
 
   
 

  VIII. a 

Pracovní verze návrhu vyhlášky, její text bude finalizován 

po finální úpravě textu návrhu zákona a po schválení zákona projde  

vlastním legislativním procesem. 

 

III. 

 

Návrh 

 

VYHLÁŠKA  

ze dne  …………………….      2020 

kterou se stanoví přehled zajišťovaných soukromých bezpečnostních činností  

a požadavky na zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost osob k zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti 

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 44 odst. 1 a 2 zákona č. …/2020 Sb.,  

o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“):  

 

§ 1  

Tato vyhláška upravuje 

a)  přehled profesních kvalifikací odpovídajícího stanoveného zaměření nezbytných pro vydání 

licence, 

b)  přehled pracovních činností při zajištění výkonu jednotlivých druhů soukromých 

bezpečnostních činností, rozdělení těchto pracovních činností do příslušných kategorií a 

dobu praxe v jednotlivých kategoriích, 

c)  seznam nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost osoby  

k zajištění výkonu jednotlivých druhů soukromé bezpečnostní činnosti, 

d)  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 poskytovatele1) pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti,  

e) náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a náležitosti lékařského posudku o 

zdravotní způsobilosti,  

f)  podmínky fyzické zdatnosti, způsob a četnost jejího ověřování k zajištění výkonu 

jednotlivých druhů soukromé bezpečnostní činnosti, při kterých je fyzická zdatnost 

 
1) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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vyžadována,  

g) vzor oznámení osoby podle 40 odst. 3 zákona, která hodlá ověřovat fyzickou zdatnost osoby 

k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, a 

h) vzor osvědčení o fyzické zdatnosti osoby k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti. 

Pracovní činnosti 

§ 2 

 Přehled profesních kvalifikací odpovídajícího stanoveného zaměření nezbytných pro 

vydání licence a přehled pracovních činností při zajištění výkonu jednotlivých druhů 

soukromých bezpečnostních činností, rozdělení pracovních činností do příslušných kategorií, 

doba praxe v jednotlivých kategoriích a požadavky na zdravotní způsobilost a fyzickou 

zdatnost osob v jednotlivých kategoriích pracovních činností, při kterých je fyzická zdatnost 

vyžadována, jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

Zdravotní způsobilost  

§ 3  

Seznamy nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost 

osoby k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této 

vyhlášce. 

§ 4 

(1) Osoba, pro kterou se požaduje zdravotní způsobilost A, není zdravotně způsobilá, 

jestliže trpí některou nemocí, vadou nebo stavem uvedeným v seznamu I přílohy č. 2 k této 

vyhlášce. 

(2) Osoba, pro kterou se požaduje zdravotní způsobilost B, není zdravotně způsobilá, 

jestliže trpí některou nemocí, vadou nebo stavem uvedeným v seznamech I a II. přílohy č. 2 

k této vyhlášce. 

(3) Osoba, pro kterou se požaduje zdravotní způsobilost C, není zdravotně způsobilá, 

jestliže trpí některou nemocí, vadou nebo stavem uvedeným v seznamech I., II. a III. přílohy 

č. 2 k této vyhlášce. 

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 neplatí pro osoby, u nichž byly zjištěny nemoci, vady nebo 

stavy podle seznamů II. a III, za předpokladu kladného závěru odborného vyšetření 

provedeného lékařem se specializací v příslušném oboru o schopnosti osoby k zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti.    

(5) Při posuzování zdravotní způsobilosti osoby zajišťující výkon soukromé 

bezpečnostní činnosti, pro kterou jsou jinými právními předpisy2) stanoveny zvláštní 

 
2) Například vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního 

průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhlášky č. 254/2007 Sb., 

vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti 

k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, 
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požadavky na zdravotní způsobilost, se dále postupuje podle těchto předpisů. 

§ 5 

Lékařské vyšetření  

(1) Lékařským vyšetřením k posouzení zdravotní způsobilosti osoby k zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti (dále jen „posuzovaná osoba“) se rozumí lékařská prohlídka, 

která se provádí   

a) před přijetím osoby do základního pracovněprávního vztahu nebo jemu na roveň 

postavenému právnímu vztahu u provozovatele anebo před zahájením zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti (dále jen „vstupní prohlídka“),  

b)  po dobu trvání základního pracovněprávního vztahu nebo jemu na roveň postaveného 

právního vztahu anebo v průběhu zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti (dále 

jen „periodická prohlídka“),  

 c) v mimořádných případech (dále jen „mimořádná prohlídka“).  

 (2) V rámci lékařské prohlídky podle odstavce 1 písm. a) a b) lze využít výsledek 

předchozího odborného vyšetření za předpokladu, že bylo provedeno nejpozději 3 měsíce před 

zahájením vstupní nebo periodické prohlídky.  

 (3) Při lékařské prohlídce se zjišťuje zdravotní stav posuzované osoby včetně informací 

sdělených k jeho dosavadnímu vývoji. Při vstupní nebo periodické prohlídce se dále vychází z 

informací obsažených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené registrujícím 

poskytovatelem1) posuzované osoby, který musí být dostupný nejpozději v den provedení 

lékařské prohlídky. O předání informací žádá zaměstnavatel pro potřeby poskytovatele 

pracovnělékařských služeb (dále jen „posuzující lékař“). Vzor výpisu ze zdravotnické 

dokumentace je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. 

 (4) V souvislosti s lékařskou prohlídkou je třeba sdělit údaje o pracovním zařazení 

posuzované osoby, druhu pracovní činnosti, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních 

rizicích, za kterých je práce vykonávána, a o míře těchto rizik.  

 (5) Při posuzování zdravotní způsobilosti hodnotí posuzující lékař zjištěný zdravotní 

stav posuzované osoby ve vztahu k obecným nárokům kladeným na konkrétní pracovní činnost 

posuzované osoby při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, stanoveným v příloze 

č. 1 této vyhlášky. Posuzující lékař vydá posuzované osobě lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti. Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je uveden v příloze č. 4 této 

vyhlášky.  

  

§ 6 

Vstupní prohlídka  

(1) Při vstupní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního charakteru 

 
pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5NQB)

aspi://module='ASPI'&link='444/2008%20Sb.%25231'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='444/2008%20Sb.%25231'&ucin-k-dni='30.12.9999'


a dále orientační vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační 

neurologické vyšetření, dále vyšetření elektrokardiografické, základní spirometrické, 

orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. Podle 

aktuálního zdravotního stavu a obecným nároků kladených na konkrétní činnost, kterou má 

posuzovaná osoba vykonávat, lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho 

zdravotní způsobilosti.  

 (2) Vstupní prohlídka se provede před přijetím osoby do základního pracovněprávního 

vztahu nebo jemu na roveň postavenému právnímu vztahu u provozovatele anebo před 

zahájením zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti nebo před převedením posuzované 

osoby na jinou práci.   

§ 7 

Periodická prohlídka  

(1) Při periodické prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření interního 

charakteru a dále orientační vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu, 

orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Podle aktuálního 

zdravotního stavu a nároků kladených na konkrétní činnost, kterou posuzovaná osoba 

vykonává, lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení jeho zdravotní 

způsobilosti.  

 (2) Periodická prohlídka se provede  

a)  jednou za 4 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky, nebo  

b) jednou za 2 roky, jde-li o osobu, která dovršila 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti 

na periodickou prohlídku podle písmena a).  

(3) Periodická prohlídka se provede ve lhůtách podle odstavce 2, pokud jiným právním 

předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak.   

§ 8 

Mimořádná prohlídka  

(1) Obsah mimořádné prohlídky stanoví podle aktuálně zjištěného zdravotního stavu 

osoby, která má být posuzována, posuzující lékař.  

(2) Mimořádná prohlídka se provede  

a) na podnět posuzované osoby,  

b)  po zranění nebo onemocnění, které způsobilo dočasnou pracovní neschopnost osoby, která 

má být posuzována, delší než 8 týdnů,  

c) jestliže posuzovaná osoba utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo byla 

při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti vystavena nebezpečným nebo zdraví škodlivým 

látkám,  

d) na podnět registrujícího poskytovatele nebo ošetřujícího lékaře, 

e) na podnět zaměstnavatele.  
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§ 9 

Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti  

Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti končí nejpozději v den, kdy měla 

být provedena periodická prohlídka, v den, ke kterému byl stanoven termín provedení 

mimořádné prohlídky, nebo v den uvedený v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti.  

§ 10 

Omezení práce těhotných zaměstnankyň 

Ustanovení vyhlášky upravující zakázané práce a pracoviště těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po 

porodu3) nejsou ustanoveními této vyhlášky dotčena.  

Fyzická zdatnost 

§ 11 

(1) Fyzickou zdatnost fyzické osoby zajišťující výkon soukromé bezpečnostní činnosti, 

při které je fyzická zdatnost vyžadována, ověří osoba, která je držitelem živnostenského 

oprávnění v předmětu podnikání „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“ podle 

přílohy č. 2 zákona upravujícího živnostenské podnikání a která svůj záměr ověřovat fyzickou 

zdatnost oznámí písemně ministerstvu.  

(2) Ověření fyzické zdatnosti osoby podle odstavce 1 se provede před zahájením 

zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti.  

(3) Ověření fyzické zdatnosti osoby podle odstavce 1 se provede opakovaně, a to vždy 

jednou za čtyři roky ode dne provedení prvního ověření fyzické zdatnosti takové osoby.   

(4) Není-li možné provést z důvodu nemoci nebo úrazu anebo z jiného vážného důvodu 

nebo překážky u osoby podle odstavce 1 pravidelné ověření fyzické zdatnosti ve stanovené 

lhůtě, provede se v nejbližším možném termínu, nejdéle však do jednoho roku od doby, kdy 

mělo být pravidelné ověření fyzické zdatnosti provedeno. Není-li provedeno pravidelné 

ověření fyzické zdatnosti nejdéle do čtyř let od předchozího ověření fyzické zdatnosti, 

postupuje se podle § 36 odst. 4 zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů. 

To neplatí, dosáhla-li v té době osoba věku, od kterého se již ověření fyzické zdatnosti 

nepožaduje. 

(5) Za ověření fyzické zdatnosti osoby zajišťující výkon soukromé bezpečnostní 

činnosti náleží ověřující osobě uvedené v odstavci 1 náhrada nákladů spojená s ověřováním 

fyzické zdatnosti osoby zajišťující výkon soukromé bezpečnostní činnosti ve výši 400,- Kč. 

 
3) Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, 

a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce 

konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 
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(6) Ověření fyzické zdatnosti osoby se neprovede, jestliže zajištění výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti u jiného provozovatele navazuje ve lhůtě 3 měsíců ode dne ukončení 

zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti u předchozího provozovatele; to neplatí, 

pokud lhůta stanovená podle odst. 3 již uplynula.  

(7) Ověření fyzické zdatnosti se nepožaduje  

a) u osob od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dovrší padesátéhopátého roku věku, pokud 

nezajišťují výkon bezpečnostní činnosti při ochraně kritické infrastruktury nebo při převozu 

hotovosti a cenin, a   

b) u těhotných, u matek, které kojí a u matek do konce devátého měsíce po porodu3).  

§ 12 

(1) Osoba podle § 11 odstavce 1 oznámí ministerstvu záměr ověřovat fyzickou zdatnost 

osob k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti.  

(2) Na základě oznámení zapíše ministerstvo osobu do seznamu osob oprávněných 

k ověřování fyzické zdatnosti. 

(3) Vzor oznámení osoby podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.  

§ 13 

 (1) Osoba oprávněná k ověřování fyzické zdatnosti oznámí ministerstvu termín konání 

ověřování nejméně 15 dnů přede dnem konání. V oznámení uvede přesné datum a čas ověření 

fyzické zdatnosti a přesné místo konání. Současně přiloží jmenný seznam osob přihlášených 

k ověření fyzické zdatnosti.  

 (2) Fyzickou zdatnost osoby neuvedenou v seznamu předloženém ministerstvu nemůže 

v tomto termínu ověřit. 

§ 14 

(1) Fyzická zdatnost se ověřuje provedením testů sestávajících z člunkového běhu, 

celomotorického testu, vzporu ležmo, leh sedu opakovaně a běhu na 6 minut. 

(2) Podmínky fyzické zdatnosti a způsob jejich ověřování k zajištění výkonu 

jednotlivých druhů soukromé bezpečnostní činnosti, při kterých je fyzická zdatnost 

vyžadována, jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.   

(3) Vzor osvědčení o fyzické zdatnosti osoby podle odstavce 1 k zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.  

(4) Nezíská-li osoba podle § 11 odst. 1 v testu fyzické zdatnosti požadovaný počet bodů 

stanovený pro zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti v příloze č. 1 této vyhlášky, 

může test fyzické zdatnosti opakovat nejdříve za jeden měsíc ode dne neúspěšného ověření 

fyzické zdatnosti. 

 

§ 15 
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Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …......... 20…….   

(den účinnosti je shodný se dnem účinnosti zákona o soukromé bezpečnostní činnosti) 

 

Ministr: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. ……/20…… Sb., 

Přehled zajišťovaných soukromých bezpečnostních činností, rozdělení do příslušných tříd, doba praxe v jednotlivých třídách a 

požadavky na zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost osob v jednotlivých třídách 

 
Oddíl I. Soukromé bezpečnostní činnosti zajišťované podle licence A, B a D 

 
 

Kategorie Náplň pracovní činnosti Nejnižší odborná 

způsobilost 

Zdravotní 

způsobilost 

Fyzická 

zdatnost 

Použití 

pro 

licence 

Způsobilost 

k udělení 

licence 

Strážný 

kategorie I 

● Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a 

pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel a provádění 

dopravně-regulačních opatření uvnitř objektů. 

● Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle 

instrukcí a pokynů. 

● Provádění jednoduchých činností k zajištění bezpečnosti 

a základních úkonů ke snížení škod a ztrát na majetku a 

zdraví osob podle instrukcí a pokynů. 

● Provádění základních činností při součinnosti s Policií 

ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními 

prvky IZS a určenými osobami. 

● Vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování 

záznamů o provedených úkonech a zjištěních a vedení 

stanovené evidence. 

 Profesní 

kvalifikace: Strážný 

68-008-E  

A nepožaduje 

se 

A NE 

Strážný 

kategorie II 

●  Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a 

pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel a provádění 

dopravně-regulačních opatření uvnitř objektů. 

Profesní 

kvalifikace: Strážný 

68-008-E 

  

A 30 b. A, B NE 
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● Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle 

instrukcí a pokynů. 

● Provádění jednoduchých činností k zajištění bezpečnosti 

a základních úkonů ke snížení škod a ztrát na majetku a 

zdraví osob podle instrukcí a pokynů. 

● Provádění jednoduchých činností k zajištění pořádku v 

místech konání veřejných shromáždění, slavností, 

sportovních podniků a zábav podle instrukcí a pokynů. 

● Provádění základních činností při součinnosti s Policií 

ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními 

prvky IZS a určenými osobami. 

● Obsluha mechanických a elektrických zabezpečovacích 

zařízení, poplachových a požárních signalizací a 

kamerových systémů a jejich využívání k ostraze a 

ochraně majetku a osob. 

● Používání věcných bezpečnostních prostředků (služební 

pes, zbraně včetně střelných, spojovací, osvětlovací 

prostředky, detektory apod.). 

● Vybírání vstupních a vjezdových poplatků, parkovného 

apod. 

● Vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování 

záznamů o provedených úkonech a zjištěních a vedení 

stanovené evidence. 

● Zajištění požární ochrany v mimopracovní době, 

zajištění činnosti ohlašovny požárů, člen požárně 

preventivní hlídky. 

  Psovod bezpečnostní služby 

● Provádění pochůzkové kontrolní činnosti ve střeženém 

objektu s využitím vycvičeného služebního psa. 

Profesní 

kvalifikace: Psovod 

A 30 b. A, B, D NE 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5NQB)



● Zajišťování ochrany majetku a osob a zájmů chráněných 

zákonem pomocí vycvičeného služebního psa dle 

instrukcí a pokynů. 

● Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a 

pohybu osob v místech se zvýšeným rizikem 

protiprávního, agresivního chování osob, výtržnictví 

(sportovní utkání) a dále v místech prodeje alkoholu a 

nelegálního prodeje drog (masové akce s hudební 

produkcí apod.). 

● Provádění pochůzkové a kontrolní činnosti v místech se 

zvýšeným rizikem útoku na osobu strážného 

(nepřehledné a rozsáhlé plochy, opuštěné průmyslové 

objekty, sběrny kovů apod.) s využitím vycvičeného 

služebního psa. 

● Odvrácení nebezpečí, zamezení škody a ztrát na majetku 

a zdraví osob včetně zajišťování místa do příjezdu 

policie, hasičů apod. 

● Zajišťování jednotlivých bezpečnostních úkolů včetně 

poskytování ochrany při přepravě osob. 

bezpečnostní služby  

68-001-H 

  Pracovník výjezdové skupiny 

● Kontrola objektů na vyžádání PCO (opláštění objektu, 

oken, vstupních dveří…), včetně kontroly vnitřních 

prostor objektu 

● Plánovaná kontrola objektů. 

● Zásah při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka 

nouzové služby. 

● Poskytování klíčové služby, tj. otevírání a zavírání 

objektů dle požadavků zákazníka. 

● Kontrola práce neschopných zaměstnanců. 

Profesní kvalifikace 

není uvedena 

v NSK 

 

Praxe: 0,5 roku jako 

Strážný kategorie I. 

B 34 b. A, B   

 

Možnost 

práce na 

objektec

h 

kritické 

infrastru

ktury (§ 

2 písm. 

NE 
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● Kontrola přítomnosti alkoholu a jiných omamných látek 

u osob i v prostorách. 

● Provedení odpočtu hodnot z měřících přístrojů (plyn, 

voda, elektřina…). 

● Doprovod při transportu cenin, zásilek s hodnotou do 5 

mil. Kč. 

g) 

zákona 

č. 

240/200

0 Sb., o 

krizové

m řízení 

a o 

změně 

některýc

h 

zákonů) 

  Pracovník ostrahy veřejných akcí 

● Krátkodobé plánování, operativní řízení a kontrola 

činnosti malých skupin pracovníků. 

● Koordinace různých druhů bezpečnostních činností v 

zadaném rámci působnosti. 

● Vypracování pracovních postupů pro konkrétní 

bezpečnostní činnost. 

● Identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a 

technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní 

činnosti. 

● Kontrola přístupů na veřejné akce. 

● Udržování pořádku na veřejných akcích. 

● Zabránění vzájemného napadání osob, účinkujících a 

dalších osob. 

● Zabránění poškozování a zcizování majetku - obecního, 

účinkujících, účastníků. 

● Spolupráce při zajištění řešení mimořádných událostí. 

  B 34 b.  A, B NE 
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● Provedení evakuace osob. 

● Provedení život zachraňujících úkonů. 

● Zajištění požární a havarijní prevence. 

● Provedení hasebního zásahu. 

  Pracovník ostrahy v obchodě a službách 

● Krátkodobé plánování, operativní řízení a kontrola 

činnosti malých skupin pracovníků. 

● Koordinace různých druhů bezpečnostních činností v 

zadaném rámci působnosti. 

● Vypracování pracovních postupů pro konkrétní 

bezpečnostní činnost. 

● Identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a 

technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní 

činnosti. 

● Kontrola činnosti pracovníka obsluhy pokladního 

zařízení. 

● Obsluha systému elektronické ochrany zboží – 

bezpečnostní prvky na zboží. 

● Kontrola prodejní plochy v civilním oblečení. 

● Obsluha bezpečnostních technologií. 

● Zajišťování prevence trestné činnosti zaměstnanců a 

dodavatelů. 

● Kontrola ve skladech a na nákladové rampě. 

● Evidence zaměstnanců na personální vrátnici a 

dodavatelů na nákladové rampě. 

● Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení. 

● Návrhy bezpečnostních opatření, nových kontrolních 

postupů. 

Profesní 

kvalifikace: není 

uvedena v NSK  

A 30 b. A, B NE 
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● Asistence při přepravě finanční hotovosti z pokladny do 

zázemí provozovny. 

● Vedení interní dokumentace o kontrolní činnosti, 

poskytovaných službách 

  Pracovník osobní ochrany 

● Krátkodobé plánování, operativní řízení a kontrola 

činnosti malých skupin pracovníků. 

● Koordinace různých druhů bezpečnostních činností v 

zadaném rámci působnosti. 

● Vypracování pracovních postupů pro konkrétní 

bezpečnostní činnost. 

● Identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a 

technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní 

činnosti. 

● Přímá osobní ochrana osoby před fyzickým útokem. 

● Průzkum trasy předpokládaného pohybu chráněné osoby. 

● Průzkum prostoru a objektu předpokládaného a 

stanoveného pobytu chráněné osoby. 

● Přímá obrana chráněné osoby v případě napadení. 

● Řízení vozidla převážejícího chráněnou osobu a 

doprovodného vozidla. 

● Poskytnutí první pomoci v případě napadení chráněné 

osoby nebo člena týmu. 

Profesní 

kvalifikace: není 

uvedena v NSK  

B 34 b. A, B NE 

  Pracovník dohledového centra 

● Podíl na přípravě a realizaci režimových opatření 

určených k ochraně majetku, osob a oprávněných zájmů. 

● Předávání pokynů k zajišťování prvotních činností k 

odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody včetně 

Profesní 

kvalifikace:  

Pracovník 

dohledového centra 

68-003-H 

 

A 30 b.  A, B ANO 
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pokynů k zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie 

apod. 

● Organizování pracovních činností dle pokynů a instrukcí. 

● Obsluha pultů centralizované ochrany, radiostanic, 

technických zařízení k ochraně majetku a osob. 

● Komunikace s klientem. 

● Obsluha mechanických a elektronických 

zabezpečovacích systémů. 

● Obsluha požárních a hasebních systémů. 

● Obsluha PC. 

● Vedení elektronické i písemné dokumentace o průběhu 

služby nebo bezpečnostní akce a o mimořádných 

událostech. 

Praxe: 1 rok jako 

Strážný kategorie II 

  Bezpečnostní referent 

● Krátkodobé plánování, operativní řízení a kontrola 

činnosti malých skupin pracovníků. 

● Koordinace různých druhů bezpečnostních činností v 

zadaném rámci působnosti. 

● Vypracování pracovních postupů pro konkrétní 

bezpečnostní činnost. 

● Identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a 

technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní 

činnosti. 

● Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a 

pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel. 

● Provádění dopravně regulačních opatření uvnitř objektů 

včetně objektů kritické infrastruktury a měkkých cílů se 

zaměřením na odhalení bezpečnostních rizik na 

svěřeném úseku. 

Profesní 

kvalifikace: 

Bezpečnostní 

referent 68-006-M  

B 34 b.  A, B, D ANO 
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● Provádění činností spojených se zajišťováním 

bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a 

bezpečnosti informací na svěřeném úseku. 

● Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí 

nebo zamezení škody a ztrát na majetku a zdraví osob 

včetně zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie, 

zdravotnické záchranné služby apod. a následná 

součinnost s nimi. 

● Součinnost s vymezenými osobami, předávání informací. 

● Vedení a vyhodnocení služebních záznamů, vyhotovení 

situačních hlášení a protokolů s využitím výpočetní a 

záznamní techniky. 

  Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů 

hoření 

● Detekce akcelerantů hoření na požářišti metodou 

založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti 

čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen 

spolehlivě identifikovat nepatrná rezidua hořlavých látek 

po požáru. 

● Určení a označení místa, kde pes ukazuje nález rezidua 

akcelerantu hoření. 

● Dokumentace místa nálezu. 

● Odběr nosičů pro laboratorní vyhodnocení. 

● Odběr srovnávacího materiálu. 
 

Profesní 

kvalifikace: Psovod 

bezpečnostní služby 

pro detekci 

akcelerantů hoření 

(kód: 68-016-M)  

B 34 b.   A, B, NE 

  Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog1 

● Detekce drog metodou založenou na vysoké citlivosti a 

rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného 

Profesní 

kvalifikace: není 

uvedena v NSK 

B 30 b.   A, B, NE 

 
1 Zvažovaná varianta pracovní pozice Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog – bude nutné odůvodnit potřebu takové pozice v rámci soukromých bezpečnostních 

služeb.  
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psa, který je schopen spolehlivě identifikovat i nepatrné 

množství drog nacházejících se v budovách, autech, v 

terénu, u osob apod. 

● Určení a označení místa nálezu. 

● Dokumentace místa nálezu. 

● Odběr vzorků pro případné laboratorní posouzení. 

  Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin 

● Příprava k zajištění převozu finanční hotovosti, cenin, 

věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo doprovodu osoby 

či vozidla, kontrola dokumentů, přepravních a věcných 

bezpečnostních prostředků včetně zbraní. 

● Provádění úkonů k zajištění bezpečnosti na trase převozu 

nebo přesunu, převzetí a doručení zásilky či osoby podle 

předem daných instrukcí a postupů. 

● Ostraha a ochrana přepravované finanční hotovosti, 

majetku, oprávněných zájmů, života a zdraví při 

napadení převozu či doprovázené osoby, při havárii a 

jiné mimořádné události. 

● Přímá součinnost s Policií ČR, obecní policií, hasičským 

záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou 

a s dalšími určenými osobami při zajištění bezpečnosti 

převozu nebo doprovodu osoby či vozidla. 

● Provádění činností při preventivních opatřeních a při 

klamných akcích podle pokynů a předem daných 

postupů. 

● Obsluha technických bezpečnostních zařízení včetně 

obsluhy a údržby peněžních automatů a bankomatů, 

použití věcných bezpečnostních prostředků a stanovené 

výzbroje. 

Profesní 

kvalifikace: 

Pracovník převozu 

finanční hotovosti a 

cenin 68-004-H 

 

Praxe: 1 rok jako 

strážný kategorie II 

B  34 b. A, B, D NE 
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● Řízení a běžná údržba motorových vozidel. 

● Pořizování situačních záznamů a dokumentů, vedení 

provozní dokumentace a stanovené evidence. 

Strážný 

kategorie 

III 

Samostatný bezpečnostní referent 

● Analýza hrozeb a bezpečnostních rizik pro organizační 

celek. 

● Navrhování způsobů zajištění komplexní bezpečnosti 

organizačního celku a metod jejího dosažení. 

● Zajišťování součinnosti s ostatními bezpečnostními 

složkami, integrovaným záchranným systémem při 

ochraně organizačního celku. 

● Zajišťování ochrany utajovaných informací a 

obchodního tajemství. 

● Komplexní zpracování realizačních směrnic pro zajištění 

bezpečnosti. 

● Kontrolní, metodická a školicí činnost. 

● Stanovení režimu ochrany za mimořádných situací, 

branné pohotovosti státu. 

● Zpracování a vedení dokumentů předkládaných NBÚ a 

ostatním složkám týkající se bezpečnosti. 

Profesní 

kvalifikace: není 

uvedena v NSK 

 

Praxe: 1 rok jako 

Bezpečnostní 

referent z kategorie 

II 

  

B 34 b. A, B, D, ANO 

  Samostatný instruktor výcviku 

● Analýza potřeb v oblasti přípravy personálních zdrojů k 

výkonu bezpečnostních činností. 

● Návrh a stanovení náplně a metodiky provádění odborné 

výuky, výcviku a ostatních druhů příprav pracovníků 

bezpečnostních služeb a ostatních pracovníků 

zajišťujících bezpečnostní činnosti. 

Profesní 

kvalifikace: není 

uvedena v NSK 

C 38 b.  A, B, 

C2, D, 

ANO 

 
2 Jedná se o přesah do Oddílu II. Soukromé bezpečnostní činnosti zajišťované podle licence C (služba soukromého detektiva) 
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● Komplexní zpracování realizačních, školících a 

výcvikových programů. 

● Zpracování návrhů a požadavků na rozvoj učební a 

výcvikové základny. 

● Zajišťování součinnosti s personálními orgány a prvky 

systému celoživotního vzdělávání a přípravy. 

● Kontrolní a rozborová činnost. 

● Zpracování souhrnné evidence výsledků komplexní 

přípravy. 

● Metodická a školící činnost. 

  Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 

● Návrh bezpečnostní politiky obchodní společnosti a její 

zavedení. 

● Zajištění ochrany majetku, informací a dat obchodní 

společnosti a prevence jejich ztrát. 

● Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších 

osob v prostorách obchodní společnosti a prevence 

úrazů. 

● Tvorba interních bezpečnostních norem, zásad a postupů 

včetně zajištění souladu s normami EN, ČSN, národními 

a mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany. 

● Provádění pravidelných odborných školení pro 

zaměstnance a dodavatele. 

● Výběr a organizace bezpečnostních služeb dodávaných 

externě (služby bezpečnostní agentury, dodávky 

bezpečnostních technologií). 

● Příprava, realizace a kontrola bezpečnostních projektů v 

obchodní společnosti. 

Profesní 

kvalifikace: 

Bezpečnostní 

manažer v obchodě 

a službách 68-005-T  

 

Praxe: 1 rok jako 

strážný kategorie II  

A nepožaduje 

se  

A, B,  ANO 
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● Analýza stávajících a budoucích rizik a návrh opatření na 

jejich minimalizaci. 

● Realizace opatření pro omezení vnitropodnikové 

kriminality. 

● Návrh a koordinace postupů krizového řízení. 

● Správa plánu kontinuity řízení činností organizace. 

● Poskytování podkladů, zpráv a doporučení pro vedení 

obchodní společnosti. 

  Specialista bezpečnostního a krizového řízení 

● Formulování bezpečnostní politiky organizace. 

● Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich 

ochrany (majetek, osoby, informace). 

● Provádění managementu rizik tj. jejich analýzu, 

hodnocení a vyhodnocení. 

● Vyhotovení bezpečnostních posouzení. 

● Zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci 

fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a 

informací. 

● Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a 

administrativních bezpečnostních opatření. 

● Navrhování a zavedení monitorovacích a dohledových 

služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, 

přístupové, kamerové a ostatní systémy). 

● Zavedení a řízení protipožárních technologií. 

● Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti 

a/nebo do objektů jiné společnosti. 

● Provádění pravidelných odborných školení pro 

zaměstnance a dodavatele. 

Profesní 

kvalifikace: není 

uvedena v NSK 

 

Praxe: 1 rok jako 

strážný kategorie II 

  

A nepožaduje 

se 

A, B, D, ANO 
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  Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin 

● Plánování, operativní řízení a kontrola činnosti malých 

skupin pracovníků. 

● Koordinace různých druhů bezpečnostních činností v 

zadaném rámci působnosti. 

● Vypracování pracovních postupů pro konkrétní 

bezpečnostní činnost. 

● Identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a 

technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní 

činnosti. 

● Příprava k zajištění převozu finanční hotovosti, cenin, 

věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo doprovodu osoby 

či vozidla, kontrola dokumentů, přepravních a věcných 

bezpečnostních prostředků včetně zbraní. 

● Provádění úkonů k zajištění bezpečnosti na trase převozu 

nebo přesunu, převzetí a doručení zásilky či osoby podle 

předem daných instrukcí a postupů. 

● Ostraha a ochrana přepravované finanční hotovosti, 

majetku, oprávněných zájmů, života a zdraví při 

napadení převozu či doprovázené osoby, při havárii a 

jiné mimořádné události. 

● Přímá součinnost s Policií ČR, obecní policií, hasičským 

záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou 

a s dalšími určenými osobami při zajištění bezpečnosti 

převozu nebo doprovodu osoby či vozidla. 

● Provádění činností při preventivních opatřeních a při 

klamných akcích podle pokynů a předem daných 

postupů. 

Profesní 

kvalifikace: 

Pracovník převozu 

finanční hotovosti a 

cenin 68-004-H 

 

Praxe: 1 rok jako 

strážný kategorie II 

(Pracovník převozu 

finanční hotovosti a 

cenin) 
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● Obsluha technických bezpečnostních zařízení včetně 

obsluhy a údržby peněžních automatů a bankomatů, 

použití věcných bezpečnostních prostředků a stanovené 

výzbroje. 

● Řízení a běžná údržba motorových vozidel. 

● Pořizování situačních záznamů a dokumentů, vedení 

provozní dokumentace a stanovené evidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oddíl II. Soukromé bezpečnostní činnosti zajišťované podle licence C (služba soukromého detektiva) 

 

Kategorie Náplň pracovní činnosti Nejnižší odborná 

způsobilost 

Zdravotní 

způsobilost 

Fyzická 

zdatnost 

Způsobilost 

k udělení licence 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5NQB)



Detektiv 

kategorie I 
Detektiv koncipient 

● Spolupráce při pátrání po osobách a věcech s 

využitím kriminalistických metod a techniky. 

● Spolupráce při prošetřování souvislostí a událostí 

spojených se vznikem škod, odhalování skutečností 

svědčících o právním zájmu klienta. 

● Spolupráce na zajišťování informace o důkazech, 

svědectví, stop aj. indicií. 

● Zajišťování režimové ochrany majetku a osob. 

● Spolupráce na vedení evidence o případech a 

zpracování závěrečných zpráv včetně 

fotodokumentace apod. 

● Spolupráce na zpracování a přípravě dokumentace 

pro řízení před úřady a soudy. 

● Spolupráce při osobní ochraně osob a při dohledu. 

● Organizace režimových opatření v živnostenských 

provozovnách, prostorách a objektech. 

 

Profesní kvalifikace: 

Detektiv koncipient 

68-009-M 

A 30 b. NE 

Detektiv 

kategorie II 
Detektiv pro prošetřování událostí 

● Prošetřuje události v občansko-právních, správních 

a obchodně-právních kauzách a provádí s tím 

související zajišťování stop a dalších informací, 

které mohou sloužit jako důkazy. 

● Prošetřuje trestné činy na žádost klientů, a to 

zejména když policie nekoná nebo když dochází k 

mylným závěrům, o kterých zadavatel ví nebo má 

Profesní kvalifikace: 

Detektiv pro 

prošetřování událostí 

68-007-R 

 

Praxe: 1 rok jako 

detektiv koncipient – 

Kategorie I 

A 30 b. NE 
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zadavatel podezření na neobjektivní jednání orgánů 

činných v trestním řízení. 

● V trestních kauzách zajišťuje informace o důkazech 

pro potřeby fyzických, právnických osob, zejména 

advokátů, v souvislosti s vedením žalob či 

obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných 

a odsouzených osob. 

● V rámci ochrany ekonomických zájmů 

podnikatelských subjektů při odhalování latentní 

kriminality provádí rozkrývání tzv. interních 

podvodů a jejich dokumentaci, aby byla použitelná 

v rámci dokazovacích řízení v pracovněprávních, 

občanskoprávních či obchodních sporech. 

● Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a 

soudními znalci. 

 

 

 

Detektiv specialista 

● Pátrání po osobách a věcech s využitím speciálních 

metod soukromé detektivní činnosti a 

kriminalistických metod a techniky. 

● Prošetřování souvislostí a událostí spojených se 

vznikem škod a skutečností svědčících o právním 

zájmu klienta. 

● Monitorování relevantních jednání, činností, 

pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a 

Profesní kvalifikace: 

není uvedena v NSK 
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činností a vozidel, které jsou podstatné pro 

prokázání právního zájmu klienta. 

● Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop 

aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz. 

● Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a 

dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských 

provozovnách. 

● Prověřování osobních, rodinných a majetkových 

poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta. 

● Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými 

subjekty. 

● Provádění operativně-pátrací činnosti a 

organizování kolektivu podřízených detektivů. 

● Vedení evidence o případech a zpracování 

závěrečných zpráv včetně fotodokumentace. 

● Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, 

vedení soudních sporů, trestní řízení apod. 

Detektiv zpravodajský pracovník 

● Provádí informační rozkrývání událostí v občansko-

právních, správních a obchodně-právních kauzách a 

s tím související předávání informací do 

prošetřování událostí, zajišťování stop s cílem získat 

důkazy. 

● V trestních kauzách zajišťuje informace pro potřeby 

fyzických a právnických osob, zejména advokátů, v 

souvislosti s vedením žalob či obhajobou 

Profesní kvalifikace: 

Detektiv 

zpravodajský 

pracovník 68-010-R 

 

Praxe: 1 rok jako 

detektiv koncipient – 

Kategorie I 

B 38 b. ANO 
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podezřelých, obviněných, obžalovaných a 

odsouzených osob. 

● Provádí informační rozkrývání trestných činů na 

žádost klientů, a to zejména když policie nekoná 

nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých 

zadavatel ví, nebo má podezření na neobjektivní 

jednání orgánů činných v trestním řízení. 

● V rámci ochrany ekonomických zájmů 

podnikatelských subjektů při odhalování latentní 

kriminality provádí informační rozkrývání tzv. 

interních podvodů. 

● Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a 

soudními znalci. 

Detektivní technik  

● Zabezpečování využití kriminalistické techniky a 

informačních a komunikačních technologií a 

vyhodnocování kriminalistických stop v rámci 

pátrání po osobách a věcech. 

● Používání prostředků a metod kriminalistické 

techniky a taktiky s cílem zajištění a následného 

zpracování a vyhodnocování kriminalistických stop 

v souvislosti s prošetřováním skutečností svědčících 

o právním zájmu klienta a událostí spojených se 

vznikem škod. 

● Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop a 

jiných indicií. 

● Zajišťování spolupráce s odbornými pracovišti. 

Profesní kvalifikace: 

není uvedena v NSK 

 

Praxe: 1 rok jako 

detektiv koncipient – 

Kategorie I 

A 30 b. NE 
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● Vedení evidence o případech a zpracování 

závěrečných zpráv včetně fotodokumentace. 

● Zpracování odborné technické dokumentace pro 

celkovou zprávu o stavu případu, pro účely 

zadokumentování informací sloužících jako 

případný důkaz pro úřední jednání a soudní kauzy. 

● Zajišťování montáže, servisu a obsluhy 

bezpečnostně-technických, případně softwarových 

prostředků k ochraně informací. 

Detektiv 

kategorie 

III 

Vedoucí detektiv 

● Získávání informací týkajících se fyzických nebo 

právnických osob nebo jejich majetkových poměrů. 

● Získávání informací v souvislosti s vymáháním 

pohledávek. 

● Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících 

obchodní tajemství. 

● Sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které 

prokazují právní zájem. 

● Organizace, řízení a kontrola výkonu pátrání po 

osobách a věcech s využitím kriminalistických 

metod a techniky, jakož i metod a prostředků 

soukromé detektivní činnosti. 

● Organizace, řízení a kontrola výkonu prošetřování 

souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a 

odhalování skutečností svědčících o právním zájmu 

klienta. 

Profesní kvalifikace: 

Vedoucí detektiv 

(kód: 68-002-T) 

 

Praxe: 1 rok jako 

Detektiv kategorie II 
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● Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti při 

zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop 

aj. indicií. 

● Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti k 

zajišťování režimové a detektivní ochrany a 

dohledu při ochraně majetku a osob především v 

živnostenských provozovnách. 

● Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými 

subjekty. 

● Vedení evidence o případech a zpracování 

závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod. 

● Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, 

vedení úředních jednání a soudních sporů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl III. Soukromé bezpečnostní činnosti zajišťované podle licence E (technická služba k ochraně osob a majetku (dále jen “technická 

služba)) 

 

Kategorie Náplň pracovní činnosti Nejnižší odborná Zdravotní Fyzická Způsobilost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5NQB)



způsobilost způsobilost zdatnost k udělení licence 

Technik 

kategorie I 
Montér mechanických zábran 

● Čtení a použití technických podkladů. 

● Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění 

pracovních postupů pro výrobu jednoduchých 

kovodělných výrobků. 

● Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a 

metod k výrobě, montáži a servisu mechanických 

zábran. 

● Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v 

souladu s platnými normami a předpisy. 

● Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím. 

Profesní kvalifikace: 

Montér 

mechanických 

zábran (kód: 69-045-

H) 

 

A nepožaduje se ANO 

Technik poplachových systémů 

● Instalace kabelových rozvodů. 

● Montáže a oživování poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS). 

● Montáže a oživování přístupových a docházkových 

systémů vč. biometrie (ACS). 

● Montáže a oživování kamerových systémů (CCTV). 

● Montáže a oživování audio a video dveřních 

systémů a systémů přivolání pomoci. 

● Připojování ústředen na dohledová poplachová a 

přijímací centra (DPPC, PCO). 

● Funkční zkoušky a programování poplachových 

systémů. 

Profesní kvalifikace: 

není uvedena v NSK 

 

A nepožaduje se ANO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5NQB)



● Opravy, údržba a servis poplachových systémů. 

Technik 

kategorie II 
Bezpečnostní technolog 

● Provedení bezpečnostní analýzy a bezpečnostního 

posouzení zabezpečení majetku, osob a informací. 

● Zpracování návrhů technické ochrany majetku a 

osob a informací, návrhy projektů zabezpečení. 

● Provádění funkčních zkoušek a přejímky 

poplachových systémů, systémů požární signalizace 

a dalších zabezpečovacích systémů. 

● Řízení montáže a servisu poplachových systémů, 

požární signalizace a mechanického zabezpečení. 

Profesní kvalifikace: 

není uvedena v NSK 

 

A nepožaduje se ANO 

Kryptograf 

● Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a 

zařízení výpočetních systémů. 

● Oprava a údržba spojového, technického a 

technologického zařízení. 

● Provádění revizní činnosti na kryptografických 

systémech a zařízeních elektronické kontroly. 

● Zajišťování systému příjmu a kontroly 

kryptografické a bezpečnostní techniky. 

● Výkon odborných prací kryptografické bezpečnosti 

při zpracování a přenosu utajovaných skutečností. 

● Rozšiřování a zavádění bezpečnostních technologií. 

● Výroba a testování kryptografického materiálu. 

● Vedení příslušné dokumentace. 

Profesní kvalifikace: 

není uvedena v NSK 

 

A nepožaduje se ANO 
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Technik 

kategorie 

III  

Bezpečnostní systémový analytik 

● Navrhování koncepce pro bezpečnost lidských 

zdrojů, zabezpečení úniku informací, fyzickou 

bezpečnost a její jednotlivé prvky. 

● Příprava postupů pro správu bezpečnostních 

technologií (poplachové, přístupové, kamerové a 

ostatní systémy) a protipožárních technologií. 

● Navrhování plánu pro transport aktiv mezi objekty 

společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti. 

Profesní kvalifikace: 

není uvedena v NSK 

 

Praxe: 1 rok jako 

Technik kategorie II 

 

A nepožaduje se ANO 

Samostatný kryptograf 

● Koordinace provozu pracoviště kryptografické 

ochrany. 

● Analýza odolnosti prostředků kryptografické 

ochrany. 

● Organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a 

rozvoje radiokomunikačních zařízení na 

jednotlivých úsecích komunikací. 

● Řízení montážních a oživovacích prací, uvádění do 

provozu systémů kryptografické ochrany. 

● Práce na implementaci kryptografických prostředků. 

● Zpracování kryptografických analýz technických 

prostředků. 

● Testování systému, evidence kryptografického 

materiálu. 

Profesní kvalifikace: 

není uvedena v NSK 

 

Praxe: 1 rok jako 

Kryptograf - Technik 

kategorie II 

A nepožaduje se ANO 
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● Školení uživatelů kryptografické ochrany.  

● Vedení příslušné dokumentace. 

 
Kryptograf specialista 

● Řízení pracoviště kryptografické bezpečnosti. 

● Provádění typových zkoušek a výchozích revizí 

kryptografických systémů. 

● Ověřování technologických postupů nově zaváděné 

kryptografické a zabezpečovací techniky. 

● Certifikace kryptografické techniky. 

● Základní aplikační výzkum a vývoj v oblasti 

kryptografie. 

● Tvorba pracovních postupů a instrukcí pro 

kryptografy. 

● Vedení příslušné dokumentace. 

Profesní kvalifikace: 

není uvedena v NSK 

 

Praxe: 1 rok jako 

Samostatný 

kryptograf  

A nepožaduje se ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl IV. Soukromé bezpečnostní činnosti zajišťované podle licence F (bezpečnostní poradenství) 

 

Kategorie Náplň pracovní činnosti Nejnižší odborná 

způsobilost 

Zdravotní 

způsobilost 

Fyzická 

zdatnost 

Způsobilost 

k udělení 
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licence 

Poradce 

kategorie I 

Bezpečnostní konzultant 

● Zpracování koncepcí a metodik v oblastech 

bezpečnosti, krizového řízení a navazujících 

prováděcích postupů. 

● Posouzení úrovně zpracování bezpečnostní 

politiky společnosti a její realizace. 

● Posouzení smluvních vztahů s dodavateli 

bezpečnostních služeb v uvedených oblastech. 

● Zpracování dokumentace a návrh opatření v 

oblasti ochrany informací, vč. utajovaných 

informací, ochrany osobních údajů, fyzické 

ochrany, bezpečnosti informačních systémů, 

krizového řízení a kritické infrastruktury. 

● Vyhotovení bezpečnostních auditů, 

bezpečnostních posouzení a studií, analýz 

hrozeb a rizik. 

Profesní kvalifikace: 

Bezpečnostní 

konzultant (kód: 68-

012-M) 

 

Praxe: 2 roky 

v oblasti Ochrany 

majetku a osob, 

z toho minimálně 1 

rok jako Strážný 

kategorie II a výše 

A nepožaduje se. ANO 

 

Poradce 

kategorie II 

Bezpečnostní konzultant 

● Zpracování koncepcí a metodik v oblastech 

bezpečnosti, krizového řízení, ochrany kritické 

infrastruktury a měkkých cílů a navazujících 

prováděcích postupů. 

● Posouzení úrovně zpracování bezpečnostní 

politiky společnosti a její realizace. 

● Posouzení smluvních vztahů s dodavateli 

bezpečnostních služeb v uvedených oblastech. 

Profesní kvalifikace: 

Bezpečnostní 

konzultant (kód: 68-

012-M) 

 

Praxe: 1 rok jako 

Poradce kategorie I 

 

Možnost práce na 

objektech KI a MC 

A nepožaduje se ANO 
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● Zpracování dokumentace a návrh opatření v 

oblasti ochrany informací, vč. utajovaných 

informací, ochrany osobních údajů, fyzické 

ochrany, bezpečnosti informačních systémů, 

krizového řízení a kritické infrastruktury. 

● Vyhotovení bezpečnostních auditů, 

bezpečnostních posouzení a studií, analýz 

hrozeb a rizik. 

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 

● Návrh bezpečnostní politiky obchodní 

společnosti a její zavedení. 

● Zajištění ochrany majetku, informací a dat 

obchodní společnosti a prevence jejich ztrát. 

● Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, 

zákazníků a dalších osob v prostorách 

obchodní společnosti a prevence úrazů. 

● Tvorba interních bezpečnostních norem, 

zásad a postupů včetně zajištění souladu s 

normami EN, ČSN, národními a 

mezinárodními standardy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany. 

● Provádění pravidelných odborných školení 

pro zaměstnance a dodavatele. 

● Výběr a organizace bezpečnostních služeb 

dodávaných externě (služby bezpečnostní 

agentury, dodávky bezpečnostních 

technologií). 

Profesní kvalifikace: 

Bezpečnostní 

manažer v obchodě a 

službách 68-005-T  

 

Praxe: Praxe: 2 roky 

v oblasti Ochrany 

majetku a osob, 

z toho minimálně 1 

rok jako Strážný 

kategorie III a výše 

 

Možnost práce na 

objektech KI a MC 

A nepožaduje se ANO 
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● Příprava, realizace a kontrola bezpečnostních 

projektů v obchodní společnosti. 

● Analýza stávajících a budoucích rizik a návrh 

opatření na jejich minimalizaci. 

● Realizace opatření pro omezení 

vnitropodnikové kriminality. 

● Návrh a koordinace postupů krizového řízení. 

● Správa plánu kontinuity řízení činností 

organizace. 

● Poskytování podkladů, zpráv a doporučení 

pro vedení obchodní společnosti. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. ……./20…… Sb., 

       

Seznam nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost 

osoby k zajištění výkonu jednotlivých druhů soukromé bezpečnostní činnosti 

 

Seznam I.  

 

Zdravotně způsobilá není osoba, u které byly zjištěny 

  

1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických,  

  

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

  

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

ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),  

  

a) nadměrné požívání alkoholu a zneužívání jiných psychoaktivních látek ovlivňujících 

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

  

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

  

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

nebo jiných návykových psychoaktivních látek (porucha osobnosti nebo chování, psychotické 

reminiscence, amnestický syndrom, demence),  

  

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

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

retardace,  

  

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

psychotickými příznaky, bipolární afektivní porucha s manickými nebo depresivními fázemi s 

psychotickými příznaky, periodická depresivní porucha s depresivními fázemi s psychotickými 

příznaky,  

  

6. klinicky těžké (podmiňující pracovní neschopnost) neurotické poruchy, poruchy vyvolané 

stresem, somatoformní poruchy a behaviorální syndromy, především fobické úzkostné 

poruchy, obsedantně kompulzivní poruchy, reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení, 

dissociativní poruchy, somatoformní poruchy, jiné neurotické poruchy (neurastenie),  

 

7. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění oběhové soustavy,  

  

8. nekorigovatelné nebo závažné poruchy vidění, závažné poruchy zorného pole a prostorového 

vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, 

snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,  
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9. poruchy sluchu znemožňující orientaci v prostoru nebo komunikaci hovorovou řečí na 

vzdálenost menší než 6 metrů  

  

10. nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.  

 

 

Seznam II.  

 

Zdravotně způsobilá za předpokladu kladného závěru odborného vyšetření 

provedeného lékařem se specializací v příslušeném oboru je osoba, u které byly zjištěny 

  

1. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,  

  

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

ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze:  

  

3. duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu a jiných psychoaktivních 

látek, především závislost na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách (zdravotní 

způsobilost k výkonu povolání je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím, tj. 

nezpochybněnou abstinencí v délce nejméně tří let),  

  

4. léčené afektivní poruchy (poruchy nálady),  

  

5. závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, poruchy 

přizpůsobení,  

  

6. poruchy osobnosti a chování,  

 

7. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,  

 

8. extrapyramidové a pohybové poruchy, 

 

9. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše, 

 

10. epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie, 

 

11. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění dýchacích cest a plic, 

 

12. astma bronchiale nebo jiná těžká a prognosticky nepříznivá alergická onemocnění,  

 

13. těžká a prognosticky nepříznivá onemocnění svalové a kosterní soustavy, vylučující 

zatížení, 
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14. závažná onemocnění krve,  

  

15. onemocnění oběhové soustavy,  

  

16. závažná onemocnění svalové a kosterní soustavy,  

  

17. závažná onemocnění ledvin, močových cest,  

  

18. závažná onemocnění jater.  

  

Seznam III. 

  

Zdravotně způsobilá za předpokladu kladného závěru odborného vyšetření 

provedeného lékařem se specializací v příslušeném oboru je osoba, u které byly zjištěny 

 

1. poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti, 

 

2. demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy, 

  

3. epilepsie, epileptické syndromy, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 5 letech od 

vysazení léčby,  

  

4. závažná chronická onemocnění trávící soustavy,  

  

5. nádorová onemocnění 5 let od zjištění,  

  

6. závažná onemocnění kůže a podkožního vaziva, 

 

7. závažná onemocnění endokrinní, výživy a přeměny látek, 

 

8. závažná alergická onemocnění,  

 

9. onemocnění dýchacích cest a plic,  

 

10. poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo poruchy barvocitu nebo jiné 

nemoci oka a očních adnex znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, snížení 

zrakové ostrosti vyžadující trvalou korekci,  

  

11. nedoslýchavost, která omezuje orientaci v prostoru nebo komunikaci; ve sporných 

případech je nutné podrobné audiologické vyšetření, a 

  

12. jiná onemocnění ucha, která snižují bezpečný výkon soukromé bezpečnostní činnosti, ve 

sporných případech je nutné podrobné vestibulární vyšetření. 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. ……/20…… Sb., 

Vzor výpisu ze zdravotnické dokumentace: 

 

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro účely posouzení zdravotní způsobilosti osoby k 

zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

 

Registrující poskytovatel:  ................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

(jméno/název, adresa/sídlo, IČ) 

 

Posuzovaná osoba: ..............................................................................................................  

Jméno, Příjmení, titul:  ........................................................................................................  

Datum narození:  .................................................................................................................  

Adresa místa trvalého pobytu:  .  ..........................................................................................  

 .................................................  ..........................................................................................  

Zaměstnán:  .........................................................................................................................  

 

který patří (patřil) do Vaší péče 

a) se uchází o zaměstnání v oboru soukromé bezpečnostní činnosti 

b) je zaměstnancem v oboru soukromé bezpečnostní činnosti.  

 

Protože jsou k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti podle vyhlášky č. ../20.. Sb., kterou se 

stanoví přehled zajišťovaných soukromých bezpečnostních činností a požadavky na zdravotní 

způsobilost a fyzickou zdatnost osob k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, 

stanoveny konkrétní požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících soukromou 

bezpečnostní činnost, žádá zaměstnavatel …………………………….. o zodpovězení těchto 

otázek pro potřeby posuzujícího lékaře:  

 

1. Výskyt nemocí v rodině osoby se zaměřením především na výskyt duševních, nervových 

nemocí a nemocí srdce a cév: .............................................................................................. 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

 

2. Posuzovaná osoba prodělala nebo se eventuálně léčila (léčí) na některou z těchto nemocí:  

 

a) Hypertenzní nemoc (stadium) ..........................................................................................  

b) Jiná cévní onemocnění  ...................................................................................................   

c) Nemoci žaludku nebo dvanácterníku ...............................................................................  

d) Prognosticky závažné nespecifické střevní záněty ...........................................................   

e) Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí....................................................................................   

f) Krevní nemoci ..  ..............................................................................................................   

g) Virová hepatitida .............................................................................................................   

h) Revmatická horečka  .......................................................................................................  
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i) TBC všech forem a orgánů  ..............................................................................................  

j) Onemocnění plic a průdušek  ...........................................................................................  

k) Srdeční vady, onemocnění věnčitých tepen  .....................................................................  

l) Nemoci spojené se srdeční nedostatečností  ......................................................................  

m) Nemoci jater a žlučových cest ........................................................................................  

n) Nemoci ledvin a močových cest ......................................................................................  

o) Nemoci páteře a kloubů a ostatní nemoci nebo vrozené vady páteře ................................   

p) Kožní onemocnění ..........................................................................................................  

q) Onemocnění nervové soustavy a jiné ložiskové nemoci mozku a míchy  .........................  

r) Psychické poruchy a nemoci  ...........................................................................................  

s) Epilepsie  .........................................................................................................................  

t) Jiná záchvatová onemocnění  ...........................................................................................  

u) Chronické oční onemocnění  ...........................................................................................  

v) Refrakční vady, síla – korekce  ........................................................................................  

w) Chronické nemoci vestibulárního aparátu  ......................................................................  

x) Opakované hnisavé záněty středouší  ...............................................................................  

y) Gynekologická onemocnění  ...........................................................................................  

z) Alergie  ...........................................................................................................................  

 

3. Jiná důležitá sdělení:  .......................................................................................................  

 

4. Užívání návykových látek, alkoholu:  ..............................................................................  

 

5. Očkování:  .......................................................................................................................  

 

6. Prodělané závažné úrazy:  ................................................................................................  

 

7. Prodělané operace:  ..........................................................................................................  

 

8. Dispenzarizace (uvede se, pro které onemocnění, od kterého roku a zda u registrujícího 

poskytovatele nebo specialisty):........................................................................................... 

 ............................................................................................................................................  

 

 

9. Pracovní neschopnost pro nemoc nebo úraz za poslední rok před zpracováním výpisu ze 

zdravotnické dokumentace (uvede se diagnóza a doba pracovní neschopnosti):  .................. 

 ............................................................................................................................................  

 

 

10. V současnosti užívané léky:  ..........................................................................................  

 

………………………………………………… 

Datum, razítko a podpis registrujícího poskytovatele 
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 Příloha č. 4 k vyhlášce č. ../20.. Sb., 

 

 

Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti: 

 

Pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku:    

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby k zajištění výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti 

 

Posuzující lékař: .................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

(jméno/název, adresa/sídlo, IČ) 

 

1. Provedl lékařskou prohlídku 

 

Vstupní  Periodickou  Mimořádnou*) 

 

Posuzované osoby:  ............................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

(Jméno, Příjmení, Titul, datum narození, adresa místa trvalého pobytu) 

 

(dále jen „posuzovaná osoba“) za účelem posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby 

k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti v souladu s vyhláškou č. ../20…… Sb., 

kterou se stanoví přehled zajišťovaných soukromých bezpečnostních činností  

a požadavky na zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost osob k zajištění výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti. 

 

U zaměstnavatele:  ...............................................................................................................  

(jméno/název, adresa/sídlo, IČ) 

Místo výkonu práce posuzované osoby: ...............................................................................   

Pro druh licence vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti:  ...........................................  

Kategorie:  .......................................  Pozice:  ......................................................................  

 

Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne:  .........................................................................  

Zastoupeného: ............................................................... (razítko) 

 

2. Posoudil zdravotní způsobilost posuzované osoby k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti takto:  

Posuzovaná osoba: 

a) je zdravotně způsobilá k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti*) 

b) je zdravotně nezpůsobilá k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti*) 
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c) je zdravotně způsobilá k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti*) s podmínkou:  ......... 

 ............................................................................................................................................  

d) není dlouhodobě zdravotně způsobilá k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti*) 

 

Datum ukončení platnosti lékařského posudku**):  

 

Poučení: 

 

Proti tomuto lékařskému posudku o zdravotní způsobilosti lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 

pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání, a to poskytovateli pracovnělékařských 

služeb, který lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydal. Návrh na přezkoumání 

lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná 

osoba není pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně způsobilá, nebo je zdravotně 

způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. Práva na přezkoumání 

lékařského posudku se lze vzdát.  

 

……………………………………………… 

(datum, razítko a podpis posuzujícího lékaře) 

 

Převzetí lékařského posudku  

do vlastních rukou dne: ……………………   ……………………………. 

    (datum)   (podpis posuzované osoby) 

 
*) Nehodící se škrtněte 

**) Pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost. 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. ……/20…… Sb., 

 

Fyzická zdatnost osob k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

 

Cílem posuzování fyzické zdatnosti osob, je ověření, zda úroveň rozvoje jejich pohybových 

schopností a dovedností je dostatečná k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

Fyzická zdatnost se ověřuje provedením testu sestávajícího z člunkového běhu, 

celomotorického testu, vzporu ležmo, leh sedu opakovaně a běhu na 6 minut.  

 

Fyzicky zdatná je osoba, která dosáhne v testu fyzické zdatnosti počet bodů, stanovený pro 

konkrétní pozici, uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 

Test č. 1 - člunkový běh 4 x 10 m  

  

Potřeby: stopky, 2 mety cca 40 cm vysoké, 10 m rovného neklouzavého terénu.  

  

Úkol: uběhnout vzdálenost 4 x 10 m stanoveným způsobem v co nejkratším čase.  

  

Popis: start (na povel) - vedle první mety, běží se šikmo mezi metami, meta č. 2 se obíhá, 

stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotek 

mety 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas.  

  

Měření: na 0,1 s.  

  

Ověřovaná schopnost: rychlostní obratnost převážně dolních končetin.  

 

Člunkový běh 

  18 - 29 LET 30 – 39 LET  40 – 49 LET 50 – 59 LET 60 A VÍCE LET 

BODY ČAS (SEKUNDY) 

1 16 17 18 19 20 

2 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 

3 15 16 17 18 19 

4 14,5 15,5 16,5 17.5 18,5 

5 14 15 16 17 18 

6 13,4 14,5 15,5 16,5 17,5 

7 12,8 14 15 16 17 

8 12,3 13,5 14,5 15,5 16,5 

9 11,9 13,1 14 15 16 

10 11,6 12,7 13,5 14,5 15,5 

11 11,4 12,4 13 14 15 

12 11,2 12,1 12,8 13,5 14,5 

13 11 11,8 12,3 13 14 
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14 10,8 11,5 12 12,5 13,5 

15 10,5 11,2 11,5 12 13 

16 10,3 11 11 11,5 12,5 

17 10,1 10,7 10,9 11 12 

18 9,8 10,5 10,8 10,8 11,5 

19 9,6 10,2 10,5 10,6 11 

20 9,4 10 10,4 10,4 10,5 

 

Za každé další zrychlení o 0,2 s se připočítá 1 bod. 

 

 

Test č. 2 - klik - vzpor ležmo (opakovaně) v čase nejdéle 5 minut 

  

Potřeby: neklouzavá podložka.  

  

Úkol: maximální počet "kliků" bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou 

v čase nejdéle 5 minut.  

  

Popis: leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem špičky prstů v úrovni ramen směřují 

vpřed, hlava směřuje vpřed. Dopnutím paží v loktech vzpor ležmo. Pokrčením paží v loktech 

lehkým dotekem hrudníku o podložku a zpět do kliku. Trup je zpříma, pánev nevysazuje ani 

neprohýbá.  

  

Měření: počet správně provedených cviků bez přerušení.  

  

Ověřovaná schopnost: vytrvalostní síla převážně svalstva hrudníku a svalů pletence ramenního.  

 

Vzpor ležmo 

  18 - 29 LET 30 - 39 LET  40 – 49 LET 50 – 59 LET 60 A VÍCE LET 

BODY POČET OPAKOVÁNÍ 

1 12 9 6 4 2 

2 14 10 8 5 3 

3 16 12 10 8 6 

4 18 14 12 10 8 

5 20 15 13 11 9 

6 22 17 15 13 11 

7 24 19 16 14 12 

8 26 21 18 15 13 

9 28 23 19 16 14 

10 30 25 20 18 17 

11 32 26 21 19 18 

12 34 28 22 20 19 
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13 36 30 24 21 20 

14 38 31 25 22 21 

15 40 32 26 23 22 

16 41 33 27 24 23 

17 43 34 28 26 25 

18 45 35 29 28 27 

19 47 36 30 30 29 

20 49 37 31 32 30 

 

Za každé další dva kliky se připočítá 1 bod. 

 

 

Test č. 3 - celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 min.  

  

Potřeby: stopky, měkčí podložka.  

  

Úkol: maximální počet cviků, stanoveným způsobem.  

  

Popis: ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z podložky, přejít zpět opět 

přes dřep do stoje spatného, dále se pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se 

dotknou podložky podél těla a zpět přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje 

spatného je počítáno jedno provedení cviku.  

  

Měření: počet správně provedených cviků.  

  

Ověřovaná schopnost: silově - obratnostní vytrvalost svalů fázických i posturálních.  

 

Celomotorický test 

  18 - 29 LET 30 - 39 LET  40 – 49 LET 50 – 59 LET 60 A VÍCE LET 

BODY POČET OPAKOVÁNÍ 

1 18 15 12 9 6 

2 20 17 14 11 8 

3 22 19 16 13 10 

4 23 21 19 15 12 

5 25 23 20 17 14 

6 26 24 22 18 15 

7 27 25 23 20 17 

8 28 26 24 22 19 

9 29 27 25 23 21 

10 30 28 26 24 22 

11 31 29 27 25 23 

12 32 30 28 26 24 
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13 33 31 29 27 25 

14 34 32 30 28 26 

15 35 33 31 29 27 

16 36 34 32 30 28 

17 37 35 33 31 30 

18 38 36 34 32 31 

19 39 37 35 33 32 

20 40 38 36 34 33 

 

Za každé další dva cviky do stoje spatného se připočítá 1 bod. 

 

 

Test č. 4 – Leh sed (opakovaně), 2 min.  

 

Potřeby: stopky, měkčí podložka.  

  

Úkol: maximální počet cviků, stanoveným způsobem.  

  

Popis: z lehu na podložce s mírně pokrčenými koleny, ruce jsou spojeny za hlavou, lokty se 

dotýkají země, zvednutím trupu přejít do sedu s pootočeným trupem, aby se loket dotkl 

opačného kolene a zpět do lehu.  

  

Měření: počet správně provedených cviků.  

  

Ověřovaná schopnost: dynamická síla břišních svalů 

 

Leh sed opakovaně 

  18 - 29 LET 30 - 39 LET  40 – 49 LET 50 – 59 LET 60 A VÍCE LET 

BODY POČET OPAKOVÁNÍ 

1 18 13 8 6 4 

2 19 14 9 7 5 

3 20 15 10 8 6 

4 21 16 11 9 7 

5 22 17 12 10 8 

6 25 20 15 11 9 

7 28 23 18 12 10 

8 31 26 21 14 12 

9 34 29 24 15 13 

10 37 32 27 16 14 

11 40 35 30 18 16 

12 43 38 33 19 17 

13 46 41 36 20 18 
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14 49 44 39 21 19 

15 52 47 42 22 20 

16 55 50 45 23 21 

17 58 53 48 24 22 

18 61 56 51 25 23 

19 64 59 54 26 24 

20 66 62 57 27 25 

 

Za každé další dva provedené cviky se připočítá 1 bod. 

 

 

Test č. 5 – Běh na 6 minut 

 

Potřeby: přehledný, přesně vyměřený okruh s rovným povrchem, bez výrazného převýšení, 

stopky, startovní čísla, píšťalka nebo startovací pistole. 

  

Úkol: uběhnout ve vymezením čase maximální vzdálenost 

  

Popis:  

  

Měření: čas se měří s přesností na 1 s. 

  

Ověřovaná schopnost: vytrvalost 

 

Běh na 6 minut 

  18 - 29 LET 30 - 39 LET  40 – 49 LET 50 – 59 LET 60 A VÍCE LET 

BODY VZDÁLENOST (METRY) 

1 863 750 638 525 413 

2 900 788 675 563 450 

3 938 825 713 600 488 

4 975 863 750 638 525 

5 1050 900 788 651 520 

6 1125 938 825 663 513 

7 1200 975 863 676 507 

8 1275 1013 900 688 500 

9 1350 1050 938 701 495 

10 1425 1088 975 713 488 

11 1500 1125 1013 726 482 

12 1575 1163 1050 738 475 

13 1613 1200 1088 775 513 

14 1650 1238 1125 813 550 
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15 1688 1275 1163 850 588 

16 1725 1313 1200 888 625 

17 1763 1350 1238 925 663 

18 1800 1388 1275 963 700 

19 1838 1425 1313 1000 738 

20 1875 1463 1350 1038 775 

 

Za každých dalších uběhnutých 35 m se připočítá 1 bod.  
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. ……/20…… Sb., 

 

Vzor oznámení osoby o ověřování fyzické zdatnosti osob k zajištěná výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti 

 

Oznámení autorizované osoby o záměru ověřovat fyzickou zdatnost osob k zajištění 

výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

Jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu autorizované osoby: 

Datum narození/ Identifikační číslo osoby: 

Adresa sídla: 

Číslo rozhodnutí o udělení autorizace:  

   

 

Podle § 12 odst. 1 vyhlášky č. ……/20…… Sb., kterou se stanoví přehled zajišťovaných 

soukromých bezpečnostních činností a požadavky na zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost 

osob k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti oznamuji Ministerstvu vnitra záměr 

provádět ověření fyzické zdatnosti osob k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti,  

a to ode dne:  

 

 

 

 

Datum:    Místo:     Podpis:  
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. ……/20…… Sb., 

Vzor osvědčení o fyzické zdatnosti osoby k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti: 

 

Osvědčení o fyzické zdatnosti osoby k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

Jméno, popřípadě jména: ………………… Příjmení: ………………… Titul: …………. 

Datum narození: …………………………. 

Adresa pobytu: ………………………………………………………………. 

 

Absolvoval/a ověření fyzické zdatnosti k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

v souladu s vyhláškou č. ……/20…… Sb., kterou se stanoví přehled zajišťovaných 

soukromých bezpečnostních činností a požadavky na zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost 

osob k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

 

Pro druh licence vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti: ……………………………. 

Kategorie: ……………………………. Pozice: ……………………………………………. 

 

Minimální počet bodů nutný k absolvování: ………………………………………………… 

Testy:  

Test Výkon Body 

Člunkový běh   

Vzpor ležmo   

Celomotorický test   

Leh - Sed   

Běh 6 min.   

Celkem bodů:   

 

 

 

 

……………………………………………… 

(datum, razítko a podpis ověřujícího) 
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  VIII. b 

1 

 

Pracovní verze návrhu vyhlášky, její text bude finalizován 

po finální úpravě textu návrhu zákona a po schválení zákona projde  

vlastním legislativním procesem. 

 

 

 

 

III.  

Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne ………… 2020, 

 

 

kterou se stanoví bezpečnostní odolnost nebo klasifikace a druhy jednotlivých 

bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů, jejichž projektování, montáž, 

kontrola, údržba, revize nebo oprava je technickou službou podle § 8 odst. 1 zákona č. 

…../2020 Sb., o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů  

 

 

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č.  ……/2020 Sb,, o soukromé 

bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“): 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

  

 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

 

 Tato vyhláška stanoví bezpečnostní odolnost nebo klasifikaci a druhy jednotlivých 

bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů podle § 8 odst. 1 zákona, jejichž 

projektování, montáž, kontrola, údržba, revize nebo oprava je podle § 8 odst. 1 zákona 

technickou službou podle licence skupiny E.  
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  VIII. b 
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§ 2 

 

Bezpečnostní prvky, zařízení, systémy a technologie 

 

(1) Mechanické zábranné systémy podle ČSN EN 1627, ČSN EN 1628+A1, ČSN EN 

1629+A a ČSN EN 1630+A 

a) vchodové dveře bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6, 

b) zasklené plochy a stěny bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6, nebo 

c) mříže, rolety, žaluzie a ostatní otvorové výplně bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6. 

 

  (2) Další mechanické zábranné systémy 

a) zámky podle ČSN EN 1300+A1 bezpečnostní třídy A, B, C a D, 

b) kování a cylindrické vložky podle ČSN EN 1303 bezpečnostní třídy RC 3 a RC 4.  

 

(3) Mechanické zábranné systémy a úschovné objekty podle ČSN EN 1143-1,2 

bezpečnostní třídy 0, 1, 2, 3 a 4. 

 

(4) Kamerové dohledové systémy obsahující záznamové zařízení podle ČSN EN 62676-

1-1 stupně zabezpečení 1, 2, 3 a 4. 

 

(5) Kamerové dohledové systémy podle ČSN EN 62676-1-1 stupně zabezpečení 2, 3 a 

4. 

 

(6) Poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1 stupně 

zabezpečení 2, 3 a 4. 

 

(7) Zabezpečovací systémy kontroly vstupu podle ČSN EN 60839-11-1 stupně 

zabezpečení 2, 3 a 4. 

 

(8) Dohledové a poplachové přijímací centrum podle ČSN EN 50518-1,2 stupně 

zabezpečení 2, 3 a 4. 

 

§ 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …......... 20…….   

(den účinnosti je shodný se dnem účinnosti zákona o soukromé bezpečnostní činnosti) 

Ministr: 
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  VIII. c  

Pracovní verze návrhu vyhlášky, její text bude finalizován 

po finální úpravě textu návrhu zákona a po schválení zákona projde  

vlastním legislativním procesem. 

 

III. 

Návrh 

VYHLÁŠKA  

ze dne  …………………….      2020 

k provedení některých ustanovení zákona o soukromé bezpečnostní činnosti 

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 46 odst. 5, § 47 odst. 3, § 49 odst. 2, § 52 odst. 6 a 

§ 54 odst. 5 zákona č. …/2020 Sb., o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících 

zákonů (dále jen „zákon“):  

§ 1  

Předmět úpravy 

 Tato vyhláška upravuje 

a) požadavky kladené na psa a ověřování způsobilosti psa pro použití při zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti, 

b) náležitosti seznamů při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, 

ochrana osoby ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty, které je 

povinen vést provozovatel, 

c) náležitosti seznamu při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého 

detektiva, který je povinen vést provozovatel, 

d) vzor průkazu osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, 

e) vzor označení osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, a 

f) náležitosti seznamu smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, který je povinen vést 

provozovatel.  

§ 2  

Způsobilost psa 

 (1) Pes, který je využíván k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti je 

považován za způsobilého k výkonu takové činnosti, pokud 

a) absolvoval nejméně zkoušku všestranného výcviku psa prvního stupně (ZVV 1) anebo 

zkoušku psa obranáře prvního stupně (ZPO 1) podle Národního zkušebního řádu Českého 

kynologického svazu, 
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b) absolvoval nejméně mezinárodní zkoušku pracovního psa (IPO 2) podle Zkušebního řádu 

pro mezinárodní zkoušky pracovních psů, nebo 

c) způsobilost psa k vyhledávání drog, výbušnin, pyrotechniky a akcelerantů hoření byla 

ověřena. 

 (2) Způsobilost psa podle odst. 1 písmeno a) a b) se prokazuje certifikátem o vykonání 

příslušné zkoušky vydané pořadatelem. 

 (3) Způsobilost psa podle odst. 1 písmeno c) k vyhledávání drog a výbušnin ověří 

Policie České republiky, k vyhledávání pyrotechniky a akcelerantů hoření ověří Hasičský 

záchranný sbor České republiky. O provedeném ověření vydá Policie České republiky nebo 

Hasičský záchranný sbor písemné potvrzení. 

 (4) Police České republiky a Hasičský záchranný sbor provedou ověření způsobilosti 

psa nejdříve ve 2 letech věku psa a následně každé 4 roky od předchozího ověření jeho 

způsobilosti. 

(5) Za ověření způsobilosti psa podle odstavce 3 náleží Policii České republiky nebo 

Hasičskému záchrannému sboru České republiky náhrada nákladů spojená s ověřováním 

způsobilosti psa k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ve výši 2.000,- Kč.  

§ 3 

Písemné potvrzení o způsobilosti psa 

 (1) Písemné potvrzení o způsobilosti psa podle odstavce 1 obsahuje 

a) údaj, že jde o potvrzení o způsobilosti psa k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu a sídlo provozovatele, 

c) jméno psa nebo feny, 

d) plemeno, 

e) tetovací číslo, 

f) čip, 

g) název útvaru Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru České republiky, 

který ověřil způsobilost psa a potvrzení vydal, 

h) údaj, která způsobilost psa podle § 2 odstavce 1 písmeno c) byla ověřena, 

i) datum vydání potvrzení, 

j) razítko útvaru, a  

k) podpis osoby ověřující způsobilost psa. 

(2) Písemné potvrzení o způsobilosti psa podle § 2 odstavce 3 je oboustranná papírová 

karta o rozměrech 70 x 100 mm, která může být zatavena do průhledné laminační fólie o 

rozměrech 75 x 105 mm. 

 (3) Vzor písemného potvrzení o způsobilosti psa podle odstavce 3 je uveden v příloze č. 

1 k této vyhlášce.  
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Náležitosti seznamů při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

§ 4 

(1) Seznam, vedený provozovatelem při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, podle 

§ 46 odst. 1 písm. a) zákona obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu a sídlo provozovatele, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu objednatele, 

c) číslo licence, 

d) adresu střeženého objektu nebo místa výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, a 

e) jmenný seznam osob zajišťujících výkon soukromé bezpečnostní činnosti a jejich čísla. 

(2) Seznam, vedený provozovatelem při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, podle 

§ 46 odst. 1 písm. b) zákona, krom údajů uvedených v odstavci 1 rovněž obsahuje 

a) adresu místa události, je-li odlišná od adresy střeženého objektu, 

b) nadpis události, 

c) stručný popis události včetně informace o provedených opatřeních1), 

d) datum, a 

e) čas.  

§ 5 

 (1) Seznam, vedený provozovatelem při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba 

soukromého detektiva, obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu a sídlo provozovatele, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu objednatele, 

c) číslo licence, a 

d) jména osob zajišťujících výkon soukromé bezpečnostní činnosti.  

§ 6 

Vzor průkazu osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Průkaz osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu a sídlo provozovatele, který průkaz 

vydal, 

b) číslo licence, 

c) údaj, že jde o průkaz osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, 

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

e) fotografii osoby, které je průkaz vydán, o rozměrech 35 x 40 mm, odpovídající její současné 

podobě, 

f) číslo průkazu, 

 
1) např. § 76 odst. 2 trestního řádu, § 28 a § 29 trestního zákoníku, § 44 odst. 3 zákona 
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g) datum vydání průkazu, a 

h) podpis provozovatele nebo osoby oprávněné za provozovatele jednat.  

(2) Průkaz osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti je oboustranná 

papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která může být zatavena do průhledné laminační 

fólie o rozměrech 75 x 105 mm.  

(3) Vzor průkazu osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti je uveden 

v příloze č. 2 k této vyhlášce.  

§ 7 

Vzor označení osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Označení osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti ve stejnokroji, 

obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu provozovatele, a 

b) číslo osoby, které je shodné s číslem průkazu podle § 4 odstavce 1 písmena e). 

(2) Označení osoby o minimálních rozměrech 60 x 120 mm je umístěno na stejnokroji 

osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti. Označení je umístěno na přední 

straně stejnokroje v horní části. Označení obsahuje text ve dvou řádcích. První řádek obsahuje 

text podle odstavce 1 písmeno a) a zaujímá jednu třetinu plochy označení. Druhý řádek 

obsahuje číslo podle odstavce 1 písmeno b) a zaujímá dvě třetiny plochy označení.  

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, je-li jako označení osoby, která zajišťuje výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti použit vhodně umístěný průkaz podle § 4.  

(4) Vzor označení osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti ve 

stejnokroji je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.  

§ 8 

Náležitosti seznamu smluv 

(1) Seznam smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti vedený provozovatelem 

obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu provozovatele, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu objednatele, 

c) datum uzavření smlouvy, 

d) dobu platnosti smlouvy, 

e) předmětu smlouvy,  

f) rozsah střežených objektů nebo míst, a 

g) počet osob zajišťujících výkon soukromé bezpečnostní činnosti ve vztahu ke konkrétním 

objektům nebo místům.  

§ 9 
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Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …......... 20…….   

(den účinnosti je shodný se dnem účinnosti zákona o soukromé bezpečnostní činnosti) 

 

Ministr 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/20… Sb., 

 

Vzor písemného potvrzení o způsobilosti psa 

 

Přední strana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadní strana: 

 

 

 

 

POTVRZENÍ O ZPŮSOBILOSTI PSA K ZAJIŠTĚNÍ 

VÝKONU SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI 

PROVOZOVATEL:________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

JMÉNO PSA – FENY:______________________________ 

PLEMENO:______________________________________ 

TETOVACÍ ČÍSLO:_____________  

ČIP:_____________________________________________ 

 

ÚTVAR PČR: 
VYHLEDÁVÁNÍ DROG A VÝBUŠNIN 

 

 

 

 

 
DATUM, RAZÍTKO, PODPIS 

ÚTVAR HZS ČR: 
VYHLEDÁVÁNÍ PYROTECHNIKY A AKCELERANTŮ HOŘENÍ 

 

 

 

 

 
DATUM, RAZÍTKO, PODPIS 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/20… Sb., 

 

Vzor průkazu osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

 

Přední strana:  

 

 

Zadní strana: 

 

 

 

 

 

 

 

Portrétová 

fotografie 

35 x 40 mm 

Provozovatel 

PRŮKAZ OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ 

VÝKON SOUKROMÉ 

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI 

Číslo průkazu: 1234 

Číslo licence: A0001 

Jméno Příjmení 

Datum vydání: 01.01.2020 

Podpis oprávněné osoby:  
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Příloha č.3  k vyhlášce č. …/20… Sb., 

 

Vzor označení osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

 

 

 

Provozovatel 

1234 
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