Mise (poslání) národní značky kvality – Bezpečná země
Posláním národní značky kvality „Bezpečná země“ je služba spotřebiteli, podnikatelskému subjektu, státní
či nestátní organizaci, umožňující jednoduše a rychle identifikovat v okamžiku potřeby nebo nákupu kvalitní
certifikované produkty související se zabezpečením a ochranou lidského zdraví, majetku a dalších
hmotných hodnot v ČR. Zákaznickou a spotřebitelskou obcí je vyžadována a vyhledávána.

Vize národní značky kvality
Ø V roce 2025 bude trh ČR v oblasti dveřního a okenního hardwaru, bezpečnostních mechanických,
mechatronických, elektronických a kombinovaných produktů orientován na vysoce kvalitní
certifikované produkty označené národní značkou kvality.
Ø Propagace značky a edukace spotřebitelského trhu, tedy následná známost národní značky kvality,
redukuje přítomnost necertifikovaného nekvalitního zboží pochybného původu na českém trhu.
Ø Certifikace je unikátní, vychází z parametrů a kritérií platných evropských a národních norem a pro
národní značku kvality stanovuje další výběrová náročná kritéria.
Ø Certifikaci uděluje mezinárodně uznávaná nezávislá tuzemská certifikační autorita, která
nezávislými audity kontroluje stálost a udržitelnost certifikovaných parametrů výrobků v čase.
Ø Subjekty uvádějící produkty na trh ČR jsou díky působení národní značky kvality na spotřebitelský
trh motivováni k získání této certifikace k nabízeným produktům. Subjekty prodávající produkty pro
kvalitní zabezpečení majetku na trhu ČR organizované v zájmových sdruženích typu CMZS, MEZA
apod. prodávají a uvádějí na trh ČR pouze certifikované produkty se značkou Bezpečná země.
Ø Významní tuzemští a světoví výrobci od roku 2025 produkují výrobky kvalitního zabezpečení pro trh
ČR jen a pouze se značkou Bezpečná země.
Ø Značka Bezpečná země je respektována a podporována ze strany státních institucí a výrobky se
značkou Bezpečná země jsou preferovány ve veřejných zakázkách.
Ø Zakladatelé Národní značky kvality Bezpečná země pro produkty bezpečnostního průmyslu jsou
tradiční národní profesní odborné asociace, působící v oborech koncesované činnosti poskytování
technických služeb k ochraně majetku a osob: Cech MZS-ČR a Česká asociace výrobců zámků a
stavbeního kování (MEZA). Proto je zároveň nejvyšším cílem projektu prosazení legislativní
povinnosti certifikace Bezpečná země pro produkty u zakázek podléhajících veřejné soutěži do roku
2025.

