
1 
 

III. 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne                   2019 

o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST 

 
Hlava I 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon upravuje  

a) podmínky výkonu bezpečnostní činnosti za účelem podnikání1) (dále jen „soukromá 
bezpečnostní činnost“),  

b) podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu a  

c) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a dalších orgánů vykonávajících 
státní správu na úseku bezpečnostní činnosti. 

 (2) Tento zákon se nevztahuje na kategorie pracovních činností spočívajících v 
kontrole příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdeji 
klíčů a další činnosti zajišťující provoz vrátnice nebo informačního stanoviště. 

 

Hlava II 

Výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

Díl 1 

Soukromá bezpečnostní činnost  

 

§ 2 

                                                 
1) § 421 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Základní podmínka výkonu soukromé bezpečnostní činnosti  

(1) Vykonávat soukromou bezpečnostní činnost může jen fyzická osoba nebo obchodní 
korporace, která je držitelem rozhodnutí o udělení licence (dále jen „provozovatel“). 

(2) Rozhodnutí o udělení licence vydává ministerstvo na žádost. 

(3) Licence se rozlišují podle druhu vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti do 
skupin 

a) licence skupiny A k ochraně osoby a majetku,  

b) licence skupiny B k ochraně majetku ve zvláštních případech,  

c) licence skupiny C služba soukromého detektiva, 

d) licence skupiny D převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě převyšující 
5 000 000 Kč (dále jen „převoz věcí mimořádné hodnoty“),  

e) licence skupiny E technická služba k ochraně osob a majetku (dále jen „technická služba“), 
nebo 

f) licence skupiny F bezpečnostní poradenství. 
 

§ 3 

Další podmínky výkonu soukromé bezpečnostní činnosti  

(1) Rozhodnutí o udělení licence se vydává na dobu 10 let, není-li požadováno vydání 
licence na dobu kratší. 

(2) Oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost vzniká dnem nabytí právní 
moci rozhodnutí o udělení licence nebo dnem v něm uvedeným. Bylo-li rozhodnutí o udělení 
licence vydáno pro provozovatele, který se povinně zapisuje do obchodního rejstříku a není 
dosud v obchodním rejstříku zapsán, vzniká oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní 
činnost dnem následujícím po dni zápisu do tohoto rejstříku nebo pozdějším dnem uvedeným 
v rozhodnutí o udělení licence. 

(3) Doba, na kterou je licence vydána, nesmí být zadávací nebo kvalifikační podmínkou 
zadávacího řízení nebo soutěže podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek. 

 

Obsahové náplně licence 

§ 4  

Ochrana osoby a majetku a ochrana majetku 

ve zvláštních případech 

 (1) Ochranou osoby a majetku podle licence skupiny A je 
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a) ochrana osoby a s tím souvisejících práv chráněné osoby v rozsahu stanoveném touto 
osobou, jejím zákonným zástupcem nebo opatrovníkem a uvedeném ve smlouvě o výkonu 
soukromé bezpečnostní činnosti, 

b) ochrana majetku a s chráněným majetkem souvisejících práv stanovených jeho vlastníkem 
nebo jinou vlastníkem určenou osobou v rozsahu smlouvy o výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti nebo jimi stanoveného vnitřního pokynu, 

c) zajišťování pořádku v místě konání veřejného shromáždění nebo sportovní, kulturní anebo 
jiné společenské akce,  

d) provoz a obsluha zabezpečovacího systému, dohledového a poplachového přijímacího 
centra nebo jeho části a vyhodnocování narušení střeženého objektu nebo místa, nebo 

e) převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě nepřevyšující 5 000 000 Kč nebo 
doprovod takového převozu, a 

f) další činnosti vymezené kvalifikačními standardy profesních kvalifikací v rámci Národní 
soustavy kvalifikací podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
(dále jen „Národní soustava kvalifikací“), zejména pro povolání strážný, psovod 
bezpečnostní služby a odvozená povolání psovodů, pracovník dohledového centra, 
bezpečnostní referent, bezpečnostní manažer v obchodě a službách, případně dalších 
povolání v oboru kvalifikace právo, právní a veřejnosprávní činnost.  

(2) Ochrana majetku ve zvláštních případech podle licence skupiny B je činnost podle 
odstavce 1 písm. b) až f), která je zaměřená na objekty a místa, kde lze předpokládat zvýšené 
nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku osob.  

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální hodinovou cenu výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti podle odstavce 1 a 2. 

 
§ 5 

Služba soukromého detektiva 

 Službou soukromého detektiva podle licence skupiny C je 

a) hledání věci nebo osoby,  

b) získávání informace o fyzické a právnické osobě v rozsahu vymezeném tímto zákonem 
nebo o jejích majetkových poměrech, 

c) opatřování informace v rozsahu vymezeném tímto zákonem nebo věci, která slouží 
k prokázání určité skutečnosti nebo jako důkazní prostředek v řízení před soudem nebo 
správním orgánem, nebo 

d) zjišťování jednání ohrožujícího obchodní tajemství, a  

e) další činnosti vymezené kvalifikačními standardy profesních kvalifikací, v rámci Národní 
soustavy kvalifikací zejména pro povolání vedoucí detektiv, detektiv zpravodajský 
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pracovník, detektiv pro prošetřování událostí, detektiv koncipient, případně dalších 
povolání v oboru kvalifikace právo, právní a veřejnosprávní činnost. 

 

§ 6 

Převoz věcí mimořádné hodnoty 

 Převozem věcí mimořádné hodnoty podle licence skupiny D je jejich přeprava, ochrana 
v souvislosti s převozem a ochrana při doprovodu takového převozu, a v souvislosti 
s převozem hotovosti její ukládání, počítání, ověřování, zpracování, výměna nebo směna a 
další činnosti vymezené kvalifikačními standardy profesních kvalifikací v rámci Národní 
soustavy kvalifikací, zejména pro povolání bezpečnostní referent, pracovník převozu finanční 
hotovosti a cenin, případně dalších povolání v oboru kvalifikace právo, právní a 
veřejnosprávní činnost.  
 

§ 7 

Technická služba 

(1) Technickou službou podle licence skupiny E je výkon soukromé bezpečnostní 
činnosti spočívající v 

a) projektování, montáži, kontrole, údržbě, revizi nebo opravě bezpečnostních prvků, 
bezpečnostních zařízení a systémů stanovené bezpečnostní odolnosti nebo klasifikace, 
zejména 

1. otvorových výplní, bezpečnostních úschovných objektů a ostatních mechanických 
zábran,  

2. poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému,  
3. kamerového dohledového systému,  
4. zabezpečovacího systému sloužícího ke kontrole vstupu, nebo 
5. dohledového a poplachového přijímacího centra zajišťujícího dálkový přenos 

informace o podezření ze spáchání protiprávního jednání, který může vyvolat zásah 
osoby vykonávající bezpečnostní činnost nebo orgánu veřejné moci, nebo 

b) nouzovém otevírání bytu, nebytového prostoru nebo dalších objektů a věcí zabezpečených 
podle písmena a). 

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou bezpečnostní odolnost nebo klasifikaci a druhy 
jednotlivých bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů podle odstavce 1, 
jejichž projektování, montáž, kontrola, údržba, revize nebo oprava je technickou službou 
podle tohoto zákona. 

 
§ 8 

Bezpečnostní poradenství 

  (1) Bezpečnostním poradenstvím podle licence skupiny F je   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAY7FT7GA)



5 
 

a) školící činnost v oboru bezpečnostní činnosti,  

b) poradenská, analytická, projekční a posudková činnost mající přímou souvislost s výkonem 
bezpečnostní činnosti nebo v oblasti ochrany informací, krizového řízení nebo havarijního 
plánování, nebo 

c) činnost spočívající v dodavatelském zajišťování služeb v oblasti informační a kybernetické 
bezpečnosti, a 

d) další činnosti vymezené kvalifikačními standardy profesních kvalifikací v rámci Národní 
soustavy kvalifikací, zejména pro povolání bezpečnostní manažer v obchodě a službách, 
bezpečnostní konzultant, bezpečnostní referent, případně dalších povolání v oboru 
kvalifikace právo, právní a veřejnosprávní činnost. 

(2) Za bezpečnostní poradenství se nepovažují činnosti uvedené v odstavci 1, pokud 
jsou vykonávány v souvislosti se soukromou bezpečnostní činností podle § 4 až 7.  

 
§ 9 

Dočasný výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Provozovatel soukromé bezpečnostní činnosti, který nemá sídlo na území České 
republiky, smí vykonávat soukromou bezpečnostní činnost i bez licence, pokud je 
vykonávána dočasně, příležitostně nebo ojediněle. Zda je soukromá bezpečnostní činnost 
vykonávána dočasně, příležitostně nebo ojediněle, se posuzuje zejména s ohledem na dobu 
trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost výkonu soukromé bezpečnostní činnosti na území 
České republiky. 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna před tím, než začne vykonávat soukromou 
bezpečnostní činnost na území České republiky, písemně oznámit tuto skutečnost 
ministerstvu. Oznámení obsahuje 

a) obchodní firmu, bydliště nebo sídlo, popřípadě umístění nebo sídlo odštěpného závodu, kde 
je vykonávána soukromá bezpečnostní činnost (dále jen „odštěpný závod“),  

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a státní občanství osoby, která má 
vykonávat soukromou bezpečnostní činnost na území České republiky, 

c) druh soukromé bezpečnostní činnosti podle tohoto zákona, která má být vykonávána,  

d) místo výkonu soukromé bezpečnostní činnosti a 

e) dobu, po kterou má být soukromá bezpečnostní činnost na území České republiky 
vykonávána. 

(3) Dospěje-li ministerstvo z podaného oznámení podle odstavce 2 k závěru, že se 
nejedná o dočasný, příležitostný nebo ojedinělý výkon soukromé bezpečnostní činnosti na 
území České republiky, vyzve osobu uvedenou v odstavci 1 k podání žádosti o vydání licence 
podle § 16 nebo 19. Výkon soukromé bezpečnostní činnosti v době od podání oznámení podle 
odstavce 2 do doby výzvy ministerstva podle věty první se nepovažuje za výkon soukromé 
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bezpečnostní činnosti bez licence, požádá-li osoba uvedená v odstavci 1 do 10 dnů od 
doručení výzvy ministerstva o vydání licence.  

 

Díl 2 

Podmínky vydání licence a náležitosti žádosti 

§ 10 

Podmínky vydání licence fyzické osobě 

(1) Rozhodnutí o udělení licence se vydá fyzické osobě, pokud  

a)  dosáhla věku 21 let, 

b)  je plně svéprávná, 

c)  je bezúhonná, 

d)  je spolehlivá, 

e)  je odborně způsobilá, není-li dále stanoveno jinak, 

f)  je bezdlužná,  

g) je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo pokud při podnikání ke svému jménu nepřipojuje 
dodatek vzbuzující klamavý dojem, že jde o orgán veřejné moci, a 

h) v posledních 5 letech před podáním žádosti o vydání licence jako provozovatel, člen 
statutárního orgánu, vedoucí odštěpného závodu nebo odpovědný zástupce závažným 
způsobem nebo opakovaně neporušila povinnost stanovenou tímto zákonem, neohrozila 
zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy České republiky, veřejný pořádek nebo 
bezpečnost osob nebo majetku. 

(2) V případě, že fyzická osoba není odborně způsobilá podle odstavce 1 písm. e), lze 
rozhodnutí o udělení licence vydat, jen pokud prokáže, že ustanovila odpovědného zástupce.  

(3) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a h) musí splňovat i vedoucí 
odštěpného závodu.  

 
§ 11  

Podmínky vydání licence české obchodní korporaci 

(1) Rozhodnutí o udělení licence se vydá české obchodní korporaci, pokud 

a) členem jejího statutárního orgánu není právnická osoba, 

b) každá fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, 

1. dosáhla věku 21 let, 

2. je plně svéprávná, 
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3. je bezúhonná, 

4. je spolehlivá, 

5. je bezdlužná, 

6. v posledních 5 letech před podáním žádosti o vydání licence jako provozovatel, člen 
statutárního orgánu, vedoucí odštěpného závodu nebo odpovědný zástupce závažným 
způsobem nebo opakovaně neporušila povinnost stanovenou tímto zákonem, neohrozila 
zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy České republiky, veřejný pořádek nebo 
bezpečnost osob nebo majetku, 

c) je bezúhonná, 

d) je odborně způsobilá,  

e) je bezdlužná a 

f) jsou doloženy údaje o totožnosti všech jejích společníků nebo členů, a o totožnosti jí 
ovládající osoby nebo osob, jde-li o obchodní korporaci ovládánou. 

(2) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) musí splňovat i vedoucí odštěpného 
závodu. 

 
§ 12 

Podmínky vydání licence založené obchodní korporaci 

(1) Rozhodnutí o udělení licence lze vydat i pro obchodní korporaci, která byla založena 
podle zákona o obchodních korporacích a není dosud zapsána v obchodním rejstříku, na 
základě žádosti osoby nebo osob, které jsou oprávněny podat návrh na zápis založené 
obchodní korporace do obchodního rejstříku. 

(2) Podmínky stanovené v § 11 odst. 1 písm. a) a b) musí splňovat osoby, které se mají 
stát členy statutárního orgánu zápisem obchodní korporace do obchodního rejstříku. 
Podmínky stanovené v § 11 odst. 1 písm. c) a e) nejsou v řízení o vydání licence založené 
obchodní korporaci předmětem řízení. Údaje uvedené v § 11 odst. 1 písm. f) se uvádějí u 
zakladatelů, pokud neplynou z přiloženého zakladatelského právního jednání. Podmínku 
odborné způsobilosti musí splňovat fyzická osoba, která se dnem zápisu založené obchodní 
korporace do obchodního rejstříku stane členem jejího statutárního orgánu nebo odpovědným 
zástupcem. 

 
§ 13 

Podmínky vydání licence zahraniční obchodní korporaci 

(1) Rozhodnutí o udělení licence lze vydat zahraniční obchodní korporaci, pokud 
splňuje podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. b) až f). 

(2) Podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až f) a h) musí splňovat 
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a) vedoucí závodu zahraniční korporace, je-li v něm vykonávána soukromá bezpečnostní 
činnost, nebo 

b) vedoucí odštěpného závodu 

umístěného na území České republiky nebo majícího sídlo na území České republiky. 
 

§ 14 

Odborná způsobilost obchodní korporace 

Obchodní korporace je odborně způsobilá, pokud splňuje podmínku odborné 
způsobilosti alespoň jeden člen statutárního orgánu nebo ustanovený odpovědný zástupce. 

 
§ 15 

Odpovědný zástupce 

(1) Provozovatel může vykonávat soukromou bezpečnostní činnost prostřednictvím 
ustanoveného odpovědného zástupce.  

(2) Odpovědným zástupcem lze ustanovit fyzickou osobu, která 

a) dosáhla věku 21 let, 

b) je plně svéprávná, 

c) je bezúhonná, 

d) je spolehlivá, 

e) je odborně způsobilá, 

f) je bezdlužná, 

g) je v základním pracovněprávním vztahu s postavením vedoucího zaměstnance k žadateli o 
vydání licence nebo provozovateli; podmínka základního pracovněprávního vztahu neplatí, 
pokud odpovědným zástupcem je člen statutárního orgánu, společník na základě smlouvy 
s obchodní korporací nebo člen družstva s povinným pracovním vztahem anebo manžel 
nebo registrovaný partner žadatele o vydání licence nebo provozovatele, a 

h) v posledních 5 letech před ustanovením odpovědným zástupcem jako provozovatel, člen 
statutárního orgánu, vedoucí odštěpného závodu nebo odpovědný zástupce, závažným 
způsobem nebo opakovaně neporušila povinnost stanovenou tímto zákonem, neohrozila 
zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy České republiky, veřejný pořádek nebo 
bezpečnost osob nebo majetku. 

(3) Nikdo nesmí vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než jednoho 
provozovatele; to neplatí, jestliže provozovatelé tvoří koncern. 

(4) Odpovědným zástupcem provozovatele, který je obchodní korporací, nemůže být 
člen správní rady, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této obchodní korporace.  
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Náležitosti žádosti o vydání licence 

§ 16 

(1) Fyzická osoba v žádosti o vydání licence vedle obecných náležitostí žádosti dále 
uvede 

a)  druh soukromé bezpečnostní činnosti, kterou má vykonávat,  

b)  dobu, na kterou žádá o vydání licence, je-li tato doba kratší než 10 let, a  

c)  den, od kterého má vzniknout oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost, 
nemá-li vzniknout dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. 

(2) Fyzická osoba k žádosti o vydání licence připojí 

a) doklad prokazující její odbornou způsobilost, pokud nemá vykonávat soukromou 
bezpečnostní činnost prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, 

b) čestné prohlášení potvrzující její dosavadní bezpečnostní praxi,  

c) čestné prohlášení potvrzující její spolehlivost a 

d) doklad prokazující její bezdlužnost. 

(3) Fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce, v žádosti také uvede jméno, 
popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu odpovědného zástupce. Dále 
k žádosti připojí doklady a čestná prohlášení uvedené v odstavci 2 týkající se odpovědného 
zástupce. 

 
§ 17 

(1) Česká obchodní korporace v žádosti o vydání licence vedle obecných náležitostí 
žádosti dále uvede 

a)  umístění nebo sídlo odštěpného závodu, je-li zřízen, 

b)  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a státní občanství 
fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu, popřípadě vedoucím odštěpného 
závodu, 

c)  druh soukromé bezpečnostní činnosti, kterou má vykonávat,  

d)  dobu, na kterou žádá o vydání licence, je-li tato doba kratší než 10 let, a 

e)  den, od kterého má vzniknout oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost, 
nemá-li vzniknout dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. 

(2) Česká obchodní korporace k žádosti o vydání licence připojí doklady a čestná 
prohlášení uvedené v § 16 odst. 2 týkající se fyzické osoby, která je členem statutárního 
orgánu obchodní korporace, popřípadě vedoucím odštěpného závodu, doklad prokazující její 
bezúhonnost a doklad prokazující její bezdlužnost. 
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 (3) Česká obchodní korporace, která ustanoví odpovědného zástupce, v žádosti uvede 
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu odpovědného 
zástupce. Dále k žádosti připojí doklady a čestná prohlášení uvedené v § 16 odst. 2 týkající se 
odpovědného zástupce. 

 
 

§ 18 

(1) Žadatel o vydání licence pro založenou obchodní korporaci v žádosti o vydání 
licence uvede 

a)  obchodní firmu a sídlo uvedené v zakladatelském právním jednání, 

b)  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a státní občanství 
fyzické osoby, která se má stát členem statutárního orgánu, 

c)  druh soukromé bezpečnostní činnosti, kterou má vykonávat,  

d)  dobu, na kterou žádá vydání licence, je-li tato doba kratší než 10 let, a 

e)  den, od kterého má vzniknout oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost, 
nemá-li vzniknout dnem následujícím po dni zápisu do obchodního rejstříku.  

(2) Žadatel k žádosti o vydání licence připojí zakladatelské právní jednání, popřípadě 
další doklady prokazující založení obchodní korporace, doklady a čestná prohlášení uvedené 
v § 16 odst. 2 týkající se fyzické osoby, která se má stát členem statutárního orgánu obchodní 
korporace, a dále doklad prokazující, že obchodní korporace bude splňovat po svém vzniku 
odbornou způsobilost. 

(3) Má-li mít obchodní korporace odpovědného zástupce, v žádosti uvede žadatel 
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu osoby, která má být 
odpovědným zástupcem. Dále k žádosti připojí doklady a čestná prohlášení uvedené v § 16 
odst. 2 týkající se odpovědného zástupce. 

 
§ 19 

(1) Zahraniční obchodní korporace v žádosti o vydání licence vedle obecných 
náležitostí žádosti dále uvede 

a) umístění nebo sídlo odštěpného závodu nebo závodu, je-li zřízen, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a státní občanství 
osoby, která je členem statutárního orgánu, popřípadě vedoucím odštěpného závodu, 

c) druh soukromé bezpečnostní činnosti, která má být vykonávána,  

d) místo výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, 

e) dobu, na kterou žádá o vydání licence, je-li tato doba kratší než 10 let, a 

f) den, od kterého má vzniknout oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost, 
nemá-li vzniknout dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.  
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(2) Zahraniční obchodní korporace k žádosti o vydání licence připojí doklady a čestná 
prohlášení uvedené v § 16 odst. 2 týkající se fyzické osoby, která je členem statutárního 
orgánu obchodní korporace, popřípadě vedoucím odštěpného závodu.  

(3) Zahraniční obchodní korporace, která ustanoví odpovědného zástupce, v žádosti 
uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu odpovědného 
zástupce. Dále k žádosti připojí doklady a čestná prohlášení uvedené v § 16 odst. 2 týkající se 
odpovědného zástupce. 

  

Díl 3 

 Řízení    

§ 20 

Postup v řízení 

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o vydání licence do 90 dnů ode dne doručení 
žádosti. 

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu po zahájení řízení vyžádá informaci 
zpravodajských služeb a vyjádření Policie České republiky k osobám podle § 16 až 19, 
uvedeným v žádosti o vydání licence. Dotčený orgán předá informace nebo se vyjádří do 45 
dnů ode dne doručení žádosti ministerstva. Z předané informace nebo vyjádření musí být 
zřejmé, zda dotčený orgán s vydáním licence souhlasí nebo nesouhlasí. Nevyjádří-li se 
dotčený orgán do 45 dnů ode dne doručení žádosti ministerstva, platí, že s vydáním licence 
souhlasí. 

 
§ 21 

Zamítnutí žádosti 

Ministerstvo žádost o vydání licence zamítne, jestliže  

a) žadatel nesplňuje podmínky pro vydání licence,  

b) na základě předané informace nebo vyjádření podle § 20 nebo na základě vlastních 
poznatků je důvodná obava, že by vydáním licence došlo k závažnému ohrožení 
zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů České republiky, veřejného pořádku 
nebo bezpečnosti osob anebo majetku, nebo 

c) bylo v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti pravomocně rozhodnuto o úpadku2) 
žadatele. 

 
§ 22 

Náležitosti licence 

                                                 
2) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozhodnutí o udělení licence mimo náležitosti stanovené pro rozhodnutí správním 
řádem obsahuje 

a) dobu, na kterou je vydána, je-li tato doba kratší než 10 let, 

b) druh soukromé bezpečnostní činnosti vykonávané provozovatelem,  

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu odpovědného 
zástupce, je-li ustanoven, a 

d) den, od kterého vznikne oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost, 
nevznikne-li toto oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nebo 
dnem následujícím po dni zápisu do obchodního rejstříku.  

 

Díl 4 

Postup po vydání licence 

§ 23 

Oznamovací povinnost 

Provozovatel je povinen ministerstvu bezodkladně oznámit  

a) změny všech skutečností uvedených v žádosti o vydání licence, které písemně doloží, 

b) záměr ustanovit odpovědného zástupce, není-li ustanoven již při podání žádosti o vydání 
licence,  

c) den ukončení činnosti odpovědného zástupce nebo jeho změnu, 

d) den ukončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 
 

§ 24 

Změna licence 

(1) Ministerstvo rozhodne o změně rozhodnutí o udělení licence na žádost 
provozovatele a doložení změny skutečností uvedených v předchozí žádosti o vydání licence 
provozovatelem.  

(2) Ministerstvo provede změnu licence i bez návrhu provozovatele, pokud se jedná o 
změny a doplnění již zapsané v základních registrech podle zákona o základních registrech 
nebo v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel a rodných 
číslech, pokud je provozovatel občanem České republiky, anebo v informačním systému 
cizinců podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, pokud je provozovatel 
cizincem. Změny a doplnění údajů získaných ze základních registrů nebo informačních 
systémů zapíše ministerstvo bez zbytečného odkladu do příslušné evidence. 

§ 25 

Pozastavení licence 
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(1) Provozovatel, který nemůže vykonávat soukromou bezpečnostní činnost sám a 
ustanovený odpovědný zástupce provozovatele přestane vykonávat funkci nebo splňovat 
některou z podmínek stanovených pro výkon této funkce, musí ve lhůtě do 3 měsíců ustanovit 
nového odpovědného zástupce a v téže lhůtě požádat ministerstvo o změnu odpovědného 
zástupce. 

(2) Provozovatel může do doby nabytí právní moci rozhodnutí o změně odpovědného 
zástupce v rozhodnutí o udělení licence činit bezodkladné úkony, jejichž cílem je plnění 
povinností vyplývajících z uzavřených smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

(3) Nesplní-li provozovatel povinnost podle odstavce 1, ministerstvo rozhodne o 
pozastavení právních účinků licence, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o změně 
odpovědného zástupce v licenci. 

(4) Po dobu pozastavení právních účinků rozhodnutí o udělení licence nesmí 
provozovatel vykonávat soukromou bezpečnostní činnost. 

(5) Ministerstvo rozhodne o žádosti o ustanovení odpovědného zástupce do 90 dnů ode 
dne doručení žádosti po předání informací od zpravodajských služeb a po vyjádření Policie 
České republiky. 

 
§ 26 

Pokračování ve výkonu soukromé bezpečnostní činnosti  při úmrtí provozovatele, 
prohlášení provozovatele za mrtvého nebo přeměně obchodní korporace 

(1) Zemře-li provozovatel nebo je-li prohlášen za mrtvého, může být pokračováno ve 
výkonu soukromé bezpečnostní činnosti jen za podmínek stanovených v § 13 zákona o 
živnostenském podnikání. 

(2) Pro přeměnu, fúzi nebo rozdělení obchodní korporace se použije § 14 zákona o 
živnostenském podnikání upravující pokračování v podnikání při fúzi nebo rozdělení 
obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu jmění na společníka postupem podle 
jiného právního předpisu přiměřeně. 

 
§ 27 

Zánik a odnětí licence 

(1) Licence zaniká  

a) uplynutím doby, na kterou byla vydána, 

b) dnem ukončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti uvedeným v oznámení 
provozovatele podle § 23 písm. d),  

c) dnem zániku jejího držitele, dnem úmrtí jejího držitele nebo dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení jejího držitele za mrtvého, pokud není ve výkonu 
soukromé bezpečnostní činnosti pokračováno podle § 26, 
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d) uplynutím lhůty 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence, pokud 
byla licence vydána pro osobu, která se povinně zapisuje do obchodního rejstříku, a v této 
lhůtě nebyl podán návrh na její zápis do obchodního rejstříku, 

e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis osoby, pro niž 
byla licence vydána, do obchodního rejstříku, 

f) uplynutím 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o odmítnutí návrhu na 
zápis osoby, pro niž byla licence vydána, do obchodního rejstříku, není-li v této lhůtě 
podán nový návrh na zápis, nebo 

g) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence. 

(2) Ministerstvo rozhodne o odnětí licence,  

a) jestliže provozovatel přestal splňovat některou z podmínek pro vydání licence nebo 
nesplňuje podmínku pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti; to neplatí pro případ 
ustanovení nového odpovědného zástupce podle § 25 odst. 1, 

b) jestliže provozovatel závažným způsobem ohrozí zahraničně politické nebo bezpečnostní 
zájmy České republiky, veřejný pořádek nebo bezpečnost osob nebo majetku, 

c) jestliže provozovatel 

1. soustavně nebo opakovaně závažným způsobem porušuje stavovské předpisy 
Komory provozovatelů soukromých bezpečnostních činností (dále jen „Komora“), 
nebo 

2. je i přes písemnou výzvu Komory v prodlení s úhradou členských příspěvků nebo 
jiných poplatků po dobu delší než 6 měsíců, nebo 

d) na základě pravomocného rozhodnutí o úpadku2) provozovatele.  

(3) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence, jestliže provozovatel nebo 
odpovědný zástupce závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnost stanovenou tímto 
zákonem. 
 

§ 28 

Vydání nové licence 

(1) O vydání nové licence může provozovatel požádat nejdříve 6 měsíců před uplynutím 
doby, na kterou byla dosavadní licence vydána. 

(2) Ministerstvo rozhodne o žádosti o vydání nové licence do 90 dnů ode dne doručení 
žádosti, jsou-li splněny podmínky pro její vydání. 

(3) Rozhodne-li ministerstvo o odnětí licence na základě pravomocného rozhodnutí o 
úpadku, může fyzická osoba nebo obchodní korporace požádat o vydání licence po uplynutí 
doby 5 let od pravomocného skončení insolvenčního řízení.  
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(4) Pokud ministerstvo rozhodlo o odnětí licence podle § 27 odst. 2 písm. a) nebo b) 
nebo podle § 27 odst. 3, může fyzická osoba nebo obchodní korporace požádat o vydání 
licence po uplynutí doby 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence. 

 
§ 29 

Povinnosti po zániku licence  

(1) Každý, kdo nakládá s majetkem používaným při výkonu soukromé bezpečnostní 
činnosti, je po zániku licence povinen zajistit ochranu všech dokumentů souvisejících 
s výkonem soukromé bezpečnostní činnosti před ztrátou, zničením, poškozením, odcizením 
nebo zneužitím. 

(2) Po zániku licence provozovatel postupuje tak, aby došlo bez zbytečného odkladu 
k ukončení závazků ze smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, a vypořádá se 
s objednatelem. Do doby zániku závazků ze smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
je oprávněn vykonávat soukromou bezpečnostní činnost pouze v nezbytném rozsahu; po tuto 
dobu se považuje za provozovatele podle tohoto zákona.  

(3) Fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, vedoucím odštěpného závodu 
nebo odpovědným zástupcem a která vykonávala činnost u provozovatele v době, kdy nastala 
skutečnost, na základě které rozhodlo ministerstvo o odnětí licence podle § 27 odst. 2 písm. a) 
nebo b) nebo podle § 27 odst. 3, nesmí po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o odnětí licence být provozovatelem nebo vykonávat činnost člena statutárního orgánu, 
vedoucího odštěpného závodu nebo odpovědného zástupce ani u jiného provozovatele. 

 

§ 30 

Poskytování informací některým orgánům veřejné moci 

(1) Ministerstvo zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o udělení licence 
nebo o změně licence, o pozastavení licence nebo o odnětí licence místně příslušnému správci 
daně z příjmů provozovatele, příslušnému rejstříkovému soudu, je-li v něm provozovatel 
zapsán, místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, je-li provozovatel fyzickou 
osobou, a Komoře, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence 
nebo o změně licence, o pozastavení licence nebo o odnětí licence.  

(2) Ministerstvo zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o pozastavení licence 
nebo o odnětí licence zpravodajským službám, Policii České republiky, Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu a Komoře, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.  

 

Díl 5 

Další podmínky výkonu soukromé bezpečnostní činnosti  

§ 31 
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Výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

Provozovatel může vykonávat soukromou bezpečnostní činnost sám, prostřednictvím 
fyzické osoby, která je k němu v základním pracovněprávním vztahu (dále jen „zaměstnanec 
provozovatele“) nebo v obdobném nebo jemu na roveň postaveném právním vztahu, jde-li o 
osobu uvedenou v § 15 odst. 2 písm. g), anebo prostřednictvím jiného provozovatele. 

 
§ 32 

Obecné podmínky výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Fyzická osoba, která vykonává soukromou bezpečnostní činnost, musí dosáhnout 
věku 18 let a dále musí být 

a) plně svéprávná, 

b) bezúhonná, 

c) spolehlivá a 

d) odborně způsobilá k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

(2) Zaměstnanec provozovatele nebo osoba v obdobném nebo jemu na roveň 
postaveném právním vztahu uvedená v § 15 odst. 2 písm. g) vykonávající soukromou 
bezpečnostní činnost, která nesplňuje podmínku spolehlivosti k výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti podle odstavce 1 písm. c), může vykonávat soukromou bezpečnostní 
činnost, pokud její jednání, kterým byl spáchán přestupek, neohrožuje zájem chráněný tímto 
zákonem. 

(3) Zaměstnanec provozovatele, který není odborně způsobilý k výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti podle odstavce 1 písm. d), může vykonávat soukromou bezpečnostní 
činnost na základě předem zpracovaného písemného plánu přípravy a pod stálým dohledem 
osoby, která je odborně způsobilá k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

(4) Zaměstnanec provozovatele podle odstavce 3 musí podmínku odborné způsobilosti 
k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti splnit do 3 měsíců od vzniku základního 
pracovněprávního vztahu. 

(5) Zaměstnanec provozovatele podle odstavce 3 nesmí soukromou bezpečnostní 
činnost v průběhu 24 měsíců vykonávat pro více než jednoho zaměstnavatele nebo opakovaně 
pro téhož zaměstnavatele. 

 
 

Bezúhonnost  

§ 33 

Za bezúhonného se nepovažuje ten, 

a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by 
nebyl odsouzen,  
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b) komu soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, která souvisí s výkonem soukromé 
bezpečnostní činnosti, a to do doby skončení zákazu činnosti, nebo 

c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo 
bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání pro 
úmyslný trestný čin, a dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, že se osvědčil, ani se nemá 
za to, že se osvědčil anebo ohledně kterého bylo ve zkráceném přípravném řízení vedeném 
pro úmyslný trestný čin pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na 
potrestání. 

 
 

 

§ 34 

(1) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si vyžádá 
ministerstvo. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Státní občan České republiky, který se zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě po 
dobu delší než 6 měsíců mimo území Evropské unie, je povinen předložit doklad obdobný 
výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se zdržoval, který nesmí být 
starší než 6 měsíců. 

(3) Cizinec je povinen předložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů 
vydaný státem, jehož je státním občanem, jakož i státy, v nichž se zdržoval v posledních 
3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, který nesmí být starší než 6 měsíců. Cizinec, 
který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl 
adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může doložit bezúhonnost místo 
dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů výpisem z Rejstříku trestů s přílohou 
obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské 
unie.  

(4) Nemůže-li státní občan České republiky nebo cizinec doklad obdobný výpisu 
z evidence Rejstříku trestů předložit, protože stát takový doklad nevydává, předloží čestné 
prohlášení, které nesmí být starší než 3 měsíce, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán 
vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného. 

(5) V případě, že obchodní korporace nemá sídlo na území České republiky, předloží 
doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém má sídlo; 
nemůže-li jej předložit, protože stát takový doklad nevydává, předloží čestné prohlášení, které 
nesmí být starší než 3 měsíce, ve kterém uvede, že v cizině nebyla uznána vinnou pro trestný 
čin, pro který nemůže být považována za bezúhonnou. 
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(6) Bezúhonnost fyzické osoby vztahující se k zákazu činnosti uloženému správním 
orgánem podle § 33 písm. b) se prokazuje čestným prohlášením, které nesmí být starší než 3 
měsíce. 

 
§ 35 

Spolehlivost 

(1) Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo byl v posledních třech letech pravomocně 
uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo obdobného přestupku spáchaného 
v zahraničí 

1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice, 

2. na úseku používání výbušnin, 

3. na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného 
přestupku, kterého se dopustil v provozu na pozemních komunikacích, 

4. na úseku obrany České republiky, 

5. proti veřejnému pořádku, 

6. proti občanskému soužití, 

7. proti majetku,  

8. proti pořádku ve státní správě vyskytujícímu se na více úsecích státní správy, 

9. na úseku podnikání, nebo 

10. podle tohoto zákona. 

(2) Za spolehlivého se dále nepovažuje fyzická osoba, která je žadatelem o vydání 
licence nebo provozovatelem, nebo odpovědný zástupce, o jejichž úpadku2) bylo v uplynulých 
5 letech přede dnem podání žádosti pravomocně rozhodnuto; je-li žadatelem o vydání licence 
nebo provozovatelem obchodní korporace, vztahuje se podmínka spolehlivosti na fyzickou 
osobu, která je členem statutárního orgánu, vedoucím odštěpného závodu nebo odpovědným 
zástupcem.  

(3) Spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením, které nesmí být starší než 3 měsíce.  

(4) Ministerstvo je v případě důvodné pochybnosti o spolehlivosti osoby uvedené v 
odstavci 2 může ověřit pravdivost tohoto čestného prohlášení v evidenci přestupků vedené 
Rejstříkem trestů nebo jiné evidenci. 

 
§ 36 

Společné ustanovení k bezúhonnosti a spolehlivosti  

Člen statutárního orgánu, vedoucí odštěpného závodu, odpovědný zástupce, 
zaměstnanec provozovatele nebo osoba v obdobném nebo jemu na roveň postaveném právním 
vztahu uvedená v § 15 odst. 2 písm. g) vykonávající soukromou bezpečnostní činnost jsou 
povinni písemně oznámit provozovateli, že jim bylo sděleno podezření ze spáchání trestného 
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činu nebo proti nim bylo zahájeno trestní stíhání nebo přestupkové řízení zakládající možnou 
ztrátu bezúhonnosti nebo spolehlivosti nebo že zkrácené přípravné řízení, trestní stíhání nebo 
přestupkové řízení bylo pravomocně skončeno, a to do 15 dnů ode dne zahájení nebo 
pravomocného skončení trestního stíhání nebo správního řízení. 

 

§ 37 

Bezdlužnost 

(1) Za bezdlužného se nepovažuje ten, kdo má evidován nedoplatek, s výjimkou 
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady 
na splátky, 

a) u orgánů Finanční správy České republiky, 

b) u orgánů Celní správy České republiky, 

c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, nebo 

d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. 

(2) Bezdlužnost se prokazuje potvrzením, které nesmí být starší než 3 měsíce. 

 

Zdravotní způsobilost  

§ 38 

Pokud je pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti vyžadována zdravotní způsobilost, 
postupuje se při jejím posuzování a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k 
výkonu soukromé bezpečností činnosti podle zákona o specifických zdravotních službách. 

 
§ 39 

(1) Zjistí-li posuzující lékař u fyzické osoby, která je provozovatelem, členem 
statutárního orgánu, vedoucím odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem 
provozovatele a vykonává soukromou bezpečnostní činnost, pro kterou musí být zdravotně 
způsobilá, změnu zdravotního stavu, jež má za následek změnu nebo ztrátu zdravotní 
způsobilosti k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, je povinen jí vydat nový lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti. Tento posudek posuzující lékař bez zbytečného odkladu 
předává také ministerstvu. 

(2) Ošetřující lékař, který zjistí nebo nabude důvodné podezření, že ten, kdo vykonává 
soukromou bezpečnostní činnost, pro kterou musí být zdravotně způsobilý, trpí nemocí, 
vadou nebo stavem, který vylučuje nebo omezuje jeho zdravotní způsobilost, poučí jej o této 
skutečnosti a oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři.  

(3) Ten, kdo vykonává soukromou bezpečnostní činnost, pro kterou musí být zdravotně 
způsobilý, je povinen ošetřujícímu lékaři sdělit adresu posuzujícího lékaře a dále dostavit se 
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na vyzvání posuzujícího lékaře v určeném termínu k tomuto lékaři a podrobit se před vydáním 
nového lékařského posudku o zdravotní způsobilosti potřebnému vyšetření. Nemůže-li se 
k vyšetření dostavit ze závažných důvodů, musí tak učinit nejpozději do 30 dní od termínu 
určeného posuzujícím lékařem. Pokud se k vyšetření nedostaví, posuzující lékař tuto 
skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu jeho zaměstnavateli, a je-li posuzovaná osoba 
provozovatelem, členem statutárního orgánu, vedoucím odštěpného závodu nebo 
odpovědným zástupcem provozovatele také ministerstvu; na takovou osobu se potom pohlíží 
jako na osobu, která není zdravotně způsobilá. 

(4) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam 
nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost osoby k: 

a) vydání rozhodnutí o udělení licence, 

b) výkonu jednotlivých druhů soukromé bezpečnostní činnosti podle jejich obsahové náplně.    
 

(5) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví dále stanoví vyhláškou 
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. 

 

§ 40 

Odborná způsobilost k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Fyzická osoba, která je provozovatelem nebo členem statutárního orgánu, vedoucím 
odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem provozovatele, je odborně způsobilá 
k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, služba soukromého 
detektiva nebo převoz věcí mimořádné hodnoty, jestliže  

a) dosáhla vysokoškolského vzdělání v oblasti práva, bezpečnostně právním studiu nebo 
právní specializace se zaměřením na veřejnou správu nebo vyššího odborného vzdělání ve 
skupině oborů vzdělání právo, právní a veřejnosprávní činnost a má alespoň 1 rok praxe ve 
výkonu této činnosti, 

b) dosáhla vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání v jiném studijním programu 
než je uveden v písmenu a) nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů 
vzdělání právo, právní a veřejnosprávní činnost a má alespoň 2 roky praxe ve výkonu této 
činnosti, 

c) dosáhla středního vzdělání s maturitní zkouškou, je držitelem osvědčení o získání profesní 
kvalifikace odpovídajícího zaměření, vydaného podle zákona upravujícího uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání3) zařízením autorizovaným ministerstvem a má alespoň 2 roky 
praxe ve výkonu této činnosti, nebo 

                                                 
3) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 
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d) jí byla uznána odborná způsobilost podle zákona upravujícího uznávání odborné 
kvalifikace4). 

(2) Fyzická osoba, která je provozovatelem nebo členem statutárního orgánu, vedoucím 
odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem provozovatele, je odborně způsobilá 
k soukromé bezpečnostní činnosti ochrana majetku ve zvláštních případech, jestliže  

a) dosáhla vysokoškolského vzdělání v oblasti práva, bezpečnostně právním studiu nebo 
právní specializace se zaměřením na veřejnou správu nebo vyššího odborného vzdělání ve 
skupině oborů vzdělání právo, právní a veřejnosprávní činnost a má alespoň 3 roky praxe 
ve výkonu této činnosti, 

b) dosáhla vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání v jiném studijním programu 
než je uveden v písmenu a) nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů 
vzdělání právo, právní a veřejnosprávní činnost a má alespoň 4 roky praxe ve výkonu této 
činnosti, 

c) dosáhla středního vzdělání s maturitní zkouškou, je držitelem osvědčení o získání profesní 
kvalifikace odpovídajícího zaměření, vydaného podle zákona upravujícího uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání zařízením autorizovaným ministerstvem a má alespoň 5 roků 
praxe ve výkonu této činnosti, nebo 

d) jí byla uznána odborná způsobilost podle zákona upravujícího uznávání odborné 
kvalifikace a má alespoň 5 roků praxe ve výkonu této činnosti. 

 (3) Fyzická osoba, která je provozovatelem nebo členem statutárního orgánu, vedoucím 
odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem provozovatele, je odborně způsobilá 
k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti technická služba, jestliže 

a) dosáhla vysokoškolského vzdělání v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na 
strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku nebo vyššího 
odborného vzdělání ve skupině oborů vzdělání strojírenství a strojírenská výroba nebo 
elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika a má alespoň 1 rok praxe ve výkonu 
této činnosti, 

b) dosáhla středního vzdělání s maturitní zkouškou ve vzdělávacím programu ve skupině 
oborů vzdělání strojírenství a strojírenská výroba nebo elektrotechnika, telekomunikace a 
výpočetní technika a má alespoň 2 roky praxe ve výkonu této činnosti,  

c) dosáhla středního vzdělání s výučním listem ve skupině oborů vzdělání strojírenství a 
strojírenská výroba nebo elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika a má 
alespoň 3 roky praxe ve výkonu této činnosti,  

d) je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace odpovídajícího zaměření, vydaného 
podle zákona upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání3) zařízením 
autorizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do 

                                                 
4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
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jehož působnosti patří odvětví, v němž je technická služba provozována, a má alespoň 4 
roky praxe ve výkonu této činnosti, nebo 

e) jí byla uznána odborná způsobilost podle zákona upravujícího uznávání odborné 
kvalifikace4). 

(4) Fyzická osoba, která je provozovatelem nebo členem statutárního orgánu, vedoucím 
odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem provozovatele, je odborně způsobilá k 
výkonu soukromé bezpečnostní činnosti bezpečnostní poradenství, jestliže  

a) dosáhla vysokoškolského vzdělání v oblasti bezpečnostních oborů a má alespoň 3 roky 
praxe ve výkonu této činnosti, 

b) dosáhla vysokoškolského vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání a má alespoň 5 let 
praxe ve výkonu této činnosti,  

c) dosáhla středního vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů vzdělání právo, právní a 
veřejnosprávní činnost a má alespoň 7 let praxe ve výkonu této činnosti, nebo 

d) jí byla uznána odborná způsobilost podle zákona upravujícího uznávání odborné 
kvalifikace4). 

 
§ 41 

Odborná způsobilost dalších osob k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Zaměstnanec provozovatele nebo osoba v obdobném nebo jemu na roveň 
postaveném právním vztahu uvedená v § 15 odst. 2 písm. g) vykonávající soukromou 
bezpečnostní činnost jsou odborně způsobilí k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
ochrana osoby a majetku, ochrana majetku ve zvláštních případech, služba soukromého 
detektiva nebo převoz věcí mimořádné hodnoty, jestliže  

a) dosáhli vysokoškolského vzdělání v oblasti práva nebo právní specializace se zaměřením 
na veřejnou správu nebo vyššího odborného vzdělání ve skupině oborů vzdělání právo, 
právní a veřejnosprávní činnost, 

b) dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů vzdělání právo, právní a 
veřejnosprávní činnost, 

c) dosáhli alespoň základního vzdělání a jsou držitelem osvědčení o získání profesní 
kvalifikace odpovídajícího zaměření, vydaného podle zákona upravujícího uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání3) zařízením autorizovaným ministerstvem, nebo  

d) jim byla uznána odborná způsobilost podle zákona upravujícího uznávání odborné 
kvalifikace4). 

(2) Zaměstnanec provozovatele nebo osoba v obdobném nebo jemu na roveň 
postaveném právním vztahu uvedená v § 15 odst. 2 písm. g) vykonávající soukromou 
bezpečnostní činnost jsou odborně způsobilí k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
technická služba, jestliže  
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a) dosáhli vysokoškolského vzdělání v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na 
strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku nebo vyššího 
odborného vzdělání ve skupině oborů vzdělání strojírenství a strojírenská výroba nebo 
elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika, 

b) dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem 
ve skupině oborů vzdělání strojírenství a strojírenská výroba nebo elektrotechnika, 
telekomunikace a výpočetní technika, 

c) dosáhli alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním 
listem a jsou držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace odpovídajícího zaměření, 
vydaného podle jiného právního předpisu3) zařízením autorizovaným ministerstvem, nebo 

d) jim byla uznána odborná způsobilost podle zákona upravujícího uznávání odborné 
kvalifikace4). 

  (3) Zaměstnanec provozovatele nebo osoba v obdobném nebo jemu na roveň 
postaveném právním vztahu uvedená v § 15 odst. 2 písm. g) vykonávající soukromou 
bezpečnostní činnost jsou odborně způsobilí k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
bezpečnostní poradenství, jestliže  

a) dosáhli vysokoškolského vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání,  

b) dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů vzdělání právo, právní a 
veřejnosprávní činnost, nebo 

c) jim byla uznána odborná způsobilost podle zákona upravujícího uznávání odborné 
kvalifikace4). 

 
§ 42 

Společná ustanovení k odborné způsobilosti  

(1) Praxí  pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo 
ochrana majetku ve zvláštních případech podle § 40 se rozumí také výkon služby ve 
služebním poměru v Policii České republiky, Vojenské policii, zpravodajských službách, 
Generální inspekci bezpečnostních sborů, Vězeňské službě České republiky a Celní správě 
České republiky, výkon služby ve služebním poměru vojáka z povolání v ozbrojených silách 
České republiky nebo výkon práce strážníka obecní policie, je-li činnost vykonávaná ve 
služebním nebo pracovním poměru stejná nebo obdobná soukromé bezpečnostní činnosti 
ochrana osoby a majetku, a jsou-li služba nebo výkon práce prováděny nepřetržitě alespoň po 
dobu 5 let. 

 (2) Praxí  pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva, 
převoz věcí mimořádné hodnoty, technická služba a bezpečnostní poradenství podle § 40 se 
rozumí také výkon služby ve služebním poměru v Policii České republiky, Vojenské policii, 
zpravodajských službách, Generální inspekci bezpečnostních sborů, je-li činnost vykonávaná 
ve služebním poměru stejná nebo obdobná soukromé bezpečnostní činnosti služba 
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soukromého detektiva, převoz věcí mimořádné hodnoty, technická služba a bezpečnostní 
poradenství, je-li tato služba vykonávaná nepřetržitě alespoň po dobu 10 let. 

(3) Praxí pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti se pro potřeby tohoto zákona 
rozumí také trvání živnostenského oprávnění k živnosti „Ostraha majetku a osob“, „Služby 
soukromých detektivů“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ 
nebo doba pracovního, obdobného anebo jemu na roveň postaveného právního vztahu, po 
kterou zaměstnanec provozovatele nebo osoba uvedená v § 15 odst. 2 písm. g) vykonávala 
bezpečnostní činnost pro držitele živnostenského oprávnění k živnosti „Ostraha majetku a 
osob“, „Služby soukromých detektivů“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně 
majetku a osob“ nepřetržitě alespoň po dobu 5 let. 

(4) Má-li být zajišťována ochrana kritické infrastruktury, musí mít provozovatel, který 
vykonává soukromou bezpečnostní činnost při ochraně kritické infrastruktury, alespoň 5 let 
praxe ve výkonu soukromé bezpečnostní činnosti nebo trvání živnostenského oprávnění 
k živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně 
majetku a osob“. 

 
 

Díl 6 
Zvláštní ustanovení o výkonu některých soukromých bezpečnostních činností 

§ 43 

Opatření a povinnosti osoby při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby 
a majetku, ochrana majetku ve zvláštních případech, služba soukromého detektiva nebo 

převoz věcí mimořádné hodnoty 

(1) Fyzická osoba, která vykonává soukromou bezpečnostní činnost ochrana osoby a 
majetku, ochrana majetku ve zvláštních případech, služba soukromého detektiva nebo převoz 
věcí mimořádné hodnoty, může zabránit rušiteli zájmu chráněného provozovatelem v jeho 
konání pouze v případech, kdy to umožňuje jiný právní předpis5) a za podmínek v něm 
stanovených. 

(2) Fyzická osoba, která vykonává soukromou bezpečnostní činnost ochrana osoby a 
majetku, ochrana majetku ve zvláštních případech, služba soukromého detektiva nebo převoz 
věcí mimořádné hodnoty, v případě střeženého objektu nebo místa, pokud je objekt nebo 
místo zřetelně označeno jako střežený objekt nebo místo, může na základě podmínek 
stanovených objednatelem ve smlouvě o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti nebo jím 
stanoveného vnitřního pokynu, požádat osobu, aby zejména 

a)   do takového objektu nebo na takové místo nevstupovala,  

b)   v takovém objektu nebo místě setrvala nebo jej opustila, 

                                                 
5) Například § 24 a § 25 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 28 a § 29 

trestního zákoníku, § 14 a § 2905 až 2907 občanského zákoníku, § 76 odst. 2 trestního řádu. 
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c)  odůvodnila svoji přítomnost ve střeženém objektu nebo místě, nebo 

d)  odevzdala věc, která může střežený objekt nebo místo anebo osoby, které se zde zdržují, 
ohrozit. 

(3) V případě důvodného podezření, že osoba vstupující do střeženého objektu nebo 
místa nebo z něj vystupující má u sebe nebo na sobě věc získanou protiprávním jednáním 
souvisejícím se střeženým objektem nebo místem, požádá fyzická osoba podle odstavce 2, 
aby jí takovou věc odevzdala. Odevzdaná věc se předá orgánu veřejné moci. 

(4) Fyzická osoba, která vykonává soukromou bezpečnostní činnost ochrana osoby a 
majetku, ochrana majetku ve zvláštních případech, služba soukromého detektiva nebo převoz 
věcí mimořádné hodnoty, je povinna ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout každému, 
kdo byl při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti zraněn, první pomoc a zajistit lékařské 
ošetření. 

(5) Fyzická osoba, která na základě smlouvy o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
vykonává soukromou bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku nebo ochrana majetku ve 
zvláštních případech, může při vzniku mimořádné události6) ve střeženém objektu nebo místě, 
do příjezdu základních složek integrovaného záchranného systému,6) zakázat nebo omezit 
vstup jiných osob anebo nařídit, aby střežený objekt nebo místo  opustily osoby, jejichž 
přítomnost není na místě potřebná, popřípadě jim stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně 
života, zdraví, majetku a životního prostředí. Rovněž může požádat osobu, která se nepodřídí 
stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost. Po příjezdu základních složek 
integrovaného záchranného systému fyzická osoba podle věty první neprodleně informuje 
osobu odpovědnou za řízení součinnosti těchto složek na místě nasazení 6), o provedených 
opatřeních. Fyzická osoba podle věty první dbá na to, aby nebránila postupu podle jiného 
právního předpisu7) .  

 
§ 44 

 
(1) Osoba, která vykonává soukromou bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku, 

ochrana majetku ve zvláštních případech, služba soukromého detektiva nebo převoz věcí 
mimořádné hodnoty, je oprávněna používat k výkonu bezpečnostní činnosti psa. Tato osoba 
musí při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti splňovat podmínku profesní kvalifikace 
podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání3). K výkonu 
soukromé bezpečnostní činnosti lze použít pouze psa, jehož způsobilost k této činnosti byla 
ověřena.  

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky kladené na psa podle odstavce  
4 a ověřování způsobilosti psa pro použití při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

 

                                                 
6) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů. 
7) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
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§ 45 

Povinnosti provozovatele při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a 
majetku, ochrana majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné 

hodnoty 

(1) Provozovatel při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, 
ochrana majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty je povinen 

a) vést seznam všech osob vykonávajících soukromou bezpečnostní činnost ve vztahu 
k jednotlivým střeženým objektům anebo místům, chráněným osobám nebo střeženému 
majetku a 

b) vést seznam událostí, při kterých dojde k narušení střeženého objektu anebo místa nebo 
k útoku na chráněnou osobu anebo střežený majetek nebo zásahu osoby vykonávající 
soukromou bezpečnostní činnost. 

(2) Provozovatel zpřístupní nebo poskytne seznamy vedené podle odstavce 1 
objednateli v rozsahu uzavřené smlouvy o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti seznamů podle odstavce 1. 
§ 46 

Omezení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, ochrana 
majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty 

(1) Vykonávat soukromou bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku nebo ochrana 
majetku ve zvláštních případech lze pouze se souhlasem chráněné osoby, jejího zákonného 
zástupce nebo opatrovníka; v případě ochrany majetku v souladu s pověřením od vlastníka 
střeženého objektu, věci nebo místa, jiné vlastníkem určené osoby nebo jiné k tomu 
oprávněné osoby. 

(2) Při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, ochrana 
majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty nesmí osoba 
vykonávající soukromou bezpečnostní činnost používat žádný způsob maskování obličeje. 

 

§ 47 

Povinnosti provozovatele při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba 
soukromého detektiva 

(1) Provozovatel je při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého 
detektiva povinen  

a) dbát na ochranu osobnosti a základních práv a svobod všech osob, 

b) vést seznam osob vykonávajících soukromou bezpečnostní činnost. 

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti seznamu podle odstavce 1 písm. b). 
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§ 48 

Omezení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva 

(1) Při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva nesmí 
provozovatel uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je zjišťování národnostního, rasového nebo 
etnického původu, sexuální orientace, politických postojů, členství v odborových 
organizacích, náboženského nebo filozofického přesvědčení. 

(2) Při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva nesmí 
provozovatel uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je zjišťování informací o sexuálním životě 
osoby nebo jejích genetických anebo biometrických údajích, které umožňuji její přímou 
identifikaci nebo autentizaci, s výjimkou případů, kdy objednatelem je osoba blízká podle 
občanského zákoníku anebo umožňuje-li to zákon upravující zpracování a ochranu osobních 
údajů. 

(3) Při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva nesmí 
provozovatel, zaměstnanec provozovatele nebo fyzická osoba, která je k provozovateli 
v obdobném nebo jemu na roveň postaveném právním vztahu, jde-li o osobu uvedenou v § 15 
odst. 2 písm. g), používat technické prostředky, zařízení nebo jejich soubory, které jsou 
vyhrazeny k použití pouze bezpečnostním sborům. 

(4) Při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva nesmí 
provozovatel uzavřít smlouvu o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti s orgánem veřejné 
moci. 

 
§ 49 

Omezení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti technická služba 

Při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti technická služba je provozovatel povinen 
zajistit, aby informace ze zabezpečovacího systému nebo dohledového a poplachového 
přijímacího centra byly přístupné pouze jeho vlastníkovi, provozovateli bezpečnostního 
systému nebo jím určené osobě. 

 

Díl 7 

Společná ustanovení k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

§ 50 

Stejnokroj a průkaz   

(1) Stejnokroj osoby vykonávající soukromou bezpečnostní činnost, je-li používán, musí 
být zřetelně a viditelně opatřen číslem osoby vykonávající soukromou bezpečnostní činnost. 

(2) Provozovatel vystaví osobě, která vykonává soukromou bezpečnostní činnost, 
průkaz. 

 (3) Průkaz musí obsahovat 
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a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu a sídlo provozovatele, 

b)  číslo licence, 

c)  jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, které je průkaz vydán, 

d)  fotografii osoby, které je průkaz vydán, odpovídající její současné podobě, 

e)  číslo průkazu a 

f)  podpis provozovatele nebo osoby oprávněné za provozovatele jednat. 

(4) Osoba vykonávající soukromou bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku nebo 
převoz věcí mimořádné hodnoty je povinna mít průkaz u sebe a na požádání jej předložit 
úřední osobě pověřené výkonem dohledu nebo dozoru nad výkonem soukromé bezpečnostní 
činnosti nebo osobě, vůči které směřuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti. 

(5) Stejnokroj osoby vykonávající soukromou bezpečnostní činnost, je-li používán, nebo 
průkaz nesmí být zaměnitelné se stejnokrojem nebo průkazem orgánu veřejné moci. 

 
§ 51 

Základní povinnosti při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Osoba vykonávající soukromou bezpečnostní činnost je povinna dbát cti, vážnosti a 
důstojnosti jiných osob i své vlastní a nepřipustit, aby jiným osobám v souvislosti s výkonem 
soukromé bezpečnostní činnosti vznikla bezdůvodná újma. 

(2) Soukromou bezpečnostní činnost nesmí osoba vykonávat, pokud je její schopnost 
k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek8), léků 
anebo v důsledku nemoci nebo úrazu. 

 
§ 52 

Zákaz souběžného výkonu některých soukromých bezpečnostních činností 

(1) Provozovatel nesmí uzavřít smlouvu o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
služba soukromého detektiva, pokud by služba soukromého detektiva směřovala vůči osobě, 
pro niž současně vykonává bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku nebo technická 
služba.  

(2) Provozovatel nesmí uzavřít smlouvu o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
ochrana osoby a majetku nebo technická služba s osobou, vůči které vykonává nebo 
v posledních 12 měsících vykonával soukromou bezpečnostní činnost služba soukromého 
detektiva na základě smlouvy uzavřené s jinou osobou. 

(3) K ujednáním smlouvy o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, která jsou v 
rozporu s odstavcem 1 nebo 2, se nepřihlíží.  

                                                 
8) § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 
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(4) Zjistí-li provozovatel po uzavření smlouvy, že výkon soukromé bezpečnostní 
činnosti služba soukromého detektiva podle této smlouvy směřuje vůči osobě, pro kterou 
současně vykonává bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku nebo technická služba, 
nesmí ve výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva pokračovat. 
Osobě, se kterou byla uzavřena smlouva o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba 
soukromého detektiva, je povinen bezodkladně sdělit, že v plnění povinnosti ze smlouvy 
nelze pokračovat pro možný střet zájmů.  

 
§ 53 

Povinnost mlčenlivosti  

 (1) Každý, kdo vykonává soukromou bezpečnostní činnost, je povinen zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem soukromé 
bezpečnostní činnosti, s výjimkou případů, kdy ho této povinnosti zprostí objednatel nebo 
osoba, pro kterou je vykonávána soukromá bezpečnostní činnost.  

   (2) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
nebo po skončení základního pracovněprávního vztahu nebo obdobného anebo jemu na roveň 
postaveného právního vztahu, jde-li o osobou uvedenou v § 15 odst. 2 písm. g). 

 
§ 54 

Smlouva o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti   

  (1) Smlouva o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti musí mít písemnou formu. 
Provozovatel je povinen vést ve svém sídle nebo sídle odštěpného závodu seznam těchto 
smluv a smlouvy uchovat po dobu 5 let od skončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
pro objednatele. 

(2) Smlouva o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti musí dále obsahovat ujednání 
smluvních stran o tom, která ze smluvních stran je zpracovatelem osobních údajů a která je 
správcem osobních údajů podle zákona upravujícího zpracování osobních údajů a podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, budou-li při výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti zpracovávány. 

(3) Na smlouvu o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti a činnosti podle této smlouvy 
se nevztahuje zákon upravující svobodný přístup k informacím 

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti seznamu podle odstavce 1. 
 

§ 55 

Povinné pojištění odpovědnosti 

(1) Provozovatel musí být po celou dobu výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 
pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou výkonem 
soukromé bezpečnostní činnosti u pojistitele oprávněného provozovat svoji pojišťovací 
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činnost podle zákona upravujícího provozování pojišťovací činnosti. 

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno v rozsahu odpovídajícímu povaze 
výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, nejméně však limitu pojistného plnění ve výši 10% 
ročních plánovaných tržeb získaných z vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti nebo v 
případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, ve výši alespoň 10% těchto 
tržeb v předchozím roce, nejméně však 1 000 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. Byla-li 
sjednána spoluúčast provozovatele, nesmí překročit 10% pojistného plnění. Provozovatel 
musí být schopen takovou spoluúčast uhradit.  V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění 
vztahuje i na újmu způsobenou úmyslně pojištěným nebo jeho zaměstnancem. V takovém 
případě pojistná smlouva stanoví podmínky a limit pojistného plnění, do jehož výše se 
pojistitel zavazuje toto riziko krýt. 

(3) Stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, popřípadě pojistku, je 
provozovatel povinen doručit ministerstvu ve lhůtě do 2 měsíců ode dne vydání licence. 
Nebude-li ve stanovené lhůtě doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy ministerstvu 
doručen, ministerstvo rozhodne o odnětí licence podle § 27 odst. 2 písm. a). Provozovatel 
nesmí zahájit výkon soukromé bezpečnostní činnosti před vznikem pojištění. 

 (4) Každá změna pojistitele nebo trvání pojištění musí být do 1 měsíce ode dne platnosti 
změny oznámena ministerstvu. 

(5) Vykonává-li provozovatel soukromou bezpečnostní činnost převoz věcí mimořádné 
hodnoty, musí být před zahájením výkonu této soukromé bezpečnostní činnosti navíc pojištěn 
pro případ odpovědnosti za škodu na převážené věci. Toto pojištění musí být sjednáno tak, 
aby v případě pojistné události postačovalo k náhradě veškeré hodnoty věcí svěřených 
objednatelem provozovateli. Byla-li sjednána spoluúčast provozovatele, nesmí překročit 10 % 
pojistného plnění. Provozovatel musí být schopen takovou spoluúčast uhradit. 

(6) Pojistitel může pojištění podle odstavce 1 nebo 5 vypovědět podle § 2805 písm. b) 
nebo podle § 2807 občanského zákoníku. Pojistitel i pojistník mohou toto pojištění vypovědět 
také s osmidenní výpovědní dobou do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o pozastavení 
právních účinků rozhodnutí o udělení nebo zániku licence. 
 

§ 56 

Výkon soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně kritické infrastruktury 

(1) Vykonávat soukromou bezpečnostní činnost k ochraně kritické infrastruktury může 
provozovatel za podmínky, že osoby uvedené v odstavci 2 splňují předpoklady pro výkon 
citlivé činnosti podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní 
způsobilost9).  

                                                 
9) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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(2) Za citlivou činnost podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a 
bezpečnostní způsobilost se při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně kritické 
infrastruktury rozumí činnost  

a) fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu nebo vedoucím odštěpného závodu 
obchodní korporace,  

b) provozovatele, jde-li o fyzickou osobu, a 
c) odpovědného zástupce, je-li ustanoven. 

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 mohou požádat Národní bezpečnostní úřad o vydání 
dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. 

(4) Ministerstvo je oprávněno ověřit u Národního bezpečnostního úřadu, zda je osoba 
uvedená v odstavci 2 oprávněna vykonávat citlivou činnost podle zákona upravujícího 
ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost9). 

(5) V případě, že Národní bezpečnostní úřad pravomocně rozhodne o zrušení platnosti 
dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, který byl vydán pro výkon soukromé 
bezpečnostní činnosti k ochraně kritické infrastruktury, oznámí tuto skutečnost ministerstvu.  

(6) Ministerstvo bezodkladně oznámí Národnímu bezpečnostnímu úřadu výkon citlivé 
činnosti při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně kritické infrastruktury osobou 
podle odstavce 2, která není držitelem veřejné listiny opravňující k výkonu citlivé činnosti 
podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost9).  

(7) Fyzická osoba vykonávající soukromou bezpečnostní činnost k ochraně kritické 
infrastruktury může požádat o prokázání totožnosti každého, kdo se ve střeženém objektu 
nebo místě zdržuje. 

 
 

Hlava III 

Výkon bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu 

§ 57 

(1) Bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku, převoz věcí mimořádné hodnoty 
nebo bezpečnostní poradenství pro vlastní potřebu může vykonávat každý za podmínek 
stanovených v této hlavě. 

(2) Ochranou osoby a majetku vykonávanou pro vlastní potřebu je 

a) ochrana osoby a s tím souvisejících práv chráněné osoby, 

b) ochrana vlastního majetku a s tímto chráněným majetkem souvisejících práv nebo 

c) provoz a obsluha zabezpečovacího systému, dohledového a poplachového přijímacího 
centra nebo jeho části a vyhodnocování narušení vlastního střeženého objektu nebo místa. 
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(3) Převozem věcí mimořádné hodnoty vykonávaným pro vlastní potřebu je jejich 
přeprava, ochrana v souvislosti s převozem a ochrana při doprovodu takového převozu, a 
v souvislosti s převozem hotovosti její ukládání, počítání, ověřování, zpracování, výměna 
nebo směna.  

(4) Bezpečnostním poradenstvím vykonávaným pro vlastní potřebu je školící, 
poradenská, analytická a projekční činnost v oboru bezpečnostní činnosti podle odstavce 2 a 
3, a dále zejména činnosti související s ochranou informací, krizovým řízením, havarijním 
plánováním, informační a kybernetickou bezpečností, které se přímo dotýkají činnosti osoby.   

   

§ 58 

(1) O bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle § 57 jde pouze tehdy, je-li 
vykonávána  

a) pro osobu, která je držitelem zbrojní licence skupiny G podle zákona o zbraních, která 
zaměstnává  

1.  osobu v základním pracovněprávním vztahu nebo obdobném anebo jemu na roveň 
postaveném právním vztahu k zaměstnavateli (dále jen „zaměstnanec“), která 
je držitelem zbrojního průkazu skupiny D podle zákona o zbraních, a  

2. při výkonu takové bezpečnostní činnosti je tento zaměstnanec ozbrojen zbraní 
zaměstnavatele registrovanou podle zákona o zbraních, nebo 

b) nejméně 10 zaměstnanci.   

(2) Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle odstavce 1 může být vykonávána jen 
na základě registrace bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu (dále jen „registrace“) 
provedené ministerstvem. 

 
§ 59 

Náležitosti žádosti o registraci  

 (1) Žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, obchodní korporace nebo jiné 
právnické osoby o registraci musí vedle obecných náležitostí žádosti dále obsahovat  

a) umístění nebo sídlo odštěpného závodu anebo závodu, 

b) předmět její dosavadní činnosti, 

c) druh bezpečnostní činnosti vykonávané pro vlastní potřebu, 

d) seznam střežených míst nebo osob, a 

e) počet zaměstnanců. 

(2) Je-li žadatel, který je obchodní korporací, členem koncernu podle zákona o 
obchodních korporacích, žádost o registraci, vedle náležitostí podle odstavce 1, rovněž 
obsahuje 
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a) doklad o existenci koncernu podle zákona o obchodních korporacích, 
b) seznam členů koncernu, 
c) doklad o oprávněnosti žadatele jednat jménem koncernu, 
d) seznam střežených míst nebo osob v rámci koncernu. 
 

§ 60 

Registrace 

(1) Žádost o registraci podává ministerstvu ten, kdo hodlá vykonávat bezpečnostní 
činnost pro vlastní potřebu. 

(2) Obsahuje-li žádost o registraci všechny stanovené náležitosti, ministerstvo provede 
registraci formou zápisu do evidence ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Po provedení 
registrace vydá ministerstvo žadateli potvrzení o registraci.  

(3) Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu lze vykonávat ode dne zápisu do evidence. 

(4) Ministerstvo žádost o registraci zamítne, jestliže 

a) po výzvě ministerstva nejsou odstraněny nedostatky žádosti o registraci, 

b) nejde o bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu, nebo 

c) seznam střežených míst neodpovídá místům, kde je podnikatelská nebo jiná činnost 
žadatele vykonávána. 

 
§ 61 

Změna, zrušení a zánik registrace 

  (1) Ministerstvo provede změnu registrace formou zápisu do evidence na základě 
žádosti o změnu registrace a žadateli zašle nové potvrzení o registraci. 

(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení registrace, jestliže zjistí, že  

a) nejde o bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu, 

b) seznam střežených míst neodpovídá místům, kde je podnikatelská nebo jiná činnost 
žadatele vykonávajícího bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu vykonávána,  

c) osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu závažným způsobem nebo 
opakovaně poruší povinnost pro zajišťování bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 
stanovenou tímto zákonem nebo pokynem orgánu dozoru. 

(3) Registrace zanikne 

a) oznámením osoby vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu ministerstvu, že 
tuto činnost přestává k určitému dni vykonávat, nebo 

b) smrtí nebo prohlášením za mrtvého osoby vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní 
potřebu nebo jejím zánikem. 
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§ 62 

Podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

(1) Osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu je povinna vydat 
zaměstnanci průkaz. 

(2) Zaměstnanec je povinen mít při plnění úkolů na veřejně přístupných místech průkaz 
u sebe a na požádání jej předložit úřední osobě pověřené výkonem dohledu nebo dozoru nebo 
osobě, vůči které směřuje výkon bezpečnostní činnosti.  

(3) Pro zaměstnance se použijí ustanovení hlavy druhé dílu pátého až sedmého, 
upravující věk, plnou svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, je-li 
vyžadována, odbornou způsobilost, opatření a povinnosti osoby při výkonu vybraných 
soukromých bezpečnostních činností, povinnost poskytnout první pomoc a zajistit lékařské 
ošetření, podmínky pro používání psa, stejnokroj a průkaz a hlavy čtvrté obdobně.  

§ 63 

Oznamovací povinnost 

Ten, kdo vykonává bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu, je povinen ministerstvu 
bezodkladně oznámit a doložit všechny změny skutečností uvedených v žádosti o registraci. 

 
§ 64 

Povinnosti při výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu nesmí zaměstnanec vykonávat, pokud je jeho 
schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových 
látek8), léků anebo v důsledku nemoci nebo úrazu. 

 

Hlava IV 

Společné ustanovení pro výkon bezpečnostní činnosti  

§ 65 

Další opatření a povinnosti osoby při výkonu bezpečnostní činnosti 

(1) Fyzická osoba vykonávající bezpečnostní činnost se může přesvědčit, zda osoba 
přistižená na místě trestného činu nebo v jeho okolí, kterou omezuje na osobní svobodě podle 
trestního řádu10), u sebe nemá zbraň. V případě zjištění takové zbraně ji zajistí a předá spolu 
s osobou Policii České republiky.. 

 (2) Pro potřeby odstavce 1 se zbraní rozumí vše, co činí útok proti tělu důraznější. 

                                                 
10) § 76 odst. 2 trestního řádu. 
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(3) Na místě, kde došlo k jednání, které vykazuje znaky trestného činu, přestupku nebo 
pracovního úrazu, je osoba, která vykonává bezpečnostní činnost, povinna počínat si tak, aby 
neztížila vyšetřování takové události. 

Hlava V 

Dohled, dozor a přestupky 

§ 66 

Dohled 

(1) Dohled nad výkonem soukromé bezpečnostní činnosti prováděným zaměstnanci 
provozovatele nebo fyzickými osobami, která jsou k provozovateli v obdobném nebo jemu na 
roveň postaveném právním vztahu, jde-li o osobu uvedenou v § 15 odst. 2 písm. g), nebo 
zaměstnanci osoby vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu, vykonává Policie 
České republiky. 

(2) Příslušník Policie České republiky je při výkonu dohledu na místě veřejnosti 
přístupném oprávněn 

a) udílet na místě ústní pokyny odpovědné osobě na místě přítomné, v jejíž působnosti je 
odstranění zjištěných nedostatků, 

b) zjišťovat závažné nedostatky v činnosti osoby vykonávající bezpečnostní činnost a tyto 
zjištěné nedostatky oznamovat orgánu dozoru. 

(3) Příslušník Policie České republiky je při výkonu dohledu též oprávněn vstupovat do 
všech střežených míst, kde je vykonávána bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu. Tím však 
není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života osoby vykonávající 
bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu, jakož i úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru 
nebo na pozemek. 

(4) Provozovatel, zaměstnanec provozovatele, fyzická osoba, která je k provozovateli 
v obdobném nebo jemu na roveň postaveném právním vztahu, jde-li o osobu uvedenou v § 15 
odst. 2 písm. g), osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu a zaměstnanec 
je povinen orgánu dohledu poskytnout součinnost. 

 (5) Na dohled Policie České republiky podle tohoto zákona se kontrolní řád nepoužije. 
 

§ 67 

Dozor nad výkonem bezpečnostní činnosti 

(1) Ministerstvo je při výkonu dozoru oprávněno  

a)  udílet na místě pokyny odpovědné osobě na místě přítomné, v jejíž působnosti je 
odstranění zjištěných nedostatků, 
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b)  pokynem na místě uložit odpovědné osobě, aby vystřídala osobu, která vykonává 
bezpečnostní činnost, nebo aby tato osoba přerušila výkon bezpečnostní činnosti, 
v případě, že  

1. výkon bezpečnostní činnosti fyzické osoby vykazuje závažné nedostatky,  
2. schopnost fyzické osoby vykonávající bezpečnostní činnost je snížena požitím 

alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek8), léků anebo v důsledku nemoci 
nebo úrazu, 

3. fyzická osoba vykonávající bezpečnostní činnost se odmítne podrobit vyšetření podle 
zákona upravujícího ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek11), zda 
není pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky, nebo 

4. existuje důvodná pochybnost o zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti 
fyzické osoby vykonávající bezpečnostní činnost tuto činnost vykonávat. 

(2) Proti pokynům uloženým podle odstavce 1 písm. a) může provozovatel nebo osoba 
vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podat do 5 dnů písemné námitky, které 
musí být odůvodněny. O námitkách rozhodne ministerstvo do 30 dnů ode dne jejich doručení.  

 (3) Ministerstvo na základě zjištění při výkonu dohledu nebo dozoru může vydávat v 
případě porušení právních předpisů na úseku bezpečnostní činnosti rozhodnutí o závazném 
pokynu k odstranění zjištěných nedostatků; v tomto rozhodnutí ministerstvo stanoví, jaká 
právní povinnost byla porušena, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné nedostatky 
odstraněny. Ministerstvo kontroluje odstranění těchto nedostatků. 
 

Přestupky 

§ 68 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) vykonává soukromou bezpečnostní činnost bez licence podle § 2, 

b) v rozporu s vyhláškou k provedení § 4 odst. 3 nabídne nižší minimální hodinovou cenu 
výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, 

c) v rozporu s § 15 odst. 3 vykonává funkci odpovědného zástupce pro více než jednoho 
provozovatele, 

d) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o vydání licence podle § 16 nebo k takové 
žádosti připojí doklady s nepravdivými nebo neúplnými údaji, 

e) vykonává bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu bez registrace podle § 60,  

f) při výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu nevydá zaměstnanci průkaz podle 
§ 62 odst. 1,  

g) jako osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu nesplní oznamovací 
povinnost podle § 63, nebo 

                                                 
11) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona 

č. 183/2017 Sb. 
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h) jako osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu ve stanovené lhůtě 
neodstraní nedostatky stanovené rozhodnutím ministerstva podle § 67 odst. 3. 

(2) Zaměstnanec provozovatele se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 39 odst. 3 neoznámí adresu posuzujícího lékaře ošetřujícímu lékaři, 

b) v rozporu s § 46 odst. 2 při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a 
majetku nebo převoz věcí mimořádné hodnoty použije maskování obličeje, 

c) v rozporu s § 48 odst. 3 při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého 
detektiva použije technické prostředky, zařízení nebo jejich soubory, které jsou vyhrazeny 
k použití pouze bezpečnostním sborům,  

d) v rozporu s § 50 odst. 1 při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a 
majetku nebo převoz věcí mimořádné hodnoty používá stejnokroj, který není opatřen 
číslem, 

e) v rozporu s § 50 odst. 4 při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a 
majetku nebo převoz věcí mimořádné hodnoty nepředloží na požádání průkaz, nebo 

f) v rozporu s § 65 při výkonu bezpečnostní činnosti na místě, kde došlo k jednání, které 
vykazuje znaky trestného činu, přestupku nebo pracovního úrazu, svým počínáním ztíží 
vyšetřování. 

(3) Člen statutárního orgánu, vedoucí odštěpného závodu, odpovědný zástupce nebo 
osoba v obdobném nebo jemu na roveň postaveném právním vztahu uvedená v § 15 odst. 2 
písm. g) vykonávající soukromou bezpečnostní činnost se dopustí přestupku tím, že  

a) nesplní oznamovací povinnost podle § 36,  

b) v rozporu s § 39 odst. 3 neoznámí adresu posuzujícího lékaře ošetřujícímu lékaři, nebo 

c) v rozporu s § 48 odst. 3 při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého 
detektiva použije technické prostředky, zařízení nebo jejich soubory, které jsou vyhrazeny 
k použití pouze bezpečnostním sborům.  

(4) Zaměstnanec se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 62 odst. 3 neoznámí adresu posuzujícího lékaře ošetřujícímu lékaři, 

b) v rozporu s § 62 odst. 3 při výkonu bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo 
převoz věcí mimořádné hodnoty používá maskování obličeje, 

c) v rozporu s § 62 odst. 3 při výkonu bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo 
převoz věcí mimořádné hodnoty používá stejnokroj, který není opatřen identifikačním 
číslem, 

d) v rozporu s § 62 odst. 3 nepředloží na požádání průkaz, nebo  

e) v rozporu s § 65 při výkonu bezpečnostní činnosti na místě, kde došlo k jednání, které 
vykazuje znaky trestného činu, přestupku nebo pracovního úrazu, svým počínáním ztíží 
vyšetřování. 
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(5) Lékař se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 39 odst. 1 
nebo 2. 

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 500 000 Kč nebo zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) 
nebo d), 

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo g), nebo odstavce 2 písm. c) 
nebo odstavce 3 písm. c), 

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 3, písm. a), b), 

d) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), 

e) 1000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2, písm. a), b) nebo d) 
až f), odstavce 4 nebo 5. 

§ 69 

(1) Podnikající fyzická osoba, obchodní korporace nebo jiná právnická osoba se dopustí 
přestupku tím, že 

a) vykonává soukromou bezpečnostní činnost bez licence podle § 2, 

b) v rozporu s vyhláškou k provedení § 4 odst. 3 nabídne nižší minimální hodinovou cenu 
výkonu soukromé bezpečnostní činnosti,, 

c) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o vydání licence podle § 16 až 19 anebo 
k takové žádosti připojí doklady s nepravdivými nebo neúplnými údaji,  

d) vykonává bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu bez registrace podle § 60,  

e) při výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu nevydá zaměstnanci průkaz podle § 
62 odst. 1,  

f) jako osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu nesplní oznamovací 
povinnost podle § 63, nebo 

g) jako osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu ve stanovené lhůtě 
neodstraní nedostatky stanovené rozhodnutím ministerstva podle § 67 odst. 3. 

(2) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s vyhláškou k provedení § 4 odst. 3 vykonává soukromou bezpečnostní činnost, 

b) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 23 písm. a), c) nebo d),  

c) zaměstnává k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti osobu, která nesplňuje podmínky 
podle § 32 odst. 1, 

d) poruší při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo převoz 
věcí mimořádné hodnoty některou z povinností podle § 45 odst. 1,  

e) při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo převoz věcí 
mimořádné hodnoty v rozporu s § 46 odst. 2 použije maskování obličeje, 
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f) při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva nevede seznam 
zaměstnanců provozovatele podle § 47 odst. 1 písm. b), 

g) v rozporu s § 48 odst. 1, 2 nebo 4 anebo § 52 uzavře smlouvu o výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti, 

h) v rozporu s § 48 odst. 3 při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého 
detektiva použije technické prostředky, zařízení nebo jejich soubory, které jsou vyhrazeny 
k použití pouze bezpečnostním sborům, 

i) v rozporu s § 50 odst. 2 nevystaví osobě, která vykonává soukromou bezpečnostní 
činnost, průkaz,  

j) v rozporu s § 54 nevede seznam písemných smluv nebo písemné smlouvy neuchovává po 
dobu 5 let od zániku závazků z nich, 

k) v rozporu s § 55 odst. 1 nebo 5 zahájí výkon soukromé bezpečnostní činnosti před 
vznikem pojištění, nebo 

l) při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky 
stanovené rozhodnutím ministerstva podle § 67 odst. 3. 

(3) Provozovatel soukromé bezpečnostní činnosti, který nemá sídlo na území České 
republiky, se dopustí přestupku tím, že dočasně, příležitostně nebo ojediněle vykonává 
soukromou bezpečnostní činnost na území České republiky bez oznámení ministerstvu. 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) anebo odstavce 2 
písm. a), 

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo f) nebo odstavce 2 písm. d), 
h) nebo k) anebo odstavce 3, 

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c) nebo g), 

d) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo, odstavce 2 písm. f), i), j) 
nebo l), 

e) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2 písm. e).  
 

§ 70 

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.  

Hlava VI 

Evidence 

§ 71 

Druhy evidencí 

(1) Zřizují se jako informační systémy veřejné správy evidence 
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a) provozovatelů,  

b) osob vykonávajících bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu,  

c) provozovatelů, kterým byla licence odňata, pozastavena nebo zanikla nebo kteří oznámili 
ministerstvu ukončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti,  

d) osob, které výkon bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu ukončily nebo kterým byla 
zrušena nebo zanikla registrace,  

e) žadatelů o vydání licence, kterým nebyla licence vydána,  

f) žadatelů o registraci, kterým nebylo vyhověno, a 

g) podnikajících fyzických osob, které jsou občany členského státu Evropské unie nebo státu, 
který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a nemají povolen 
trvalý pobyt na území České republiky, a obchodních korporací, které mají sídlo v jiném 
členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru, které oznámily ministerstvu dočasný, příležitostný nebo ojedinělý 
výkon soukromé bezpečnostní činnosti na území České republiky. 

(2) Správcem evidencí podle odstavce 1 je ministerstvo. 

(3) Evidence podle odstavce 1 písm. a), c) a g) jsou veřejně přístupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

§ 72 

Údaje vedené v evidencích a lhůty k jejich předávání a uchovávání 

(1) Ministerstvo vede  

a) v evidenci podle § 71 odst. 1 písm. a) 

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a obchodní 
firmu, pokud je provozovatel zapsán v obchodním rejstříku, u podnikající fyzické 
osoby, nebo obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění nebo sídlo odštěpného závodu, 
u obchodní korporace, popřípadě závodu u zahraniční obchodní korporace, 

2. identifikační číslo osoby,  

3. druh soukromé bezpečnostní činnosti, kterou provozovatel vykonává, 

4. číslo licence a dobu, na kterou se licence vydává, a 

5. datum, od kdy provozovatel nepřetržitě vykonává soukromou bezpečnostní činnost, 

b) v evidenci podle § 71 odst. 1 písm. b)  

1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa 
pobytu,  

2. u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu, 
obchodní firmu, pokud je osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu 
zapsána v obchodním rejstříku, a identifikační číslo osoby,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAY7FT7GA)



41 
 

3. u obchodní korporace obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby,  

4. u jiné právnické osoby název, sídlo a předmět její činnosti, 

5. druh bezpečnostní činnosti, kterou osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní 
potřebu vykonává, a 

6. datum registrace, 

c) v evidenci podle § 71 odst. 1 písm. c)  

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a obchodní 
firmu, pokud je provozovatel zapsán v obchodním rejstříku, u podnikající fyzické 
osoby, nebo obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění nebo sídlo odštěpného závodu, 
u obchodní korporace, popřípadě závodu u zahraniční obchodní korporace, 

2. identifikační číslo osoby,  

3. druh soukromé bezpečnostní činnosti, kterou provozovatel vykonával, a 

4. datum nabytí právní moci a důvod odnětí nebo pozastavení licence, 

d) v evidenci podle § 71 odst. 1 písm. d)  

1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa 
pobytu,  

2. u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, 
obchodní firmu, pokud je osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu 
zapsána v obchodním rejstříku, a identifikační číslo osoby,  

3. u obchodní korporace obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby,  

4. u jiné právnické osoby název, sídlo a předmět její činnosti,  

5. druh bezpečnostní činnosti, který osoba pro vlastní potřebu vykonávala, 

6. datum registrace a 

7. datum a důvod ukončení výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu, 

e) v evidenci podle § 71 odst. 1 písm. e)  

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a obchodní 
firmu, pokud je provozovatel zapsaný v obchodním rejstříku, u podnikající fyzické 
osoby, nebo obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění nebo sídlo odštěpného závodu, 
u obchodní korporace, popřípadě závodu u zahraniční obchodní korporace, 

2. druh soukromé bezpečnostní činnosti, kterou měl žadatel vykonávat, 

3. datum podání žádosti o vydání licence a 

4. datum nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání licence a důvod 
zamítnutí žádosti, 

f) v evidenci podle § 71 odst. 1 písm. f)  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAY7FT7GA)



42 
 

1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa 
pobytu,  

2. u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, 
obchodní firmu, pokud je osoba vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu 
zapsána v obchodním rejstříku, a identifikační číslo osoby,  

3. u obchodní korporace obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby,  

4. u jiné právnické osoby název, sídlo a předmět její činnosti, 

5. druh bezpečnostní činnosti, kterou měl žadatel vykonávat pro vlastní potřebu, 

6. datum podání žádosti o registraci a  

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci a důvod zamítnutí 
žádosti a 

g) v evidenci podle § 71 odst. 1 písm. g)  

1. obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění nebo sídlo odštěpného závodu,  

2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo pobytu a státní občanství 
osoby, vykonávající soukromou bezpečnostní činnost na území České republiky, 

3. druh soukromé bezpečnostní činnosti vykonávané na území České republiky,  

4. místo výkonu soukromé bezpečnostní činnosti a 

5. dobu, po kterou má být soukromá bezpečnostní činnost vykonávána. 

(2) Ministerstvo uchovává údaje v  

a) evidencích podle § 71 odst. 1 písm. a) a b) po dobu výkonu soukromé bezpečnostní 
činnosti nebo výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu; po ukončení výkonu 
soukromé bezpečnostní činnosti nebo výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 
tyto údaje zapíše do evidence podle § 71 odst. 1 písm. c) nebo d) a uchová je v této 
evidenci po dobu 10 let ode dne zápisu, 

b) evidencích podle § 71 odst. 1 písm. e) a f) po dobu 10 let ode dne nabytí právní moci 
licence nebo žádosti o registraci, 

c) evidenci podle § 71 odst. 1 písm. g) po dobu 10 let ode dne ukončení výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti na území České republiky. 

 

Hlava VII 

Samosprávná Komora  
 

§ 73 

Zřízení Komory 

(1) Zřizuje se Komora sídlem v Praze. 
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(2) Komora je právnickou osobou. Je samosprávnou, nepolitickou a stavovskou 
organizací sdružující všechny provozovatele. 

(3) Komora je samo financovatelná a její příjmy jsou tvořeny především členskými 
příspěvky členů Komory, dary a dalšími příjmy, které stanoví vnitřní předpis Komory. 

 

§ 74 

Vznik a zánik členství v Komoře 

(1) Každý provozovatel, kterému bylo vydáno rozhodnutí o udělení licence, je členem 
Komory. 

(2) Komora členství provozovatele zapíše do 5 dnů ode dne doručení stejnopisu 
písemného vyhotovení o udělení licence do seznamu členů Komory.  

 (3) Členství v Komoře zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence 
nebo zánikem licence. 

 

§ 75  

Práva a povinnosti členů Komory 

 (1) Každý člen Komory má právo 

a) volit zástupce do orgánů Komory a sám být volen, 

b) využívat podpory Komory ve sporech spojených s výkonem soukromé bezpečnostní 
činnosti. 

 (2) Každý člen Komory má povinnost 

a) vykonávat soukromou bezpečnostní činnost, v souladu s právními předpisy a stavovskými 
předpisy,  

b) dodržovat stavovské předpisy Komory, 

c) řádně a včas platit stanovené členské příspěvky a další poplatky stanovené sněmem. 
 

§ 76 

Práva a povinnosti Komory 

 (1) Komora 

a) vede seznam členů Komory, 

b) dbá, aby provozovatelé vykonávali soukromou bezpečnostní činnost v souladu se 
zákonem, stavovskými předpisy a vnitřními předpisy Komory, 

c) vydává potvrzení o praxi podle § 42, 

d) posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, 
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e) chrání profesní čest svých členů, 

f) stanoví a vybírá od svých členů roční členský příspěvek a další poplatky stanovené 
sněmem, 

g) v rozsahu stanoveném tímto zákonem spolupracuje s ministerstvem, Policií České 
republiky, dalšími orgány státu v oblasti vnitřní bezpečnosti. 

(2) Komora je oprávněna 

a) projednávat disciplinární provinění nebo porušení stavovských předpisů členem Komory, 

b)  podávat ministerstvu návrhy na odnětí licence, nebo 

c) vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví zákon. 
 § 77 

Orgány Komory 

(1) Komora má tyto orgány: 

a) sněm, 

b) představenstvo, 

c) předsedu, 

d) komisi pro odborné vzdělávání. 

(2) Komora může zřizovat pro svoji potřebu další poradní orgány nebo kontrolní a 
disciplinární komisi. 

(3) Funkce fyzických osob v orgánech Komory a poradních orgánech jsou čestné; za 
jejich výkon přísluší jen náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času stráveného 
výkonem funkcí v orgánech Komory. 

 
§ 78 

Sněm  

(1) Nejvyšším orgánem Komory je sněm. Sněm se schází nejméně jednou za tři roky.  

(2) Právo účastnit se sněmu mají všichni členové Komory.  

(3) Každý člen Komory účastnící se sněmu má jeden hlas. Zastoupení člena Komory na 
sněmu jiným členem Komory, jeho zaměstnancem nebo jinou osobou na základě plné moci 
není přípustné. 

(4) Sněm je schopný se unášet bez ohledu na počet přítomných členů Komory. Usnesení 
sněmu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Komory.  

(5) Způsob volby orgánů Komory stanoví volební řád. 
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§ 79 

Působnost sněmu 

(1) Sněm 

a)  volí na dobu šesti let členy orgánů Komory,  

b)  schvaluje stavovské předpisy Komory,  

c)  projednává a schvaluje zprávu o činnosti ostatních orgánů Komory, 

d)  může rušit nebo měnit rozhodnutí představenstva; práva, která ze zrušeného rozhodnutí 
představenstva vznikla členům Komory nebo jiným osobám, však nemohou být dotčena, 

e)  usnáší se ve všech dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou rozhodování 
v disciplinárním řízení. 

  

(2) Stavovské předpisy upravují  

a)  počet členů představenstva a jejich náhradníků,  

b)  počet členů komise pro odborné vzdělávání, 

c)  počet členů kontrolní a disciplinární komise, jsou-li zřízeny, 

d)  organizační řád Komory, 

e)  volební řád,  

f)  jednací řád orgánů Komory,  

g)  disciplinární provinění a disciplinární řád, 

h)  výši členského příspěvku a dalších poplatků a způsob jejich hrazení, 

i)  výši náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech Komory, popřípadě 
stanoví zásady pro určení jejich výše představenstvem, a  

j)  zřízení sociálního fondu Komory, popřípadě i jiné fondy a stanoví pravidla jejich tvorby a 
čerpání. 

 

§ 80 

Představenstvo  

 (1) Představenstvo je řídícím a výkonným orgánem Komory. 

 (2) Představenstvo má lichý počet členů; klesne-li počet členů představenstva pod počet 
stanovený sněmem, je představenstvo oprávněno doplnit z řad členů Komory nové členy 
představenstva na stanovený počet. V případě kooptace nového člena představenstva je 
povinno na nejbližším sněmu požádat o schválení kooptace. 

 (3) Představenstvo  

a)  hospodaří s majetkem Komory, 
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b)  svolává sněm tak, aby se sešel nejpozději do tří let od předchozího sněmu, 

c)  sněm svolá též tehdy, pokud o to písemně požádá alespoň třetina všech členů Komory 
nebo pokud o to požádá kontrolní komise; představenstvo je v těchto případech povinno 
svolat sněm nejpozději do dvou měsíců; pokud tak představenstvo neučiní, je oprávněna 
svolat sněm kontrolní komise; sněm musí být svolán tak, aby se sešel nejdříve do jednoho 
a nejpozději do tří měsíců ode dne svolání. 

d)  ustanovuje a odvolává členy poradních orgánů Komory a kontrolní a disciplinární komise, 

e)  vydává potvrzení o členství v Komoře, 

f)  rozhoduje ve všech věcech podle tohoto zákona, pokud o nich nerozhodují jiné orgány 
Komory. 

(4) Představenstvu dále přísluší 

a) volit ze svých členů zvolených sněmem předsedu a místopředsedy Komory, popřípadě je 
odvolávat, 

b) přijímat stavovské předpisy, vyjma stavovských předpisů, jejichž schválení podle tohoto 
zákona nebo usnesení sněmu přísluší sněmu; pokud si však sněm vyhradil schválení 
stavovského předpisu přijatého představenstvem, pozbude tento stavovský předpis 
platnosti, neschválí-li jej nejbližší sněm; práva, která z tohoto stavovského předpisu 
vznikla, však nemohou být dotčena, 

c) vydávat Věstník Komory, 

d) hospodařit s prostředky sociálního fondu Komory, popřípadě dalších fondů Komory, 

e) zajišťovat publikační činnost Komory, 

f) schvalovat roční vzdělávací plán zpracovaný komisí pro odborné vzdělávání, 

g) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory, jakož i provádět další 
činnost podle tohoto zákona, pokud nepřísluší jiným orgánům Komory nebo jinému 
orgánu. 

(5) Představenstvo je povinno informovat pravidelně své členy o činnosti orgánů 
Komory. 

(6) Představenstvo se schází zpravidla jednou měsíčně; zasedání představenstva svolává 
předseda. 

§ 81 

Předseda  

(1) Předseda jedná jménem Komory ve všech věcech. 

(2) Předseda svolává a řídí jednání představenstva. 

(3) Předsedu zastupuje místopředseda. 
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(4) Předseda je oprávněn činit další opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena do jeho 
působnosti tímto zákonem nebo stavovským předpisem. V době mezi zasedáními 
představenstva je předseda oprávněn činit i jiná opatření nebo rozhodnutí nezbytná k zajištění 
řádné činnosti orgánů Komory, pokud nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem 
vyhrazena jinému orgánu Komory. 

 § 82 

Komise pro odborné vzdělávání  

(1) Komise pro odborné vzdělávání zpracovává a představenstvu předkládá ke schválení 
roční vzdělávací plán. 

(2) Komise pro odborné vzdělávání dále organizuje a pořádá odborná školení, semináře 
a další vzdělávací akce podle schváleného plánu. 

(3) Komise pro odborné vzdělávání může vydávat osvědčení o absolvování odborného 
školení, semináře a další vzdělávací akce. 

(4) Počet členů komise pro vzdělávání stanoví vnitřní předpis. 

(5) Členství v komisi pro vzdělávání nevylučuje členství v jiných orgánech Komory. 

§ 83 

Kontrolní komise  

(1) Kontrolní komise, je-li zřízena, je kontrolním orgánem Komory. Kontrolní komise se 
schází zpravidla jednou za dva měsíce. To neplatí, požádá-li o svolání jednání kontrolní 
komise nadpoloviční většina jejích členů. 

(2) Kontrolní komise má lichý počet členů, jejich počet stanoví vnitřní předpis Komory. 

(3) Kontrolní komise jmenovaná předsednictvem volí ze svých členů předsedu kontrolní 
komise, a stanoví-li tak organizační řád, i místopředsedy kontrolní komise.  

(4) Má-li kontrolní komise za to, že rozhodnutí nebo jiné opatření představenstva, 
včetně jím přijatého stavovského předpisu, je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením 
sněmu, je oprávněna jeho výkon pozastavit; pozastavení však pozbude platnosti, pokud 
představenstvo pozastavené rozhodnutí potvrdí dvoutřetinovou většinou všech svých členů. 
Kontrolní komise je oprávněna pozastavit i výkon potvrzeného rozhodnutí; pozastaví-li takto 
potvrzené rozhodnutí, je povinna požádat současně představenstvo o svolání sněmu 
k rozhodnutí. 

(5) Kontrolní komisi přísluší dohlížet na dodržování usnesení sněmu, jakož i 
stavovských předpisů členy Komory, jinými orgány Komory a zaměstnanci Komory. Má-li 
kontrolní komise za to, že činnost člena Komory je v rozporu s tímto nebo zvláštním 
zákonem, které není přestupkem podle tohoto zákona, usnesením sněmu nebo stavovským 
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předpisem a přitom nezakládá trestněprávní, správní, občanskoprávní nebo obchodněprávní 
odpovědnost, podá disciplinární komisi bezodkladně návrh na zahájení disciplinárního řízení.  

(6) Člen kontrolní komise nemůže být zároveň členem jiného orgánu Komory. 
 

§ 84 

Disciplinární komise  

(1) Disciplinární komisi jmenuje předsednictvo k projednání zjištěného disciplinárního 
provinění člena Komory a vykonává působnost stanovenou vnitřním předpisem Komory. 

 (2) Disciplinární komise má lichý počet členů, jejich počet stanoví vnitřní předpis 
Komory. Členem disciplinární komise nemůže být člen, který má jakýkoliv poměr 
k projednávané disciplinární věci. 

(3) Disciplinární komise jmenovaná předsednictvem volí ze svých členů předsedu 
disciplinární komise, a stanoví-li tak vnitřní předpis Komory, i místopředsedy disciplinární 
komise.  

(4) Člen disciplinární komise může být zároveň členem jiných orgánů Komory a členem 
disciplinární komise může být člen jmenován i opakovaně. 

(5) Jeden člen Komory nemůže být současně členem ve více aktivních disciplinárních 
komisích. 

(6) Způsob jednání disciplinární komise stanoví vnitřní předpis Komory. 

 

Hlava VIII 

Společná ustanovení o spolupráci 

§ 85 

Koordinační dohody s policií 

 (1) Provozovatel při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku 
nebo ochrana majetku ve zvláštních případech může se souhlasem vlastníka střeženého 
objektu nebo místa uzavřít písemnou koordinační dohodu s příslušným krajským ředitelstvím 
Policie České republiky, v jehož územním obvodu se střežený objekt nebo místo nachází. 
Účelem dohody je stanovit podrobnosti postupu při vzájemné spolupráci a při poskytování 
součinnosti provozovatele Policii České republiky při plnění jejích zákonných úkolů. 

 (2) Koordinační dohoda obsahuje zejména 

a) formy a nástroje koordinace provozovatele a příslušného krajského ředitelství Policie 
České republiky, v jehož územním obvodu se střežený objekt nebo místo nachází,  
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b) úkoly provozovatele v oblasti předcházení protiprávním jednáním ve střeženém objektu 
nebo místě, 

c) postup provozovatele při zjištění protiprávního jednání ve střeženém objektu nebo místě, 

 d) dobu, na kterou je uzavírána. 

 
§ 86 

Spolupráce ministerstva 

Při plnění úkolů podle tohoto zákona může ministerstvo vyžadovat informace od Policie 
České republiky, soudu, dalších státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků 
anebo Komory. Policie České republiky, soud, další státní orgány nebo orgány územních 
samosprávných celků a Komora žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu, pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak12). 

Hlava IX 

Přechodná a zrušovací ustanovení 

Přechodná ustanovení 

§ 87 

(1) Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti „Ostraha majetku a osob“, 
„Služby soukromých detektivů“ a „Poskytování technických služeb k ochraně majetku 
a osob“ a oprávnění k provozování činnosti spočívající v poskytování bezpečnostního 
poradenství v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“, vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona platná, se považují po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona za licenci, není-li dále stanoveno jinak. 

(2) Podnikající fyzická osoba nebo obchodní korporace, které bylo vydáno přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění k živnosti „Ostraha majetku a osob“, 
„Služby soukromých detektivů“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a 
osob“, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné, a která hodlá ve výkonu 
soukromé bezpečnostní činnosti pokračovat po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, musí 
nejpozději ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o vydání licence, 
jinak tato oprávnění zanikají uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1. 

(3) Živnostenské oprávnění k živnostem „Ostraha majetku a osob“ a „Služby 
soukromých detektivů“ zaniká osobám, které požádaly o vydání licence podle odstavce 2, 
dnem nabytí právní moci licence nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání licence.  

                                                 
12) )  Například trestní řád, zákon č. 412/2005 Sb. 
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(4) Ministerstvo oznámí živnostenskému úřadu příslušnému podle § 71 odst. 2 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), den nabytí právní moci 
licence provozovateli nebo den nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání 
licence provozovateli, a to do 10 dnů ode dne jejího vydání nebo nabytí právní moci 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Živnostenský úřad zapíše zánik živnostenského oprávnění 
v důsledku nabytí právní moci licence provozovateli nebo zamítnutí žádosti o vydání licence 
do živnostenského rejstříku do 10 dnů ode dne doručení oznámení ministerstva. 

(5) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ministerstvo zasílá stejnopis 
písemného vyhotovení licence příslušnému živnostenskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne 
nabytí právní moci licence. 

(6) Osoby, jimž přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské 
oprávnění k živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ a které 
hodlají pokračovat v provozování činnosti, která není soukromou bezpečnostní činností 
technická služba a nepodléhá licenci, i po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 na základě 
živnostenského oprávnění pro živnost, která svým obsahem odpovídá charakteru provozované 
činnosti, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit 
příslušnou živnost živnostenskému úřadu a doložit doklady prokazující splnění požadované 
odborné způsobilosti, pokud nebyly živnostenskému úřadu předloženy dříve. Marným 
uplynutím této lhůty živnostenské oprávnění k provozování této živnosti zaniká. 

 
§ 88 

Podnikající fyzická osoba nebo obchodní korporace, které bylo vydáno přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské oprávnění k živnosti „Ostraha majetku a osob“, 
„Služby soukromých detektivů“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a 
osob“, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné, a která je pojištěna pro případ 
odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou výkonem živnosti, musí uvést 
pojištění do souladu s tímto zákonem ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
§ 89 

(1) Zaměstnanec provozovatele a zaměstnanec musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona splňovat podmínku bezúhonnosti, spolehlivosti a odborné 
způsobilosti podle tohoto zákona, jinak nesmí vykonávat soukromou bezpečnostní činnost 
nebo bezpečnostní činnost pro osobu vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu. 

         (2) Osoby uvedené v § 56 odst. 2, které vykonávají soukromou bezpečnostní činnost 
k ochraně kritické infrastruktury, jsou povinny 

a) jde-li o fyzickou osobu, požádat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání 
dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby; to platí i pro odpovědného zástupce, 
je-li ustanoven, 

b) jde-li o obchodní korporaci, zajistit, aby fyzická osoba, která je členem statutárního 
orgánu, vedoucím odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem, je-li ustanoven, 
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požádala do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o 
bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. 

         (3) Nepožádají-li osoby uvedené v odstavci 2 o vydání dokladu o bezpečnostní 
způsobilosti fyzické osoby nebo jim nebude tento doklad vydán, nesmí po uplynutí lhůty 
uvedené v odstavci 2 nebo počínaje dnem právní moci rozhodnutí o nevydání dokladu o 
bezpečnostní způsobilosti vykonávat soukromou bezpečnostní činnost k ochraně kritické 
infrastruktury. 

§ 90 

(1) Zahájená a dosud pravomocně neskončená řízení ve věci udělení koncese „Ostraha 
majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a „Poskytování technických služeb 
k ochraně majetku a osob“ se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský 
úřad do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vrátí žadateli žádost o udělení koncese 
a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě výkonu soukromé 
bezpečnostní činnosti podle tohoto zákona. Živnostenský úřad rovněž vrátí správní poplatek. 

(2) Zahájená a dosud pravomocně neskončená řízení vedená v souvislosti 
s provozováním živností „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a 
„Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ a s  provozováním činnosti 
spočívající v poskytování bezpečnostního poradenství v rámci živnosti volné „Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ podle zákona 
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí 
živnostenské úřady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

 
§ 91 

(1) Do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ustanoví zástupci Hospodářské 
komory České republiky a dalších profesních sdružení zastupujících minimálně jednu pětinu 
zaměstnanců provozovatelů působících v oblasti soukromé bezpečnostní činnosti v České 
republice přípravný výbor Komory (dále jen „výbor“), který má lichý počet členů.  

(2) Výbor Komory na své první schůzi zvolí v tajném hlasování předsedu, který řídí 
jeho činnost. Výbor dále stanoví členům výboru úkoly k tvorbě stavovských předpisů. 

(3) Výbor je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující k přípravě stavovských 
dokumentů komory a svolání sněmu. 

(4) Výbor předloží členům komory nebo uveřejní na svých internetových stránkách 
návrhy vnitřních předpisů tak, aby se členové mohli s těmito návrhy seznámit nejpozději 15 
dnů před zahájením sněmu komory.  

(5) Výbor svolá sněm komory, který zvolí řádné orgány Komory a přijme příslušné 
stavovské předpisy, nejdříve 12 měsíců a nejpozději do 15 měsíců ode dne účinnosti tohoto 
zákona. 
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§ 92 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušují se: 

1. Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o Policii České republiky, včetně nadpisu. 

2. Část šestá zákona č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, včetně nadpisu. 

3. Body 2 a 3 čl. VIII zákona č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění 
jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, včetně nadpisu. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 

§ 93 

 V zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve 
znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 
458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona 
č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 
zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 457/2011 
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 
319/2016 Sb. a zákona č…./2019 Sb. se za § 2d vkládá nový § 2e, který zní: 

„2e 

Ministerstvo vnitra stanoví minimální hodinovou cenu výkonu soukromé bezpečnostní 
činnosti 

a) ochrana osoby a majetku, a 

b) ochrana osoby a majetku v místech, objektech nebo prostorách, kde je zvýšené nebezpečí 
ohrožení života, zdraví nebo majetku, anebo ochrana kritické infrastruktury 

podle zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů.“. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o živnostenském podnikání 

§ 94 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 
231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., 
zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 
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94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 
49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 
280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona 
č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., 
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 
Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 
124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., 
zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 
61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona 
č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., 
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 
Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 
130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., 
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 
Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 
326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona 
č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., 
zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 
Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 
131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 
Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 
160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 
292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., 
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 
Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 
375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 
zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 
Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 
221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 
zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 
206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. , zákona 
č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., 
zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 
289/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb. se mění takto: 
 

1. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno al), které 
včetně poznámky pod čarou č. 72 zní: 
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„al) výkon soukromé bezpečnostní činnosti72). 

___________________ 
72) Zákon č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů.“. 

 

2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se předměty podnikání „Ostraha 
majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a „Poskytování technických služeb 
k ochraně majetku a osob“ zrušují. 

 

3. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze 
fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon 
těchto činností se živnosti „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ 
zrušují.  

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

§ 95 

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 
Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 
Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 
130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., 
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 
Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 
575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., 
zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 
Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 
230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., 
zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 
197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 
Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona 
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 
zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona 
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 
Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 
457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 
zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 
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Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 
399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., 
zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 
Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 
186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 
zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 
Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 
Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona 
č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., 
zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 
Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 
268/2015 Sb. zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., 
zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 
Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 
264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., 
zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 
Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 
204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č.  225/2017 Sb., 
zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 
Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 
304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb.  a zákona č. …/2019 Sb. se mění takto: 
 
1. V části I položce 10 písm. e) se slova „Zápis do seznamu insolvenčních správců“ nahrazují 
slovy „Přijetí návrhu na vydání povolení, zvláštního povolení, nového povolení nebo nového 
zvláštního povolení podle zákona o insolvenčních správcích“. 

 
2. V části I položce 24 se v části „Předmětem poplatku není“ doplňuje bod 5. který zní: 
 
„5. Ohlášení živnosti osoby, které přede dnem nabytí účinnosti zákona č. …/2019 Sb., o 

bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů, trvalo živnostenské oprávnění 
k živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“, a která hodlá 
pokračovat v provozování obdobné živnosti, která není soukromou bezpečnostní činností 
technická služba k ochraně osob a majetku a nepodléhá vydání licence k výkonu 
soukromé bezpečnostní činnosti, i po uplynutí lhůty 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona 
č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů, na základě 
živnostenského oprávnění.“. 

 
3. V části VIII položka 114 zní: 
 
„Položka 114 
a)  Vydání rozhodnutí o udělení licence k výkonu soukromé bezpečnostní  

činnosti obchodní korporaci           Kč 10 000
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b)  Vydání rozhodnutí o udělení licence k výkonu soukromé bezpečnostní 
činnosti fyzické osobě        Kč  2 000

                             

c)  Vydání potvrzení o registraci bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 
vykonávané právnickou osobou       Kč      5  000 

d)  Vydání potvrzení o registraci bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 
vykonávané fyzickou osobou                      Kč       2 500 

e)  Vydání rozhodnutí o změně udělené licence k výkonu soukromé bezpečnostní 
činnosti obchodní korporaci         Kč      5  000                                         

f)   Vydání rozhodnutí o změně udělené licence k výkonu soukromé bezpečnostní 
činnosti fyzickou osobou       Kč      1  000 

g)  Vydání potvrzení o změně registrace bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 
vykonávané  právnickou osobou       Kč       2 500   

h)  Vydání potvrzení o změně registrace bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 
vykonávané fyzickou osobou                                 Kč 1 000    

 

Zmocnění  

 1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky o částku 5 000 Kč 
poplatníkovi, kterému byla udělena koncese podle živnostenského zákona nebo kterému byla 
vydána licence podle zákona č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících 
zákonů. 

2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o částku 1 000 Kč 
poplatníkovi, kterému byla udělena koncese podle živnostenského zákona nebo kterému byla 
vydána licence podle zákona č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících 
zákonů.“. 

 
 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o Policii České republiky 

§ 96 

V zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č.  41/2009 Sb. 
zákona č. 153/2010 Sb. zákona č. 150/2011 Sb. zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 459/2011 
Sb. zákona č. 375/2011 Sb. zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 
303/2013 Sb. zákona č. 64/2014 Sb. zákona č. 318/2015 Sb. zákona č. 51/2016 Sb.  zákona č. 
188/2016 Sb.  zákona č. 65/2017 Sb. zákona č. 183/2017 Sb. zákona č. 205/2017 Sb. zákona 
č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb. se za § 16 vkládá nový 
§ 16a, který včetně nadpisu zní: 
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„§ 16a 

Spolupráce se soukromými bezpečnostními službami 

 Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu 
s provozovatelem soukromé bezpečnostní činnosti podle zákona o bezpečnostní činnosti a o 
změně souvisejících zákonů.“ 
 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o volném pohybu služeb 

§ 97 

V § 2 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 
Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č.126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 
…/2019 Sb. se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 
včetně poznámky pod čarou č. 29 zní: 

„g) soukromé bezpečnostní činnosti29). 

___________________________ 
29) Zákon č. …/2019 Sb., o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů.“. 

   
 
 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

§ 98 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třináctého kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení. 
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