
I.  

Teze návrhu vyhlášky k provedení § 3 odst. 6 návrhu zákona o 

bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „návrh 

zákona“) 
 

Stanovení bezpečnostní odolnosti nebo klasifikace a druhů jednotlivých 

bezpečnostních zařízení, jejichž projektování, montáž, kontrola, údržba, 

revize nebo oprava je technickou službou a lze ji vykonávat pouze na 

základě licence udělené ministerstvem vnitra 
 

 

 Vyhláška stanoví, bezpečnostní odolnost nebo klasifikace a druhy jednotlivých 

bezpečnostních zařízení, jejichž projektování, montáž, kontrola, údržba, revize nebo oprava je 

technickou službou podle návrhu zákona a které je možno provádět pouze na základě licence 

udělené ministerstvem.  

 

Vyhláška bude obsahovat popis a vlastnosti: 

- jednotlivých bezpečnostní zařízení,  

- prvků a systémů  

spadajících do bezpečnostní činnosti technická služba, včetně jejich bezpečnostní odolnosti 

nebo klasifikace, jejichž projektování, montáž, kontrola, údržba, revize nebo oprava je 

technickou službou podle tohoto zákona. 

 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o vysoce sofistikované činnosti, bude využito při 

tvorbě vyhlášky indikativních odkazů na příslušné technické normy ve smyslu článku 45a 

Legislativních pravidel vlády.  

 To umožní jednoznačně stanovit s použitím odkazů na příslušné technické normy, jaké 

činnosti a ve vztahu k čemu může vykonávat pouze držitel licence podle návrhu zákona 

 Jedině takové činnosti tedy budou vykonávány výhradně držiteli licence, všechny 

ostatní, byť je příslušná technická norma také upravuje, budou moci vykonávat běžní řemeslní 

živnostníci nebo osoby svépomocí. Nebude tak nutné, aby každý řemeslník nebo vlastník 

objektu instalující do objektu okna nebo běžné (ne vysoce bezpečnostní) dveře byl držitelem 

licence od ministerstva vnitra. 

 

II. 

 

Teze návrhu vyhlášky k provedení § 35 odst. 4 návrhu zákona o 

bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů  

(zdravotní způsobilost) 
 

 

Návrh vyhlášky ministerstva zdravotnictví stanoví seznam nemocí, vad nebo stavů, 

které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost osoby k vydání licence nebo výkonu 
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soukromé bezpečnostní činnosti, jakož i druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek, včetně 

rozsahu odborných vyšetření, postupy při jejich zajišťování a provádění, případy, kdy se 

nevyžaduje výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele pro potřeby 

posouzení zdravotní způsobilosti, náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a 

náležitosti lékařského posudku. 

 

Seznam nemocí, vad nebo stavů 

 

Východiskem bude vyhláška Ministerstva vnitra č. 444/2008 Sb., o zdravotní 

způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie (případně 

nová vyhláška upravující předmětnou oblast, v souvislosti s vývojem legislativních prací 

spojených s aktuální novelou zákona o obecní policii a předpisů souvisejících) s tím rozdílem, 

že vyhláška bude reflektovat existenci výkonu 5 druhů bezpečnostních činností a z toho 

vyplývající odlišnost zdravotních nároků na ně kladených. Za zdravotně způsobilou nebude 

uznána osoba, u které byly zjištěny (s přihlédnutím k charakteru bezpečnostní činnosti, kterou 

osoba hodlá vykonávat, vykonává nebo vykonávala) zejména 

 

1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických, 

2. závažné organicky a symptomaticky podmíněné poruchy osobnosti a chování, 

3. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma 

ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace), 

a) nadměrné požívání alkoholu a zneužívání jiných psychoaktivních látek ovlivňujících 

bezprostředně (v pracovní době) a opakovaně (více než jednou) schopnost výkonu 

práce, 

b) aktivní závislost na alkoholu nebo jiných návykových psychotropních látkách, 

c) reziduální stavy a psychotické poruchy s pozdním začátkem vyvolané účinkem 

alkoholu nebo jiných návykových psychoaktivních látek (porucha osobnosti nebo 

chování, psychotické reminiscence, amnestický syndrom, demence), 

4. trvající (chronické) nebo recidivující psychotické poruchy vnímání a myšlení, především 

schizofrenie, schizotypní porucha, porucha s bludy, schizoafektivní porucha, mentální 

retardace, 

5. trvající nebo recidivující psychotické poruchy nálady, především periodická mánie s 

psychotickými příznaky, bipolární afektivní porucha s manickými nebo depresivními 

fázemi s psychotickými příznaky, periodická depresivní porucha s depresivními fázemi s 

psychotickými příznaky. 

 

Lékařské prohlídky 

 

 před vstupem do zaměstnání/zahájením výkonu bezpečnostní činnosti (dále jen 

„vstupní prohlídka“), 

 v průběhu zaměstnání/výkonu bezpečnostní činnosti (dále jen „periodická prohlídka“), 

 při ukončení zaměstnání/výkonu bezpečnostní činnosti (dále jen „výstupní 

prohlídka“), 

 v mimořádných případech (dále jen „mimořádná prohlídka“). 
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 četnost prohlídek – bude stanovena zvlášť pro fyzickou osobu, která je 

provozovatelem, popřípadě členem statutárního orgánu, vedoucím odštěpného závodu 

nebo odpovědným zástupcem provozovatele a vykonává bezpečnostní činnost, pro 

kterou musí být zdravotně způsobilá, nebo zaměstnance provozovatele vykonávající 

bezpečnostní činnost. 

 

Zjišťované skutečnosti  

 

Při lékařské prohlídce se bude zjišťovat zdravotní stav posuzované osoby. Při vstupní 

nebo periodické prohlídce se bude dále vycházet z informací obsažených ve výpisu ze 

zdravotnické dokumentace vedené příslušným lékařem podle návrhu zákona. 

 

Náležitosti výpisu ze zdravotnické dokumentace, obsah lékařského posudku 

 

Obsah bude obdobný, jako je tomu v případě příloh č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a 

strážníka obecní policie, resp. s aktuální podobou zdravotnické dokumentace. 

 

Doba platnosti lékařského posudku a náležitosti posudku  

 

Platnost lékařského posudku skončí nejpozději v den, kdy měla být provedena 

periodická prohlídka, v den, ke kterému byl stanoven termín provedení mimořádné prohlídky, 

nebo v den uvedený v lékařském posudku. Při návrhu vyhlášky bude vycházeno ze stávající 

pracovně lékařské praxe, a proto vyhlášku vytvoří společně ministerstvo vnitra spolu 

s ministerstvem zdravotnictví, aby nedocházelo k nedůvodným odchylkám od stávající 

zavedené pracovně lékařské posudkové praxe. 

 

Posuzování zdravotní způsobilosti nebudou podrobeni všichni, na které návrh 

zákona dopadá. Zdravotní způsobilost bude vyžadována pouze v případě, že osoba 

(provozovatel, zaměstnanec, případně jiná osoba) bude přímo vykonávat určitou 

bezpečnostní činnost, pro jejíž výkon je zároveň nezbytné, aby disponovala určitými 

fyzickými a psychickými předpoklady. Tím v žádném případě není omezena možnost i 

nadále zaměstnávat osoby se zdravotním omezením (postižením), tak jako tomu je dnes. 

Zdravotní způsobilost osoby vykonávající bezpečnostní činnost (držitele zbrojního 

průkazu skupiny D), při níž bude vybaven střelnou zbraní se však i nadále bude 

posuzovat podle právní úpravy na úseku zbraní a střeliva. 

 

 

III. 

 

Teze návrhu prováděcí vyhlášky 

k provedení § 40 odst. 5 návrhu zákona (požadavky kladené na psa a 

ověřování způsobilosti psa při výkonu bezpečnostní činnosti)  
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a k provedení § 41 odst. 3, § 43 odst. 2 a § 49 odst. 2 (stanovení náležitostí 

seznamu všech osob vykonávajících soukromou bezpečnostní činnost, 

událostí, míst a smluv) 

 

 Návrh vyhlášky stanoví  

1. požadavky kladené na psa pro výkon bezpečnostní činnosti, 

2. způsob ověřování způsobilosti psa používaného při výkonu bezpečnostní činnosti ostraha 

majetku a osob, soukromých detektivů a převoz věcí nadměrné hodnoty, 

3. náležitosti seznamu zaměstnanců, náležitosti seznamu událostí, náležitosti seznamu 

střežených míst a náležitosti seznamu smluv. 

 

Ad 1. a 2. 

 Bude požadováno, aby používaný pes měl zkoušku všestranného výcviku psa prvního 

stupně (ZVV 1) anebo zkoušku psa obranáře prvního stupně (ZPO 1) podle Národního 

zkušebního řádu Českého kynologického svazu nebo mezinárodní zkoušku pracovního psa 

(IPO 2) podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní 

zkoušku psa stopaře, které bude možno získat na zkouškách pořádaných a organizovaných 

podle předpisů sportovní kynologie v České republice. Budou uznávány jak zkoušky 

pořádané Českým kynologickým svazem, tak Moravskoslezským kynologickým svazem, 

případně další kynologickou organizací, která je kolektivním členem Českomoravské 

kynologické unie, a naopak nebudou moci být uznány zkoušky lovecké upotřebitelnosti 

organizované ČMMJ, z. s. 

 

Zjišťované skutečnosti 

 

 Nesloží-li pes jednu z výše uvedených zkoušek na zkouškách a soutěžích pořádaných 

v České republice k tomu oprávněnými sportovními kynologickými organizacemi, může 

majitel požádat o přezkoušení psa u Policie České republiky. Policie České republiky má 

dlouholetou zkušenost s ověřováním způsobilosti služebních psů, zejména městské a obecní 

policie. Stejným způsobem bude postupováno i při ověřování způsobilosti psa, který bude 

používán při výkonu bezpečnostní činnosti ostraha majetku a osob, soukromých detektivů a 

převoz hotovosti a cenin provozovatelem soukromé bezpečnostní služby nebo jeho 

zaměstnancem. Při ověřování způsobilosti psa Policií České republiky budou dodržena 

příslušná ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména pak ustanovení § 4 odst. 3, které soukromým bezpečnostním 

službám neumožňuje výcvik a použití psů vychovaných k agresivitě vůči člověku. Návrh 

vyhlášky upraví seznam a popis předmětů, ze kterých se bude ověření způsobilosti psa 

skládat, tak, aby pokud možno co nejlépe odpovídalo ověření praktickému výkonu služby. 

Smyslem bude vyloučit z výkonu bezpečnostní činnosti psy labilní a agresivní. 

 

Stanovení minimálního věku 
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 Návrh vyhlášky upraví, že ověření způsobilosti Policií České republiky může být 

provedeno nejdříve po dosažení 24 měsíců věku psa. (Na rozdíl od zkušebních řádů bude věk 

stanoven až po dovršení 24 měsíců – zkušební řády připouští i věk nižší – tím bude 

umožněno, aby se pes pokusil získat „upotřebitelnost“ při sportovní kynologii, jejíž zkušební 

řády rovněž odpovídají potřebě služební kynologie, čímž nebude docházet k přemrštěnému 

zatěžování Policie České republiky při ověřování způsobilosti psa.) 

 

Četnost a periodicita zkoušek 

 Bude stanoveno, že pes, který složil výše uvedené zkoušky u organizací zabývajících 

se sportovní kynologií, nebude muset po absolvování zkoušek již žádné zkoušky opakovat. U 

psů, jejichž ověření způsobilosti bude prováděno Policií České republiky, bude nutno zkoušku 

každé tři roky opakovat. 

 

Stanovení výše úplaty 

 

 Návrh vyhlášky stanoví výši úplaty, kterou bude moci Policie České republiky za 

ověření způsobilosti psa požadovat. Vzhledem k tomu, že startovné na zkouškách a soutěžích 

Českého kynologického svazu a Moravskoslezského kynologického svazu se pohybuje 

v rozpětí 1.000,- až 2.500,- Kč, bude částka stanovena v tomto rozmezí. 

 

Ad 3.  

 Návrh vyhlášky stanoví povinné náležitosti, které bude muset obsahovat seznam 

vedený provozovatelem a který musí podle § 41 odst. 3, § 43 odst. 2 a § 49 odst. 2 (stanovení 

náležitostí seznamu osob vykonávajících soukromou bezpečnostní činnost, událostí, míst a 

smluv) provozovatel vést. Bude se jednat o minimální náležitosti, avšak takové, které umožní 

identifikovat například konkrétní zaměstnance. Například, bude-li provozovatel zaměstnávat 

dva Josefy Nováky, bude nezbytné rokem narození, popřípadě bydlištěm je od sebe odlišit. 

Nebude-li zaměstnávat osoby stejného jména a příjmení, bude postačovat v případě seznamu 

zaměstnanců pouze jméno a příjmení osoby s uvedením místa, kde který den osoba 

vykonávala strážní službu. 

 

 Návrh vyhlášky bude zpracován tak, aby minimalizoval zátěž a aby náležitosti 

postačovaly k dostatečné identifikaci a nemohlo dojít k záměně osob, událostí, smluv nebo 

míst. 
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