
Zpráva z činnosti Správní sekce 
 
10.11.2012 – podzimní VH, Humpolec 
 
 
Správní sekce vyvíjela činnost dle představeného plánu pro rok 2012 v souladu s plánem 
činnosti schváleným na VH Vyškov – listopad 2011. 
 
Činnost v bodech: 
 

1) Administrace a správa cechovního webu 
2) Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ a jeho propagace 
3) Zpravodaj 
4) Propagace Cechu MZS-ČR jako oborové organizace a odborného garanta MZS ČR 
5) Presentační činnost – semináře 
6) Spolupráce s MP Praha 
7) Spolupráce s partnery a novými organizacemi 

 
 
Ad 1/ Administrace a správa cechovního webu 
 
Mezi zásadní body patřila úzká spolupráce s dodavatelem nových internetových stránek, které 
byla dle výběrového řízení zadány firmě IN CUBE. Vývoj a koncepce, vč. následných úprav, 
odladění a dalších přizpůsobení otázkou několika jarních měsíců, avšak funkční stránky se 
rozběhly ji v polovině ledna 2012. 
 
Celoročně pak probíhala a stále probíhá veškerá administrace, doplňování a aktualizace. 
Administraci webu se daří realizovat v řádech dnů a mnohdy jen hodin. Taktéž naplňování 
obsahu proběhnutých akcí a prezentací Cechu, aby měli členové pokud možno vždy – čerstvé 
informace o dění. 
 
 
Ad 2/ projekt BZ a jeho propagace 
 
Přípravy jsme odstartovali oficiálním schválením  poradního sboru pro situační prevenci 
MVČR v prosinci 2011. 
Přípravy byly náročné a vše vznikalo v těsné spolupráci MVČR OPK. Jako oficiální start 
projektu proběhla tisková konference na MVČR 30.05.2012 
 
Jako předskokan zahájení projektu proběhlo také již v dubnu 2012 na veletrhu IBF Brno 
představení loga projektu BZ vystavujícími členy CMZS.  
 

a) První akce – PRAGOALARM – veletrh zabezpečení – kde jsme působili jako odborný 
partner veletrhu. Stánek společně s MVČR jako „Poradenské centrum“ pro občany“. 
Správní sekce připravila grafickou podobu cechovních panelů, které slouží 
k prezentaci členů výrobců a distributorů, odkazuje na webové stránky Cechu a 
nabádá zájemce z řad návštěvníků k vyhledání člena Cechu v jejich regionu či oblasti 
bydliště. Zároveň představují certifikované výrobky a možnosti řešení pro občany. 
Doplňující akce v rámci veletrhu byla konference MZS pro návštěvníky a odbornou 
veřejnost. 



- na stánku byli : za Cech - Fráz, Buk, Pospíšil, Schwarz. Za členy výrobce zástupci 
jednotlivých společností a zástupci z PČR, MVČR-OPK. 

b) Druhá akce – FS-Days – FOR-ARCH, Praha Letňany, akce probíhala stejným 
způsobem jako PRAGOALARM. Využity byly propagační panely Cechu a opět byl 
stánek koncipován jako Poradenské centrum“ pro občany.  
- na stánku byli za Cech: Fráz, Pospíšil, Buk, Schwarz a zástupci účastnících se 
vystavujících členů. 

 
c) Mediální propagace Cechu MZS-ČR a projektu BZ 

- ČT 1 reportáž do událostí regionů z tiskové konference MVČR (Pospíšil, Fráz) 
- ČT 1 – reportáž z průběhu PRAGOALARM (Fráz) 
- TV NOVA – snídaně s Novou představení BZ (Fráz) 
- TV Prima – proběhne reportáž v událostech – představení CMZS, BZ ( Fráz, 

Pospíšil, MVČR- Koníček, MPP) 
- Český Rozhlas Pardubice – živé vysílání – říjen 2012 pořad o zabezpečení 

s hosty – představení BZ, CMZS (Pospíšil) 
- Rádio HEY – pořad BZ koncepce Správní sekce, říjen 2012 – první pořad, 

měsíční perioda, celoplošné vysílání. (Fráz, Dr. Koníček MVČR) 
- Tisk a časopisy: Stavebnictví a Interiér, Pěkné Bydlení, Policista, 112, Pražská 

Pětka, Security Magazín – významná vnikající spolupráce.  Zde správní sekce 
připravila články představující Cech a jeho členy, služby a nabídku a projekt 
BZ. Články publikovali: Fráz, Pospíšil. 

 
d) Propagace na webu – projekt vyhledávače Seznam.cz – Asociace – každý člen má 

v katalogu firem logo CMZS a BZ. 
 
e) Představení projektu BZ na mezinárodním poli – ELF, Norsko březen 2012. 

 
 
Ad 3/ Zpravodaj 
 
Správní sekce má na svědomí novodobou tvář cechovních zpravodajů. Prozatím se daří, i 
v rámci všech proběhnutých akcí a v horizontu dalších plánů, neustále zvyšovat objem obsahu 
a věřím, že i jeho kvalitu. Zpravodaj rozesíláme také všem partnerským organizacím, státním 
institucím a veřejnoprávním složkám. HK, MVČR, Policejní prezidium, MP Praha, Ostrava, 
Liberec, Magistrát Hl. m. Praha, Liberec, Olomouc. Samozřejmostí je, že počet těchto 
institucí se navyšuje tak, jak probíhají jednotlivá jednání nebo proběhnou semináře. Zároveň 
bych rád poprosil, aby na adresu správní sekce přicházelo více podnětů, nápadů a článků 
k otištění, máte-li nějaké zkušenosti, o které se chcete s ostatními podělit či nějakou 
zajímavost ze života člena Cechu. Závěrem by se také rád omluvil za to, že zpravodaje 
nevychází pravidelněji. Ne vždy se v pracovním nasazení, soukromém, rodinném životě, mezi 
dovolenými a i nemocí najde dostatek energie, síly a vůle k tomu, Zpravodaj zpracovat. 
Mnohdy se také stane, že je lépe vyčkat s vydáním, aby nebylo číslo – příliš „chudé“ 
z důvodu, že se za dané období třeba nic zásadního neodehraje. Děkuji za pochopení. 
 
 
Ad 4/ Propagace Cechu MZS-ČR jako oborové organizace a odborného garanta MZS-
ČR 
Pro propagaci činnosti Cechu a jeho členů, vytvořila Správní sekce informační letáčky a 
brožury. Tyto již určitě dobře znáte a mimo jiné je pro každého z Vás přichystán balíček 



s brožurami pro Vaše prodejny či provozovny. Tyto materiály Cech taktéž distribuuje na 
veškerých akcích – veletrhy, výstavy, semináře. Část nákladu také dostaly instituce jako 
MVČR, PČR, MP Praha a další. Ve zkratce – informace v těchto materiálech obsažené 
informují občany, veřejnost…o možnosti využít služeb našich členů, jak naše členy poznají a 
základní doporučení certifikovaných výrobků. Letáky vznikaly ve spolupráci s MP Praha a 
dalších, kdy jsme využili cenných rad ohledně – na co se nejvíce a nejčastěji občané ptají. 
Grafická úprava, sestavení a zbytek obsah pak byl starostí Správní sekce. 
 
 
Ad5/ Presentační činnost Cechu MZS-ČR 
 
Odborné semináře pořádané Správní sekcí ve spolupráci s MVČR, které je iniciátorem těchto 
seminářů. Semináře probíhaly v rámci celé ČR pro preventisty z řad Policie ČR a prevenční 
pracovníky krajských úřadů, pro širokou veřejnost, pro BD a SVJ. Na těchto seminářích byl 
představen Cech jako odborný garant mechanického zabezpečení v ČR a jeho projekt BZ, 
který vysvětluje proč je důležité kupovat ověřené a certifikované výrobky od profesionálů 
z řad naší členské základny a celkově proč je výhodné využívat všech dostupných služeb a 
nabídky našich členů. Semináře byly zaměřené na představení Cechu, našich členů, kde jsou 
na ně kontakty a jaké všechny služby naši členové nabízí. Mimo jiné, jak se prodejna či 
provozovna našich členů pozná – podle označení – samolepky BZ. 
 

- Olomouc podzim 2011 (Pospíšil) oznámení o chystaném projektu a základní 
představení CMZS 

- Hradec Králové SAFETY 2012 březen – představení Cechu a jeho programu 
(Pospíšil, Fráz, Sedláček) 

- Praha 1 – květen 2012 seminář prevence H. m. Praha ( Fráz, Pospíšil) CMZS, 
BZ. 

- Liberec – červen 2012 Cech, BZ, uzamykací systémy – bumping (Fráz, 
Pospíšil) 

- Ostrava – červenec 2012 MP Ostrava – CMZS, BZ (Marák) 
- Praha 11 – září 2012 dny Phy 11 – pozvání MěÚ. (Pospíšil, Fráz) 
- Nejdek - Witte říjen 2012 Cech, BZ (Pospíšil) 
- Hradec Králové – říjen 2012 – celostátní seminář OVSK, BZ, CMZS 

(Pospíšil)  
- Pardubice – říjen 2012 – výstava Security Alarm- BZ, CMZS (Pospíšil, Fráz) 

této akce se nezávisle účastnil také náš člen – zámečnictví Fikejs 
- Příbram – listopad 2012 – BZ, CMZS prevence (Pospíšil, Fráz) 
- Praha 6 – listopad 2012 – BZ, CMZS prevence (Pospíšil, Fráz)  

 
 
 
Ad 6/ Spolupráce s MP Praha 
 
Spolupráce s Městskou policií Praha je velmi příkladná a na jejím základu a dle těchto 
zkušeností hodláme postupně oslovovat další útvary Městských policií ve způsobech osvětové 
činnosti pro občany. 
Cech se účastnil prvních dvou „výjezdů“ do terénu mezi občany. U obchodních center v Praze 
byly na volné ploše před hypermarkety expozice policejního auta se stánkem MP Praha a 
vedle expozice CMZS vč. propagačních bannerů a materiálů pro veřejnost (letáčky, brožury) 
Zájem veřejnosti byl potěšující a ukazovali jsme i bumping. 



1. akce byla v září – Interspar Praha. (Pospíšil) 
2. akce byla v říjnu – OBI Štěrboholy. (Fráz, Pospíšil) 

 
Dalším počinem bylo natočení filmu BZ, který je nyní plně uvolněný k volnému šíření. Tedy 
ti z Vás, kteří budou mít o film zájem – např. pro puštění na obrazovce ve svých prodejnách 
nebo za účelem výstav, veletrhů, akcí pořádaných v lokalitě Vašeho regionu, je nyní film 
k dispozici a prosíme o nahlášení Vašeho zájmu a Správní sekce ve spolupráci se 
sekretariátem Vám zajistí vypálení kopie DVD. 
 
 
Ad 7/ Spolupráce s novými partnery a organizacemi 
 
Spolupráce byla navázána s několika novými partnerskými organizacemi a firmami, které 
mají živý zájem podporovat a také se určitou formou podílet na projektu BZ. 
Mezi první patří: 
SAVEKEY – pan Karel Kuběna, od kterého máte jako dárek a pozornost přívěsek na klíče, 
který funguje mimo jiné jako žeton do nákupního košíku a zároveň jako fair-play ochrana 
proti ztrátě klíčů. Je to krásná činnost, která zaslouží uznání. Tyto systémy již v Evropě 
fungují. Navíc se  jedná o možnost doplnit si tak Váš sortiment o tuto zajímavou věc.  
 
Další je společnost PPZ Systém – se svým přípravkem, Selecta DNA. Taktéž se jedná o 
možnost doplnění Vašeho sortimentu o jedinečný způsob „tak trochu jiného zabezpečení“ 
majetku. A firma PPZ taktéž odstavila své Know-How již na Pragoalarmu na našem stánku, 
pod záštitou MVČR. Nedávno jste také, na přání této společnosti, obdrželi e-mailem 
newsletter, kde Vám byl její produkt podrobně představen. 
 
Další je nově vznikající spolupráce s Českou Pojišťovnou a s dalšími pojišťovacími ústavy 
(ČAP), kde jsme ve fázi příprav vzájemné kooperace na základě projektu BZ. 
 
 
Závěr:  
 
Na závěr ještě jedna důležitá informace – Veškerá medializace Cechu a projektu BZ, ať už 
v televizích, rádiu, časopisech, magazínech, seminářích, na webu, atd. se Správní sekci 
podařila vyjednat za nulovou hodnotu – tedy Cech za tyto formy reklamy nezaplatil ani haléř. 
To samé se týká natočení, zpracování a sestříhání filmu o BZ, za což patří největší 
poděkování hlavně útvaru prevence MP Praha. 
 
Na závěr mi dovolte poděkování Cechmistrovi Petru Frázovi, za jeho osobní obětavost, 
obrovské množství času a energie, které jsme vynakládali při realizaci všech akcí. Ne vždy 
byla situace snadná a psychické vypjetí říkalo, že udělat více snad již není možné. Ovšem 
opak byl pravdou. Dále bych moc rád poděkoval kolegovi Ivo Bukovi za profesionální 
působení v Norsku, Oldřichu Schwarzovi, Ivo Marákovi za činost pro Správní sekci v regionu 
Ostrava, Petru Koktanovi za zázemí a možnost pořádání operativních schůzek v Klecanech. 
 
 
Děkuji, 
 
Tomáš Pospíšil  v.r. 
Mistr Správní sekce  


