
Zpráva o činnosti za období od minulé valné hromady (2018-2019): 
 
Setkáváme se v druhém roce činnosti zvoleného představenstva. Komplexní 
zhodnocení počínání cechu za uplynulé období připadlo náhle a nečekaně na 
moji osobu. V tomto ohledu jsem tedy připravil shrnutí a rekapitulaci veškerých 
významných událostí, akcí a záležitostí, které se od minulé VH v Plzni odehrály. 
 
Jako první vzpomenu nařízení o GDPR na základě vstupu v účinnost nové 
evropské směrnice o ochraně dat a osobních údajů. V této souvislosti jsme 
všem členům rozeslali žádosti o udělení souhlasů o nakládání s těmito daty, tak, 
jak nám ukládá legislativa od května minulého roku. Zde bych rád apeloval na 
všechny členy, kteří tak dosud neučinili, aby zaslali své souhlasy tajemníkovi.  
Dalším významným počinem bylo vydání již 3. generace Katalogu doporučených 
výrobků. Který doznal značných změn a rozšíření zejména části informační a 
naučné pro laickou i odbornou veřejnost. S těmito katalogy aktivně pracuje 
Policie ČR – zejména útvar vzdělávání, přes který jde distribuce katalogů na 
služebny a útvary Policie ČR v rámci celé republiky. Tato spolupráce je velmi 
příkladná a budeme ji nadále – jako organizace podporovat. Práce na katalogu 
zabrala Správní sekci téměř 5 měsíců, a nakonec se vše podařilo dodělat a sladit 
výrobu tak, aby katalogy byly připravené na veletrh For-Arch 2018, kde měly 
svoji premiéru. 
V katalozích byl již zmíněn nový projekt ZABEZPEČTE SE. Toto, jak již řada z Vás 
jistě ví, je nový projekt, iniciovaný Policejním prezidiem ČR, které tak, ve 
spolupráci s MV-ČR, zahájilo víceletý preventivní projekt, určený nejširším 
vrstvám obyvatel České republiky. Náš cech se stal nejen hrdým partnerem ale 
také odborným garantem tohoto projektu. Zde bych rád vypíchnul a velice 
ohodnotil práci zejména našeho zesnulého cechmistra Petra Fráze, který byl 
v projektu nejaktivnější jednotkou a záštitou spolupráce mezi cechem a Policií 
ČR, útvarem vzdělávání – zde ve školicím středisku Čeperka. Na základě úsilí, 
které Petr vynaložil, byla vybavena učebna pro policisty a rovněž bylo 
realizováno několik odborných školení, které přednášeli, kromě cechmistra 
Fráze také naši další odborní lektoři z řad cechu – jako společnost Trezor Test a 
Daniel Šimandl. I v tomto roce budou obdobná školení pokračovat. 
Vraťme se k veletrhu For-Arch 2018. Tato akce byla spojena s první velkou 
konferencí svého druhu, která představila projekt Zabezpečte se – nejprve 
interně – a sice všem pozvaným preventistům z řad policie ČR a dále z krajských 
úřadů a magistrátů ČR. Zde byly také představeny první obrázky mobilní 
aplikace Zabezpečte se. Tuto aplikaci jsme představovali na několika snímcích 
již na minulé VH v Plzni, kdy se jednalo zatím jen o rozpracované podklady. 
Opět bych zde rád ocenil obrovské úsilí a námahu, kterou odvedl náš cechmistr 
Petr Fráz, pod jehož perem tato aplikace, ve spolupráci s Policejním prezidiem a 



vývojářskou firmou, vznikala. Druhá část konference byla o ABŠ – tedy asociaci 
bezpečná škola, kde náš cech opět figuruje jako odborný garant, člen a školitel. 
V řadách členů cechu již máme celkem 4 auditory, kteří fungují pro audity 
zhodnocení bezpečnosti školských objektů. 
Poradenské centrum Bezpečná země, včetně nového projektu Zabezpečte se, 
na veletrhu fungovalo opět výborně a distribuce nových katalogů doznala 
bezmála 500 rozdaných kusů široké veřejnosti.  
K tématu velektrhu For-Arch a projektu Zabezpečte se, se váže i spolupráce 
s internetovým portálem Sousedé.cz, na kterém máme – jako cech svoji 
prezentaci a odkaz do databáze našich členů. 
Správní sekce také vydala 4 oficiální newslettery k projektu Zabezpečte se, 
které představovaly mobilní aplikaci, možnost vyhledání služeb člena cechu a 
spoustu užitečných informací. 
V rámci vyhlášeného zámkařského podzimu jsme jeli také do zahraničí. 
25. září – po konání veletrhu For-Arch byl vypraven zájezd pro členy cechu – na 
veletrh Essen Security 2018, který byl spojen s návštěvou u výrobce DORMA 
v Ennepetalu, a vstupenky na tento veletrh nám zajistila partnerská organizace 
Interkey z Německa. 
Následovalo tradiční setkání se společenským večerem, tentokrát v Hluboké 
nad Vltavou, kde proběhl již 2. ročník cechovní soutěže v lockpickingu. 
 
Pro cech velká událost nastala 29. 11. 2018, kdy proběhla tisková konference na 
Policejním prezidiu ČR, kdy se poprvé spouštěna do ostrého provozu 
dokončená mobilní aplikace Zabezpečte se, společně s ucelenými informacemi 
o tomto projektu pro širokou veřejnost, respektive pro občany naší země. Na 
této akci, která byla celoplošně vysílána hlavními televizními stanicemi, byl 
projekt, za cech jako odborného garanta a mobilní aplikaci s odkazem na 
databázi členů cechu – prezentován zastoupením mojí osoby. Kolega Petr Fráz 
byl v té době pracovně mimo ČR. 
Závěr roku pak patřil plánování dalších fází projektu Zabezpečte se II – pro rok 
2019 a 2020. A také přípravě školení auditorů ABŠ, které proběhlo 29.-31. 
Ledna 2019. 
Zbývá už jen doplnit, že cech také vydal 4 Mini zpravodaje, jako nový a ryze 
elektronický formát – klasických tištěných Zpravodajů. 
 
Je tedy za námi mnoho vykonané práce, ke které patří velký dík a uznání 
pracovitosti, pilnosti a mnoha úspěšným snahám o rozvoj naší organizace 
cechmistru Petru Frázovi. 
 
Tomáš Pospíšil – výkonný cechmistr CMZS, v. r. 


