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Blíží se volební valná hromada
CMZS
Dvakrát odložená valná hromada a společenský večer
je na spadnutí...
Vážení kolegové, členové,
Volby, které měly být v roce
2019 se několikrát odložily s odvoláním na Lex Covid
(zák. č. 191/2020 Sb.), tedy zákon automatického prodloužení
funkčního období členů orgánů,
kterým by za účinnosti měla zaniknout funkce z důvodu plynutí
času v době trvání mimořádných
opatření. Jinými slovy pro nutné
překážky ohledně shromažďování na straně české legislativy
se prodloužily mandáty funkcím,
kterým by již za normální situace
skončily.
I tak bylo prodlužované období
velmi dynamické a společnost
prožila a prodělala mnoho změn
a úprav.
Nabídnu vám několik zamyšlení.
Aniž bychom si chtěli připouštět
další lock-downy a omezení,
znamenají určité změny a postupy zrychlení, zjednodušení a dá
se říci i komfort. Řeč je o video-konferencích, jako MS Teams,
Skype, Google meet a dalších
nástrojů, které umožňují on-line
komunikaci. Ta pak boří hranice
vzdálenosti a skýtá poměrně velmi pohodlnou alternativu k fyzickým setkáním.
Tím se dostáváme k tématu setkávání, shromažďování, pracovních setkání. A jako organizace,
která je řádně zapsaným spolkem se řídíme stanovami. Stanovy nám ukládají ‒ respektive
představenstvu, i dozorčí radě,
setkávat se. Představenstvo se
má sejít čtyřikrát ročně. Valná
hromada minimálně jedenkrát. A
zde již narážíme nejen na vládní
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restrikce při pandemii a zákazy,
nýbrž na mnohem prostší důvody. A těmi, v dnešním světě,
jsou: nedostatek času, vysoká
pracovní vytíženost, dále pak
vzdálenosti a čas trávený na
cestě při jízdě do bodu setkání.
To celkově velmi závažně limituje
možnosti a chuť vůbec se setkávat. K tomu připočítejme ještě
náklady na dopravu. Výsledkem
je, že je velmi problematické se
vlastně vůbec fyzicky sejít.
V širších souvislostech s naší
ogranizací a volbami ‒ to může
například i znamenat nevoli
kandidovat do voleného orgánu,
protože dotyčný, byť by chuť
a zájem měl, bydlí v okrajovém
regionu a vzdálenosti od sídla,
nebo nemá dostatek času na
takové cestování, které se mu
navíc i prodraží...
A to je jen jeden příklad, jaké
situace, překážky a bariéry dnes
musí každý z nás řešit.
Naproti tomu, pokud bychom
měli ve stanovách rovnou zakotveno, že pracovní zasedání
představenstev se mohou uskutečnit i on-line prostřednictvím
techniky a video-konference,
bylo by vše mnohem jednodušší
a věřím, že by to mohlo znamenat daleko vyšší chuť členů
kandidovat do volených funkcí.
V úvahu berme další záležitost.
A sice kam se doba posunula
za poslední tři dekády? Automatizace a digitalizace je v plném
proudu. Z hlediska zabezpečení objektů, což je téma většiny
z nás, se odehrál vývoj který
se v posledních letech neustále zrychluje. Sama společnost

proměnila za tuto dobu několikrát významným způsobem své
nákupní zvyklosti a také způsob,
jakým se dostává k informacím
a jak přistupuje k řešení svých
potřeb, třeba k zabezpečení majetku. Prvním okruhem hledání
je internet, dostupné informace
a pak vyhledávání konkrétních
značek a možností.
Je tedy správné mít webový
portál poplatný současným požadavkům. Je také třeba jasně
a srozumitelně komunikovat, kdo
jsme, co umíme, s čím dokážeme poradit a pomoct. Je třeba
být vidět a mít jasný plán, co
současným zákazníkům nabízet,
jakými prostředky a ve spojení
s jakými subjekty a se záštitou
jakých organizací a institucí...
V těchto ohledech na nás čeká
ještě mnoho práce.
Prvním krokem však je aktualizovat tedy schválit nové stanovy,
které nám v mnohých záležitostech usnadní život. Zjednoduší
procesy a lépe definují poslání
naší organizace.
Mluvím o návrhu nových stanov,
které byly připraveny ve spolupráci s panem JUDr. Stanislavem
Sádovským, právníkem analytikem odboru legislativy, práva
a analýz na Hospodářské komoře ČR.
Pan Sádovský, jakožto garant
obsahové jakosti, legislativní
správnosti a aktuálnosti nového
návrhu, přistupoval ke spolupráci velmi zodpovědně a pečlivě.
Díky této spolupráci byla provedena revize původních, k dnešnímu dni stále platných stanov.

AKTUÁLNĚ
Návrh přepracovaných a z velké
části nově doplněných stanov
je také pojatý tak, že v místech,
kde nebylo vyloženě potřeba
konkretizovat a specifikovat,
byla použita obecná zdůvodnění
‒ jako např. že výše členských
příspěvků je stanovena vnitřním
předpisem. To skýtá konkrétní
zjednodušení v tom smyslu, že
obecná zakotvení stanov jsou
platná nadčasově (a stanovy
tak mohou oficiálně viset na
veřejném rejstříku bez potřeby
je nahrazovat při každé změně)
a maximum záležitostí, která
mohou být směřována na odkaz
na daný aktuální vnitřní předpis
nebo jednací řád apod., je tímto
vyřešeno.

demie, který znamenal odklady
voleb a vyhrocené situace napříč
společností. Celá situace značně
posunula kupředu on-line prodej, e-shopy a v našem oboru
to znamenalo například i to, že
zákazníci nyní po trhu požadují
řešení bezkontaktní, automatizovaná (tj. bez fyzického obsloužení ‒ např. při výdeji čipů nebo
klíčů u přístupových systémů v
segmentu hotelnictví). Jedná se
tedy o změny v nabídce, ve způsobu realizace dodávky řešení,
ve způsobu provozu. To znamená, že pokud chce být dnes firma
úspěšná a prosperovat, musí se
adaptovat na soudobé trendy,
požadavky klientů a tržní zvyklosti.

V neposlední řadě nový návrh
myslí i na tu skutečnost, pokud
bychom byli nuceni hlasovat skutečně on-line (např. jako Valná
hromada). Ne vždy se může jednat o schválení zprávy o činnosti
za minulé období. Mohou nastat
situace, které nesnesou odkladu
a je nutné přijmout rozhodnutí
celé členské základny v určitém
čase.
Tedy abychom nebyli zcela bezbranní a mohlo dojít i k hlasování, v tomto případě, z pohodlí
domova či odkudkoliv, s novými
stanovami lze hlasovat prostřednictvím on-line nástrojů, kterých
je dnes na internetovém trhu dostatek. Navíc finanční náklady na
takové hlasování jsou pro cech
ve zlomkové ceně oproti pořádání fyzické valné hromady.

Jinými slovy adaptace, tedy
přijetí změn, úprava pravidel,
postupů a tvorby strategie je nevyhnutelná pro jakýkoliv subjekt
na trhu. Ať již se jedná o jednotlivce zámkaře OSVČ, firmu jako
právnickou osobu nebo akciovou
společnost. Všichni jsou nuceni
změnit se či upravit a naladit na
současnost svoje počínání, chtějí-li být úspěšní. Ten samý postup
čeká i naši organizaci. Přesněji
řečeno její nové vedení.

Uvést do života návrh nových
stanov je však teprve prvním
krokem, jak nastartovat světlou
budoucnost naší organizace.
Tím dalším krokem jsou zmiňované volby nového vedení.
Jak jistě víte, v blízké minulosti
nastaly dva zvraty, které do života a dění cechu velmi zasáhly.
Tou první bylo náhlé a nečekané
úmrtí předchozího cechmistra.
Tou další věcí byl začátek pan-

Před časem jsem členům rozeslal dokument Vize a nová
koncepce CMZS, jako návrh
strategie a možnou cestu, jak
nastartovat cestu udržitelnosti,
rozvoje a expanze cechu.
Rád bych tímto apeloval na
všechny členy, kteří mají chuť
a zájem se podílet až již na této
či na jakékoliv smysluplné strategii ‒ cestě kupředu, jak takovou
budoucnost zajistit a ještě lépe
naplnit, za co nejkratší dobu.
Proto pevně věřím, že na volební
valnou hromadu se nás sjede
většina a společně uvedeme
novou etapu směřování našeho
Cechu mechanických zámkových
systémů ČR do života!

Je velmi důležité, aby nové
představenstvo dokázalo vytořit
kompaktní celek a organismus,
který bude mít týmového ducha,
a kde budou činnosti rozdělěny tak, aby se naplňoval směr
a program a byla patrná podpora
a záštita široké členské základny.
Máme mezi sebou silné členy,
zastoupení výrobců a dodavatelů, kteří mohou rovněž přispět
aktivnějším přístupem, abychom
společně přinášeli benefity jak
členům, tak široké odborné i laické veřejnosti, v podobě obsahu
a nabídky našim zákazníkům.
Důležité pro nové vedení je také
udržení a další rozvoj spolupráce se státním sektorem. Máme
rozběhnuté dva aktivní projekty ‒
Bezpečná země, jako již tradiční
prevenční projekt, spojený s katalogem doporučených výrobků
a z něj vycházející nový projekt
Zabezpečte se. Ten má jako
komunikační médium pro širokou
veřejnost mobilní aplikaci, což
je zároveň konkurenční výhoda
našim členům.
Oba projekty jsou aktivní a plně
podporované. S oběma je také
počítáno v novém návrhu vládní
resortní strategie v oblasti prevence kriminality pro roky 20222027. To je zároveň i potvrzením
úspěchu a příslibem programové
náplně cechu pro dalších 5 let.
Proto je velmi důležité tuto
úspěšnou vlnu udržet, a dále
na ní stavět a rozvíjet tuto část
cehcovních aktivit se zapojením
co nejvíce subjektů.
Témat k diskusi a myšlenek pro
celkový rozvoj je mnoho. Proto
ze srdce přeji nově zvolenému
vedení mnoho úspěchů, týmovou
spolupráci, vzájemnou podporu
a respekt.
Tomáš Pospíšil
cechmistr CMZS
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LOCKFEST 2021

LOCKFEST 2021
Karlovy Vary zažily další ročník zámkařské, klíčařské
oborové události.
Hotel Thermal, již tradičně, hostil
další ročník mezinárodní zámkařské výstavy LOCKEST.
Na výstavě se prezentovalo
celkem 41 subjektů z tuzemska
a zahraničí. Zastoupeny byly
také 2 české asociace. Ta první,
partnerská asociace AZKS, jako
pořadatelská a Cech MZS-ČR,
nově, jako vystavovatel.
Nabitý program, který jsme
představovali v minulém čísle
byl doplněn také sobotní soutěží
v lockpickingu.
Výstava představila aktuální
novinky a trendy od výrobců,
prodejců a distributorů otevírací
techniky, čipů, klíčů, autodiagnostik až po zabezpečovací
systémy a byly připraveny 2 školicí místnosti, kde celou sobotu
probíhala školení a semináře.
Složení návštěvníků bylo ryze
odborné, tedy zámkaři, klíčaři
a různé subjekty pacující v oboru. Celková návštěvnost byla
i přes současnou situaci a dobu
omzení vlivem COVID19 poměrně velmi slušná.
Návštěvníci mohli nahlídnout
pod pokličku předním výrobcům
otevírací techniky jako jsou dekodéry trezorových zámků, autodialery k otevření mechanických trezorových kombinačních zámků,
speciální nástroje na automobilové zámky a dozvěděli se různé
techniky, jak třeba otevřít zamčené dveře. Byla pro ně připravena
různá produktová školení od
společností EVVA, ASSA ABLOY
SOLUTION CZ (FAB a Mul-T-Lock), Tokoz, Rostex a SPVG
Systems. Také se něco dozvěděli
o umění impressioningu.
Stánek Cechu mechanických
zámkových systémů ČR navštívila řada členů, kteří se přijeli
na výstavu podívat, a byla tak
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příležitost pohovořit a diskutovat
jak s návštěvníky, tedy zástupci
členské základny, a i s nečleny,
tak s ostatními vystavovateli
(z nichž jsou mnozí též naši členové) o různých tématech dopa-

se o jednotky, avšak zajímavé
kandidáty. Mezi zájemci se objevila jedna státní istituce v režimu
utajení, dále různí zámkaři a také
bývalý člen, který má zájem
opět se stát členem, na základě
vyhodnocení nových webových
stránek a posunu, který poslední
dobou u naší organizace zaznamenává.
Cechmistr mimo jiné vysvětloval
a přímo ukazoval na laptopu
jednoduchý postup on-line registrace uchazeče na webu CMZS
a další benefity členství.
V souhrnu můžeme konstatovat,
že účast cechu byla vydařená,
jako organizace jsme byli plnohodnotným vystavujícím partnerem Lockfestu a i do budoucna
zde naše místo s určitostí vnímáme, jako partnera významné
oborové události.

dů lockdownů, vlivu restrikcí na
obchod a montáže a podobně.
Zajimavé bylo zjištění, že takřka
všichni byli velmi podobných názorů, že nejhorší období přežili,
že určité poklesy zaznamenali,
nicméně nejednalo se o nic, co
by bylo významně likvidační. Naopak, někteří sdělili, že u zakázek, zejména u otvíracích služeb,
byl snad ještě vyšší zájem než
jindy (resp. potřeba).
Na stánku jsme také sdělovali informace o podmínkách členství,
možnostec, přínosu a výhodách.
Zájem ze strany návštěvníků
nečlenů byl přiměřený. Jednalo

V rámci výstavy rovněž probíhala
tradiční soutěž o nejzajímavější
produkt. Byly 3 kategorie a zvítězily tyto firmy:
Kategorie A – Mechanické
a mechatronické zabezpečení,
stroje na klíče
Vítěz: EVVA s mechanickým
uzamykacím systémem Akura 44
Kategorie B – Elektronika programování autoklíčů
Vítěz: X-Horse s výrobkem VVDI
Key Tool Plus pro programování
autoklíčů a diagnostiku
Kategorie C – Otevírací technika
Vítěz: MPM Decoders s Autodialerem JACK, který slouží
k nedestruktivnímu otevření
mechanických trezorových kombinačních zámků
A právbě vítěze kategorie C jsme

LOCKFEST 2021
se zeptali , jak hodnotí výstavu
a jaká od ní mají očekávání?
„Na Lockfestu jsme byli s nově
vzniklou společností MPM Lock
Decoders. Vyrábíme dekodéry
pro různé typy zámků, hlavně
trezorových. Našimi hlavními
produkty pro tento rok byla řada
autodialerů JACK pro otevírání trezorových mechanických
kombinačních zámků, se kterými
jsme vyhráli cenu o nejzajímavější výrobek v kategorii otevírací
techniky.
Návštěvníci ocenili, že se jedná
o český výrobek, který vlastnostmi a funkcemi výrazně převyšuje
americké autodialery. Více se
lidé budou moci dozvědět na
webových stránkách autodialerJACK.com a MPMLockDecoders.com (ty druhé jsou aktuálně
ve výstavbě).“ říká RNDr. Ing.
Marek Pederzoli, MSc., Ph.D.
ze společnosti MPM Lock Decoders.
Na galavečeru byli také uvedeni
další dvě osobnosti do síně slávy. O to víc nás těší, že českou
osobností je náš mnohaletý člen.
Tentokrát si ocenění za Českou republiku odnesl Ing. Petr
Koktan a zahraniční osobností
byl vyhlášen pan Peter Field.
Požádali jsme také našeho
člena TOKOZ, o zhodnocení
výstavy:
„Společnost TOKOZ a.s., český
výrobce zabezpečovacích mechanismů s více než 100 letou
tradicí, se pravidelně účastní
mezinárodního zámkařkého
veletrhu LockFest. Ne jinak tomu
bylo i v tomto roce.
Jako každý rok si mohli návštěvníci prohlédnout kompletní portfolio našich produktů a vznášet
libovolné dotazy, na které jim
ochotně odpovídali naši zástupci
obchodního oddělení. Tak jako
každý ročník se hlavním motem našeho výstavního stánku
stala prezentace novinky v naší
produktové řadě. V letošním roce

jí byla nová řada našeho TOP
produktu mechatronického systému TOKOZU ePRO a to TOKOZ
ePRO 1.4.
Mechatronický systém TOKOZ
ePRO 1.4. byl také tématem
naší prezentace v přednáškovém sálu. Bohužel zde musíme
projevit menší nespokojenost
s trochu nešťastnou organizací, kdy v době naší prezentace
probíhalo vyvrcholení soutěže
v Lockpickingu, což výrazně
ovlivnilo účast.
Závěrem lze říci, že veletrh LockFest 2021 splnil naše očekávání
a těšíme se na další ročníky.“
Stejný dotaz byl také na společnost EVVA:
„Přivítali jsme možnost setkání
s našimi stálými i budoucími
zákazníky, partnery i odbornou
veřejností.
Tento veletrh je vždy skvělou
příležitostí k výměně zkušeností
a sdílení nejnovějších trendů
z oboru zabezpečení.
Na veletrhu jsem představili celé
portfolio výrobků EVVA, jak z oblasti mechanických, tak elektronických přístupových systémů.
Náš stánek vynikal tradiční žlutou barvou a hlavním výstavním
exponátem byla zcela nová modelová řada cylindrických vložek
AKURA 44.
AKURA 44 byla na LockFestu
2021 představena široké veřejnosti vůbec poprvé, jednalo se
tedy o jakousi premiéru našeho
nového projektu.
Jsme velmi rádi, že se nám
podařilo zaujmout návštěvníky
naší prezentací nového produktu
AKURA 44, a to přímo na veletržním stánku i během prezentace v školících místnostech.
Jasnou odpovědí na kladné
přijetí AKURY 44 na trh pak bylo
ocenění prvním místem v soutěži o nejzajímavější mechanický
přístupový systém na LockFestu
2021.
Velmi si vážíme zájmu všech
návštěvníků, kteří hlasovali pro

produkt EVVA, vaše hlasy jsou
pro nás povzbuzením do další
práce a potvrzení naší pozice na
trhu přístupových systémů.
Ocenili jsme možnost zúčastnit
se tohoto veletrhu, kterého jsme
hlavním partnerem již od jeho
samotného vzniku.
Po složité situaci a odložení
veletrhu z důvodu pandemie Covid-19, nás velmi mile překvapil
počet a zájem návštěvníků.
Zejména pak zvyšující se zájem
o smysluplné zabezpečení a poptávky detailního řešení.
Zastoupena byla jak laická tak
odborná veřejnost, a to i se silnou zahraniční účastí.“
Společnost Assa Abloy měla
působivou prezentaci aktuálních
nových cylindrů FAB 3, 4, nové
produkty Yale včetně novinky
chytrého zámku Linus-nástupce
produktu NUKI. Také M-T-L se
svými vložkami 300 a 800 byl
k vidění.
Dormakaba měla prezentaci
chytrých klik Clever, specální
vložky KABA a elektronické přístupové systémy. Silca ze skupiny dormakaba představila nový
stroj UnocodeF900, nejnovější
elektronický stroj pro automatizoanou výrobu klíčů pro specializované klíčaře.
Tedy závěrem lze říci, že i letošní
ročník byl velmi zajímavý, přinesl
řadu školení zejména nedestruktivních technik otvírání trezorových zámků, také komplexní
školení modelových řad kování
od tradičního výrobce ROSTEX,
a spoustu dalšího zboží a příslušenství z oblasti autoklíčů.
Dalšímu ročníku přejeme mnoho
zdaru.
Následuje obrazová část z výstavy.
zdroje:
CMZS, AZKS, TOKOZ, EVVA,
MPM Lock Decoders
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AKTUALITY CMZS

EVVA otevírá nový závod v Tišnově
30. výročí pobočky EVVA v České republice bylo oslaveno velkolepým otevřením nového výrobního závodu
společně s partnery EVVA, zaměstnanci a delegací z tišnovské radnice.
S novým závodem v Tišnově
společnost EVVA prosazuje své
plány s „Power planty“ a výrazně
se přibližuje k cíli „Excellence“
rozvoje. Tři výrobní závody, které
jsou k tomu určeny, jsou nová
budova ve Vídni, která bude
dokončena koncem roku, modernizovaná výroba v Krefeldu v Německu a nová budova vystavena
na „zelené louce“ v Tišnově.
Takzvané satelity pro výrobu šitou na míru flexibilních požadavků budou v budoucnu umístěny
na příslušných pobočkách EVVA
v jednotlivých státech.

současně s 30. výročím založení
pobočky EVVA v České republice. Generální ředitel skupiny
EVVA, Mag. Stefan Ehrlich-Adám, v úvodním projevu slavnostního galavečera s mnoha
partnery, zákazníky a zaměstnanci zdůraznil: „30 let EVVA
v České republice znamená 30
let úspěšné historie. Od převzetí
společnosti GUARD v roce 2008
máme také druhou provozovnu
v České republice. S nejmodernější architekturou a nejmodernější infrastrukturou se těšíme na
minimálně dalších 30 let.“

Nová budova, která vyrostla „na
zelené louce“, je ultramoderní
a také o cca 600 m² větší než
stávající výrobní prostory.
Rozkládá se na ploše převyšující
1 600 m² a umožňuje tak optimalizaci výroby zacílenou na všechny Power planty.
V rámci toho budou v Tišnově
v budoucnu probíhat činnosti,
které byly dříve outsourcovány,
např. montáž spojek. Přesun výroby bude uskutečněn do konce
roku a od té doby bude probíhat
výroba přístupových systémů pro
Českou republiku a Slovensko
v novém závodě EVVA v Tišnově. Zaměstnanci se mohou
těšit na velmi atraktivní pracovní
prostředí a atmosféru, a partneři
a zákazníci budou v budoucnu
přivítáni ve velmi reprezentativním výrobním areálu.

Oslavy se zúčastnil také starosta
Tišnova s blahopřáním: „Posílám
pozdrav z tišnovské radnice a
přeji společnosti EVVA, ať se jí
daří i nadále dobrá rozhodnutí
a hodně štěstí do budoucna.“

Díky svému strategickému
významu a modernímu designu
je nový závod dalším milníkem
v úspěšném příběhu společnosti EVVA, který byl oslavován
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Dalším vrcholem oslav byl zápis
do České knihy rekordů s nejdelší funkční cylindrickou vložku
vyrobenou v České republice
u příležitosti výročí 120 let od
založení společnosti GUARD, se
symbolickou délkou 120 cm.
I když společnost EVVA stojí již
více než 100 let na inovacích,
stará se firma s dlouholetou tradicí také o historické hodnoty.
Proto byly v cílené spolupráci
s archeology vykopány a konzervovány pozůstatky z mladé
a pozdní doby kamenné (4000
př. n. l.) a střední a mladé doby
bronzové (1500-800 př.n.l.)
nalezené při stavebních pracích.
Část nálezů byla zapůjčena společnosti EVVA k vystavení v nové
budově v Tišnově.
zdroj: EVVA spol. s r.o. Praha

Pozvání na otevření přijal také
cechmistr Cechu mechanických
zámkových systému České
republiky, Tomáš Pospíšil, který velmi kvitoval profesionalitu,
s jakou byla akce uskutečněna
a zároveň dodává: „Samotná
hala je technologicky, architektonicky a funkčně opravdu krásná,
mnoho štěstí a hladkou výrobu!“
CMZS

AKTUALITY CMZS
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Ze zasedání Poradního sboru MV-ČR
Návrh Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022
až 2027 opět obsahuje projekty CMZS!

22. Poradní sbor Ministerstva
vnitra ČR pro situační prevenci
kriminality (OPK) zasedal 14. 09.
2021 přímo v budově MV-ČR.
Zasedání se účastnili:
• JUDr. Michal Barbořík – OPK
• JUDr. Milan Fára – OPK
• plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová –
PP ČR
• Tomáš Pospíšil, MBA – CMZS
• Mgr. Vladimír Rambousek –
ČKBS
• Ing. Václav Nepraš – AGA
• JUDr. Pavel Kocábek – MP
Praha
• Jaroslav Průša – Asis ČR
• Ing. Václav Jahodář – KPKB ČR
• Mgr. K. Poludová – KPKB ČR
• JUDr. Tomáš Koníček – externista OPK MV-ČR
JUDr. Barbořík seznámil přítomné s návrhem Strategie prevence
kriminality v ČR na léta 2022 až
2027. Návrh je v současné době
v připomínkovém řízení RVPPK.
Následně bude předložen do
vnitroresortního a meziresortního
připomínkového řízení. Po vypořádání, příp. zapracování připomínek bude připraven k projednání a schválení vládou ČR, a to
v termínu cca listopad 2021.
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V návrhu Strategie prevence
kriminality v ČR na léta 2022
až 2027 je ve strategickém cíli
E: Situační prevence kriminality
a nové přístupy stanoveno 6
specifických cílů, které jsou dále
rozpracovány do dílčích opatření:
E.1 Podporovat nové přístupy
a inovace v prevenci kriminality
E.2 Rozvíjet situační prevenci
kriminality, zvyšovat povědomí
odborné i široké veřejnosti a posilovat odolnost míst proti trestné
činnosti a jiným deliktům
• E.2.1 Rozvíjet projekty
Bezpečná země, Bezpečná
lokalita, Bezpečné bydlení
zaměřené na situační prevenci
kriminality
• E.2.2 Pokračovat v projektu
„Zabezpečte se“ zaměřeném
na prevenci proti vloupání
• E.2.3 Pokračovat v činnosti Poradního sboru MV pro situační
prevenci kriminality, zapojovat
do jeho práce i soukromé
subjekty s poznatky z praxe
a využívat inovativní nástroje
a přístupy ze soukromé sféry
i pro veřejný sektor
• E.2.4 Aktivně se podílet na
mezinárodních iniciativách
a kampaních v oblasti situační

prevence kriminality, zejména
organizované majetkové trestné činnosti a vloupání do obydlí
• E.2.5 Posilovat odolnost veřejných / veřejnosti přístupných
prostranství či budov, hromadných dopravních prostředků
proti trestné činnosti a jiným
deliktům
• E.2.6 Realizovat informační
a osvětové aktivity směrem
k odborné i široké veřejnosti
zaměřené na situační prevenci kriminality
• E.2.7 Finančně podporovat oblast situační prevence kriminality, a to jak v oblasti neinvestiční, tak v oblasti investic
V návrhu, jak sami vidíte, je
zakotven náš kmenový projekt
Bezpečná země a také projekt
Zabezpečte se!
Dá se také říci, že toto zasedání
bylo přelomové v tom smyslu, že
obsah návrhu strategie poprvé
zmiňuje kooperaci a možnosti
spolupráce se soukromým sektorem a sdílení příkladů dobré
praxe.
„Tento posun vnímám jako zásadní, kdy dochází k prolomení
ledů do té doby striktního vymezení státního vůči soukromému,
tedy komerčnímu sektoru.“
Logika věci tkví v tom, že komerční sektor se řídí trhem, a má
tak více prostředků a vůle investovat do změn, inovací, zlepšování. Ve státním sektoru tomu
tak dlouhodobě nebylo a tím se
stal v určitých ohledech konzervativní vůči realitě trhu, společnosti a aktuálním trendům.
Je tedy výhled, že se můžeme
do budoucna těšit možnému prohlubování spolupráce a novým
možnostem, které skýtá návrh
nové Strategie prevence kriminality v ČR.
CMZS

AKTUALITY CMZS

Udílení Merkurovo medailí 2021
Hosporářská komora České republiky i letos udílela
Merkurovo medaile za přínos a rozvoj podníkání svým
členům. Oceněno bylo všech 6 kandidátů za CMZS!
Po roční pauze způsobené
pandemií koronaviru udělovala
Hospodářská komora v předvečer 33. sněmu v Brně Merkurovy
medaile.
Od roku 2013 Merkurovu medaili
získala řada významných podnikatelů, řemeslníků, pedagogů,
představitelů firem i předních
zaměstnanců napříč obory, kteří
se zasloužili o rozvoj podnikání
v České republice a dobré jméno
Hospodářské komory.

Jaromír Urbanec je vysloveným
matadorem v oboru, známým ve
všech regionech ČR, a jeho jméno znamená v oboru POJEM.
Jeho celoživotní dráha je protkána vědecko-technickými činnostmi, výrobou nástrojů a železářských výrobků a mistrovstvím
v oboru bezpečnostní techniky,
díky čemuž se stal také uznávaným soudním znalcem a lektorem. Za jeho celoživotní přínos
mu patří zlatá medaile!

Hospodářská komora v roce
2021 udělila celkem 64 medailí.
Z tohoto počtu bylo oceněno
všech 6 kandidátů, navržených
cechmistrem:

Ota Lizna představuje mladou
hybnou sílu našeho oboru. Je
člověkem, který umí motivovat
mnohé mladé začínající živnostníky a podnikatele, kteří projeví
zájem o služby poskytování
koncesované živnosti k ochraně majetku a oboru zámkařství
obecně.
Je zároveň důkazem úspěchu
v poctivé práci a řemeslné zručnosti tradičního řemesla, které
denně pomáhá lidem v nouzi po
celé ČR.

Petr Koktan
Jan Boháček
Oldřich Schwarz
Zdeněk Plachý
Jaromír Urbanec
Ota Lizna
„Jsem hrdý na to, že právě tito
členové byli letos oceněni! Jejich
profesní dráhu, profesionalitu a
aktivní přístup pokládám za vzor
i ostatním.
Cituji ze zdůvodnění nominací“:
Jan Boháček je mnohaletým
členem CMZS. Zodpovědný
přístup a podpora našeho spolku
je více než příkladná a projevila
se také v době první vlny krize
Covid 19, kdy i svými dotazy
a součinností s vedením CMZS
pomohl poskytnout informace
pro ostatní členy. Jeho povaha a odborná výše ruku v ruce
s podnikatelským úspěchem je
obdivuhodná! Ocenění si zaslouží za přínos naší organizaci
a zámkařskému řemeslu.

cechovních komisích je velmi
příkladná! Ocenění si zaslouží za
přínos naší organizaci a rozvoj
certifikační autority v oboru bezpečnostních výrobků a průlomových odolnostních norem! Jedná
se skutečně o výkon, na který
může být ČR hrdá.
Zdeněk Plachý je mimořádně
klidný a seriózní člověk. Svým
přístupem je skutečnou zárukou
kvalitně odvedené práce a u zákazníků vzbuzuje přirozenou
důvěru.
Jeho dlouhodobá podpora
CMZS, účast na mnoha akcích a shromážděních, i životní
pohoda je skvělým příkladem
pro ostatní členy. Ocenění si
zaslouží právě za své vlastnosti
a mnohaletou podporu našeho
spolku.
Všem oceněným srdečně ještě
jednou blahopřejeme!
Tomáš Pospíšil, cechmistr

Oldřich Schwarz je mnohaletým členem CMZS. Od počátku
figuruje v představenstvu naší
organizace a jeho takřka tři dekády trvající služba spolku, ochota
a funkce v mnoha cechovních
komisích je velmi příkladná! Ocenění si zaslouží za přínos naší
organizaci a rozvoj zámkařského
řemesla – ZEJMÉNA v oblasti
trezorové techniky, které je také
pro náš Cech lektorem.
Petr Koktan je mnohaletým
členem CMZS. Od počátku také
figuruje v představenstvu či v dozorčí radě naší organizace a jeho
takřka tři dekády trvající služba
spolku, ochota a funkce v mnoha
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FOR-ARCH 2021
Tradiční stánek Poradenské centrum Bezpečná země
a také konference Zabezpečte se – bezpečný domov,
komplexní zabezpečení domů, bytů, rekreačních objektů (mechanika, mechatronika, elektronika, ovládání a digitalizace přístupových systémů, chytrá domácnost a IT
bezpečnost atd.)
Na letošním ročníku bylo mnoho
návštevníků, i dle předpokladu,
že lidé po dlouhé době pauz
a lockdownů budou mít chuť
navštívit takové typy akcí.
Přítomnost CMZS na veletrhu
byla letos pouze v rámci stánku
Poradenského centra Bezpečná
země.
Řada návštěvníků řešila zabezpečení komplexně a koncepčně.
Opět se potvrdil trend, který jsme
poprvé zaznamenali na loňském
ročníku. Tedy, že zájemci skutečně přikládají mnohem větší důraz
na celkové řešení zabezpečení
jejich majetku s přihlédnutím
k dispozici objektu (rodinný dům,
rekreační objekt, byt v bytovém
domě apod.), tedy k lokalitě, kde
se nachází, a dále ke skladbě
obyvatel, sousedů, popř. partají. Pak přichází na řadu vlastní
řešení dané stavby, a to jak
z hlediska architektonického
řešení, tak z hledisek, jako vnitřní
uspořádání, tvar půdorysu a také
vzdálenost sousedících budov.
Jednoznačný důraz letos rezonoval na pořízení řešení, které
bude do určité míry sofistikované v podobě vyššího standardu
a snadné obsluhy. to znamená
zapojení elektronických a mechatronických prvků.
Řada návštěvníků se zajímala
o řešení zabezpečení v rámci
„chytré domácnosti“.
O tomto tématu a dalších tématech pojmu digitalizace v bezpeč-

nostních prvcích a produktech
v rámci řešení zabezpečení majetku byla i letošní konference,
která již také tradičně doplňuje
výstavní stánek, jako doprovodný
program v jednom z výstavních
dní veletrhu.
Konference byla letos zaměřena
především na aktuální informace k zabezpečení bytů a domů
včetně rekreačních objektů
(chaty, chalupy atd.). Účastníci
se seznámili se základní zásadami zabezpečení těchto objektů
včetně statistik kriminality prostřednictvím krádeží vloupání
a dále s celorepublikovým preventivním projektem „Zabezpečte
se, chraňte majetek sobě i svým
sousedům“, který obsahuje souhrn preventivních opatření (včetně mobilní aplikace „Zabezpečte
se“) při ochraně domů, bytů,
sklepů, chat a dalších rekreačních objektů proti vloupání. Dalšími tématy konference byla bezpečná domácnost z pohledu IT,
kamerových systémů v bytových
a panelových domech, mechanických zábranných prostředků
a mechanických a mechatronických přístupových systémů
v bytových domech a v rodinných domech. Část konference
byla také věnována projektování
objektu a potřebnosti uvažovat
už v době přípravy stavby o certifikovaných zabezpečovacích
prvcích v komplexním měřítku.
CMZS mělo v rámci konference
opět dvě přednášky.

První z nich byla:
Mechanické, mechatronické
a elektronnické zábranné prostředky v bytových domech
a v rodinných domech a jejich
správné využití v souladu s
platnými požárními předpisy –
Tomáš Pospíšil, MBA, cechmistr
CMZS ČR,
Tou druhou byla:
Mechanické a mechatronické
přístupové systémy v bytových
domech a v rodinných domech
(ukázky dobré praxe a doporučení) – Bc. Daniel Šimandl, člen
představenstva CMZS ČR
Na příští rok, po dohodě s MV-ČR a novým manažerem veletrhu FOR-ARCH jsme zařadili
odložený projekt: Bezpečné
město, který se měl uskutečnit již letos, nicméně vzhledem
k vládním restrikcím a díky
lockdownům odloženému veletrhu Lockfest (ten byl přeložen
právě na tento rok) měla spousta
vystavovatelů již dlouhodobě
alokovány prostředky a kapacity
právě na Lockfest.
Proto jako další článek zařazujeme připomínku vize projektu
Bezpečného města do tohoto
čísla Mini Zpravodaje.
Letošní ročník potvrdil, že vize
Bezpečného města je velmi
správným vývojvým krokem pro
výstavu v našem oboru a zároveň se jedná o inovaci, která na
veletrzích dosud nebyla nikým
realizována!
CMZS
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VIZE FOR ARCH 2022

VIZE – For-Arch 2022
Představujeme jedinečnou koncepci nového pojetí oblasti zabezpečení majetku a osob na veletrhu For-Arch
2022, ve spolupráci s ABF a MV-ČR
Jak jsme již zmínili ve článku
o letošním ročníku, příští rok by
měl znamenat revoluční posun
dopředu a maximální reflektování
potřeb široké veřejnosti, spotřebitelského trhu občanů ČR.
To znamená ukázky řešení mechanického, mechatronického,
elektronického a kombinovaného komplexního, koncepčního
způsobu zabezpečení majetku,
souboru staveb, čtvrtí i celých
městských lokalit se všemi typy
objektů (RD, bytové domy, komerční/rezidenční stavby, instituce atd.)

O co půjde?

Z dílny CMZS vzešla nová
koncepce pojetí stánků a s tím
související účasti (resp. možnosti
účasti) členů výrobců a distributorů CMZS ruku v ruce s poradenským centrem MV-ČR a Policie ČR..
Jde o to, abychom vytvořili celý
„OSTROV či SOUOSTROVÍ“
stánků, které budou pojímat
komplexní zabezpečení veškerých částí rezidenčních i komerčních typů budov. Tento ostrovní
projekt by byl prezentován pod
jedním společným názvem Bezpečné město.

Bezpečné město

Tento formát by byl nadstavbou
projektu Bezpečná země, což
by byl zároveň zaštíťující prvek
společně se státní správnou.

Vize Bezpečného města

na obou koncích ‒ rozích ostrova by byly „přístupové body“
s názvem „Poradenské centrum
MV-ČR a CMZS“, přes které
by návštěvníci procházeli do
„vnitrozemí ostrova“ kde by byli
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již vedle sebe veškeří členové
výrobci a distributoři CMZS se
svými prezentacemi, které by
mohly být situovány tak, „jakoby“
návštěvník procházel jednotlivými místy ‒ zónami bydlení (přední/zadní vchod, vstup do objektu,
pohyb v rámci objektu, sklepy,
přilehlé okolí objektu apod.)
a zde by se setkával s prezentacemi jeddnotlivých řešení pro
tyto dané zóny. A celkově by tak
měl názorné ukázky a přehled
o tom, jak na sebe jednotlivé
zóny a možnosti zabezpečení
navazují a jak se taková bezpečnost majetku vlastně komplexně
řeší.
A to nejen v návaznosti na zmiňovaný trend, kdy si návštěvníci
přišli vyslechnout, jak mají řešit
zabezpečení ‒ právě ve fázi
projektu či stavby budoucího
bydlení. Ale také proto, že oblast
elektronického zabezpečení, které rozšiřuje mechanický základ,
se velmi dynamicky rozvíjí a spotřebitelům nabízí dnes opravdu
nebývalý komfort a nepřeberné
možnosti řešení a obsluhy.

Sdílejte nadšení s námi

Návštěvníci tam mohou vidět,
vyzkoušet a zejména promyslet
si a naplánovat konkrétní řešení
komplexního zabezpečení pro
svůj majetek!
To je šance a příležitost pro
všechny členy výrobce a distributory ukázat, představit nejnovější
trendy a inovace v našem oboru!
A co víc, ve formátu, který bude
převratnou novinkou v pojetí
výstavnictví! Už žádné samostatné stánky jednotlivých značek
rozstrkané různě po halách nýbrž
jedno velké BEZPČNÉ MĚSTO.

O to pikantněji a zajímavěji je
možné nachystat pro návštěvníky samostný vstup do takového
ostrova ‒ v podobě např. turniketů či závor, přes které se bude
dát projít jen s použitím čipové
karty, kterou návštěvník obdrží
v Poradenském centru - což
může být několik malých stánků
‒ bodů po obvodu ostrova. A tato
karta by fungovala pro vyzkoušení i dalších ukázek u jednotlivých
vystavovatelů.
Takové pojetí je pro veřejnost
atraktivní, dá se spojit s různými
kvízy apod. a rozhodně se taková akce dá velmi krásně propagovat. V takovém případě, jako
související obory, je na snadě
přizvat také ostatní asociace do
tohoto společného projektu, jako
AGA, ČKBS a další. Jelikož do
komplexního pojení zabezpečení
přeci patří i alarmy, EPS, EZS,
PCO a další doplňující prvky jako
bezpečnosntí fólie, mříže apod.

Speciální nabídka pro zájemce vystavovatele

Na základě jednání s Ministerstvem vnitra ČR a s výstavištěm
‒ ABF jsme vytvořili předběžné
visualizace (na straně 15) možných postavení a rozmístění
ostrova. Možností je však nepočítaně. Co je nejpodstatnější
je vyjednaná sleva pro všechny
členy CMZS ‒ účastníky tohoto
projektu, tuto slevu budeme ještě
blíže upřesňovat na základě vývoje situace po novém roce.
Přidejte se ke skvělému záměru!
Postupně přineseme další informace.
CMZS

VIZE FOR ARCH 2022

BEZPEÈNÁ

®

Možnosti řešení jsou nepřeberné
ZEMÌ

Toto je jedna z možných vizí

BEZPEČNÉ MĚSTO
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H&B Group s.r.o. oslavila 30 let
2. října 2021 se uskutečnila oslava 30 let úspěšného
fungování značky H&B na našem trhu.

Společnost H&B Group vznikla
v roce 1991 jako klíčová služba
v západočeském Chebu. Od té
doby značně rozšířila nabídku
služeb a sortimentu.
V roce 2021 slaví 30 let tradice
úspěšného podnikání se sítí 16
poboček po celé ČR a na Slovensku.
Je partnerem všech profesionálních zámečnictví, klíčových
služeb, železářství, výrobců dveří
a oken a dalších firem a podnikatelů pohybujících se v oboru
zabezpečení.
Zároveň na trhu působí jako
odborný konzultant a dodavatel
komplexního řešení zabezpečení
objektů, ve všech segmentech
komerční i rezidenční oblasti
a s tím spojeného facility managementu.
Co o firmě říká její majoritní
vlastník Ladislav Beránek ml.:
„Základem naší činnosti byl maloobchodní formát pro koncové
spotřebitele, který se postupně
rozrostl do 14 kamenných prodejen po celé republice a dvou na
Slovensku. Tyto aktivity položily
základ rozvoje velkoobchodní
distribuce nejširšího klíčařského
sortimentu v ČR s důrazem na
skvělou skladovou dostupnost
produktů a poskytování nadstandardní péče a servisu zákazníkům. Díky zkušenostem, prostředkům, celoplošnému zásahu
a možnostem, jimiž dnes dispo-
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nujeme, jsme se začali zaměřovat také na projektovou činnost.
Poptávka zákazníků však vyžadovala zcela jiný přístup, což nás
vedlo k potřebě sledovat novinky,
vyvíjet vlastní řešení a přinášet
inovace.
Tato vize znamenala hlubší
spolupráci s globálními výrobci,
jejichž produkty dovážíme. Díky
tomu jsme schopní spojovat
průřez toho nejlepšího od špičkových celosvětových lídrů v oboru.
Tak jsme dospěli k rozhodnutí
nabízet projekty na míru, tedy
koncepční řešení s použitím
nejmodernějších technologií pro
maximální bezpečnost a uživatelský komfort klienta. K tomu
se logicky navázala konzultační
činnost; 30 let na trhu už přece
jen znamená tisíce realizací, zkušeností a ověřených technologických postupů.
V rámci realizace projektů se
nám daří posouvat hranice možností díky zkušenostem, inovacím a individuálnímu přístupu
ke klientům. Nic z toho by však
nebylo možné bez desítek let
zkušeností na trhu, bez týmu
vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a samozřejmě bez nabídky špičkových produktů a řešení,
z nichž jsme si mnohá vyvinuli
sami díky vlastnímu technologickému inkubátoru a oddělení
softwarového vývoje.
A tak se z nás stal největší tuzemský dovozce, distributor a výrobce kompletního sortimentu
mechanického, mechatronického
a elektronického zabezpečení
v ČR a SR.
Zákazníci naleznou také v naší
síti prodejen s e-shopem „Klíčové centrum“ širokou nabídku produktů a servisních i montážních
služeb takřka v každém regionu
ČR.“

Tradičním formátem oslav je ve
firmě takzvaný Open House, tedy
Den otevřených dveří.
U této příležitosti H&B Group
představila zbrusu nový showroom
v Praze Libni, který na více než
190 m2 představuje to nejlepší z nabídky H&B. Součástí je
školicí centrum pro 20 osob,
velkoplošná obrazovka a prezentační panely s funkčními vzorky
elektronických, mechatronických
a mechanických řešení přístupových systémů, doplněných
o alarmy, kamerové systémy,
paniková řešení, trezory, dveřní
pohony a další novinky.
Panely a prezentace jsou doplněny o QR kódy, které odkazují
na zlatý hřeb oslavy: představení
první generace Projektového
katalogu H&B Group. Ten je
určený jak koncovým zákazníkům,
tak velkoobchodním odběratelům
a cílovým skupinám realizačních
firem, architektů, developerů,
správců a ostatních majitelů všech
typů nemovitostí. Svým obsahem
přináší zcela konkrétní řešení
vstupů do objektu (přístupových
systémů), přístupů a pohybu osob
v rámci objektu, střežení prostoru
uvnitř objektu a jeho přilehlého
okolí a usnadnění a zlepšení komfortu obsluhy těchto řešení komplexního zabezpečení majetku.
Projektový katalog je jedinečný
svým provedením, modularitou
a koncepčním řešením, kterým
H&B Group zahajuje postupnou
širší spolupráci se svými odběrateli a partnery.
Katalog si můžete stáhnout pomocí uvedeného QR kódu v obrazové části příspěvku
Iva Blechová, H&B Group s.r.o.

AKTUALITY CMZS
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VÝSTAVY A VELETRHY 2022

Další ročník veletrnu Veleton
Přihlášení vystavovatelů na Stavební veletrh online
2022 otevřeno
Vážení členové,
jsme opět partnery Stavebního
veletrhu online - veleton.cz, který
proběhne 21.–23.1. 2022.
Bez ohledu na aktuální koronavirová omezení se akce konat
bude a my se budeme prezentovat na této ověřené digitální
platformě.
Jako členové naší asociace máte
domluvenou slevu 3 000 Kč
z ceny interaktivního nebo aktivního stánku pro účast v lednovém termínu.
Při registraci do 30. 11. 2021 budete vystavovat za výhodnějších
podmínek.
Největší online stavební veletrh
v roce 2021 odprezentoval 153
vystavovatelů a zaregistrovalo se
19 415 ověřených návštěvníků
se zájmem o stavbu a rekonstrukci.
Zajímají vás obchodní výsledky
vystavovatelů? Podívejte se na
případovou studii, ve které firma
Akustone odtajnila konkrétní čísla, výsledky a náklady, které vám
přinášíme.
Názory vystavovatelů, závěrečné
zprávy atd.:
https://veleton.cz/informace-pro-vystavovatele/
Jak veletrh funguje? Podívejte se
ve videu: www.veleton.cz
V případě zájmu kontaktujte
přímo paní Barboru Matuškovou
na e-mailu:
barbora.matuskova@veleton.cz.
CMZS
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veleton.cz

Datum vydání:
30. září 2021

veletrh

online

Zhodnocení účasti na Stavebním veletrhu ONLINE
z pohledu vystavovatele

Stavební veletrh ONLINE:
Veleton.cz, 14.–16. května 2021
Vystavovatel:
Akustone, s.r.o.
Produkt:
Designová krbová kamna v cenové
hladině 100–200 tis. Kč/ks
1

Přímé dopady veletrhu

102 návštěvníků předalo vystavovateli
svůj kontakt (ověřený telefon a e-mail)
1117 návštěvníků se účastnilo živých
přednášek vystavovatele, celkově zhlédli
63 669 minut
Nepřímé dopady veletrhu

2

314% nárůst poptávek na webu
vystavovatele
10 poptávek přijatých e-mailem
80 poptávek přijatých na webu
Obchodní výsledek

3

11 dokončených obchodů *
20 rozpracovaných zakázek *
*) s dosledovatelnou návazností na veletrh Veleton

4
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DOTAZNÍK CMZS

Školení, zvyšování kvalifikace



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



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

Jaké otázky se v dotazníku nachází?

20

Prosíme klikněte do šedé plochy pro přesměrování do on-line dotazníku, děkujeme

Provádějte služby zodpovědně!
Vyzýváme členy CMZS k dodržování vládních opatření
a nošení roušek zejména v terénu u zákazníků.
Chráníte sebe i ostatní, děkujeme.

Doporučujeme mobilní aplikaci
ZABEZPEČTE SE

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
SAFE

®
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MOŽNÉ ROZMĚRY INZERCE (š × v)
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)
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