMZS v vyhledávači Google − v současné
chvíli jsou již schváleny testace
smlouvy a je těsně před podpisem s dodavatelem.
Poslední důležitou záležitostí
bylo zahájení diskuse o nové organizační struktuře vedení CMZS.

Což je velmi zásadní bod, a to
nejen k faktu, že od příštího volbního období bude třeba nového
tajemníka a pokladníka. Ten
stávající, vynikající Oldřich Říha,
který v důchodu již je, půjde na
na zasloužený odpočinek − konečně na plný úvazek.
Závěrem byly rozdělena organizace příprav podzimního
společenského večera a tradiční
soutěže v lockpickingu.
Cech MZS-ČR
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ZASEDÁNÍ MEZA, VYBAVENÍ UČEBNY PČR

Jednání MEZA za účasti CMZS

Historicky důležité setkání vyústilo v konkrétní dohodu.
Na jednání sdružení MEZA,
konané 25. září 2019, jsme byli
pozváni jako hosté. Stalo se tak,
na základě předchozí dohody,
CMZS a zástupců MEZA. Výchozím bodem tohoto propojení se
stalo také zařazení sdružení do
nového Katalogu doporučených
výrobků mezi partnery projektu
Bezpečná země. Toto propojení
vnímáme jako logickou a duležitou součást stanovených cílů
a vize CMZS do budoucna.
Předseda sdružení Ing. Vladimír Chládek vyjádřil potřebu
vzniku jednotné „NÁRODNÍ
ZNAČKY KVALITY“, která by
reprezentovala označení logem
kvalitních, ověřených certifikovaných produktů bezpečnostního

průmyslu, jako jasnou a snadnou
identifikaci těchto produktů pro
spotřebitelský trh. Tím by došlo
k usnadnění orientace široké
veřejnosti, která by tak díky tomu
velmi prostým způsobem mohla
oddělit skutečně kvalitní certiffikované výrobky od těch nekvalitních dovozových (no-name,
asijských či s falešnými certifikáty. Je to stejný případ, jako např.
označení kvalitních potravin
logem „KLASA“. Za tímto označením se bude skrývat soubor
pravidel, kriterií a podmínek pro
výrobky tak, aby jeho udělením
měli občané skutečnou jistotu
správné volby. Dalším prvkem
jsou také prodejci, realizace,
montáže takového zabezpeče-

ní. Zde je logické vyústění na
podporu a doporučování členské
základny CMZS. Členové meza
se shodli, že tato značka národní
kvality bude postavená na logu
a projektu Bezpečná země. Také
proto, že BZ má státní podporu
a záštitu PČR, MV-ČR, HK a je
spojen s mobilní aplikací Zabezpečte se. Což vše v úhrnu
znamená ideální podmínky pro
vybudování tohoto záměru.
V současné době vzniká zahajovací dokument celého projektu
vytvoření nár. značky kvality pod
záštitou CMZS. To je významným milníkem a dalším sjednocujícím prvkem pro český trh.
Budeme vás dále informovat.
Cech MZS-ČR

Vybavování učebny PČR pokračuje
Další výrobci poskytli cenné vzorky a materiál.
Cech MZS-ČR děkuje Zdenku Kynclovi z firmy Winkhaus
a Ondreji Horemužovi z firmy
ROSTEX, za zajištění krásných,
praktických a velmi potřebných
učebních a zkušebních pomůcek, včetně
obrazových
a naučných
materiálů v
podobě roll-upů,
prospektů a katalogů se sortimentem. Smyslem a cílem této
součinnosti je
poskytování
stále aktuálních informací
a produktů pro
edukaci příslušníků krminální
vyšetřovací
služby PČR, pro
prohlubování
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jejich znalostí, vedoucím ke zvýšení procenta úspěšně objasněných případů majetkové trestné
činnosti. A to díky seznámení se
s funkčností obsluhou a možnostem překonávání. to vede k mno-

hem lepšímu zaměření stop na
místě činu. Jak popisuje kpt. Ing.
Jan Kubánek, vrchní komisař z
útvaru policejního vzdělávání.
Prosíme i další výrobce o spolupráci.
Cech MZS-ČR

INZERCE
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NÁRODNÍ DNY PREVENCE, INZERCE

Národní dny prevence v Brně
Zastoupení CMZS se nakonec podařilo zajistit.
V Brně se konala 16.-17.10.2019
konference, jejíž 1. ročník proběhl již v roce 2017.
Pozornost byla věnována příkladům dobré praxe, které byly
prezentovány během dvoudenní
konference. Prostor byl dán také
diskusi o současných tématech
a nových možnostech řešení
problémů bezpečnostních nebo
z oblasti prevence kriminality,
drog a závislostí. Doprovodnou
akcí byla výstava a prezentace
organizací, které realizují preventivní opatření na místní i národní
úrovni. CMZS byl osloven pořádajícím subjektem − Městskou
policií Brno o účast, společně
s portálem Sousedé.cz. V rámci nabitého programu na obou
stranách však hrozilo, že se ani
jeden oslovený partner nebude
moci zúčastnit. Situace byla
zachráněna členem, kolegou Ing.
Ladislavem Kratochvílem (AD
Security), který zajistil důstojnou prezentaci jak CMZS tak
i Sousedé.cz, včetně zajištění
distribuce propagačních materiálů − zejména nových Katalogů
doporučených výrobků. Celá
expozice je vidět na obrázku, kdy
jsme tradičně po bodu MV-ČR, a
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také AGA a AZKS.
Za zajištění logistiky a distribuce veškerých materiálů, jakož
i osobní přítomnosti a podání

informací všem návštěvníkům
konference patří Ladislavu Kratochvílovi obrovský dík!
Představenstvo Cechu MZS-ČR

INZERCE

Mechanické a elektronické
bezpečnostní systémy
od společnosti EVVA

4KS

Přehled výhod 4KS
pro komplexně strukturované
uzamykací systémy
s bezpružinovou technologií
v modulovém provedení (SYMO)

Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

AirKey

Xesar

tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití systému AirKey
se klíč zasílá prostřednictvím internetu. Po celém světe během
několika málo vteřin. Všechna data jsou spolehlivě ukládána
v zabezpečeném výpočetním středisku společnosti EVVA.

Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design a virtuální síť
- toto všechno nabízí elektronický uzamykací systém Xesar.
Plus ﬂexibilní platební systém díky kreditům KeyCredit.
www.evva.cz

Jednoduše inteligentní

Mnohostranné bezpečnostní řešení
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Fotogalerie z veletrhu FOR ARCH
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Fotogalerie z veletrhu FOR ARCH
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PTÁME SE ČLENSKÉ ZÁKLADNY, INZERCE

Školení, kurzy

Ptáme se, jaká školení
jsou pro vás zajímavá?
Které oblasti v rámci zvyšování odborné kvalifikace byste ocenili?




PROSÍME ČLENY
O VYPLNĚNÍ
ON-LINE
DOTAZNÍKU ZDE,
DĚKUJEME,
CECH MZS-ČR



Patentovaná česká
technologie pro ještě
lepší zabezpečení vašeho
domova a majetku

Klíčové vlastnosti:
Maximálně odolné vůči destruktivním
i nedestruktivním metodám, jako je bumping,
planžetování a odvrtání.
Bubínek je zesílen až o 40 %, což zvyšuje jeho odolnost
při dlouhodobém mechanickém namáhání.
Doraz je posunut mezi 3 a 4 stavítko.
Technologie vložek i klíče FAB RSG jsou
patentově chráněny.
FAB RSG vložky jsou vybaveny prvky, které kontrolují
použití originálního klíče FAB RSG. V případě použití
neoriginálního klíče může dojít k nevratnému
zablokování vložky (informace je uvedena na
identifikační kartě).
Klíče řady FAB RSG jsou zpětně kompatibilní
a lze je použít do vložek řady FAB RS.

Žádejte u certifikovaných zámečníků FAB.

Více informací na www.fab.cz
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SPECIALIZOVANÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ PRO SVJ A BD

WWW.SVJPRAVNIK.CZ

Ladislav Drha, advokátní
kancelář s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ UZAMYKACÍ SYSTÉMY
GEGE AP2 pro +

Gege AP2 pro + je technicky vyzrálý vložkový systém s bezpečnostním
profilem pro vyšší bezpečnost.
Vložka s překrytým profilem Gege AP2 pro + chráněným ochrannou
známkou je v obou verzích chráněna proti bumingu a planžetování.
Standardní provedení
• 5 klíčů s kartou klíče (Key Card)
• Karta klíče (Key Card)
EG-line, a. s.
Výroba: Benešovská 108, 257 56 Neveklov
tel.: +420 602 232 484
cechy@egline.eu
výroba.neveklov@egline.eu
EG-line, a. s., Nádražní 62/280, 150 00 Praha 5, tel.: +420 602 232 525, tel.: +420 728 737 373 – servis po 17h, obchod@egline.eu, www.egline.eu
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FOR ARCH 2019

POVYŠTE OBYČEJNÉ
ZAMYKÁNÍ NA ÚROVEŇ

ePRO

Stahujte
a doporučujte
nově rozšířenou
mobilní aplikaci:
ZABEZPEČTE SE
O aplikaci se široká veřejnost nejlépe dozví
z úst členů CMZS.
Mobilní aplikace nese název:

„ZEBEZPEČTE SE“
Je volně ke stažení na těchto platformách:

TOKOZ ePRO
UNIKÁTNÍ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
KOMBINUJÍCÍ VÝHODY MECHANICKÉHO
A ELEKTRONICKÉHO ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ

Since 1920
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www.tokozepro.cz

Správnou aplikaci poznáte podle tohoto loga:

Využijte A4 plakátu na poslední straně, vytiskněte
a vylepte jej viditelně na své provozovně! Přispějete a podpoříte tak nejen sebe ale i ostatní členy
a naši organizaci CMZS, děkujeme!
CMZS

Doporučujeme
mobilní aplikaci

ZABEZPEČTE SE
zdarma na:

ZABEZPEČTE SE

Partneři projektu Zabezpečte se:

20mm

VŠICHNI ČLENOVÉ CMZS MOHOU VYUŽÍT BEZPLATNÉ
INZERCE V CECHOVNÍM MINI-ZPRAVODAJI, KTERÝ
VYCHÁZÍ V ELEKTRONICKÉ VERZI CCA ČTVRTLETNĚ.
VYUŽIJTE PROTO MOŽNOST TEXTOVÉ I PLOŠNÉ
INZERCE

MOŽNÉ ROZMĚRY INZERCE (š × v)
ZABEZPEČTE SE
V1 – celá strana
(184 × 263 mm)
S2 – půl strana na šířku
(130 × 184 mm)
V2 – půl strana na výšku ( 90 × 263 mm)
S4 – čtvrt strana na šířku (184 × 70 mm)
V4 – čtvrt strana na výšku ( 46 × 263 mm)

15mm
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