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Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 20. září 2019. 
 
Místo: Výstaviště Praha Letňany 
od 10 do 13 

 
Přítomni: Představenstvo -      Ing. Ivo BUK, Václav Čapek, Jan KOKTAN,  

                              Tomáš POSPÍŠIL, MBA, Ing. Oldřich SCHWARZ,  
                              Bc. Daniel ŠIMANDL, Ing. Luděk VRZÁK 

  DR-     
Omluveni –              Ing. Michal KLEIN, Tomáš SEDLÁČEK, 

  Tajemník -           Oldřich ŘÍHA 
 
Program jednání: 
 
10.00-10.15 hod. | Prezence účastníků  
10.15-10.30 hod. | Zahájení, schválení programu, přivítání hostů  
10.30-12.00 hod. | Jednání o jednotlivých bodech programu:  
1) Zhodnocení proběhlých akcí – 2. konference CMZS ve spolupráci s PČR, MVČR, Sousedé.cz, 
19. 6. 2019 Muzeum PČR, 19. 9. 2019 – FOR ARCH  
2) Informace ze setkání výrobců - svolaného cechmistrem  
3) Informace o průběhu prací na novém webu CMZS  
4) Informace o vydaném novém Katalogu doporučených výrobků, nových partnerech BZ, apod.  
5) Informace o distribuci nových samolepek označení provozoven členů  
6) Informace o dopracování Mobilní aplikace Zabezpečte se II, včetně programování nadplán 
objednávky PČR  
7) Zřízení pobočky – kontaktního místa CMZS Brno – Rajhrad (provozovna S-LOCKS), 
podmínky, představení výrobcům, členské základně, slovenské CEZA a dalším…  
8) Vize, možnosti a charakter možné spolupráce s ostatními asociacemi v oboru  
9) Organizační struktura CMZS – činnosti, práce a její rozdělení do pracovního týmu…  
10) Organizace, příprava podzimního společenského setkání vč. soutěže v lockpickingu – 
Memoriálu Petra Fráze  
11) Účetní záležitosti – odpisy DKP, srovnání financí po zesnulém cechmistrovi  
12.00-12.30 hod. | Diskuse, závěr 
 
Cechmistr Tomáš Pospíšil přivítal účastníky zasedání a před schválením programu navrhnul 
doplnit program o bod 12) Propagace cechu na portálu Google.  
Pan Šimandl navrhuje doplnit program o bod 13) Navýšení odměny pro cechmistra. 
Přítomní členové představenstva schválili doplnění programu o oba navržené body.  
Bylo zahájeno jednání představenstva po jednotlivých bodech. 
 
1. Zhodnocení proběhlých akcí – 2. konference CMZS ve spolupráci s PČR, MVČR, Sousedé.cz, 
19. 6. 2019 Muzeum PČR, 19. 9. 2019 – FOR ARCH 
Pan Pospíšil informoval o průběhu konference CMZS ve spolupráci s PČR a MVČR. Obdobná 
konference se uskutečnila 19. 9. 2019 v rámci veletrhu ForArch. Prezentována byla kompletní 
informace o možnostech cechu, informace police a představení portálu Sousedé.cz. 
Poskytujeme školení nejen pro členy cechu, ale i pro zájemce zvenčí. 
Cechmistr zajistí, že cech MZS bude dlouhodobě jediným spolupracovníkem portálu Sousedé.cz 
v oblasti zabezpečení majetku.  
Pan Čapek navrhuje, aby členové cechu měli povinnost absolvovat v určitém časovém úseku, 
například v průběhu 2 let, minimálně jedno školení pořádané cechem.  
PČR a MV-ČR garantuje, že Sousedé.cz budou jediný portál, který budou podporovat.  
Pan Šimandl konstatuje, že je třeba zvýšit povědomost o členech cechu, kteří zajišťují 
zabezpečení bytů, domů apod. 
 
2. Informace ze setkání výrobců 
Po delší době proběhlo setkání výrobců se zástupci cechu, jehož výstupem bylo sepsání 
memoranda. 
Memorandum o spolupráci CMZS a členů výrobců bude po doplnění připomínek s výrobci 
podepsáno.  
 



 2 
 
Obsahem memoranda je společné jednotné působení a propagace služeb členů CMZS, 
cechovních projektů a značky Bezpečná země vůči českému spotřebitelskému trhu. Možnosti 
působení na odběratele, nárůst členské základny CMZS a širší působnost na spotřebitelský trh.  
Informace o chystané partnerské (neveřejné) zóně nového cechovního webu – pro členy 
výrobce – za účelem možnosti působení na členy CMZS a další novinky.  
 
Možnosti působení na širokou veřejnost – spotřebitele, propagace BZ jako jednotného 
působení a motivace pro certifikované výrobky, ideálně s označením loga Bezpečná země.  
Možnosti působení na státní sektor, prosazování našich zájmů v legislativní rovině (mj. na 
základě působení v Bezpečnostní sekci HK-ČR) k čemuž máme velmi slušnou pozici díky 
spolupráci na evropských a tuzemských prevenčních projektech – BZ a Zabezpečte se.  
Můžeme dávat zpětnou vazbu, která umožní výrobcům reagovat na nekvalitní výrobky. 
Účastníkům setkání byly představeny konkurenční výhody, které jsou graficky zpracovány 
v Memorandu o spolupráci.  
Budeme nabízet členství v cechu pomocí letáku. Dohodnutá je také revize stanov, kde budou 
nově vymezeny také povinnosti člena. Bude povinnost označit si provozovnu novou 
samolepkou, povinnost absolvování školení za určité období atd. Revize stanov má proběhnout 
ideálně do konce roku 2019, resp. tak, aby byla nachystaná do VH 2020.   
 
3. Informace o průběhu prací na novém webu CMZS 
Na webu bude zachována selekce na to, jaké činnosti jednotliví členové vykonávají.  
Školicí střediska máme v Plzni u H&B Group, v Trezor Testu Klecany, u S-Lock v Brně  
a u H&B Group v Ostravě.  
Představenstvo zpracuje interní předpis, který bude řešit připomínky o povinném školení 
minimálně 1x za 2roky, a co by měli splňovat nový členové. Představenstvo pošle návrh do 
konce října. 
Informace o novém webu, rozeslal pan Pospíšil zainteresovaným členům. Žádná připomínka 
nedošla a bude se pokračovat na realizaci smlouvy na dodávku nového webu.  
Všichni přítomní hlasují pro pokračování na tvorbě webu. Nikdo se hlasování nezdržel. 
 
4. Informace o vydaném novém Katalogu doporučených výrobků, nových partnerech BZ, apod.  
V katalogu je nově informace o spolupracujících subjektech sdružení MEZA a o právních 
službách AK JUDr. Drhy, který zaplatil za zveřejnění v katalogu poplatek. Příští týden proběhne 
v Praze zasedání MEZA, na kterém bude projednána spolupráce s cechem.  
Nově jsou v katalogu prezentovány firmy WILKA  a POBOS. Zároveň je zde informace  
o mobilní aplikaci.  
Inzerentům bude po zaslání požadavku patřičný počet katalogů zaslán přímo z tiskárny.  
 
5. Informace o distribuci nových samolepek označení provozoven členů  
Nové samolepky pro označení provozovny s logem cechu, Bezpečné země a Zabezpečte se, 
budou všem členům zaslány poštou. Rozeslání zajistí pan Říha. 
 
6. Informace o dopracování Mobilní aplikace Zabezpečte se II, včetně programování nadplán 
objednávky PČR  
Pan Pospíšil informoval o doplnění mobilní aplikace. Propojení je zviditelněno na nové 
samolepce, která by měla být umístěna na provozovnách našich členů. Doplnění bylo placeno 
z cechovního účtu.  
 
7. Zřízení pobočky – kontaktního místa CMZS Brno – Rajhrad (provozovna S-LOCKS), 
podmínky, představení výrobcům, členské základně, slovenské CEZA a další 
Ing. Schwarz informoval představenstvo, že se bude jednat o kontaktní místo, kde se dá dělat 
školení cca pro 40 lidí. Je zde možnost občerstvení a parkování. Bude předložen návrh smlouvy 
o pronájmu. 
 
8. Vize, možnosti a charakter možné spolupráce s ostatními asociacemi v oboru  
Ing. Buk navrhuje rozšířit spolupráci s AGA a AZKS a vydávání společného zpravodaje  
s cechem, alespoň 2x ročně. Je otázka zda má být tištěná forma.  
Vzhledem k obtížné spolupráci při tvorbě takového periodika Ing. Vrzák navrhuje, aby AGA 
dávala do našeho zpravodaje placený příspěvek.  
Stále je otázka jak s tištěnou formou zpravodaje, pro ty členy, kteří mají problém s používáním 
internetu. Tato záležitost však není zcela prioritní, a na jednání CMZS, AGA a AZKS bylo  
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představiteli všech subjektů dohodnuto pokračování prozatím beze změny, stávající spolupráce 
spočívá v informativní rovině a vzájemné individuální propagaci/podpoře dílčím způsobem dle 
potřeby.  
 
9. Organizační struktura CMZS – činnosti, práce a její rozdělení do pracovního týmu…  
Pan Pospíšil představil návrh nového uspořádání představenstva a návaznosti na jednotlivé 
sekce. Obecně platí, že 1-2 aktivní členové jsou málo na řádné fungování organizace  
a předpokládá, že členové představenstva budou odměňováni.  
Pan Říha upozorňuje na fakt, že příjem z členských příspěvků není dostačující na pokrytí 
finančních nákladů spojených s  odměňováním představenstva. Cech je nezisková organizace  
a v případě vytváření zisku je nutné se přihlásit k placení DPH, které nyní cech neplatí.  
 
Ing. Buk navrhuje, aby se řešila forma podnikání a bylo zrušeno rozdělení členů na FO a PO. 
Všichni by platili jednotný příspěvek. Návrh na 3.000 Kč pro všechny, by měla schválit VH.  
 
10. Organizace, příprava podzimního společenského setkání vč. soutěže v lockpickingu – 
Memoriálu Petra Fráze  
Soutěž lockpikerů včetně pomůcek, diplomů, cen a pohárů zajistí Bc. Šimandl.  
Setkání bude uspořádáno u našeho člena ALKOM SECURITY a.s. v hotelu Zámek BERCHTOLD, 
Kunice-Vidovice a to v sobotu 23. listopadu 2019.  
Cechmistr připraví pozvánky, které rozešle tajemník všem členům cechu. 
 
11. Účetní záležitosti – odpisy DKP, srovnání financí po zesnulém cechmistrovi 
Pan Říha doporučil odepsat drobný majetek, který již není funkční. Představenstvo jmenovalo 
komisi ve složení pan Čapek a Ing. Schwarz, která odsouhlasila předložené odpisy: laminátor, 
tiskárna, reproduktor, mikrofon 2 ks, projektor, telefon a adaptér. Jedná se o majetek pořízený 
v letech 2005 a 2009. Navíc dnes je běžný standard vybavenosti sálů a prostor takřka kdekoliv 
audiovisuální technikou. 
Pan Pospíšil navrhuje odepsat i ostatní drobný majetek, jako jsou výstavní panely včetně 
samolepek, pro jejich poškození a neaktuálnost. Pan Říha předloží na příštím zasedání 
představenstva protokoly k likvidaci. Zároveň bude informovat představenstvo o hospodaření 
v letech 2017 – 2019. Bude aktualizován skutečný stav pokladny.  
 
12. Propagace cechu na portálu Google 
Pan Pospíšil představil program, pro zviditelní neziskových organizací v rámci Evropy. 
Registrace Google grantu. Smlouva o dílo za 15.000 Kč pro firmu Creaticon, která nám zajistí 
registraci a zdárné absolvování procesu získání grantu, dále jednorázově 15.000 Kč za 
vytvoření a nasazení veškerých sestav a SEO pro PPC kampaně – jakož i zřízení účtu Google 
Analytics a provázání s grantem Google pro čerpání dotačních financí. V případě, že registrace 
nezajistí, nebudeme nic platit.  
Peníze se budou tedy čerpat z Googlu a platit se bude maximálně 5.000 Kč za optimalizaci 
sestav kampaně společností Creaticon.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje registraci. 
 
13. Navýšení odměny pro cechmistra 
Pan Šimandl navrhuje navýšit DPP pana Pospíšila na celkovou částku 10.000 Kč měsíčně. 
Z částky bude odváděna 15% daň. Navýšení pokryje náklady na pracích grafického zpracování, 
doplnění nových částí a rozšíření nového Katalogu doporučených výrobků, toto zpracování 
trvalo 1,5 měsíce.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje navýšení odměny pana Pospíšila. 
 
14. Diskuse a závěr 
Pan Říha zajistí rozeslání faktur za členské příspěvky na rok 2019 členům, kteří nemají 
příspěvek zaplacen. 
Pan Pospíšil zjistí jméno kontaktní osoby a e-mail na Policejní prezidium MVČR. 
Pan Říha upozorňuje na potřebu zajistit datovou schránku.  
 
Na závěr cechmistr poděkoval všem přítomným za účast.  
Jednání bylo ukončeno v 12,45 hodin. 
 
Dne 20. 9. 2019 zapsal: Oldřich Říha - tajemní Cechu MZS ČR 
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