
Plán činnosti pro roky 2019-2020 
 
Po úvaze jsem plán činnosti rozdělil na dvě linie. První je cech vůči veřejnosti a 
státním institucím – tedy externí záležitosti. Druhou linií je interní směr – 
dovnitř – k našim členům. 
Plán směrem vně naší organizace je následující. 
 
Začnu dopisem, který obdržel ještě kolega Petr Fráz – od plk. Mgr. Pavla 
Nováka, ředitele Vzdělávacího zařízení Pardubice, (který jsme na našem webu 
zveřejňovali), a ve kterém otevřeně děkuje za spolupráci v oblasti školení 
příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování, a také za vybavení 
reprezentativní specializované učebny potřebnými pomůckami, nástroji a 
spotřebním materiálem. To vše v rámci pilotního kurzu, konaného v únoru 
tohoto roku. Tato oboustranně přínosná spolupráce bude dále pokračovat a 
rozvíjet se, na tom jsme se již shodli se zmíněnou institucí. Neméně podstatným 
detailem je i distribuce našich katalogů Dop. výr. samotnými policisty. 
 
Dne 24. Ledna 2019 jsme byli účastni, v zastoupení mém a kolegy Fráze na 
Poradním sboru MV-ČR OPK, kde jsme prezentovali spolupráci s Policií ČR, 
odborem prevence kriminality MV-ČR a ukazovali novou mobilní aplikaci 
ostatním členům Poradního sboru.  
Co je podstatné, že žádná jiná asociace a organizace, se nemůže pochlubit 
takovým množstvím odvedené práce, jako náš cech. I díky tomu a právě proto 
získala naše organizace kredit, který ji dává prestiž a zejména otevírá dveře 
k odborné spolupráci s mnohými dalšími novými institucemi, jako je například 
zde – vzdělávací zařízení Policie ČR. Tato součinnost pro naši organizaci také 
znamená vklad a závazek společnosti, stát se předním partnerem všem 
občanům ČR v oblasti zabezpečení objektů a majetku, ať už mechanickým, 
elektronickým či kombinovaným. Být jim na blízku z hlediska prevence, 
doporučení a v konečném důsledku poskytnutí správných řešení zabezpečení 
našimi členy – to je hlavním smyslem našeho počínání v této linii. A pro takovou 
osvětu a prevenční působení jsou potřeba dvě věci: jednak být vidět a dále být 
spojovaní se státními autoritami a institucemi, kteří mají sílu, možnosti a 
celorepublikovou působnost. Je tedy velmi důležité pracovat na budování a 
dalším prohlubování těchto vztahů, které vznikaly bezmála 8 let. Náš cech hraje 
v současnosti PRIM na poli spolupráce se státními autoritami a zájmy. Projekty 
Zabezpečte se a Bezpečná země jsou zakotveny ve strategiích vlády – resortu 
vnitra a dalších až do roku 22. Je tedy smysluplné a zároveň správné ve všech 
těchto aktivitách pokračovat tak, jako jsme to dělali doposud. 
 



Druhou linií je působení interní, na vás na členy. A prosazování vašich zájmů a 
odborné činnosti pro širokou veřejnost – zejména před těmi, kdo jakýmkoliv 
způsobem podnikají nekale, prodávají zmetky a předkládají falšované a 
nesprávné certifikáty, před těmi, kdo provozují podomní prodeje a nabízí 
výrobky bez jasné krajiny původy, pochybné jakosti a bez patřičného testování 
v akreditovaných zkušebnách a i před těmi, kteří provozují pochybné obchodní 
praktiky, nadhodnocují své zakázky či služby a produkty či nepůsobí 
s dostatečnou odborností a lidským přístupem – zejména pro zákazníky v nouzi. 
 
Tato druhá linie působení cechu a prosazování zájmů našich členů, se 
v dosavadní míře děje zejména v obecné rovině a díky propagaci cechu ve 
spojení s realizovanými zmiňovanými projekty. Tento fakt je třeba si přiznat. 
Samozřejmě nyní oddělme odbornou stránku věci – zde funguje Technická 
sekce a každoroční naplánovaná školení, na která cech přispívá částkou 400 Kč 
každému zájemci o ně z řad našich členů.  
Mám na mysli samotné zviditelnění členů cechu a jejich služeb, sortimentu a 
provozoven. Hájení a upřednostňování členů před nečleny. 
Zde nás čeká ještě kus práce.  
Mým plánem minimálně na období, na které jsem byl pověřen vedením cechu, 
je v prvé řadě revitalizace, inovace a modernizace cechovního webu, což již 
schválilo i představenstvo na zasedání 26. 4. 2019. Smyslem bude jednoznačně 
změnit formát současného – již 6 let starého webu, z víceméně ryze 
informativního charakteru na více interaktivní web – a také dodat mu prvky 
automatizace v podobě automatické rozesílky notifikací na mail – když se přidá 
novinka, zápis či cokoliv nového do aktualit nebo aktuální články ze sekcí. 
V současnosti se vše děje manuálně a vzhled webu je již zastaralý a neodpovídá 
současným trendům a očekáváním zejména potenciálních zákazníků, kteří by si 
například chtěli vyhledat služby nějakého člena. 
Dalším úkolem je zviditelnit a nabídnout členům více možností jak uplatnit svoji 
nabídku služeb a dát o sobě vědět. K tomuto účelu vede mnoho cest a jednou 
z nich je spolupráce s portálem Sousedé.cz, který v současné chvíli buduje zcela 
novou digitální platformu a již v současné době má 64 000 registrovaných 
uživatelů z řad bytových domů SVJ nebo BD, kteří řeší záležitosti zabezpečení 
bytu, bytových domů i chat a rekreačních objektů velmi často. Rozvoj této 
spolupráce si osobně beru na starost, jelikož portál Sousedé.cz je oficiálním 
mediálním partnerem projektu Zabezpečte se, a mimo to působím v tomto 
portálu také jako manažer marketingu. 
 
 
 



A nyní již z konkrétního plánu činností pro tento rok: 
 
V současné době, po absolvovaných jednáních na Policejním prezidiu ČR a MV-
ČR, a v rámci rozběhnutých projektů, již pracujeme s kolegy Oldřichem 
Schwarzem a Danem Šimandlem na podkladech pro rozšíření mobilní aplikace 
Zabezpečte se 2 – o sekce Trezory a Mechatronika, a to na základě pokračování 
prací na zmíněném projektu, po vítězství cechu ve výběrovém řízení. A na 
základě objednávky od Policejního prezidia. Toto rozšíření je v plánu představit 
19. 6. na tiskové konferenci v Muzeu PČR v Praze.      
 
Od toho se také odvíjí plán seminářů a akcí, na kterých cech vystupuje jako 
odborný lektor a garant, a které jsou v tomto roce v plánu činnosti: 
 
Jsou to semináře: 
 
1) 27. 5. – domovník – projekt MV-ČR o bezpečnosti bytových domů ve správě 
měst. 
2) 19. 6. – Evropské dny prevence proti vloupání – s již zmiňovanou tiskovou 
konferencí. – zaměřené na problematiku bezpečnosti bytových domů. A 
zajímavostí je, že všude v hl. městech států EU bude v tento den probíhat tato 
akce!! 
3) 22. 6. – Bezpečná adresa, Brno, o tomto ještě jednáme s Městskou policií 
Brno. 
4) 16.-17. 10. – Národní dny prevence v Brně – odkaz na seminář z 19. 6.  
 
Z plánovaných akcí Cechu se jedná: 
 
1) Školení na auditory ABŠ – 25.-26. 6. Pro vznik dalších auditorů. 
2) školení odborná pro členy – viz nový bulletin Technické sekce – kdy jsou ve 3 
školicích střediscích naplánovaány akce v Tretor Testu a ve spolupráci s HB 
Group nově také tzv. snídaně v Sokolově, Vodňanech, Praze, Brně, Ostravě a 
Plzni – je tedy určitě z čeho vybírat! 
3) For-Arch 2019, kde je v plánu opět velká konference cechu, PČR, MV-ČR – 
opět se zaměřením na bytové domy SVJ/BD a zabezpečení. Zde je důležité říct, 
že je třeba dotisknout Katalogy doporučených výrobků, jež máme úspěšné 
rozdané – v kooperaci s PČR. Navrhuji proto udělat dotisk v nákladu opět 1500 
ks – doplněný a rozšířený minimálně o člena Phobos, který projevil zájem, 
případně o další.  
4) plánujeme také zájezd pro členy – letos to bude v rámci ČR – k výrobci 
bezpečnostních a dalších typů dveří – Masonite a.s., který můžete očekávat 



v druhé polovině října – pozvánka bude samozřejmě v dostatečném předstihu 
k dispozici, se všemi podrobnostmi. 
5) Zahraniční sekce, má za úkol naplánovat setkání s Interkey, v rámci navázání 
užší spolupráce a vymezení koncepce této spolupráce, která by znamenala 
konkrétní přínosy oběma našim organizacím. Tuto záležitost si vezmu na starost 
společně s Mistrem Zahraniční sekce Ivo Bukem. 
6) V plánu je také tradiční podzimní setkání se společenským večerem – který je 
plánován v maleblém prostředí zámku Berchtold – v Kunicích-Vidovicích, ve 
Středočeském Kraji. Tuto možnost zajistil náš nově přijímaný člen – společnost 
Alkom Security a.s. 
7) objevili se také 4 zájemci o rekvalifikaci na povolání zámkař, v rámci NSK2 – 
pro něž uskutečníme kurz v podzimních měsících, ve spolupráci se školicím 
střediskem Trezor Test. 
 
Newsletterů o pokračování projektu Zabezpečte se je letos v plánu cca 5 – dle 
objednávky od Policejního prezidia.  
A naše Mini zpravodaje bychom měli minimálně 3 vydat – z nichž první je 
v plánu po semináři 19. 6. 2019. 
 
Akcí, seminářů a setkání je v plánu pro tento rok více než dost, a s ohledem na 
nedávnou smutnost událost také byly některé akce zrušeny, jelikož měly být 
zastoupeny osobou zesnulého cechmistra Petra Fráze. 
 
Za sebe a představenstvo mohu slíbit, že uděláme maximum pro aktivní činnost 
cechu a naplnění předložených plánů a cílů. 
Primární cíl zůstává stále jasný – ukázat a upozornit, představit a propagovat 
cech jako uznávanou přední odbornou oborovou organizaci a zejména profesní 
kvality, kvalifikaci, způsobilost a praxi našich členů!  
Na závěr bych rád poděkoval všem členům za podporu v pokračování úsilí a 
činnosti, nejen v odkazu kolegy Petra Fráze ale zejména k posunu cechu do 
moderní uznávané organizace, která nabízí záštitu a prestiž svým členům a 
jejich prostřednictvím tvoří základnu jistoty, kvality a spolehlivého pořízení pro 
všechny zákazníky, kteří řeší zabezpečení svých objektů. 
  
Děkuji za pozornost. 
 
Tomáš Pospíšil – výkonný cechmistr CMZS, v. r. 
 


