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POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA - TABULKA VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK MPŘ K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o bezpečnostní činnosti. 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády 

Odbor 

kompatibility 

1. Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 

znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 

č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 

při plnění legislativních závazků vyplývajících z 

členství České republiky v Evropské unii, v platném 

znění. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 2. Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Právo EU přímo neupravuje požadavky na výkon 

bezpečnostní činnosti. Soukromé bezpečnostní služby 

jsou i vyloučeny z rozsahu působnosti směrnice o 

službách na vnitřním trhu (srov. čl. 2/2/k) směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 

12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu).  

V širším kontextu se však uvedené oblasti týkají 

prameny práva EU upravující působení ekonomických 

subjektů na společném trhu, resp. některé specifické 

instituty, které návrhem regulovaná oblast může 

zahrnovat. Jedná se zejména o: 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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• čl. 45, čl. 49 a násl. a čl. 56 a násl. Smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU),   

• směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů 

Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských států, 

o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení 

směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 

73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS a 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1214/2011 ze dne 16. listopadu 2011 

o profesionální přeshraniční silniční přepravě 

eurohotovosti členskými státy eurozóny, 

• nařízení Rady (EU) č. 55/2013 ze dne 17. prosince 

2012 o rozšíření oblasti působnosti nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 

o profesionální přeshraniční silniční přepravě 

eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny, 

• směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání 

odborných kvalifikací, 

• směrnici Rady 2003/109/ES ze dne 

25. listopadu 2003 o právním postavení státních 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 

pobývajícími rezidenty, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
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osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů). 

 

Z četné judikatury Soudního dvora EU je nutno zmínit 

rozsudky: 

• C-465/05 Komise v Itálie, 

• C-514/03 Komise v Španělsko, 

• C-189/03 Komise v Nizozemí, 

• C-171/02 Komise v Portugalsko, 

• C-355/98 Komise v Belgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. K § 13 odst. 2 (nově § 14 odst. 2): 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že podmínky uvedené 

v § 10 odst. 1 písm. a) až f) a h) musí splňovat vedoucí 

závodu zahraniční korporace i vedoucí odštěpného 

závodu, pokud jsou umístěni nebo mají sídlo na území 

České republiky. Žádáme předkladatele, aby vyjasnil, 

zda se poslední část věty „umístěného na území České 

republiky nebo majícího sídlo na území České 

republiky“ vztahuje k oběma písmenům, případně 

pouze k písm. b). Formulace navozuje dojem, že se tento 

dovětek má vztahovat k oběma písmenům.  

Pokud by se dovětek vztahoval také k písm. a), 

znamenalo by to, že vedoucí závodu zahraniční 

korporace, která není umístěná na území ČR, nemusí 

splňovat podmínky § 10 odst. 1 písm. a) až f) a h). Tím 

by došlo k nerovnému postavení osob podnikajících ze 

zahraničí bez umístění, či sídla v ČR vůči osobám se 

sídlem, či umístěním na území ČR.  

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Navíc, pokud by byl výklad takový, že vedoucí závodu 

zahraniční korporace uvedený v § 13 odst. 2 písm. a) 

návrhu musí být umístěn na území ČR či zde musí mít 

sídlo, došlo by k rozporu s pravidly volných pohybů, jak 

byly pro bezpečnostní agentury a jejich vedoucí 

vyloženy v judikatuře Soudního dvora EU, konkrétně 

v rozsudku C-355/98 Komise v Belgie, bodě 31. a násl.) 

Navržené ustanovení je nutno upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 4. K § 48 odst. 2 (nově § 49 odst. 2): 

Závěr citovaného ustanovení, zdá se, umožňuje 

zpracovávat citlivé osobní údaje týkající se sexuálního 

života, zdravotního stavu či genetických a 

biometrických rysů osoby blízké i tehdy, když to 

neumožňuje zákon upravující zpracování a ochranu 

osobních údajů (vylučovací poměr „objednatelem je 

osoba blízká anebo umožňuje-li to zvláštní zákon“). 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a 

nový zákon o zpracování osobních údajů by měly být 

dodržovány v každém případě a na tom také existuje 

shoda s předkladatelem. Požadujeme proto závěr 

ustanovení vhodně přeformulovat, např. „v případech, 

kdy objednatelem je osoba blízká, vždy však jen tehdy, 

umožňuje-li to přímo použitelný předpis Evropské unie 
1 nebo zákon o zpracování osobních údajů.“ 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 

zemědělství 

1. K § 29 (nově § 30): 

 

1. Navrhujeme ustanovení § 29 doplnit o povinnosti po 

odnětí licence nebo povinnosti po odnětí licence 

stanovit v novém § 30, který bude obsahovat i 

stávající ustanovení odstavce 3.  

2. Navrhujeme v odstavci 3 za textem „§ 27 odst. 2 

písm.“ zrušit slova „a) nebo“.  

 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení směšuje povinnosti po zániku 

licence a povinnosti fyzické osoby, která je členem 

statutárního orgánu, vedoucím odštěpného závodu nebo 

odpovědným zástupcem, po odnětí licence. V zákoně je 

třeba upravit i povinnosti po odnětí licence, kde bude 

mimo jiné stanoveno, že po odnětí licence se činnost 

okamžitě ukončí.   

Zákaz provozování nebo výkonu činnosti fyzické osoby 

jako člena statutárního orgánu, vedoucího odštěpného 

závodu nebo odpovědného zástupce podle ustanovení § 

27 odst. 2 písm. a) je velice přísný, neboť fyzická osoba 

jako člen statutárního orgánu, vedoucího odštěpného 

závodu nebo odpovědného zástupce nemůže např. 

ovlivnit, zda provozovatel přestal splňovat podmínky 

plně svéprávné, bezúhonné, spolehlivé nebo bezdlužné 

fyzické osoby uvedené v § 10 odst. 1 písm. b) až d) a f). 

 

 

Ad 1. Po vysvětlení připomínkové místo 

odstoupilo od připomínky. 

 

 

Ad 2. Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 K § 30 (nově § 31): 

 

Navrhujeme v odstavci 2 za slovo „rozhodnutí“ vložit 

slova „o udělení licence, o zamítnutí žádosti o udělení 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 
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licence,“, za slovy „České republiky“ čárku nahradit 

slovem „a“ a slova „a Komoře“ zrušit.  

 

Odůvodnění: 

Podle ustanovení § 20 odst. 2 si vyžádá Ministerstvo 

vnitra bez zbytečného odkladu po zahájení řízení 

informaci zpravodajských služeb a vyjádření Policie 

České republiky k osobám podle § 16 až 19, uvedeným 

v žádosti o vydání licence. Vzhledem k tomu, že byly 

zpravodajské služby a Policie České republiky požádány 

o informaci či vyjádření k žádosti, měly by být 

informovány i o výsledku řízení o žádosti.  

Komora je o pozastavení licence nebo o jejím odnětí 

informována již podle odstavce 1, proto ji není třeba o 

těchto skutečnostech informovat i podle odstavce 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 K § 43 (nově § 44): 

 

Navrhujeme v odstavci 2 písm. d) na konci textu doplnit 

slova „; v případě střelné zbraně skupiny B nebo C podle 

zákona o zbraních odložila střelnou zbraň v 

bezpečnostní schránce“.  

 

Odůvodnění: 

Podle zákona o zbraních není fyzická osoba 

vykonávající soukromou bezpečnostní činnost, která 

není držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo je jeho 

držitelem, oprávněna držet střenou zbraň skupiny B 

nebo C jiné fyzické osoby, proto jí nelze tuto zbraň 

odevzdat. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Česká národní 

banka 

K § 1 
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Žádáme upravit znění § 1 odst. 2 následujícím 

způsobem: 

„Tento zákon se nevztahuje na: 

a) 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, 

b) činnost České národní banky.“ 

 

Odůvodnění: 

ČNB provádí činnosti související se zabezpečováním 

přepravy hotovosti, správou zásob oběživa při řízení 

peněžního oběhu jakožto výlučné činnosti centrální 

banky na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

Statutem Evropského systému centrálních bank a 

Evropské centrální banky. V tom je potřeba respektovat 

výlučné postavení České národní banky jako ústřední 

banky České republiky (článek 98 ústavního zákona č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky). Výkon činností 

souvisejících se správou zásob oběživa a s řízením 

peněžního oběhu se právně i věcně zcela odlišuje od 

činnosti ostatních subjektů i státních orgánů. Bezpečnost 

během přepravy hotovosti je zajišťována za účasti 

Policie ČR na základě uzavřené smlouvy o spolupráci, 

kdy Policie ČR je schopna poskytnout nejvyšší možnou 

míru zabezpečení ve srovnání s komerčními 

bezpečnostními agenturami. Vzhledem ke specifičnosti 

činnosti ČNB a jejímu postavení tak není důvod ČNB 

podřizovat stejné regulaci jako subjekt vstupující nebo 

podnikající na trhu s bezpečnostními službami, případně 

Akceptováno jinak na podkladě připomínky 

jiného připomínkového místa. 

Na základě doporučení Legislativní rady vlády 

byla doplněna do návrhu zákona se souhlasem 

jiného připomínkového místa bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu s tím, že se bude 

vztahovat pouze na zaměstnance, kteří tuto 

pracovní činnost budou mít uvedenu v pracovní 

smlouvě a budou ji vykonávat na místě veřejnosti 

přístupném tak, jak jej definuje tento návrh 

zákona. Registrovat ministerstvem vnitra je dle 

návrhu zákona možno pouze žadatele, který 

zamýšlí vykonávat bezpečnostní činnost pro 

vlastní potřebu na místech veřejně přístupných.   

Z toho důvodu je v hlavě III části první návrhu 

zákona nově vymezena „bezpečnostní činnost 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupných 

místech“ zaměstnanci registrované osoby 

v pracovně právním vztahu, kteří mají v pracovní 

smlouvě jako druh práce sjednánu bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě, s tím, že i veřejně přístupné 

místo je definováno v návrhu zákona. 

Není přípustně, aby návrh zákona definoval 

povolání, na které se návrh zákona nebude 

vztahovat, nicméně kategorie zaměstnanců 

uvedené pod písm. a) nejsou z povahy věcí 

strážní. 

Obdobně nelze vyloučit ČNB z působnosti 

návrhu zákona tak, jak je navrhováno. 

Navrhovaným způsobem by bylo de facto ČNB 

umožněno, aby bez oprávnění poskytovala 
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jako jiné právnické osoby provádějící bezpečnostní 

činnosti pro vlastní potřebu. 

ČNB dále pro vlastní potřebu vykonává činnosti, které 

návrh zákona vyjmenovává v oblasti bezpečnostního 

poradenství. V případě ochrany informací, krizového 

řízení či kybernetické bezpečnosti se však jedná o 

činnosti, které je ČNB dle stávající legislativy povinna 

vykonávat. Je např. orgánem krizového řízení dle 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Výše uvedené činnosti vykonává ČNB na základě 

zákonného zmocnění či dokonce jako zákonnou 

povinnost. Tyto činnosti zároveň vykonává pouze pro 

vlastní potřebu. Případné zamítnutí registrace ze strany 

Ministerstva vnitra ČR by tedy nemělo na výkon těchto 

činností zásadní vliv, jelikož je ČNB povinna tyto 

činnosti provádět. Formální proces registrace je tedy 

v případě ČNB zcela nadbytečný. 

ozbrojenou ochranu např. jiným bankám, což je 

naprosto nežádoucí. 

Nicméně předkladatel chápe a akceptuje záměr 

připomínkového místa nebýt podroben režimu 

vlastní ochrany, a proto v § 59 odst. 4 písm. c) 

předloženého návrhu vylučuje působnost hlavy 

III. na připomínkové místo (obdobně na letiště a 

jiná místa, která mají ochranu upravenu jiným 

právním předpisem). 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministerstvo 

dopravy 

K § 32: 

Návrh v § 32 a následujících stanoví obecné podmínky, 

které musí splňovat fyzická osoba vykonávající 

soukromou bezpečnostní činnost. Podle § 62 odst. 3 se 

tato ustanovení vztahují také na fyzické osoby 

(zaměstnance) při výkonu bezpečnostní činnosti pro 

vlastní potřebu. V této souvislosti upozorňujeme na 

 

Akceptováno jinak na podkladě připomínky 

jiného připomínkového místa. 

Na základě doporučení Legislativní rady vlády 

byla doplněna do návrhu zákona se souhlasem 

jiného připomínkového místa bezpečnostní 
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zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon obsahuje v § 85 až 86f ustanovení 

o ochraně civilního letectví před protiprávními činy. V 

§ 85e až 85l jsou stanoveny požadavky na zaměstnance 

provozovatele letiště nebo jiných subjektů zajišťující 

ochranu letišť. Obsahují mimo jiné požadavek 

spolehlivosti, jehož součástí je posouzení bezúhonnosti 

a důvěryhodnosti, a povinnost absolvovat pravidelná 

bezpečnostní školení. Platná úprava v zákoně o civilním 

letectví je v souladu s právními předpisy EU. Není proto 

důvodné, aby se na tyto fyzické osoby návrh vztahoval, 

protože povinnosti by byly duplicitní s již existující 

právní úpravou. Požadujeme proto do návrhu zapracovat 

ustanovení, které stanoví, že se obecné podmínky, které 

musí splňovat fyzická osoba vykonávající soukromou 

bezpečnostní činnost a fyzická osoba (zaměstnanec) při 

výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu, 

nevztahují na tyto osoby, pokud jejich splnění již 

vyplývá z jiných zákonů a fyzické osoby podmínky 

podle jiných zákonů splňují (do textu je třeba uvést i 

zmíněný zákon o civilním letectví). Předpokládáme, že 

obdobnou připomínku uplatní také další místa 

s ohledem na speciální úpravu v některých oblastech. 

V úvahu přichází bankovnictví a peněžní služby, 

energetika případně i další. Ponecháváme proto na úvaze 

předkladatele, zda tato výjimka bude do návrhu 

zapracována do § 1 jako negativní vymezení předmětu 

zákona nebo do příslušných ustanovení nebo jiným 

způsobem. 

činnost pro vlastní potřebu s tím, že se bude 

vztahovat pouze na zaměstnance, kteří tuto 

pracovní činnost budou mít uvedenu v pracovní 

smlouvě a budou ji vykonávat na místě veřejnosti 

přístupném tak, jak jej definuje tento návrh 

zákona. Registrovat ministerstvem vnitra je dle 

návrhu zákona možno pouze žadatele, který 

zamýšlí vykonávat bezpečnostní činnost pro 

vlastní potřebu na místech veřejně přístupných.   

Z toho důvodu je v hlavě III části první návrhu 

zákona nově vymezena „bezpečnostní činnost 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupných 

místech“ zaměstnanci registrované osoby 

v pracovně právním vztahu, kteří mají v pracovní 

smlouvě jako druh práce sjednánu bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě, s tím, že i veřejně přístupné 

místo je definováno v návrhu zákona. 

Není přípustně, aby návrh zákona definoval 

povolání, na které se návrh zákona nebude 

vztahovat, nicméně kategorie zaměstnanců 

uvedené pod písm. a) nejsou z povahy věcí 

strážní. 

Obdobně nelze vyloučit ČNB z působnosti 

návrhu zákona tak, jak je navrhováno. 

Navrhovaným způsobem by bylo de facto ČNB 

umožněno, aby bez oprávnění poskytovala 

ozbrojenou ochranu např. jiným bankám, což je 

naprosto nežádoucí. 

Nicméně předkladatel chápe a akceptuje záměr 

připomínkového místa nebýt podroben režimu 

vlastní ochrany, a proto v § 59 odst. 4 písm. c) 
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předloženého návrhu vylučuje působnost hlavy 

III. na připomínkovým místem uvedená letiště, 

obdobně na i a jiná místa, která mají ochranu 

upravenu jiným právním předpisem.           

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

I. I. Připomínka k bodu II/2 návrhu usnesení vlády: 

 

MZV požaduje doplnit navrhované znění bodu II/2 

návrhu usnesení vlády tak, že se za slova 

„při poskytování a výkonu bezpečnostní činnosti“ 

doplňují slova „v oblastech ozbrojeného konfliktu“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

 

V roce 2011, kdy byl MV předkládán návrh zákona o 

bezpečnostní činnosti, MZV uplatnilo zásadní 

připomínku týkající se Dokumentu z Montreux, která 

byla projednána na úrovni náměstků. Podstatou této 

zásadní připomínky bylo, že vzhledem ke zvýšenému 

zapojování soukromých vojenských a bezpečnostních 

společností do současných ozbrojených konfliktů je 

třeba v zákoně tuto problematiku explicitně upravit. 

Taková úprava pak může být provedena buď výslovným 

vyloučením tohoto typu aktivit z licence, nebo přidáním 

nové části zákona, která by reflektovala principy 

Dokumentu z Montreux, ke kterému se ČR přihlásila. 

Akceptováno. 

 

Usnesení vlády upraveno a doplněno podle 

návrhu připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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MV nechtělo v roce 2011 tuto problematiku do zákona 

zapracovat, výsledným řešením tak bylo rozhodnutí 

uložit MV do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti 

návrhu zákona zpracovat ve spolupráci s MZV a MO 

Kodex chování provozovatele soukromé bezpečnostní 

činnosti a jeho zaměstnanců ve třetích zemích při 

poskytování a výkonu bezpečností činnosti. 

V předkládaném návrhu se jedná o výše zmíněný bod 

II/2 návrhu usnesení vlády, který však nereflektuje 

skutečnost, že Dokument z Montreux se vztahuje pouze 

na situace ozbrojeného konfliktu, nikoliv na obecné 

působení soukromých bezpečnostních služeb 

v zahraničí. Z toho důvodu se navrhuje výše zmíněné 

doplnění, které působnost Kodexu zpřesní a zúží. 

 

 II. II. Připomínky k předkládací a důvodové zprávě: 

 

1) V návaznosti na výše navrhovanou úpravu usnesení 

vlády požaduje MZV doplnit do textu předkládací a 

důvodové zprávy text: „Česká republika se v roce 2013 

připojila k Dokumentu z Montreux. Účelem tohoto 

právně nezávazného dokumentu je reagovat na zvýšené 

používání soukromých vojenských a bezpečnostních 

společností v současných ozbrojených konfliktech. 

Dokument z Montreux je výsledkem společné iniciativy 

švýcarské vlády a Mezinárodního výboru Červeného 

kříže, doposud se k dokumentu přihlásilo 54 států, 

EU, NATO i OBSE. První část rekapituluje relevantní 

mezinárodněprávní závazky států v této oblasti. Druhá 

část obsahuje tzv. Good Practices, které mají povahu 

detailních směrnic a doporučení pro státy. Z tohoto 

důvodu je MV ve spolupráci s  MZV a MO uloženo 

Akceptováno 

 

Důvodová zpráva doplněna podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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vypracovat do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona Kodex chování provozovatele soukromé 

bezpečnostní činnosti a jeho zaměstnance ve třetích 

zemích při poskytování a výkonu bezpečností činnosti v 

oblastech ozbrojeného konfliktu.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 2) V souvislosti s výše navrhovanými úpravami 

požaduje MZV doplnit předkládací a důvodovou zprávu 

o srovnání navrhovaného zákona s již zmíněným 

Dokumentem z Montreux a dále též s Mezinárodním 

kodexem chování pro poskytovatele soukromých 

bezpečnostních služeb z roku 2013, ke kterému 

dobrovolně přistupují jednotlivé bezpečnostní 

společnosti, jelikož se jedná o zásadní mezinárodní 

úpravu dané problematiky. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

Ministerstvo 

financí 
1. K návrhu usnesení vlády:  Požadujeme v části 

„I. schvaluje“ zrušit bod 2. a 3., dále v části „II. ukládá“ 

bod. 3 a vyjmout ministra financí z části „Provedou“. 

Odůvodnění: Zásadně nesouhlasíme s tím, aby uvedené 

personální posílení ústředního orgánu Ministerstva 

vnitra respektive Národního bezpečnostního úřadu 

včetně platových a souvisejících prostředků bylo 

realizováno nad rámec stávajících limitů počtu míst a 

prostředků na platy výše uvedených úřadů. Personální 

dopady je třeba řešit na vrub neobsazených míst či 

optimalizací v oblasti disponibilních personálních 

zdrojů vlastní kapitoly státního rozpočtu. Aktuální počet 

neobsazených služebních míst státních zaměstnanců u 

ústředního orgánu Ministerstva vnitra činí za období 

Akceptováno 

Body I/2 a I/3 z návrhu textu usnesení vypuštěny. 

 

Případné finanční dopady plynoucí z návrhu 

zákona na ministerstvo, Národní bezpečnostní 

úřad a Bezpečnostní informační službu budou na 

základě dohody Ministerstva financí a výše 

zmíněných úřadů ze dne 21. listopadu 2018 

projednány v procesu přípravy návrhu státního 

rozpočtu na příslušný kalendářní rok a 

střednědobého výhledu. Navýšení tabulkových 

míst a na ně určených finančních prostředků je 

podmíněno přijetím návrhu zákona v řádném 

legislativním procesu. 
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leden až březen 2018 celkem 306,5 míst (kmenoví 

zaměstnanci bez započtení EU kapacit), tj. 12,5 %, v 

případě Národního bezpečnostního úřadu činí ve 

stejném období počet neobsazených míst 21,2 míst, tj. 

7,9 %. 

Zásadní připomínka 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 2. Dále požadujeme do všech relevantních částí 

materiálu explicitně uvést, že finanční dopady plynoucí 

z návrhu zákona budou pokryty v rámci schváleného 

rozpočtu dotčených kapitol, resp. budou projednány v 

procesu přípravy návrhu státního rozpočtu na příslušný 

kalendářní rok a střednědobého výhledu. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 

Případné finanční dopady plynoucí z návrhu 

zákona na ministerstvo, Národní bezpečnostní 

úřad a Bezpečnostní informační službu budou na 

základě dohody Ministerstva financí a výše 

zmíněných úřadů ze dne 21. listopadu 2018 

projednány v procesu přípravy návrhu státního 

rozpočtu na příslušný kalendářní rok a 

střednědobého výhledu. Navýšení tabulkových 

míst a na ně určených finančních prostředků je 

podmíněno přijetím návrhu zákona v řádném 

legislativním procesu. 

 

Důvodová zpráva náležitě upravena. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 2. 3. K § 4 odst. 3: Nelze souhlasit s postupem, který v 

sobě zahrnuje nepřímou novelu zákona, v tomto případě 

zákona č. 526/1990 S., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon o cenách připouští státní zásahy do cen 

pouze ve výjimečných případech definovaných v § 1 

odst. 6.  Poskytování soukromé bezpečnostní činnosti 

nepochybně žádnou v zákoně uvedenou podmínku 

nesplňuje. Podle § 10  

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 z návrhu vypuštěn. 

 

Problematika trhu a jeho zásadních nedostatků na 

straně jedné a potřeb na straně druhé je podrobně 

popsána v RIA a v důvodové zprávě. MF je 

ústředním cenovým orgánem a vznikne-li 
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odst. 1 zákona o cenách o cenové regulaci rozhodují 

cenové orgány rozhodnutím, a nikoliv vyhláškou. 

Rovněž není přípustné, aby jiný hmotně právní předpis 

a priori určoval způsoby uplatnění cenové regulace. 

Rozhodování o uplatnění cenové regulace musí 

předcházet provedení testu přiměřenosti ze strany 

cenového orgánu, který by prokazoval nezbytnost 

státního zásahu do této citlivé oblasti. Požadujeme 

odstavec bez náhrady vypustit. Pokud by došlo k 

naplnění zákonných podmínek pro uplatnění cenové 

regulace, zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů 

České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších 

předpisů, svěřuje tuto působnost Ministerstvu financí 

jako průřezovému cenovému regulačnímu orgánu.  

Zásadní připomínka 

odůvodněná potřeba v souladu se zákonem o 

cenách dočasně minimální hodinovou cenu zboží 

(služby-bezpečnostní činnosti) regulovat, 

provede tuto regulaci na návrh Ministerstva 

vnitra cenový orgán (MF) v souladu se zákonem 

o cenách. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 3. 4. K Hlavě páté (nově k Hlavě čtvrté): Návrh nově 

paralelně definuje přestupky fyzických a právnických 

osob (§ 68 odst. 1 písm. b) a § 69 odst. 1 písm. b)), které 

jsou již definovány v zákonu č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů. Není možné zavádět 

takovouto duplicitu, jestliže v jiném právním předpisu 

je uvedena komplexní úprava této oblasti. Regulace cen 

je nástrojem upraveným v zákoně o cenách a rovněž v 

oblasti sankcí je třeba postupovat podle tohoto zákona. 

Návrh v oblasti dohledu a dozoru neurčuje žádný orgán, 

který byl vybaven působností cenového kontrolního 

orgánu podle zákona č. 265/1991 Sb.  Tento zákon 

stejně jako v oblasti cenové regulace již nyní určuje 

působnosti orgánů i v oblasti cenové kontroly. Není 

důvod tuto systematiku narušovat. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 5. K Části druhé: Nelze souhlasit s vytvářením nového 

cenového orgánu oprávněného k regulaci cen, když 

takovýto orgán již existuje. Zákon o cenách byl stěžejní 

změnovou normou v období liberalizace ekonomiky, 

která zavedla tržní ceny jako nutný předpoklad přechodu 

od centrálně direktivního řízení ekonomiky. Cenu jako 

ekonomickou kategorii nelze bez dalšího v podobě 

státního zásahu zneužívat „k prosazení cílů 

předkládaného návrhu zákona“, jak se uvádí v důvodové 

zprávě. Zásahy v podobě cenové regulace je možno 

využívat pouze ve výjimečných případech, kdy je 

zásadním způsobem porušeno fungování trhu, a nikoliv 

k ochraně některých subjektů před konkurencí. 

Důvodová zpráva uvádí nepřesné informace, když na 

straně 196 zmiňuje Ministerstvo dopravy jako cenový 

kontrolní orgán. K tomu uvádíme, že toto ministerstvo 

nemá ve výkonu cenové kontroly žádné působnosti. 

Pokud jde o cenovou regulaci, Ministerstvo dopravy v 

období delším dvaceti let žádné rozhodnutí v oblasti cen 

v mezinárodní dopravě nevydalo. Dále je nepřípustné, 

aby odvětvový zákon předurčoval uplatněný způsob 

cenové regulace, jak se navrhuje. Rozhodování o 

případném uplatňování cenové regulace musí být 

výsledkem podrobných analýz situace na trhu, 

zvažování nezbytnosti státního zásahu a zvolení 

příslušného způsobu regulace podle zákona o cenách při 

provedení výše uvedeného testu přiměřenosti. Tuto část 

je nutno z návrhu zákona vypustit. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 z návrhu vypuštěn. 

 

Problematika trhu a jeho zásadních nedostatků na 

straně jedné a potřeb na straně druhé je podrobně 

popsána v RIA a v důvodové zprávě. MF je 

ústředním cenovým orgánem a vznikne-li 

odůvodněná potřeba v souladu se zákonem o 

cenách dočasně minimální hodinovou cenu zboží 

(služby-bezpečnostní činnosti) regulovat, 

provede tuto regulaci na návrh Ministerstva 

vnitra cenový orgán (MF) v souladu se zákonem 

o cenách. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 6. K Části první: Obecně (např. § 27 odst. 2, písm. c), 

§ 75 odst. 2, písm. c)): Požaduje se vypustit všechna 

ustanovení o „jiných poplatcích“ jakožto povinných 

Akceptováno jinak 
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peněžitých plnění Komoře provozovatelů soukromých 

bezpečnostních činností. Případně lze konkrétně 

vymezit tato jiná peněžitá plnění a určit jejich maximální 

výši. Odůvodnění: Ukládání „jiných poplatků“ v orgánu 

zájmové samosprávy s povinným členstvím podléhá 

základnímu ústavnímu ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod, které stanoví, že „daně a 

poplatky lze ukládat jen na základě zákona,“ přičemž 

daněmi a poplatky jsou chápána veškerá povinná 

peněžitá plnění. Toto ustanovení pak ve své judikatuře 

blíže vymezil Ústavní soud, zejména v nálezu Pl.ÚS 

3/95 ze dne 11. 10. 1995, ve kterém stanovil, že mály 

být daň či poplatek blíže vymezen podzákonným 

předpisem, je nicméně třeba, aby v samotném zákoně, 

na jehož základě je toto peněžité plnění ukládáno, byly 

vymezeny jeho základní konstrukční prvky a jeho 

limity, což v tomto případě není splněno. Navíc ukládání 

jiných peněžitých plnění, než jsou členské příspěvky, 

může potenciálně znamenat reálnou bariéru pro výkon 

dané činnosti. 

Zásadní připomínka 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 7. K Části první, § 53 (nově k § 56): Ačkoliv dle 

důvodové zprávy „povinnosti mlčenlivosti podle návrhu 

zákona se nemůže nikdo dovolávat při plnění povinností 

podle jiných právních předpisů ve prospěch orgánů 

veřejné moci“, tak legislativní text tomu neodpovídá. 

Naopak je formulován jako tzv. „přísná mlčenlivost“, 

kterou je nutné explicitně prolomit právní normou, tj. 

např. jako advokátní mlčenlivost, mlčenlivost daňových 

poradců či daňová mlčenlivost. Při současné textaci by 

tedy nebyla prolomena mlčenlivost vůči žádnému 

orgánu veřejné moci, tj. ani např. vůči orgánům činným 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa (např. NSZ). 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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v trestním řízení, správci daně, Finančnímu 

analytickému úřadu apod. Má-li být tedy dosaženo 

legislativního stavu odpovídajícího důvodové zprávě, je 

nutné povinnost mlčenlivosti transformovat na tzv. 

„měkkou mlčenlivost“, která je plošně prolomena 

pravomocí jiných orgánů získávat údaje nezbytné pro 

výkon jejich působnosti. Text by proto měl být upraven 

v duchu např. správního řádu (§ 15 odst. 3), tj. „Každý, 

kdo vykonává soukromou bezpečnostní činnost, je 

povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o nichž se dozví v souvislosti s výkonem soukromé 

bezpečnostní činnosti, nestanoví-li zákon jinak. Této 

povinnosti jsou tyto osoby zproštěny jen z důvodů 

stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas 

objednatel nebo osoba, pro kterou je vykonávána 

soukromá bezpečnostní činnost. Ustanovení zvláštních 

zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou 

dotčena.“. V případě zachování stávající koncepce 

navrhované mlčenlivosti by bylo nezbytné vložit do 

navrhovaného zákona explicitně případy průlomů do 

navrhované mlčenlivosti. 

Z hlediska Ministerstva financí se jeví jako nejlepší 

první varianta úpravy legislativního textu. V případě 

druhé varianty se pak z pohledu Ministerstva financí jeví 

jako nutnost vytvořit průlom do mlčenlivosti minimálně 

pro správce daně a Finanční analytický úřad. 

Zásadní připomínka 

 8. K Části čtvrté (nově Část třetí), bodu 2: Požaduje 

se, aby se příslušné ustanovení stalo vzhledem ke své 

povaze přechodným ustanovením zákona o správních 

poplatcích, nikoliv samostatným bodem v sazebníku. 

Zároveň se požaduje reformulace ustanovení za účelem 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 
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zvýšení jeho přehlednosti a právní jistoty adresátů. 

Ministerstvo financí je připraveno na této reformulaci 

spolupracovat. 

Zásadní připomínka 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 9. K Části čtvrté (nově Část třetí), bodu 3, části 

zmocnění: Požaduje se změna právní konstrukce 

snížení poplatku, která by neměla být vystavěna na 

principu zmocnění správního orgánu. Dále je nutné 

vyjasnit podmínky pro možnost snížení správních 

poplatků v obou zmocňovacích bodech. Týká se snížení 

o 5000 Kč v bodě 1 i případů v minulosti vydané, ale již 

neplatné koncese nebo se jedná o případy, kdy je 

platnost koncese fakticky prodlužována? V takovém 

případě se doporučuje po vzoru jiných správních 

poplatků stanovit zvlášť položku za vydání a zvlášť za 

prodloužení koncese. Alternativně je možné navržené 

ustanovení „Zmocnění“ označit jako „Poznámka“ s 

následujícím textem: „Správní úřad vybere poplatek 

podle písmene a) nebo b) této položky ve výši poloviny 

sazby příslušného poplatku, byla-li poplatníkovi vydána 

koncese podle živnostenského zákona nebo udělena 

licence podle zákona o bezpečnostní činnosti a tato 

koncese či licence je dosud platná. “ Ministerstvo 

financí je připraveno spolupracovat při reformulaci 

těchto ustanovení. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 10. K Části čtvrté (nově Část třetí), bodu 3: Položka 

114 sazebníku zákona o správních poplatcích byla již v 

mezidobí obsazena, je třeba navrhovanou položku 

zařadit jako položku 24a. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 
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Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 11. K Části čtvrté (nově Část třetí), bodu 3: 

Požadujeme doplnit ustanovení „Předmětem poplatku 

není“, které zní: „Změna licence provedená bez návrhu 

poplatníka.“ 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 12. K Části čtvrté (nově Část třetí), bodu 3: 

Ustanovení „Zmocnění“ požadujeme označit jako 

„Poznámka“ s následujícím textem: „Správní úřad 

vybere poplatek stanovený  

v písmenu a) a b) této položky ve výši poloviny sazby 

příslušného poplatku, byla-li poplatníkovi udělena 

koncese podle živnostenského zákona nebo kterému 

byla vydána licence podle zákona o bezpečnostní 

činnosti a tato koncese či licence je dosud platná. “  

 

Odůvodnění:  

Z navrhovaného znění ustanovení „Zmocnění“ vyplývá, 

že správní úřad automaticky sníží správní poplatek na 

polovinu v případě, kdy byla udělena koncese podle 

živnostenského zákona nebo byla vydána licence podle 

zákona o bezpečnostní činnosti.  Žádné další podmínky 

nejsou stanoveny, navrhuje se proto konstrukce jako u 

jiných položek sazebníku zákona o správních 

poplatcích, např. položka 17 ustanovení „Poznámky“ 

body 2 – 6; položka 18 body 2-3.  

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 13. K § 43 odst. 5 (nově § 45 odst. 5): Navrhuje se 

vypustit možnost osob vykonávajících bezpečnostní 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 
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činnosti žádat prokázání totožnosti. Tato pravomoc je 

svěřena policii a zvláštními zákony také některým 

dalším osobám, např. celníkům, stráži přírody nebo 

rybářské stráži. Ti mají ale možnost projednat příkazem 

na místě přestupky týkající se jejich pravomocí 

svěřených jim zákonem. V zásadě může tedy prokázání 

totožnosti žádat veřejný činitel, nemělo by být 

pravomocí zaměstnanců bezpečnostních agentur.  

Zásadní připomínka 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 14. K § 48 odst. 2 (nově § 50 odst. 2): Lze mít za to, že 

není důvodné umožnit soukromým detektivům 

zjišťování informací o sexuálním životě nebo 

genetických a biometrických údajích osoby v případě, 

že objednatelem je osoba blízká. Taková úprava 

nepřípustně zasahuje do ústavních práv jedince. 

Zpracování osobních údajů je možné jen se souhlasem 

subjektu údajů s výjimkami stanovenými v § 5 odst. 2 

zákona o ochraně osobních údajů. Skutečnost, že je 

někdo osobou blízkou mu nedává právo zasahovat do 

soukromého a rodinného života jiného. Navrhuje se tedy 

tuto výjimku pro osoby blízké vypustit.  

Zásadní připomínka 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 15. K § 55 (nově § 57): Spoluúčasti pojištěného nelze 

stanovit procentem z pojistného plnění. Spoluúčast 

slouží k eliminaci marginálních škod, které je pojištěný 

schopen uhradit z vlastních prostředků a které by 

zatěžovalo náklady pojišťovny. Ta s ohledem na daný 

význam poskytuje za sjednanou spoluúčast slevu na 

pojistném plnění. Má-li výše spoluúčasti odpovídat 

charakteru provozované bezpečnostní činnosti, pak by 

horní výše spoluúčasti mohla být omezena 10 % ze 

sjednaného limitu pojistného plnění, nebo její výši 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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omezit např. částkou 100 000 Kč, což odpovídá 10 % z 

nejnižšího limitu pojistného plnění podle odstavce 2. To 

platí obdobně i pro stanovení spoluúčasti podle odstavce 

5.  

Zásadní připomínka 

 16. K § 55 (nově § 57): Podle odstavce 6 věty první 

může pojistitel pojištění podle odstavce 1 nebo 5 

vypovědět podle § 2805 písm. b) nebo podle § 2807 

občanského zákoníku. Podle věty druhé pak pojistitel i 

pojistník mohou toto pojištění vypovědět také. Z dikce 

není jednoznačné, zda je záměrem předkladatele omezit 

možnosti výpovědi pojistitele jen na uvedené případy 

nebo zda má jít pouze o rozšíření možností podle 

občanského zákoníku na situace podle věty druhé. Proto 

požadujeme alespoň v důvodové zprávě věc objasnit. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 17. Návrh zákona je podle nás terminologicky či 

systematicky rozporný, dle § 1 odst. 1 písm. a) zákon 

upravuje „podmínky výkonu bezpečnostní činnosti za 

účelem podnikání1) (dále jen „soukromá bezpečnostní 

činnost“)“. Zákon však zjevně definuje  

i podmínky výkonu bezpečností činnosti, které se týkají 

nepodnikajících fyzických osob (např. zaměstnanci 

provozovatele). Příkladem konkrétního rozporu je např. 

§ 32 Obecné podmínky výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti – odst. 1 „fyzická osoba, která vykonává 

soukromou bezpečnostní činnost.“ Dle § 1 odst. 1 písm. 

a) by tedy šlo o podnikající fyzickou osobu, která musí 

mít pro výkon licenci (§ 2), pro kterou jsou však 

stanovené rozdílné podmínky v § 12. Jelikož zákon 

využívá pojem „soukromá bezpečnostní činnost“ v 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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kontextu, kdy se nejedná o podnikání, upozorňujeme na 

nutnost upravit jednotlivé definice.  

Zásadní připomínka 

 18. Dle našeho názoru jsou požadavky odbornosti pro 

nepodnikající fyzické osoby vykonávající soukromou 

bezpečnostní činnost nepřiměřeně vysoké, a tedy 

disproporčně zasahují do ústavně zaručeného práva na 

svobodnou volbu povolání (dle čl. 26 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod). Listina sice umožňuje 

stanovení podmínek a omezení (odst. 2), avšak dle 

nálezu I. ÚS 504/03 „v takových případech je třeba vždy 

sledovat, zda omezení práva takovým veřejným zájmem 

je ještě proporcionální, nebo zda dokonce nedochází 

takovým omezením k narušení či popření smyslu a 

podstaty základního práva (práva na svobodnou volbu 

povolání)." Nemáme za to, že činnosti jako např. 

„zajišťování pořádku v místě konání veřejného 

shromáždění nebo sportovní, kulturní anebo jiné 

společenské akce“ či „provoz a obsluha 

zabezpečovacího systému, dohledového a poplachového 

přijímacího centra nebo jeho části a vyhodnocování 

narušení střeženého objektu nebo místa“ (§ 4 odst. 1 

písm. c) a d) mají takový společenský dopad, aby 

vyžadovaly podobným způsobem (tedy požadavky dle § 

41) omezení tohoto ústavního práva. Požadujeme zvážit 

revizi požadavků (omezení) u některých soukromých 

bezpečnostních činností, aby došlo k zaručení jejich 

ústavní konformity.  

Zásadní připomínka 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 19. Považujeme za chybné a rozporné požadovat v 

současném znění po nepodnikajících fyzických osobách 

spolehlivost (ve smyslu návrhu zákona). Dle § 32 odst. 

Akceptováno jinak 
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1 písm. c) návrhu „fyzická osoba, která vykonává 

soukromou bezpečnostní činnost […] musí být 

spolehlivá“. Návrh však zároveň v § 32 odst. 2 povoluje 

vykonávat soukromou bezpečnostní činnost osobám, 

které podmínku spolehlivosti nenaplňují (tak jak je 

definovaná v § 35). Tyto osoby tedy v zákonném smyslu 

zjevně spolehlivé být nemusí a zákon si tím zde 

protiřečí. Požadavek spolehlivosti (Důvodová zpráva 

navíc sama uznává, že vyžadování podmínky 

spolehlivosti je „poměrně přísné“, „mohlo by vést k 

nedostatku zaměstnanců“ a „poměrně snadno je možné 

se dopustit přestupku“) u nepodnikajících fyzických 

osob je tak dle našeho názoru vadný. Údajným účelem 

je “[pro zaměstnavatele], aby v každém konkrétním 

případě [posoudil], zda u osoby (uchazeče o zaměstnání, 

zaměstnance, odpovědné osoby zaměstnavatele) jde, při 

naplnění návrhem zákona požadované četnosti 

spáchaných přestupků o takovou překážku, která 

absolutně znemožňuje její práci pro zaměstnavatele či 

nikoliv.“ Toto je však pro zaměstnavatele, tak pro 

zájemce nemožné, jelikož evidence přestupků slouží 

pouze pro taxativně vyjmenované orgány veřejné moci, 

a jiné osoby nemají právo zažádat o opis z evidence 

přestupků (vizte § 16j zákona č. 269/1994 Sb.). 

Zaměstnavatel nemá možnost posoudit četnost 

přestupků a uchazeč nemá možnost spolehlivost 

prokázat. Povinnost spolehlivosti by tedy u 

nepodnikajících fyzických osob měla být vypuštěna 

(jelikož i sám navrhovatel zjevně pochybuje o její 

nutnosti a sám požadavek omezuje). 

Zásadní připomínka 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 20. S výše uvedenou připomínkou je spojen i problém 

podnikajících fyzických osob a členů orgánu dotčených 

obchodních korporací, kteří ve stavu současné 

legislativy nemají možnost si ověřit stav evidence 

přestupků, ale mají k žádosti o vydání licence připojit 

čestné prohlášení potvrzující spolehlivost. Dáváme ke 

zvážení zvolit obdobnou úpravu jako v případě žádostí 

o vydání zbrojního průkazu (§ 17 a § 23 odst. 2 zákona 

119/2002 Sb.), tedy nevyžadovat čestné prohlášení a 

ponechat kontrolu této podmínky na Ministerstvu vnitra 

(jako orgánu vydávající licence – § 34 odst. 4 návrhu).  

Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 21. K § 1: Požadujeme doplnit nový odst. 3, jehož text 

by zněl:  

„(3) Tento zákon se nevztahuje na bezpečnostní činnosti 

k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, 

které upravuje zvláštní právní předpis.²)“.  

Text odkazu pod čarou by zněl: 

„²) zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů“.  

 

Tím se posune číslování následujících odkazů pod 

čarou. Odůvodnění: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, jakož i nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 

2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení 

 

Akceptováno jinak na podkladě připomínky 

jiného připomínkového místa. 

Ustanovení míří do části bezpečnostní činnosti 

pro vlastní potřebu.  

Na základě doporučení Legislativní rady vlády 

byla doplněna do návrhu zákona se souhlasem 

jiného připomínkového místa bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu s tím, že se bude 

vztahovat pouze na zaměstnance, kteří tuto 

pracovní činnost budou mít uvedenu v pracovní 

smlouvě a budou ji vykonávat na místě veřejnosti 

přístupném tak, jak jej definuje tento návrh 

zákona. Registrovat ministerstvem vnitra je dle 

návrhu zákona možno pouze žadatele, který 

zamýšlí vykonávat bezpečnostní činnost pro 

vlastní potřebu na místech veřejně přístupných.   

Z toho důvodu je v hlavě III části první návrhu 

zákona nově vymezena „bezpečnostní činnost 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupných 
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nařízení (ES) č. 2320/2002, obsahuje zvláštní úpravu 

pro ochranu letišť, letadel, cestujících a zavazadel; 

ochranu nákladu, poštovních zásilek a věcí leteckého 

dopravce. Každý provozovatel letiště musí zajistit 

bezpečnost na letišti, a to dle Úřadem pro civilní letectví 

schváleného bezpečnostního programu letiště, vydaného 

v souladu s Národním bezpečnostním programem 

ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy. 

Základním prvkem bezpečnostního programu letiště a 

základní povinností provozovatele letiště je dle § 85n 

odst. 2 zákona o civilním letectví i provádění kontroly 

osob a vozidel vstupujících a vjíždějících do prostoru 

letiště, vydávání letištních identifikačních průkazů a 

povolení k vjezdu, provádění detekční kontroly osob 

jiných než cestujících a jimi vnášených věcí, ostrahu 

prostoru letiště. Za účelem splnění těchto povinností 

provozovatel letiště provozuje vlastní ostrahu letiště a 

bezpečnostní kontrolu. Jednotlivá práva a povinnosti 

ostrahy letiště a bezpečnostní kontroly letiště jsou 

výhradně upravena v zákoně o civilním letectví a 

v nařízení č. 300/2008 Sb. Domníváme se, že 

navrhovaný zákon o bezpečnostní činnosti s ohledem na 

výše uvedené nedostatečně řeší otázku vztahu tohoto 

návrhu zákona k zákonu o civilní letectví a dalším 

zvláštním právním předpisům upravujícím podmínky 

pro zajištění ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy. Tyto právní předpisy obsahují 

speciální úpravu činností bezpečnostních složek letiště 

(ostraha letiště a bezpečnostní kontrola), na které není 

možné aplikovat zmíněný návrh zákona s ohledem na 

odlišnosti a specifika bezpečnostních opatření a postupů 

v prostoru mezinárodního letiště. Do úvahy je třeba vzít 

místech“ zaměstnanci registrované osoby 

v pracovně právním vztahu, kteří mají v pracovní 

smlouvě jako druh práce sjednánu bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě, s tím, že i veřejně přístupné 

místo je definováno v návrhu zákona. 

Není přípustně, aby návrh zákona definoval 

povolání, na které se návrh zákona nebude 

vztahovat, nicméně kategorie zaměstnanců 

uvedené pod písm. a) nejsou z povahy věcí 

strážní. 

Obdobně jako nelze vyloučit ČNB z působnosti 

návrhu zákona tak, jak je také jiným 

připomínkovým místem navrhováno, nelze 

z působnosti zákona vyjmou místa, podřízená 

zákonu o civilním letectví.  

Nicméně předkladatel chápe a akceptuje záměr 

připomínkového místa nepodrobovat civilní 

letiště režimu vlastní ochrany, a proto v § 59 odst. 

4 písm. c) předloženého návrhu vylučuje 

působnost hlavy III. mimo jiné na letiště a jiná 

místa, která mají ochranu upravenu jiným 

právním předpisem). To znamená, že bude-li na 

letišti působit soukromá bezpečnostní služba, 

musí být tato SBS držitelem příslušné licence 

podle tohoto zákona a zároveň musí splňovat 

podmínky stanovení zákonem o civilním letectví. 

Bude-li si civilní letiště zajišťovat ochranu 

výhradně samo, nepoužiji se u něho ustanovení 

hlavy III. a bude podřízeno pouze režimu zákona 

o civilním letectví. 
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rovněž zvláštní podmínky a nároky kladené na výcvik 

bezpečnostního personálu, které upravuje Národní 

program bezpečnostního výcviku v civilním letectví 

vydaný Ministerstvem dopravy. 

Zásadní připomínka 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 22. K § 10 odst. 1, písm. h) (nově § 11 odst. 1 písm. 

g)): Za text „zahraničně politické“ vložit čárku a za text 

„bezpečnostní zájmy“ doplnit text „a významné 

ekonomické zájmy…“. Odůvodnění -  

viz citace BIS - https://www.bis.cz/ekonomicke-zajmy-

statu.html Významným ekonomickým zájmem se 

rozumí zájem na funkčnosti systémů s plošným 

hospodářským dosahem (energetika, doprava, 

zdravotnictví, telekomunikace, bankovnictví, výběr 

daní) a na optimální správě majetku (finance, majetkové 

podíly, nemovitý majetek, nehmotný majetek), jehož 

ztráta by mohla ohrozit nebo omezit základní funkce 

státu. Škody na ekonomických zájmech státu vznikají 

skrze přímé finanční ztráty, ohrožení energetické 

bezpečnosti, ohrožení jiné infrastruktury  

s plošným hospodářským dosahem (např. doprava, 

telekomunikace, zdravotnictví, bankovnictví a 

kapitálové trhy) či ohrožení entit, jejichž poškození má 

nepřímý,  

ale doložitelný negativní hospodářský dopad na stát 

(životní prostředí, zdraví, podpora exportu, hospodářská 

soutěž, nezávislost regulačních úřadů, členství v 

mezinárodních organizacích apod.). Konec citace. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 23. K § 10 odst. 1, písm. h) (nově § 11 odst. 1písm. 

g)): Dále pak v tomtéž ustanovení doplnit text za čárkou 

„…České republiky,“ o slova „bezpečnost informací“. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 
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Celý text by pak zněl „…České republiky, veřejný 

pořádek nebo bezpečnost osob, majetku nebo 

informací.“. Odůvodnění - bezpečnost informací 

spatřujeme v současnosti jako jednu ze stěžejních 

činností a priorit všech typů státních organizací, a to 

nejen v souvislosti s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).  

Zásadní připomínka 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 24. K § 11 odst. 1, písm. b) bod 6. (nově § 12 odst. 1 

písm. b)): Zde uplatňujeme obdobné připomínky jako 

ve shora uvedených připomínkách, a proto požadujeme 

upravit text na konci bodu 6. takto: „… neohrozila 

zahraničně politické, bezpečnostní a významné 

ekonomické zájmy České republiky, veřejný pořádek 

nebo bezpečnost osob, majetku nebo informací.“. 

Odůvodnění  - viz připomínky 22. a 23. 

Zásadní připomínka 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 25. K § 15 odst. 2 písm. h) (nově § 16 odst. 2); k § 21 

písm. b) ; k § 27 odst. 2 písm. b) : Uplatňujeme 

totožnou připomínku a požadavek na formulaci textu, 

jako je uvedeno v připomínce 24. 

Zásadní připomínka 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 26. § 4: Zmocnění k vydání vyhlášky postrádá jakékoliv 

meze pro podzákonnou právní úpravu a v tomto směru 

jej shledáváme neústavním. Odkazujeme v tomto směru 

na čl. 79 odst. 3 Ústavy, podle kterého mohou 

ministerstva vydávat právní předpisy „na základě a v 

mezích zákona“.  Zde však stanovení jakýchkoliv mezí 

chybí. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

 

Odstavec 3 z návrhu vypuštěn. 

 

Problematika trhu a jeho zásadních nedostatků na 

straně jedné a potřeb na straně druhé je podrobně 

popsána v RIA a v důvodové zprávě. MF je 

ústředním cenovým orgánem a vznikne-li 

odůvodněná potřeba v souladu se zákonem o 

cenách dočasně minimální hodinovou cenu zboží 
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(služby-bezpečnostní činnosti) regulovat, 

provede tuto regulaci na návrh Ministerstva 

vnitra cenový orgán (MF) v souladu se zákonem 

o cenách. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 27. Je-li nějaká skupina činností definována jejich 

výčtem, musí to být výčet taxativní. Tak jsou postaveny 

definice v § 4 odst. 1, § 5, § 6, § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1, 

avšak s výjimkou výčtu v § 7 je na konci každého výčtu 

ustanovení začínající slovy „další činnosti vymezené 

kvalifikačními standardy profesních kvalifikací v rámci 

Národní soustavy kvalifikací, zejména pro povolání“, 

které z těchto čtyř výčtů dělá včet demonstrativní. 

Demonstrativní výčet může být v právním předpise jen 

jako výčet příkladů [jako je např. v § 7 odst. 1 písm. a) 

bodech 1 až 5, které vyjmenovávají příklady 

bezpečnostních zařízení a systémů], avšak definice 

nemůže být výčtem příkladů, nýbrž musí být formulí, 

která pokryje všechny případy, pro které definice platí, 

a teprve ta může být doplněna příklady těchto případů 

Proto např. v § 4 odst. 1 písm. f) nemůže být uvedeno 

„další činnosti vymezené kvalifikačními standardy 

profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy 

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“ (kromě toho místo „dalších 

povolání“ mělo být „další povolání“). Jestli má být 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

 

 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 29 

skupina činností „ochrana osoby a majetku“ definována 

vedle činností uvedených v písmenech a) až e) také 

profesními kvalifikacemi, je třeba v písmeni f) všechny 

tyto kvalifikace vyjmenovat. Neměl by to být problém, 

protože v oboru kvalifikace právo, právní a 

veřejnosprávní činnost v Národní soustavě kvalifikací 

vedené podle § 6 zákona č. 179/2006 Sb. ve znění 

zákona č. 53/2012 Sb. je profesních kvalifikací jen 

dvanáct. Je však otázka, zda je možné skupinu činností, 

v tomto případě skupinu činností „ochrana osoby a 

majetku“, definovat povoláními, která tyto činnosti 

vykonávají. Spíše by v písmeni f) měly být uvedeny 

všechny činnosti, které spolu s činnostmi podle písmen 

a) až e) do skupiny činností „ochrana osoby a majetku“ 

spadají. To, co uvádíme pro výčet v § 4 odst. 1, platí i 

pro výčty v § 5, § 6 a § 8 odst. 1. I v nich musejí být 

povolání, jejichž výkon představuje definované skupiny 

činností (v § 5 skupiny činností „služba soukromého 

detektiva“, § 6 skupiny činností „převoz věcí 

mimořádné hodnoty“ a § 8 odst. 1 skupiny činností 

„bezpečnostní poradenství“), vyjmenována v úplnosti a 

nikoliv jen příkladmo, s uvozením slovem „zejména“. 

Ani zde se však nezdá být vhodné definovat skupiny 

činností povoláními. Měly by být vyjmenovány všechny 

činnosti, které ta která skupina činností zahrnuje. Z 

uvedeného je zřejmé, že v § 4 odst. 1, § 5 a § 8 odst. 1 

nemůže být před posledními dvěma pododstavci 

(písmeny) spojka „nebo“ a před posledním spojka „a“. 

V češtině každý výčet vypadá tak, že jednotlivé jeho 

položky jsou odděleny čárkou a za předposledním je bez 

čárky „nebo“ nebo „a“. Spojka „nebo“ se uvádí v 

případě logického součtu (disjunkce), tzn. že z výčtu 
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platí každá položka zvlášť i každá jejich skupina, v 

definici nějakého pojmu je tedy tento pojem naplněn 

každou položkou i každou skupinou položek. Spojka „a“ 

se uvádí v případě logického součinu (konjunkce), tzn. 

že výčet platí jen jako celek, v definici nějakého pojmu 

je tedy tento pojem naplněn jen všemi položkami 

dohromady. Definice v § 4 až 8 jsou definice prvního z 

těchto dvou typů (např. hledání věci nebo osoby je 

službou soukromého detektiva samo o sobě, ale 

soukromý detektiv může místo něj nebo vedle něj 

zjišťovat jednání ohrožující obchodní tajemství atd.), a 

proto za předposlední položkou musí být „nebo“. Poté, 

až budou opravena ustanovení uvedená výše, je proto 

třeba vypustit slovo „nebo“ na konci § 4 odst. 1 písm. 

d), § 5 písm. c) a § 8 odst. 1 písm. b) a na konci 

následujícího pododstavce (písmene) nahradit čárku a 

spojku „a“ spojkou „nebo“. 

Zásadní připomínka 

Ministerstvo 

obrany 

1) K § 11 odst. 2 (nově § 12 odst. 2): 

Požadujeme slova „písm. b) a d)“ nahradit slovy „písm. 

b) až d)“. 

 

Odůvodnění:  

Požadujeme za nutné, aby podmínku bezúhonnosti 

splňoval také vedoucí odštěpného závodu. Také 

z důvodové zprávy vyplývá, že podmínky kladené na 

vedoucího odštěpného závodu mají být obdobné jako v § 

10 odst. 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 2) K § 13 odst. 1 (nově § 14 odst. 1): 

Požadujeme slova „písm. b) až f)“ nahradit slovy „a) až 

f)“.  

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 31 

 

Odůvodnění:  

V souladu s důvodovou zprávou „jsou v tomto 

ustanovení upraveny podmínky pro vydání správního 

rozhodnutí o udělení licence zahraniční obchodní 

korporaci, které jsou obdobou podmínek českých 

subjektů.“ Text návrhu nicméně důvodové zprávě 

neodpovídá, protože podle současného znění § 13 

nemusí zahraniční obchodní korporace naplňovat 

podmínku, že členem jejího statutárního orgánu není 

právnická osoba. Požadujeme proto do § 13 odst. 1 

doplnit odkaz také na § 11 odst. 1 písm. a). Pro rozdílné 

zacházení nevidíme důvod. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 3) K § 19 odst. 2 (nově § 20 odst. 2): 

Požadujeme, aby i zahraniční obchodní korporace 

k žádosti o vydání licence přikládala doklady 

prokazující její bezúhonnost a bezdlužnost, a to 

obdobně, jak je uvedeno v § 17 odst. 2. 

 

Odůvodnění:  

Není zřejmé, proč by měly česká obchodní korporace a 

zahraniční obchodní korporace dokládat rozdílný 

rozsah skutečností.  

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 4) K § 20 odst. 2 (nově § 21 odst. 2): 

Požadujeme, aby byl návrh upraven tak, že v předané 

informaci nebo vyjádření dotčeného orgánu 

(zpravodajských služeb a Policie ČR) budou uvedeny 

také důvody souhlasu nebo nesouhlasu s vydáním 

licence.  

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 
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Odůvodnění:  

Z navrhovaného znění § 20 odst. 2 nevyplývá, že dotčený 

orgán musí svou informaci nebo vyjádření odůvodnit. 

Takové odůvodnění nicméně považujeme za nezbytné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 5) K § 28 odst. 4 (nově § 29 odst. 4): 

Požadujeme v návrhu upravit, kdy může osoba požádat 

o vydání licence v případě, že ministerstvo rozhodlo o 

jejím odnětí podle § 27 odst. 2 písm. c). 

Odůvodnění:  

§ 28 odst. 4 (ani jiné odstavce tohoto paragrafu) 

neupravuje, kdy může fyzická osoba nebo obchodní 

korporace požádat o vydání licence v případě, že 

ministerstvo rozhodne o odnětí licence podle § 27 odst. 

2 písm. c) - tedy v případě, že provozovatel soustavně 

nebo opakovaně závažným způsobem porušuje 

stavovské předpisy Komory provozovatelů soukromých 

bezpečnostních činností, nebo je i přes písemnou výzvu 

Komory v prodlení s úhradou členských příspěvků nebo 

jiných poplatků po dobu delší než 6 měsíců.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019  jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 6) K § 29 odst. 1 (nově § 30 odst. 1): 

Požadujeme úpravu tohoto ustanovení. Považujeme za 

nepřiměřené, aby například také řadový zaměstnanec 

zajišťoval „ochranu všech dokumentů“, tzn. i 

dokumentů, s nimiž nenakládal nebo je nemá v 

dispozici.  

 

Odůvodnění:  

Ustanovení ukládá uvedeným osobám povinnosti, u 

kterých existuje předpoklad, že je nebudou moci splnit. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 7) K § 29 odst. 3 (nově § 30 odst. 3): 

Člen statutárního orgánu, vedoucí odštěpného závodu a 

odpovědný zástupce mají povinnost jednat při své 

činnosti v souladu se zákony a dalšími právními 

předpisy (např. dodržovat povinnosti řádného 

hospodáře). Navrhovaným ustanovením mají být 

nicméně tyto osoby sankcionovány i za následky, jejichž 

vznik svým jednáním nezavinily. 

 

Dané ustanovení zasahuje nepřípustným způsobem 

zejména do práva na svobodnou volbu povolání, s čímž 

nesouhlasíme a požadujeme, aby se uvedené omezení 

vztahovalo pouze na osoby, v důsledku jejichž 

zaviněného jednání dojde k odnětí licence.  

 

Odůvodnění:  

Povinnost člena statutárního orgánu, vedoucího 

odštěpného závodu a odpovědného zástupce nést 

odpovědnost za protiprávní jednání jiné osoby, 

v důsledku čehož je těmto osobám po dobu 5 let 

znemožněno vykonávat činnost provozovatele, člena 

statutárního orgánu, vedoucího odštěpného závodu 

nebo odpovědného zástupce, považujeme za nepřípustný 

zásah do práva na svobodnou volbu povolání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 8) K § 43 odst. 2 písm. b) (nově § 45 odst. 2 písm. b): 

Požadujeme z ustanovení odstranit slovo „setrvala“, 

případně toto ustanovení upravit. 

 

Odůvodnění:  

Nevidíme důvod, pro který by měla mít osoba 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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vykonávající bezpečnostní činnost ve střeženém objektu 

nebo místě oprávnění požádat jinou osobu, aby v tomto 

objektu nebo místě setrvala. Tak může učinit pouze za 

zákonem stanovených podmínek, což již ale podle 

našeho názoru pokrývá odstavec 1. 

Tato připomínka je zásadní. 

 9) K § 48 odst. 2 (nově § 50 odst.2): 

Nesouhlasíme s tím, aby osoby měly možnost uzavřít 

s provozovatelem smlouvu o zjišťování národnostního, 

rasového nebo etnického původu, sexuální orientace, 

politických postojů, členství v odborových 

organizacích, náboženského nebo filozofického 

přesvědčení vůči osobám blízkým.   

 

Odůvodnění:  

Dané ustanovení zasahuje nepřípustným způsobem do 

základních práv a svobod osoby, vůči které má směřovat 

výkon soukromé bezpečnostní činnosti, zejména do 

práva na soukromí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 10) K § 50 odst. 4 (nově § 52 odst. 4) a § 52 odst. 1 

(nově § 55 odst.1): 

V § 50 odst. 4 požadujeme, aby povinnost mít průkaz u 

sebe a na požádání jej předložit měla také osoba 

vykonávající ochranu majetku ve zvláštních případech. 

 

V § 52 odst. 1 požadujeme, aby provozovatel neměl 

právo uzavřít smlouvu o výkonu služby soukromého 

detektiva také v případě, že by tato služba směřovala 

vůči osobě, pro kterou současně vykonává ochranu 

majetku ve zvláštních případech. 

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Požadujeme také, aby byl celý návrh zákona v tomto 

smyslu revidován a doplněn. 

 

Odůvodnění:  

Nevidíme důvod, pro který by se výše uvedené povinnosti 

neměly vztahovat také na ochranu majetku ve zvláštních 

případech, jde o typově obdobnou činnost.  

Tato připomínka je zásadní. 

 11) K § 52 odst. 1 (nově § 55 odst.1): 

Požadujeme, aby měl provozovatel zakázáno uzavřít 

smlouvu o výkonu služby soukromého detektiva 

v případě, že již vykonává jakýkoliv jiný druh soukromé 

bezpečnostní činnosti ve prospěch osoby, vůči níž má 

služba soukromého detektiva směřovat. Případný střet 

zájmů hrozí podle našeho názoru také za těchto situací. 

 

Odůvodnění:  

Z důvodu potenciálního střetu zájmů by se měl výše 

uvedený zákaz vztahovat na všechny druhy soukromé 

bezpečnostní činnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 12) K § 54 odst. 1 (nově § 54 odst.2): 

Požadujeme, aby byla doba pro uchování smluv 

prodloužena. 

 

Odůvodnění:  

Doba 5 let není podle našeho názoru dostatečná. Může 

dojít k situaci, že bude civilní/správní/trestní řízení 

zahájeno až po uplynutí této doby, v důsledku čehož tak 

může dojít k zániku důkazního materiálu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 13) K § 72 odst. 2 písm. c) (nově § 73 odst. 3 písm. c)): Akceptováno. 
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Požadujeme, aby údaje v evidenci podle § 71 odst. 1 

písm. g) byly uchovávány také po dobu dočasného, 

příležitostného nebo ojedinělého výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti obdobně, jako je tomu u § 72 odst. 

2 písm. a).  

Odůvodnění:  

Nevidíme důvod, pro který by měly být uvedené údaje 

uchovávány pouze ode dne ukončení výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Nejvyšší státní 

zastupitelství 

Připomínka k § 53 (nově § 56): 

 

Toto ustanovení je de facto standardním řešením 

profesní mlčenlivosti a obecně k jeho textu nelze nic 

podstatného namítat. Je však třeba se zamyslet i nad jeho 

konkrétními dopady, a to v návaznosti na kategorie 

osob, kterých se dotýká ve vztahu k trestnímu řízení. Je 

nezbytné vzít v úvahu, že pracovníci bezpečnostních 

služeb (viz § 2 odst. 3 návrhu zákona) jsou nezřídka ti 

první na místě činu a je třeba je vyslechnout (ať již přímo 

jako svědka, ale častěji prvotně na podání vysvětlení), 

což nyní nepůjde pro jejich mlčenlivost (majetková 

trestná činnost není uvedena v § 368 trestního 

zákoníku). Mám tedy za to, že by bylo vhodné tuto 

mlčenlivost prolomit ve vztahu k trestnímu řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Česká asociace 

pojišťoven 

K § 55 odst. 5 (nově § 57): 

Navrhujeme upravit znění tak, aby bylo v souladu s 

legislativním rámcem upravujícím rozsah 

odpovědnosti silničního dopravce. 

Odůvodnění:  

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno i podle návrhu 

jiného připomínkového místa. 
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Od 1. 1. 2019 vejde v účinnost novela zákona č. 

111/1994 Sb., o silniční dopravě, která v nově znějícím 

ustanovení § 9a upravuje, že dopravce odpovídá dle 

váhového limitu, nikoliv dle fakturní hodnoty 

převáženého zboží. To znamená, že v případě pojistné 

události by nebyla hrazena veškerá hodnota věcí, jak je 

uvedeno v ustanovení § 55 odst. 5 návrhu zákona o 

bezpečnostní činnosti, protože by takové plnění bylo v 

rozporu se zákonem upravenou odpovědností dopravce. 

Dále opakujeme skutečnost, na kterou jsme 

upozorňovali již v dřívějších jednáních o znění tohoto 

ustanovení, totiž že dané pojištění podle odst. 5 nebude 

nejspíše žádná tuzemská pojišťovna schopny nabídnout. 

Převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů mají 

standardně pojišťovny vyloučeny, a to dle striktních 

pravidel zahraničních zajistitelů. Takováto rizika nejsou 

standardně vůbec připojistitelná. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Úřad pro 

ochranu 

osobních údajů 

1. Část IV obecné části důvodové zprávy nebo 

odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení 

ve vztahu na ochranu osobních údajů a soukromí (dále 

jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat.  

Odůvodnění: 

 Po nabytí účinnosti GDPR musí mít DPIA novou 

kvalitu. V souvislosti s článkem 35 odst. 10 GDPR je 

nezbytné se zabývat i způsoby využití nových nástrojů 

ochrany osobních údajů jako jsou pověřenci, kodexy 

chování apod. DPIA v návrhu zákona byla převzata 

z předchozí verse návrhu a primárně se věnuje 

Akceptováno 

 

Důvodová zpráva doplněna podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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zhodnocení dopadu ve vztahu zákonu o ochraně 

osobních údajů. Je však třeba si uvědomit, že primární 

regulací ochrany osobních údajů v ČR je GDPR. 

Předkladatel by měl tedy zhodnotit, zda na návrh právní 

úpravy GDPR dopadá přímo, nebo až na základě § 4 

odst. 2 písm. a) návrhu zákona o zpracování osobních 

údajů. Zhodnocení vztahu k zákonu o ochraně osobních 

údajů by měl předkladatel upozadit, neboť po 25. květnu 

2018 se drtivá většina jeho ustanovení nepoužije na 

základě principu lex posterior derogat legi priori. 

Tato připomínka je zásadní. 

 2. V § 29 odst. 1 (nově § 30) je nezbytné dopracovat 

vztah k osobním údajům. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

 Podle GDPR je nezbytné vymazat osobní údaje, 

jakmile pominul účel pro jejich zpracování. Pokud zde 

je nezbytné tuto obecnou právní normu modifikovat, je 

třeba tak učinit výslovně. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 3. V § 35 odst. 4 (nově vypuštěno) se slova „nebo jiné 

evidenci“ zrušují.  

Odůvodnění: 

 Navržená právní norma je nepřijatelně vágní a je 

v rozporu s požadavkem vyplývajícím z GDPR, aby 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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člověk jako subjekt údajů byl informován o rozsahu 

zpracování svých osobních údajů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Hospodářská 

komora 

1. Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti 

navazuje na legislativní návrh, který byl  

v minulém volebním období předložen Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR (dále jen „PSP“). Tehdejší 

návrh nebyl schválen dílem z důvodu konce volebního 

období Poslanecké sněmovny, dílem proto, že na věcné 

úpravě nepanovala shoda. To ostatně potvrzuje i fakt, že 

garanční výbor (výbor pro bezpečnost) navrhl v průběhu 

2. čtení komplexní pozměňovací návrh.  

2. Aktuálně předložená verze se v zásadě neliší od 

poslední verze návrhu projednávaného PSP. Obecně je 

proto třeba k návrhu přistupovat rezervovaně, neboť 

jeho přijetí a následná aplikace přináší nové 

administrativní povinnosti, finanční a mzdové náklady 

jak pro firmy, které poptávají bezpečností činnosti, tak 

pro poskytovatele bezpečnostních služeb a potažmo stát, 

kterému vznikne nová agenda.  

3. Přijetí právní úpravy upravující problematiku 

soukromé bezpečnostní činnosti je nezbytné, avšak za 

předpokladu, že tato právní úprava bude reagovat na 

současné problémy v oblastech:  

a) kvality poskytovatelů bezpečnostních činností; 

b) bezpečnostní spolehlivosti/zákonnosti podnikání v 

oboru soukromé bezpečnosti; 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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c) využitelnosti provozovatelů bezpečnostních činností 

k zajištění bezpečnosti; 

d) používání nových technologií. 

4. Návrh zákona v navrhované podobě řeší shora 

uvedenou problematiku pouze částečně, je nevyvážený, 

obsahuje nepříliš logické lhůty a limity, nicméně i v 

rámci připomínkového řízení je možné jej upravit do 

podoby přínosné normy, o jejíž podobě je v současné 

době vedena široká oborová diskuse za účasti 

představitelů MV ČR a politické reprezentace. 

Tato připomínka je zásadní. 

 1. Připomínka k ustanovení § 1 odst. 2  

a) Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 

b) V případě, že by předkladatel trval na dotčeném 

ustanovení, požadujeme dotčené ustanovení upravit, a to 

následovně: 

„(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. Musí se však zároveň 

jednat o pracovní činnosti, které svým charakterem 

neodpovídají bezpečnostním činnostem a tvoří svým 

rozsahem jen nepatrnou část další pracovní činnosti. 

V případě pochybností, rozhoduje o tom, zda se jedná 

či nejedná o nepatrnou část dalších pracovních 

činností Ministerstvo.“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno na podkladě 

připomínky jiného připomínkového místa. 

Na základě doporučení Legislativní rady vlády 

doplněna do návrhu zákona se souhlasem jiného 

připomínkového místa bezpečnostní činnost pro 

vlastní potřebu s tím, že se bude vztahovat pouze 

na zaměstnance, kteří tuto pracovní činnost 

budou mít uvedenu v pracovní smlouvě a budou 

ji vykonávat na místě veřejnosti přístupném tak, 

jak jej definuje tento návrh zákona.   

 

V hlavě III části první návrhu zákona je nově 

vymezena „bezpečnostní činnost pro vlastní 

potřebu na veřejnosti přístupných místech“ 

zaměstnanci registrované osoby v pracovně 

právním vztahu, kteří mají v pracovní smlouvě 

jako druh práce sjednánu bezpečnostní činnost 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném 
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Uvedené ustanovení je příliš extenzivní, jeho ustanovení 

by způsobilo exempci u většiny současných 

bezpečnostních činností (80%), spolu s možností 

výrazně obcházet povinnosti stanovené zákonem pro 

výkon soukromých bezpečnostních činností. 

V praxi spočívá těžiště činností zahrnutých pod licence 

skupiny A - ochrana osob a majetku a licence skupiny  

B - ochrana majetku ve zvláštních případech, mimo jiné 

v tzv. v perimetrické ochraně. V rámci té právě „kontrola 

příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, 

příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů“ tvoří podstatnou 

součást, když v rámci „kontroly příjezdu a odjezdu 

vozidel“ se provádí také specializované bezpečnostní 

úkony jako bezpečnostní kontrola samotného vozidla a 

bezpečnostní kontrola nákladu. 

Tyto činnosti nelze z obsahu bezpečnostních činností dle 

licence skupiny A a licence skupiny B paušálně 

vyloučit. 

Tato připomínka je zásadní. 

místě. Regulace daná návrhem zákona obsahuje: 

podmínky výkonu takto pojaté bezpečnostní 

činnosti, její druhy, žádost o registraci, její 

náležitosti, změnu zrušení a zánik registrace, 

další podmínky a povinnosti při výkonu této 

bezpečnostní činnosti a oznamovací povinnost 

registrované osoby. To znamená, že osoby, 

jejichž pracovní činnost neodpovídá svým 

charakterem bezpečnostní činnosti, nemohou být 

pod tuto kategorii vůbec zařazovány. 

         

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

  

 2. Připomínka k ustanovení § 1 

Požadujeme do dotčeného ustanovení vložit nový 

odstavec, a to ve znění: 

„Tento zákon se nevztahuje na činnosti, kterými 

obchodní korporace, včetně ovládajících a ovládaných 

osob mezi sebou nebo v rámci koncernu, v souladu 

s péčí řádného hospodáře*) zajišťují svými 

zaměstnanci kontrolu, bezpečnost a ochranu svých 

aktiv, zejména osob, movitého i nemovitého majetku a 

informací, nebo zvláštní bezpečnostní opatření 

stanovená jinými právními předpisy**). 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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*) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

**) například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, 

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 263/2016 Sb., 

atomový zákon, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti.“ 

Odůvodnění: 

Dle předkladatele je výkon bezpečnostní činnosti 

podnikatelskou činností, která se z povahy věci 

uskutečňuje na volném trhu nabídky a poptávky. Výkon 

bezpečnostní činnosti, k němuž dochází  

v rámci koncernu (mezi ovládajícími a ovládanými 

osobami), je svou povahou servisní činností, která se 

sice uskutečňuje za podmínek obvyklých v obchodním 

styku, je však specifická tím, že se uskutečňuje pouze v 

rámci koncernu, nikoli navenek za účelem rozšíření 

podnikatelského portofolia koncernu. Jejím hlavním 

cílem tedy není generování zisku, ale zajištění řádného 

výkonu hlavní podnikatelské činnosti koncernu.  

Dále je třeba zdůraznit, že výkon bezpečnostní činnosti 

v rámci koncernu zpravidla podléhá přísným vnitřním 

normám a pravidlům, proto není žádoucí, aby taková 

činnost byla vykonávána mimo koncern pro třetí 

subjekty. Navíc pro osoby provádějící bezpečnostní 

činnost mohou být  

v rámci koncernu kladeny vyšší (zejména kvalifikační) 

nároky než v předloženém návrhu zákona (typicky 

půjde-li o ochranu prvků kritické infrastruktury). 

Vzhledem ke specifičnosti takového výkonu není 

namístě rozšiřovat regulaci i na koncernové 
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bezpečnostní činnosti. Naopak,  

z hlediska dopadů právní úpravy, administrativní zátěže 

a obecně nákladů spojených s adaptací na navržená 

pravidla, se jako optimální řešení jeví ponechání 

koncernových bezpečnostních činností zcela mimo 

režim navržené normy. 

Pouze pro pořádek uvádíme, že poskytnutí 

bezpečnostních činností jinými subjekty než 

právnickými osobami, které jsou součástí koncernu, by 

samozřejmě do režimu zákona spadalo. 

Tato připomínka je zásadní. 

 3. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3 

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„(3) Licence se rozlišují podle druhu vykonávané 

soukromé bezpečnostní činnosti do skupin 

a) licence skupiny A k základní ochraně osoby a 

majetku,  

b) licence skupiny B k bezpečnostní ochraně osob a 

majetku, 

b) licence skupiny B C k bezpečnostní ochraně osob a 

ochraně majetku ve zvláštních případech,  

c) licence skupiny CD služba soukromého detektiva, 

d) licence skupiny D E převoz hotovosti, cenin a cenných 

předmětů v hodnotě převyšující 5 000 000 Kč (dále 

jen „převoz věcí mimořádné hodnoty“),  

e) licence skupiny E F technická služba k ochraně osob 

a majetku (dále jen „technická služba“), nebo 

Akceptováno jinak 

 

Kategorizace zaměstnanců bude provedena ve 

vyhlášce. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019  jsou z 

ustanovení obsahujících v textu druhy 

vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti 

vypuštěny skupiny licencí E „Technická služba“ 

a  F „Bezpečnostní poradenství“. 

 

Na základě nesouhlasného stanoviska 

Ministerstva financí se způsobem vypořádání 

této připomínky (vynětí technické služby a 

bezpečnostního poradenství z režimu podle 

tohoto návrhu zákona) byla připravena vyhláška 

k odlišení běžné řemeslné živnosti od licencovaní 

soukromé bezpečnostní služby „technická 

služba“ a na jejím základě Ministerstvo průmyslu 
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f) licence skupiny F  G bezpečnostní poradenství.“. 

S ohledem na rozšíření počtu licencí se navrhuje 

související úprava všech dalších ustanovení návrhu, 

která se na označení licencí písmenem odkazují. 

Odůvodnění: 

S ohledem na první konkrétní připomínku vzniká 

nutnost zakotvení základních bezpečnostních činností 

do režimu zákona. Z tohoto důvodu požadujeme 

rozšíření licencí týkajících se ochrany osob a majetku ze 

dvou dle stávajícího návrhu na tři a do licence skupiny 

B (nově navrhované licence skupiny C) zahrnout vedle 

ochrany majetku i ochranu osob. Důvody pro 

navrhovanou úpravu jsou uvedeny v odůvodnění první 

konkrétní připomínky. 

Tato připomínka je zásadní. 

a obchodu od této zásadní připomínky dne 15. 

dubna 2019 odstoupilo, a proto došlo k vrácení 

technické služby a bezpečnostního poradenství 

jako licencované činnosti do návrhu zákona. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 4. Připomínka k ustanovení § 4 

1) Požadujeme doplnění nového odst. 1 do dotčeného 

ustanovení, zařazeného před stávající znění odst. 1, 

následující znění: 

„ (1) Základní ochranou osoby a majetku podle licence 

skupiny A je evidence a kontrola vstupu a výstupu osob 

a vjezdu a výjezdu vozidel do objektů a budov, výdej 

klíčů, provozování nebo obsluha vrátnice, a 

informačního stanoviště a jiné základní bezpečnostní 

činnosti, při kterých nedochází k přímému výkonu 

fyzické ochrany osoby nebo majetku.“. 

2) Požadujeme změnit stávající číslování odst. 1, na 

odst. 2 a následující úpravu stávajícího textu: 

 

Ad 1) Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Kategorizace zaměstnanců bude provedena ve 

vyhlášce, která bude přílohou materiálu 

předloženého vládě. 
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„(2) Bezpečnostní ochranou osoby a majetku podle 

licence skupiny B je 

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 standardy definované 

samosprávnou Komorou dle Hlavy VII. a 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, 

 

 

 

 

 

 

Ad 2)  

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 
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případně dalších povolání v oboru kvalifikace právo, 

právní a veřejnosprávní činnost.“.  

3) Požadujeme stávající číslování odst. 2, na odst. 3 

a následující úpravu stávajícího textu: 

 „(3) Ochrana osob a majetku ve zvláštních případech 

podle licence skupiny C je činnost podle odstavce 2 

písm. b) až f), která je zaměřená na objekty a místa, kde 

je předpokládáno zvýšené nebezpečí ohrožení života či 

zdraví osob nebo majetku. Zvýšené nebezpečí je 

stanovováno vyhláškou Ministerstva pro daný objekt či 

kategorii objektů.“. 

4) Požadujeme znění stávajícího číslování odst. 3, na 

odst. 4 a následující úprava stávajícího textu: 

„(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální 

hodinovou cenu výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

podle odstavce 1 až 3. Smluvní ustanovení mezi 

poskytovatelem bezpečnostní činnosti a subjektem, 

jenž je odběratelem bezpečnostní činnosti, týkající se 

ceny výkonu soukromé bezpečnostní činnosti nesmí být 

v rozporu s vyhláškou.“. 

nebo Varianta 2 - dotčené ustanovení zrušit bez 

náhrady. 

Odůvodnění: 

1. doplnění definice licence skupiny A, která v 

předkládaném návrhu absentuje; 

2. rozšíření standardizace je logickou oporou 

profesního postavení uvažované Komory;  

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

 

 

 

 

Ad 3) 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4) Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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3. zvýšené nebezpečí musí pružně reagovat na vývoj 

bezpečnostní situace a charakter objektu či činnosti 

a překračovat svým vymezením omezení na 

objekty, jež jsou součástí IKŘ;  

4. pro Variantu 1 - Smluvní ustanovení by např. po 

vzoru Spolkové republiky Německo mělo jednoznačně, 

na rozdíl od současné praxe, reflektovat změny ve 

vyhlášce. 

Pro Variantu 2 - Z důvodové zprávy vyplývá, že 

navržené ustanovení má reagovat na nevhodně 

vypisované veřejné zakázky na bezpečnostní činnosti, 

kdy v praxi dochází k zadání jediného hodnotícího 

kritéria, a to minimální ceny. Věcně tedy daná 

problematika nespadá do režimu tohoto zákona, ale do 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Zároveň je třeba mít generálně na zřeteli, že jakákoliv 

cenová regulace je obecně považována za krajní řešení 

deformující tržní mechanismy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 5. Připomínka k ustanovení § 5 písm. b), c) a e) 

Požadujeme dotčená písmena upravit následovně: 

„b) získávání informace o fyzické a právnické osobě v 

rozsahu vymezeném s omezením stanoveným tímto 

zákonem nebo o jejích majetkových poměrech 

5) opatřování informace v rozsahu vymezeném s 

omezením stanoveným tímto zákonem nebo věci, která 

slouží k prokázání určité skutečnosti nebo jako důkazní 

prostředek v řízení před soudem nebo správním 

orgánem, nebo“, 

Písm. b) a c) Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

Písm. e) 
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e) další činnosti vymezené standardy definované 

samosprávnou Komorou dle hlavy VII. a standardy 

kvalifikačními definovanými v rámci Národní soustavy 

kvalifikací zejména pro povolání vedoucí detektiv, 

detektiv zpravodajský pracovník, detektiv pro 

prošetřování událostí, detektiv koncipient, případně 

dalších povolání v oboru kvalifikace právo, právní a 

veřejnosprávní činnost.“. 

Odůvodnění: 

Návrh zákona používá formulaci „v rozsahu vymezeném 

tímto zákonem“, což je formulace vlastní normám 

upravujícím činnost orgánů veřejné moci, založený na 

principu „můžeš činit jen to, co zákon dovoluje“. Takto 

zvolenou formulací předkladatel evokuje dojem, že 

činnost soukromého detektiva se nebude řídit u činností 

vykonávaných dle písm. b) a c) pouze pokyny 

objednatele, respektive klienta, ale také v intencích 

rozsahu a mezí stanovených tímto zákonem, ačkoliv  

v následujících ustanoveních rozsah ani meze činnosti 

soukromého detektiva taxativně nestanovuje, kromě 

několika omezení vyjmenovaných v § 47 a § 48. 

Úpravou obsahové náplně licence soukromého 

detektiva, jak je navrhována předkladatelem v návrhu 

zákona § 5 písm. b) a c), by se mohl soukromý detektiv 

dostat do horšího postavení, co se týká oprávnění, než v 

jakém by byl jeho klient, soukromý subjekt, který se řídí 

platnými právními normami (Občanský zákoník, 

Občanský soudní řád, atd.) dle principu: „můžeš činit 

vše co není zákonem zakázáno“, což by mohlo 

znamenat, že soukromý detektiv by v určitých oblastech 

své činnosti byl natolik omezen, že by se stal pro 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV. 

Po vysvětlení připomínkové místo původně od 

své připomínky odstoupilo. 
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objednatele, respektive klienta, prakticky 

nepoužitelným. Nelze nic namítat proti stanovení 

určitých odůvodnitelných omezení pro soukromého 

detektiva, při čemž je však nutné poukázat na fakt, že 

předkladatel nedává v návrhu zákona soukromému 

detektivovi žádná oprávnění nad rámec oprávnění, které 

má každý občan. 

Rozšíření standardizace je logickou oporou profesního 

postavení navrhované samosprávné Komory.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí. 

 

 6. Připomínka k ustanovení § 6 (nově § 7): 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„Převozem věcí mimořádné hodnoty podle licence 

skupiny D je jejich přeprava, ochrana v souvislosti 

s převozem, ukládáním, počítáním, ověřováním a 

zpracováním a ochrana při doprovodu takového 

převozu, a v souvislosti s převozem hotovosti její 

ukládání, počítání, ověřování, zpracování, výměna nebo 

směna a další činnosti vymezené standardy 

samosprávnou Komorou dle hlavy VII. a 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.“. 

Odůvodnění: 

Rozšíření standardizace je logickou oporou profesního 

postavení navrhované samosprávné Komory. 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní.  

 7. Připomínka k ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 

doplnění o bod 6 (nově § 8): 

Požadujeme stávající znění písm. a) doplnit o nový bod 

6, a to následovně: 

„6.  zajištění  technických služeb souvisejících 

s bezpečnostní činností, spočívající v navazujících 

službách související s  technologickým monitoringem, 

lokalizací osob a předmětů, přenosem, vyhodnocením 

a sběrem dat pro bezpečnostní činnost, využití jiných 

technologických zařízení a prostředků k bezpečnostní 

činnosti“. 

Odůvodnění: 

Tímto doplněním dochází k definování dalších 

očekávaných či vznikajících služeb (UAV, IoT atd.). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

 

Ustanovení vhodně terminologicky 

přeformulováno. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 8. Připomínka k ustanovení § 7 a doplnění nového 

odst. 3 (nově § 8): 

Požadujeme vložit nový odst. 3, a to ve znění: 

„(3) Standardizaci soukromé bezpečností činnosti 

provádí samosprávná Komora samostatně či odkazem 

na platnou ČSN či EN.“. 

Odůvodnění: 

Rozšíření standardizace je logickou oporou profesního 

postavení zamýšlené komory. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV. 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí. 
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 9. Připomínka k ustanovení § 9 (nově § 10): 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(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,  posuzuje na základě svých standardů 

Komora 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 

Komoře. 

(3) Dospěje-li Komora 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 Komory podle věty první se 

nepovažuje za výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

bez licence, požádá-li osoba uvedená v odstavci 1 do 10 

dnů od doručení výzvy Komory o vydání licence.“. 

Odůvodnění: 

Po vysvětlení připomínkové místo původně 

odstoupilo od připomínky. 

 

 

 

 

Akceptováno jinak 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí. 
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Zpřesnění definice dočasného výkonu a přenesení 

administrativní zátěže na Komoru. 

Tato připomínka je zásadní. 

 10. Připomínka k ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) 

(nově § 12): 

Požadujeme dotčené písmeno vypustit bez náhrady a 

v této souvislosti s tím provést opravu označení dalších 

bodů písmene a všech navazujících odkazů. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava je v rozporu se soukromoprávní 

úpravou (občanský zákoník, zákon o obchodních 

korporacích), která výslovně umožňuje, aby statutárním 

orgánem byla právnická osoba. Pro omezující podmínku 

v písm. a) tak není věcné ani formálně právní 

opodstatnění. Všechna kritéria pro člena statutárního 

orgánu se mohou aplikovat i na člena statutárního 

orgánu právnické osoby, která plní funkci statutárního 

orgánu obchodní korporace dle odst. 1. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 11. Připomínka k ustanovení § 20 (nově § 21):  

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„(1) Ministerstvo ve správním řízení 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 

uvedeným v § 10 nebo osobám, které jsou členy 

statutárního orgánu nebo vedoucím odštěpného 

závodu žadatele podle § 11 či se mají stát členy 

statutárního orgánu žadatele dle § 12 či jsou členy 

statutárního organu nebo osobami uvedenými v § 13 

 

Ad 1) 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 

 

Ad 2) Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 
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odst. 2 žadatele dle § 13 nebo odpovědnému zástupci 

dle § 15, je – li v žádosti uveden. 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. 

(3) V případě, že žadatel žádá o vydání licence pouze 

pro licenci skupiny A informace zpravodajských služeb 

dle odstavce 2 se nevyžaduje. 

(4) Nesplňuje-li žádost o vydání licence předepsané 

náležitosti nebo jsou-li dány jiné důvody, které by měly 

za následek zamítnutí žádosti, ministerstvo vyzve 

žadatele k odstranění těchto nedostatků, poskytne mu 

k tomu přiměřenou lhůtu nejméně 30 dnů a řízení 

přeruší. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě vady 

neodstraní, ministerstvo žádost o vydání licence 

zamítne. O tomto následku musí být žadatel poučen.  

(5) Doba, po kterou bylo přerušeno řízení, se 

nezapočítává do lhůty pro vydání licence dle odstavce 

1.  V případě, že postupem dle odstavce 4 došlo ke 

změně osob uvedených v odstavci 2, pokračováním 

řízení počíná nový běh lhůty pro rozhodnutí o žádosti 

o vydání licence dle odstavce 1. a dle odstavce 2.“. 

Odůvodnění:   

Ustanovení § 20 návrhu zákona upravuje postup v řízení 

o vydání licence. Pro odst. 1 se navrhuje doplnění o 

výslovné určení, že řízení o vydání licence je řízením 

správním probíhajícím dle předpisů správního práva. 

Pro odst. 2 se navrhuje výslovné určení osob, které jsou 

předmětem vyjádření Policie ČR a zpravodajských 

služeb, které z předkládaného návrhu není jednoznačně 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3), 4), 5)  

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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zřejmé a i přes provedenou změnu textace. Nově se 

navrhuje doplnění odst. 3, kdy pro licenci skupiny A - 

základní ochrana osob a majetku (viz připomínka č. 3) 

se ustanovení  

odst. 2 neužije, neboť pro tyto činnosti je nadbytečné, a 

to s ohledem na zbytečnou administrativní zátěž, když 

předkládaný návrh dokonce tyto činnosti staví mimo 

režim zákona. V odst. 4 a 5 se upravuje postup správního 

řízení tak, aby měl žadatel možnost odstranit nedostatky, 

které by vedly k zamítnutí žádosti o vydání licence – 

důvodem je právní jistota žadatelů, a to zejména při 

podání žádosti o licenci stávajícími provozovateli dle 

ustanovení § 87 odst. 2 návrhu zákona, když s ohledem 

na ustanovení § 87 odst. 3 návrhu zákona tito pozbývají 

dosavadního živnostenského oprávnění dnem nabytí 

právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti  

o vydání licence, což by bez možnosti odstranění 

nedostatku mohlo vést až k likvidaci podnikatelského 

subjektu a zároveň ohrožení bezpečnosti osob a majetku, 

kterým poskytovatel poskytuje bezpečnostní činnosti 

dle stávajících právních předpisů (živnostenský zákon). 

Tato připomínka je zásadní. 

 12. Připomínka k ustanovení § 21 písm. a) (nově § 

21): 

Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně: 

„a) žadatel i přes výzvu dle § 20 odst. 4 nesplňuje 

podmínky pro vydání licence,“.  

Odůvodnění: 

Úprava znění s ohledem na výše uvedenou připomínku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 13. Připomínka k ustanovení § 27 odst. 2 písm. a) 

(nově § 28): 

Požadujeme dotčené písmeno doplnit následovně: 

„a) jestliže provozovatel přestal splňovat některou 

z podmínek pro vydání licence nebo nesplňuje podmínku 

pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti a ani přes 

písemnou výzvu ministerstva nezajistil ve stanovené 

lhůtě soulad; to neplatí pro případ ustanovení nového 

odpovědného zástupce podle § 25 odst. 1.“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava § 27 odst. 2 odstraňuje přílišnou 

tvrdost zákona a předvídatelnost rozhodnutí o odnětí 

licence, když samotné odnětí licence bez možnosti 

nápravy stavu provozovatelem by mohlo vést až 

k likvidaci podnikatelského subjektu a zároveň ohrožení 

bezpečnosti osob a majetku, kterým poskytovatel 

poskytuje bezpečnostní činnosti 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 14. Připomínka k ustanovení § 27 odst. 3 (nově § 

28): 

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„(3) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence, 

jestliže provozovatel nebo odpovědný zástupce 

závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnost 

stanovenou tímto zákonem. Za opakované porušení se 

považuje porušení povinnosti nejméně dvakrát během 

dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava § 27 odst. 3 omezuje dobu pro 

posouzení opakovaného porušení zákona jako důvodu 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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pro odnětí licence, když není možné připustit, aby tato 

doba byla stanovena jako neomezená. 

Tato připomínka je zásadní. 

 15. Připomínka k ustanovení § 31 (nově § 32): 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„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 bezpečnostní 

činnosti.“. 

Odůvodnění: 

Zpřesnění dikce omezují obcházení daného ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 16. Připomínka k ustanovení § 35 odst. 1 (nově 

vypuštěno) 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(1) Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo byl v 

posledních dvou letech pravomocně uznán vinným ze 

spáchání více než jednoho přestupku podle tohoto 

zákona nebo více než jednoho přestupku na jednom 

z následujících úseků 

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

2. na úseku používání výbušnin, 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení týkající se bezpečnostní spolehlivosti 

stran přestupkového jednání byla vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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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. 

nebo obdobného přestupku spáchaného v zahraničí.“. 

Odůvodnění: 

Podmínka uznání vinným ze dvou přestupků uvedených 

v návrhu kumulativně za období tří let je nepřiměřená. 

Požadujeme dobu pro posuzování zkrátit na období 

dvou let a vztáhnout podmínku spolehlivosti na 

opakované porušení ke každému jednotlivému 

stanovenému úseku (recidiva na jednom úseku). 

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„(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 2 letech přede dnem 

podání žádosti pravomocně rozhodnuto; je-li žadatelem 

o vydání licence nebo provozovatelem obchodní 

korporace, vztahuje se podmínka spolehlivosti na 
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fyzickou osobu, která je členem statutárního orgánu, 

vedoucím odštěpného závodu nebo odpovědným 

zástupcem.“. 

Odůvodnění: 

Podmínka neexistence úpadku v posledních 5 letech je 

nepřiměřená. Požadujeme období zkrátit na 2 roky. 

Parametry posuzování různých okolností v čase v 

odstavci 1 i 2 tak budou sjednocené na dobu 2 let před 

okamžikem posouzení spolehlivosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 17. Připomínka k ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) 

(nově § 41) 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„ 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,“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme znění dle stávající právní úpravy 

(živnostenský zákon), která se v praxi osvědčila. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 18. Připomínka k ustanovení § 42 odst. 4 (nově § 43 

– ustanovení odst. 4 vypuštěno). (Nově § 58 – 

ustanovení § 43 vypuštěno)   : 

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„(4) Má-li být zajišťována ochrana kritické 

infrastruktury, musí mít provozovatel, který vykonává 

Akceptováno jinak na podkladě připomínky 

jiného připomínkového místa.  

 

Výkon bezpečnostní činnost k ochraně kritické 

infrastruktury pro vlastní potřebu je vymezen 

v hlavě třetí, části první návrhu zákona.  
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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“. To neplatí při výkonu bezpečnostní činnosti 

provozovateli kritické infrastruktury pro vlastní 

potřebu.“. 

Odůvodnění: 

Obecně je třeba zdůraznit, že zabezpečení kritické 

infrastruktury je řešeno v celé řadě veřejnoprávních 

předpisů. Zmiňme například zákon č. 240/2000 Sb., 

krizový zákon, zákon  

č.  181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, případně 

zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon.   

Koncepce navržená předkladatelem nezohledňuje fakt, 

že provozovatel kritické infrastruktury má již nyní celou 

řadu povinností vyplývajících z výše uvedených 

veřejnoprávních předpisů. Zpravidla má rovněž 

nastavené přísné bezpečnostní mechanismy. 

Proto požadujeme vyjmout z režimu zákona ty situace, 

kdy je bezpečnostní činnost provozovateli kritické 

infrastruktury vykonávána pro vlastní potřebu. Zákon by 

tak, i s ohledem na svou celkovou filozofickou koncepci, 

řešil pouze provozovatele bezpečnostní činnosti, nikoli 

provozovatele kritické infrastruktury. 

Požadujeme vložit nové ustanovení: 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak 

 

Kategorizace zaměstnanců včetně fyzické 

zdatnosti bude provedena ve vyhlášce. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 
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„Fyzická způsobilost osoby v přímém výkonu u licencí 

skupiny B,C,E (Poznámka : dle navrhované úpravy 

připomínky č. 3) 

(1) Fyzická osoba, která vykonává soukromou 

bezpečnostní činnost licence skupiny B, licence skupiny 

C a licence skupiny E musí být fyzicky způsobilá. 

Standardy fyzické způsobilosti, způsob a periodicitu 

jejího ověřování stanoví v závislosti na skupině 

soukromé bezpečnostní činnosti a věku ministerstvo 

vyhláškou. 

(2) Standardy fyzické způsobilosti jsou u fyzických osob 

vykonávajících soukromou bezpečnostní činnost dle 

odstavce 1 ověřovány subjekty akreditovanými 

Komorou.  

(3) Fyzická osoba nesplňující podmínku fyzické 

způsobilosti stanovené pro výkon soukromé 

bezpečnostní činnost podle licence skupiny B, licence 

skupiny C a licence skupiny E není způsobilá takovou 

soukromou bezpečnostní činnost vykonávat.“.  

Odůvodnění: 

Kromě zdravotní způsobilosti považujeme za účelné pro 

vybrané skupiny bezpečnostních činností definovat i 

fyzickou způsobilost osob tyto činnosti vykonávající, 

principiálně obdobně jako je tomu např. v případě 

příslušníků Policie ČR či Armády ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

Doplněna fyzická zdatnost (viz nový § 39); 

způsob ověřování se stanoví v kategorizaci (viz 

zmocnění v odst. 2). 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 19. Připomínka k ustanovení § 43 (nově § 45): 

Požadujeme vymezit v názvu, že se opatření a 

povinnosti vztahují na činnosti bezpečnostní ochrana 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 
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osob a majetku a ochrana osob a majetku ve zvláštních 

případech (Poznámka: dle navrhované úpravy 

připomínky č. 3). 

Odůvodnění: 

Zpřesňující úprava v návaznosti na návrh úpravy § 2 

odst. 3 – viz připomínka č. 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 20. Připomínka k ustanovení § 43 odst. 4 (nově § 45 

odst. 4): 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(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 

přivolat lékařskou pomoc.“. 

Odůvodnění: 

Jde pouze o formulační upřesnění. Lékařské ošetření 

musí zajistit zdravotnická služba, nikoliv osoba 

poskytující první pomoc. Ta může přivolat rychlou 

záchrannou službu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 21. Připomínka k ustanovení § 43 (nově § 45) o 

doplnění nového odst. 6 

Požadujeme doplnění nového odstavce 6, a to 

v následujícím znění: 

Po vysvětlení připomínkové místo původně 

odstoupilo od připomínky. 

 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV kvůli absenci 

samosprávné komory. 
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„(6) Fyzická osoba v přímém výkonu bezpečnostní 

činnosti, která vykonává soukromou bezpečnostní 

činnost dle licence skupiny B a licence skupiny C 

pokud hrozí prokazatelně větší škoda na majetku či 

újma na životě či zdraví, stejně tak fyzická osoba při 

výkonu soukromé bezpečnostní činnosti dle licence 

skupiny E nesmí při použití dopravního prostředku 

ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu, smí 

však na dobu nezbytně nutnou zastavit i na místě kde 

to právní předpisy upravující provoz na pozemních 

komunikacích nedovolují. Dopravní prostředek musí 

být označen jako dopravní prostředek určený pro 

výkon soukromé bezpečnostní činnosti dle licence 

uvedených skupin a být vybaven žlutým majákem. 

Povolení k použití dopravního prostředku dle tohoto 

odstavce vydává Komora s omezenou časovou 

platností. Zneužití dopravního prostředku pro jiný 

účel, než je uveden v tomto odstavci výše, je 

považováno za porušení povinnosti stanovené tímto 

zákonem.“. 

Odůvodnění: 

Využíváme Slovenského modelu pro transporty 

hotovosti a příjezd zásahových jednotek k napadeným 

objektům či osobám. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí. 
 

 

 22. Připomínka k ustanovení § 48 odst. 4 (nově § 

50) 

Požadujeme dotčené ustanovení zrušit bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 
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Předmětné ustanovení návrhu zákona jedné profesní 

skupině soukromoprávních subjektů zapovídá uzavření 

smlouvy s orgány veřejné moci. Stručné zdůvodnění o 

zabránění privatizace veřejné moci, jak se uvádí v 

důvodové zprávě, neobstojí, jelikož neuvádí žádná 

věcná odůvodnění, proč je třeba takto striktně se 

vymezit vůči jedné skupině soukromoprávních subjektů. 

Za vhodnější řešení je možno považovati úpravu 

případné spolupráce mezi soukromým detektivem a 

orgány veřejné moci v jednotlivých právních normách, 

kterými se tyto orgány řídí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 23. Připomínka k ustanovení § 55 odst. 2 (nově § 57 

odst. 2): 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(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 případě, že jde o činnost dle licence typu E, 

v pojistné smlouvě se musí ujednat, že se pojištění 

vztahuje i na újmu způsobenou úmyslně pojištěným nebo 

jeho zaměstnancem a že pokrývá alespoň 90% 

transportované, ukládané či zpracovávané hodnoty.“.  

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Odůvodnění: 

Zpřesnění systému v reakci na rizika peněžních 

transportů (viz. problém s oběživem ve Spolkové 

republice Německo v reakci na výpadek spol. Heros). 

Tato připomínka je zásadní. 

 24. Připomínka k ustanovení § 56 odst. 1 (nově § 58 

odst. 1): 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„(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). To neplatí při výkonu 

bezpečnostní činnosti provozovateli kritické 

infrastruktury pro vlastní potřebu.“ 

Odůvodnění: 

Je třeba zdůraznit, že zabezpečení kritické infrastruktury 

je řešeno v celé řadě veřejnoprávních předpisů. Zmiňme 

například zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákon 

č.  181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, případně 

zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon.   

Koncepce navržená předkladatelem nezohledňuje fakt, 

že provozovatel kritické infrastruktury má již nyní celou 

řadu povinností vyplývajících z výše uvedených 

veřejnoprávních předpisů. Zpravidla má rovněž 

nastavené přísné bezpečnostní mechanismy. 

Proto požadujeme vyjmout z režimu zákona ty situace, 

kdy je bezpečnostní činnost provozovateli kritické 

Akceptováno jinak 

 

Ochranu kritické infrastruktury upravuje jiný 

právní předpis. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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infrastruktury vykonávána pro vlastní potřebu. Zákon by 

tak, i s ohledem na svou celkovou filozofickou koncepci, 

řešil pouze provozovatele bezpečnostní činnosti nikoli 

provozovatele kritické infrastruktury. 

Tato připomínka je zásadní. 

 25. Připomínka k ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) a 

e) a odst. 2 písm. d) (nově 60 odst. 1) 

Požadujeme dotčená ustanovení vypustit bez náhrady.  

Odůvodnění: 

Jde o informace, které se budou měnit v čase. Jejich 

vypovídací hodnota je tedy naprosto minimální. Pro 

žadatele však jejich dokládání znamená administrativní 

zátěž.  Navíc systémově není vhodné informovat o 

bezpečnostních parametrech. Není v zájmu osoby, která 

bude pro vlastní potřebu vykonávat bezpečnostní 

činnost, předkládat citlivé informace. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Na základě připomínky jiného místa ustanovení 

výrazně přepracováno a vztahuje se pouze na 

osoby, které mají bezpečnostní činnost jako 

předmět činnosti v pracovní smlouvě a 

vykonávají jej na veřejně přístupném místě. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 26. Připomínka k ustanovení § 66 (nově § 67) 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„§ 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 Komora, 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV v souvislosti 

s vypuštěním samosprávné komory. 

 

Samosprávná komora byla z návrhu zákona 

vypuštěna. 

 

V souvislosti s „pověřeným vyškoleným 

příslušníkem Policie ČR po vysvětlení 

odstoupeno. 

Ustanovení § 67 „Dohled“ plně postačuje 

k regulaci výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti, jeho zajištění a výkonu bezpečnostní 
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v odůvodněných případech k tomu pověřený vyškolený 

příslušník Policie České republiky.  

(2) Subjekty oprávněné k provádění dohledu dle 

odstavce 1 jsou při výkonu dohledu na místě veřejnosti 

přístupném oprávněny 

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. 

(3) Subjekty oprávněné k provádění dohledu dle 

odstavce 1 jsou je při výkonu dohledu též oprávněny 

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, 

stejně jako osoba, pro kterou je soukromá bezpečnostní 

činnost prováděna. 

 (5) Na dohled Policie České republiky podle tohoto 

zákona se kontrolní řád nepoužije.“. 

činnosti pro vlastní potřebu na místech veřejně 

přístupných. V rámci dohledu je příslušník 

Policie ČR oprávněn vstupovat pouze na místa 

veřejnosti přístupná a žádné speciální vyškolení 

nebo pověření k tomu nepotřebuje.  

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

stran příslušníka souhlasí. 
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Odůvodnění: 

Rozšíření možnosti kontrol, omezení na kvalifikované a 

důvodné kontroly. 

Tato připomínka je zásadní. 

 27. Připomínka k ustanovení § 71 odst. 2 (nově § 72 

odst. 2): 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit, a to 

následovně: 

„(2) Správcem evidencí podle odstavce 1 je 

ministerstvo. Evidence podle odstavce 1 jsou přístupné 

Komoře, která zabezpečuje aktualizaci evidencí dle 

pokynů ministerstva.“. 

Odůvodnění: 

Rozšíření možnosti kontrol, omezení administrativních 

nákladů na straně státu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo po vysvětlení původně od 

zásadní připomínky odstoupilo. 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV. 
 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí a trvá na zřízení samosprávné 

komory. 

 

 28. Připomínka k ustanovení § 76 odst. 2 (nově 

vypuštěno) 

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(2) Komora je oprávněna 

a) projednávat disciplinární provinění nebo porušení 

stavovských předpisů členem Komory, 

b) podávat ministerstvu návrhy na odnětí licence, nebo 

c) kontrolovat dodržování zákona ze strany 

provozovatelů soukromé bezpečnostní činnosti, 

d) kontrolovat dodržování stavovských předpisů členy 

Komory, nebo 

Akceptováno jinak 

 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV. 
 

Samosprávná komora byla z návrhu zákona 

vypuštěna. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí. 
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e) vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví zákon“. 

Odůvodnění: 

Rozšíření možnosti kontrol. 

Tato připomínka je zásadní. 

 29. Připomínka k ustanovení § 79 odst. 2 (nově 

vypuštěno) 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„(1) 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, 

k)  profesní standardy, 

Akceptováno jinak 

 

Kategorizace zaměstnanců bude provedena ve 

vyhlášce. 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV v souvislosti 

s vypuštěním samosprávné komory. 
 

 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí. 
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l)  další podmínky udělení autorizace subjektům 

provádějící ověřování souladu se standardy nad rámec 

jiného právního předpisu*).“. 

*) zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně 

některých zákonů 

Odůvodnění: 

Rozšíření možnosti standardizace a profesního 

nastavení jakosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 30. Připomínka k ustanovení § 86 (nově § 75): 

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„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 Komora je oprávněna, pokud 

to vyžaduje naplnění záměru zákona žádat o spolupráci 

ostatní orgány veřejné moci.“. 

12) )  Například trestní řád, zákon č. 412/2005 Sb. 

Odůvodnění: 

Rozšíření možnosti kontrol, omezení administrativních 

nákladů na straně státu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo původně 

odstoupilo od připomínky. 

ROZPOR s připomínkovým místem podle čl. 

5 odst. 1 písm. f) LPV. 
 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

nesouhlasí. 
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Konfederace 

zaměstnavatelský

ch a 

podnikatelských 

svazů ČR 

1. V § 4 odst. 2 není zcela zřejmé rozhodování o 

zařazení objektu do kategorií podle § 2 odst. 3 písm. a), 

resp. b). 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 2. V § 4 odst. 3 lze považovat za vhodnou snahu o 

ochranu proti dumpingovým cenám, avšak na stranu 

druhou příliš vysoká cena může vést ke ztrátě mnoha 

objektů určených ke střežení, neboť si to majitel nebude 

moci dovolit. Minimální cena by tedy měla vycházet 

zejména z přepočtené minimální mzdy stanovené pro 

danou profesi. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak 

 

Cenová regulace bude provedena v případě 

potřeby Ministerstvem financí na základě 

zpracované analýzy MV odůvodňující potřebu 

cenové regulace s přihlédnutím k minimální ceně 

hodinové mzdy v oboru. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 3. Ustanovení § 9 zakládá v navrženém znění nerovné 

podmínky pro provozovatele soukromé bezpečnostní 

činnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 4. V § 58 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení 

(nově vypuštěno) slova „pro osobu“ nahradit slovy „pro 

vlastní potřebu osobou“, a to  z důvodu zachování 

totožnosti střeženého objektu s držitelem zbrojní 

licence. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak  

Upraveno na podkladě připomínky i jiného 

připomínkového místa. 

Na základě doporučení Legislativní rady vlády 

byla doplněna do návrhu zákona se souhlasem 

jiného připomínkového místa bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu s tím, že se bude 

vztahovat pouze na zaměstnance, kteří tuto 

pracovní činnost budou mít uvedenu v pracovní 

smlouvě a budou ji vykonávat na místě veřejnosti 

přístupném tak, jak jej definuje tento návrh 

zákona. Registrovat ministerstvem vnitra je dle 

návrhu zákona možno pouze žadatele, který 
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zamýšlí vykonávat bezpečnostní činnost pro 

vlastní potřebu na místech veřejně přístupných.   

Z toho důvodu je v hlavě III části první návrhu 

zákona nově vymezena „bezpečnostní činnost 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupných 

místech“ zaměstnanci registrované osoby 

v pracovně právním vztahu, kteří mají v pracovní 

smlouvě jako druh práce sjednánu bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě. Regulace daná návrhem 

zákona obsahuje: podmínky výkonu takto pojaté 

bezpečnostní činnosti, její druhy, žádost o 

registraci, její náležitosti, změnu zrušení a zánik 

registrace, další podmínky a povinnosti při 

výkonu této bezpečnostní činnosti a oznamovací 

povinnost registrované osoby.           

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 5. Z navrženého znění § 66 (nově § 67) není zcela 

zřejmé, zda je příslušník Policie České republiky 

oprávněn vstupovat do střeženého objektu. V odstavci 2 

je úprava vztažena k dohledu na místě veřejnosti 

přístupném a v odstavci 3 ke vstupu do objektu při 

ostraze pro vlastní potřebu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno a doplněno na 

podkladě připomínky jiného připomínkového 

místa. 

DZ týkající se ustanovení částečně upravena a 

doplněna podle návrhu i jiného připomínkového 

místa. 

 

Z návětí § 67 odst. 2 jednoznačně vyplývá, že 

příslušník Policie ČR na veřejnosti přístupném 

místě je oprávněn …  postupovat dle písm. a) a  

b).  Znamená to, že v rámci výkonu dohledu není 
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oprávněn vstupovat do míst veřejnosti 

nepřístupných.  

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 6. V § 67 odst. 1 písm. b) bodě 4 (nově § 68) je třeba 

vzít v úvahu, že vykonává-li konkrétní činnost osoba se 

zdravotním postižením, nebude zřejmě možné její 

zdravotní způsobilost na místě posoudit; v navrženém 

znění by toto ustanovení mohlo znevýhodnit subjekty 

zaměstnávající osoby zdravotně postižené. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 7. V hlavě VII (nově vypuštěno) je třeba jednoznačně 

zakotvit ochranu proti zneužití Komory, např. 

k likvidaci nepohodlných SBS. Zákon by měl stanovit, 

že činnost Komory nesmí omezovat podnikatelské 

aktivity jakékoli SBS, nesmí určovat místní ani časová 

omezení činnosti SBS. 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 8. Ve vazbě na část druhou a související zmocnění je 

třeba v přechodných ustanoveních prováděcího 

právního předpisu vyřešit praktické převedení 

stávajících smluv uzavřených na dobu určitou ještě před 

platností, resp. účinností, tohoto zákona pod režim 

tohoto zákona v oblasti cen. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

Cenová regulace bude provedena v případě 

potřeby Ministerstvem financí na základě 

zpracované analýzy MV odůvodňující potřebu 

cenové regulace s přihlédnutím k minimální ceně 

hodinové mzdy v oboru. 
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Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

1. Obecně:  

Doporučujeme nevytvářet novou právní normu 

a ponechat všechny soukromé bezpečnostní činnosti v 

režimu živnostenského zákona, pouze s jeho případnou 

úpravou s cílem odstranit aktuální nedostatky a 

případná „bezpečnostní rizika“. 

Již samotný předkladatel zvažoval celkem tři varianty 

právní úpravy, kdy jedna z nich byla i varianta 

zachování dosavadní právní úpravy. Tato varianta je ve 

shrnutí důvodové zprávy odmítnuta, ale odmítnutí není 

dostatečně zdůvodněno, naopak z dalšího lze dovodit, že 

tato varianta je vhodná a současná právní úprava je 

dostačující. Domníváme se, že zdůvodnění, že 

dosavadní regulace a její vynucování včetně 

samoregulačních mechanizmů trhu soukromých 

bezpečnostních služeb dlouhodobě nepřináší kýžený 

efekt, není zdůvodněním nezbytnosti vytvářením nové 

právní normy a regulaci státem. Dále je uváděno, že 

nová právní úprava odstraní bezpečnostní rizika. 

Přičemž není řečeno, o jaká rizika se jedná a proč je 

nemůže odstranit současná právní úprava. Domníváme 

se, že k zabezpečení vnitřního pořádku a bezpečnosti je 

dostatek ozbrojených složek a není nutné vytvářet de 

facto další ozbrojenou složku, která by v konečném 

důsledku jako soukromý podnikatelský subjekt 

konkurovala především městské policii a v některých 

případech i ztěžovala práci policie ČR. Domníváme se, 

že návrh není řádně rozpracován, mnohá ustanovení jsou 

nadbytečná, nepřesná a vágní, jako příklad lze uvést 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 
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ustanovení § 56 odst. 4: Ministerstvo je podle něj 

oprávněno ověřit u NBÚ zda má osoba tzv. „Doklad“ ve 

smyslu zákona č. 412/2005 Sb., což si může objednatel 

nechat doložit poskytovatelem soukromé bezpečnostní 

služby, jinak takovéto ustanovení stanovuje povinnost 

státu, kterou si má zajistit především objednatel 

u poskytovatele soukromé bezpečnostní služby. Je zde 

zmíněná ochrana kritické infrastruktury, ale není zde 

zmíněna např. ochrana utajovaných informací, kdy se 

strážní seznamují při výkonu služby s utajovanými 

informacemi. Prakticky toto ani není nutné speciálně 

stanovovat, stejně tak jako v případě kritické 

infrastruktury, když toto lze ošetřit smlouvou mezi 

objednatelem a poskytovatelem. Další důvod proč 

ponechat dosavadní právní úpravu je fakt, že samostatná 

právní úprava, jak je uvedeno v důvodové zprávě, 

přinese nejvyšší náklady na stráně státu, což je v rozporu 

se současným trendem snižování nákladů na straně státu, 

podnikatelů a snižováním administrativní zátěže. 

Domníváme se, že je nezdůvodnitelné, aby ministerstvo 

poskytovalo soukromým bezpečnostním službám jiný 

servis než ostatním soukromým subjektů. Navýšení o 28 

funkčních míst ve státní správě a navýšení finančních 

nákladů státu v roce 2020 o 36,745 mil. Kč a v dalších 

letech o cca. 23 mil. Kč a vytváření nové agendy 

rozhodně není vůči státu a k zajištění jeho funkce 

optimálním řešením. Mimo jiné vhodnost nevytvářet 

novou právní normu, tzv. „nulová varianta“ je v 

mnohém zdůvodněna v dalších jednotlivých částech 

samotné důvodové zprávy. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 75 

 2. Návrh vyjímá poskytování soukromé bezpečnostní 

činnosti z režimu živnostenského zákona a podřazuje je 

režimu licencí, které bude vydávat Ministerstvo vnitra 

ČR. Licence budou vydávány pro 6 typů bezpečnostní 

činnosti, a to na dobu 10 let. Zároveň se navrhuje zřídit 

samosprávnou Komoru provozovatelů soukromých 

bezpečnostních činností, přičemž každý provozovatel 

soukromé bezpečnostní činnosti, kterému byla udělena 

licence, musí být povinně členem Komory a dodržovat 

stavovské předpisy Komory a platit členské příspěvky a 

další poplatky stanovené Komorou. Výrazně zpřísňuje 

vstup do podnikání v dané oblasti a požadavky jak 

na podnikatele samé, tak na jejich zaměstnance. 

Zásadním způsobem se tak zvyšuje administrativní zátěž 

podnikatelů. Za nepřiměřené a neodůvodněné 

považujeme požadovat po podnikatelích, aby jednak 

splňovali přísnou regulaci spojenou s licencovaným 

režimem a zároveň byli povinně členy samosprávné 

Komory a podléhali i regulaci spojené s členstvím v 

Komoře. Požadujeme proto, aby předkladatel 

navrhovanou úpravu znovu posoudil a úpravu 

spočívající ve zřízení samosprávné Komory z návrhu 

bez náhrady vypustil. Zároveň je třeba znovu a důkladně 

zvážit, zda dosažení cíle, který podle předkladatele má 

přinést odstranění bezpečnostních rizik, není možno 

dosáhnout méně omezujícími prostředky a znovu 

přezkoumat administrativní zátěž spojenou se 

zavedením nové právní úpravy, neboť zcela jistě není 

pravdou tvrzení uvedené v části A. Závěrečná zpráva z 

hodnocení dopadů regulace, že „Vyšší administrativní 

zátěž však bude kompenzována servisem, 

poskytovaným Ministerstvem vnitra mj. v rámci vedení 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 odstoupilo 

připomínkové místo od této zásadní 

připomínky (změna lhůty pro dobu platnosti 

licence). 

 

 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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informačních systémů a údajů zde spravovaných. 

Po stránce administrativní zátěže jediný rozdíl bude v 

tom, že provozovatel bude muset každých 10 let požádat 

o vydání nového správního rozhodnutí o udělení licence, 

a tím pádem o obnovení oprávnění k výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti. Zbývající administrativní 

činnosti se v zásadě nebudou lišit od současného stavu.“. 

Podotýkáme, že mimo jiné i podnikatelům v režimu 

živnostenského zákona je poskytován stejný „servis“ 

spočívající v tom, že údaje, které si živnostenský úřad 

může zjistit z jiných registrů a informačních systémů 

veřejné správy, nemusí podnikatel úřadu oznamovat, 

an  dokládat doklady, které má úřad k dispozici, např. 

z evidence Rejstříku trestů apod. Zároveň není pravdou, 

že jediným rozdílem bude povinnost podávat žádost o 

licenci vždy po 10 letech. Markantním rozdílem je 

například skutečnost, že zatímco podle stávající úpravy 

byla koncese udělována pro 3 regulované živnosti, a to 

za správní poplatek 1 000,- Kč (a to za všechny tři 

regulované živnosti, pokud se jednalo o první živnosti 

podnikatele a požádal o ně v jedné žádosti, zatímco 

podle navrhované úpravy jsou správní poplatky za 

vydání licence stanoveny pro právnické osoby ve výši 

10 000,- Kč a pro fyzické osoby ve výši 2 000,- Kč. Dále 

je požadována zdravotní způsobilost, která je spojena 

s vydáváním lékařských posudků, jsou nastaveny další 

povinnosti podnikatele i zaměstnanců spojené s 

prokazováním spolehlivosti a u podnikatelů, členů 

statutárního orgánu, odpovědných zástupců i s potvrzení 

o bezdlužnosti. Nově se požaduje i povinné pojištění 

odpovědnosti. Dále je zaváděna povinnost registrace u 

Ministerstva vnitra pro osoby vykonávající soukromou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak na podkladě připomínky 

jiného připomínkového místa. 

Na základě doporučení Legislativní rady vlády 

doplněna do návrhu zákona se souhlasem 

připomínkového místa bezpečnostní činnost pro 

vlastní potřebu s tím, že se bude vztahovat pouze 

na zaměstnance, kteří tuto pracovní činnost 

budou mít uvedenu v pracovní smlouvě a budou 

ji vykonávat na místě veřejnosti přístupném tak, 

jak jej definuje tento návrh zákona.   
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bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu a požadavky na 

zaměstnance spočívající v odborné způsobilosti, 

spolehlivosti, bezúhonnosti, které znamenají 

administrativní zátěž jak pro podnikatele, tak i pro 

zaměstnance. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 3. K § 2 odst. 3 písm. e) a f)  

Doporučujeme výše uvedená ustanovení  zrušit a 

činnosti ponechat v režimu živnostenského zákona. 

Blíže viz komentář k připomínkám k ustanovením § 7 a 

8 návrhu zákona. 

 

Neakceptováno po předložení „technické 

vyhlášky“ připomínkové místo od zásadní 

připomínky odstoupilo.  

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019. Ustanovení 

vypuštěno. 

 

Na základě nesouhlasného stanoviska 

Ministerstva financí se způsobem vypořádání 

této připomínky (vynětí technické služby a 

bezpečnostního poradenství z režimu podle 

tohoto návrhu zákona) byla připravena vyhláška 

k odlišení běžné řemeslné živnosti od licencovaní 

soukromé bezpečnostní služby „technická 

služba“ a na jejím základě Ministerstvo průmyslu 

a obchodu od této zásadní připomínky dne 15. 

dubna 2019 odstoupilo, a proto došlo k vrácení 

technické služby a bezpečnostního poradenství 

jako licencované činnosti do návrhu zákona. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 4. K § 4 odst. 1  Akceptováno jinak 
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Obsahová náplň činnosti musí u licencované činnosti 

jednoznačně vymezovat činnosti, které licenci 

podléhají. Jednoznačné vymezení činnosti je nezbytné 

pro zachování právní jistoty podnikatele vzhledem k 

rozsahu jeho oprávnění. S ohledem na skutečnost, že 

licencované činnosti budou vyňaty z režimu 

živnostenského zákona, je třeba jasně vymezit, které 

činnosti jsou vyloučené z režimu živností a které 

je v tomto režimu možno zachovat. Přesné vymezení 

činností, které spadají do jednotlivých režimů, je nutné i 

s ohledem na to, že dozor nad dodržováním 

živnostenského zákona vykonávají živnostenské úřady, 

zatímco dozor a dohled nad výkonem licencovaných 

činností má vykonávat Ministerstvo vnitra a Policie ČR. 

Máme vážné pochybnosti o tom, že např. zajišťování 

pořádku v místě konání kulturní nebo jiné společenské 

akce musí nutně podléhat přísnému režimu licence, 

požadujeme proto znění písm. c) v návrhu upravit. Dále 

požadujeme znění písm. f) z návrhu bez náhrady zrušit. 

Není přípustné požadovat licenci pro činnosti vymezené 

demonstrativním výčtem (viz text „zejména pro 

povolání….“). Za zcela nevhodné považujeme také 

odkazovat na kvalifikační standardy profesních 

kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací. Podle 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je 

„kvalifikačním standardem profesní kvalifikace 

strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby 

pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru 

pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve 

dvou nebo více povoláních“ a je tedy zjevné, že se 

nejedná o výčet činností spadajících do dané 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotčená ustanovení vypuštěna podle návrhu 

tohoto a dalších připomínkových míst (zejména 

MŠMT). 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 79 

licencované činnosti, resp. daného povolání, ale o popis 

požadavků na odbornou způsobilost. 

 

 5. K § 4 odst. 3  

Výše uvedené ustanovení požadujeme bez náhrady 

zrušit, není zřejmé, proč by právě pro výkon soukromé 

bezpečnostní činnosti (přičemž ze struktury ustanovení 

§ 4 není zřejmé, zda se má jednat o činnosti spočívající 

pouze v ostraze osoby a majetku, nebo se ustanovení 

vztahuje na všechny licencované činnosti) měla být 

stanovena minimální hodinová cena výkonu. Tento 

požadavek může nejen prodražit dané služby, ale i 

znemožnit zákazníkům služby využívat a narušit tržní 

prostředí. 

 

Akceptováno 

 

Ustanovení na základě akceptování připomínky 

MF z návrhu zákona vypuštěno. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 6. K § 5 a § 6  

Obsahová náplň činnosti musí u licencované činnosti 

jednoznačně vymezovat činnosti, které licenci 

podléhají. Požadujeme znění § 5 písm. e) z návrhu bez 

náhrady zrušit. Obdobně požadujeme zrušit text 

počínaje „a další činnosti…..“ z ustanovení § 6. Není 

přípustné požadovat licenci pro činnosti vymezené 

demonstrativním výčtem (viz text „zejména 

pro povolání….“). Za zcela nevhodné považujeme také 

odkazovat na kvalifikační standardy profesních 

kvalifikací v rámci národní soustavy kvalifikací. Podle 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je 

„kvalifikačním standardem profesní kvalifikace 

strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby 

pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru 

pracovních činností v určitém povolání, popřípadě 

ve dvou nebo více povoláních“ a je tedy zjevné, že se 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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nejedná o výčet činností spadajících do dané 

licencované činnosti, resp. daného povolání, ale o popis 

požadavků na odbornou způsobilost. 

 

 7. K § 7 (nově § 8) 

Licencovaná činnost technická služba je v návrhu pojata 

značně široce a s ohledem na to, že vlastní obsah činnosti 

bude ještě speciálně upraven vyhláškou, jejíž návrh není 

k zákonu přiložen, není zřejmé, zda by do takto pojaté 

technické služby nespadalo projektování většiny 

zařízení oken, dveří a dalších systémů sloužících k 

běžnému standardnímu zabezpečení staveb. 

Požadujeme proto technické služby nezařazovat 

do režimu licencí, ponechat je v režimu živnostenského 

zákona a ustanovení § 7 z návrhu vypustit. 

 

Neakceptováno po předložení „technické 

vyhlášky“ připomínkové místo od zásadní 

připomínky odstoupilo.  

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12. 2. 2019. Ustanovení 

vypuštěno. 

 

Na základě nesouhlasného stanoviska 

Ministerstva financí se způsobem vypořádání 

této připomínky (vynětí technické služby a 

bezpečnostního poradenství z režimu podle 

tohoto návrhu zákona) byla připravena vyhláška 

k odlišení běžné řemeslné živnosti od licencovaní 

soukromé bezpečnostní služby „technická 

služba“ a na jejím základě Ministerstvo průmyslu 

a obchodu od této zásadní připomínky dne 15. 

dubna 2019 odstoupilo, a proto došlo k vrácení 

technické služby a bezpečnostního poradenství 

jako licencované činnosti do návrhu zákona. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 8. K § 8 (nově § 9) 

Bezpečnostní poradenství tak, jak je v návrhu upraveno, 

zcela zjevně zahrnuje činnosti, které s poradenstvím 

Neakceptováno po předložení „technické 

vyhlášky“ připomínkové místo od zásadní 

připomínky odstoupilo.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 81 

nemají nic společného (např. školicí činnost, činnost 

spočívající v dodavatelském zajištění služeb v oblasti 

informační a kybernetické bezpečnosti, projekční a 

posudková činnost). Dále není přípustné požadovat 

licenci pro činnosti vymezené demonstrativním výčtem 

(viz text „zejména pro povolání….“).  Navíc za 

bezpečnostní poradenství se podle odst. 2 nepovažují 

činnosti uvedené v odst. 1, pokud jsou vykonávány v 

souvislosti s bezpečnostní činností podle ustanovení § 4 

až § 7. S ohledem na to, že jak je shora uvedeno, dílem 

se vůbec nejedná o poradenskou činnost a dílem 

předkladatel připouští, že tuto činnost lze bez dalšího 

vykonávat, aniž by podnikatel měl příslušnou licenci, 

požadujeme ustanovení § 8 z návrhu vypustit jako 

nevhodné a nepřiměřené omezení. 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019. Ustanovení 

vypuštěno. 

 

Na základě nesouhlasného stanoviska 

Ministerstva financí se způsobem vypořádání 

této připomínky (vynětí technické služby a 

bezpečnostního poradenství z režimu podle 

tohoto návrhu zákona) byla připravena vyhláška 

k odlišení běžné řemeslné živnosti od licencovaní 

soukromé bezpečnostní služby „technická 

služba“ a na jejím základě Ministerstvo průmyslu 

a obchodu od této zásadní připomínky dne 15. 

dubna 2019 odstoupilo, a proto došlo k vrácení 

technické služby a bezpečnostního poradenství 

jako licencované činnosti do návrhu zákona. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 9. K § 9 (nově § 10) 

Úprava dočasného výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti v návrhu zahrnuje možnost takto provozovat 

činnost na území České republiky bez licence, pokud se 

jedná o osobu se sídlem mimo území České republiky, 

jen s podmínkou, že tuto skutečnost předem oznámí 

Ministerstvu vnitra. Tuto úpravu považujeme za zcela 

nepřiměřenou a diskriminující pro podnikatele se sídlem 

na území České republiky. Dočasné poskytování služeb 

je obvykle umožněno pouze osobám z členských států 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle připomínky 

připomínkového místa a dalších připomínkových 

míst. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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EU, EHP a Švýcarské konfederace, a to za předpokladu, 

že pro tuto činnost mají oprávnění ze státu původu. Tuto 

podmínku však navrhovatel zcela opomíjí a umožňuje 

tak dočasně vykonávat soukromé bezpečnostní činnosti 

každému, kdo nemá sídlo na území České republiky 

a dokonce bez ohledu na to, zda ve státě původu má 

příslušné oprávnění. Zároveň dává Ministerstvu vnitra 

prakticky zákonem neupravenou pravomoc individuálně 

posuzovat, po jakou dobu nechá takto působit cizí 

soukromé bezpečnostní služby na území České 

republiky. Ustanovení požadujeme upravit ve smyslu 

připomínky. 

 

 

 

 10. K § 10 odst. 3 (nově § 11) 

Výše uvedené ustanovení je třeba upravit, aby bylo 

zřejmé, že podmínky, na něž odkazuje, musí splňovat 

vedoucí odštěpného závodu v případě, že odštěpný 

závod fyzická osoba zřizuje. Dále považujeme za 

nepřiměřené požadovat splnění podmínky odborné 

způsobilosti po vedoucím odštěpného závodu, pokud 

tyto požadavky nejsou požadovány po podnikateli 

fyzické osobě, tj. v případě, že je ustanoven odpovědný 

zástupce. 

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 11. K § 11 odst. 1 písm. a) (nově § 12) 

Výše uvedené ustanovení navrhujeme zrušit s ohledem 

na skutečnost, že pro zahraniční obchodní korporace 

podmínka, aby členem statutárního orgánu nebyla 

právnická osoba, není stanovena (viz § 13 odst. 1). 

Ustanovení podstatným způsobem znevýhodňuje české 

obchodní korporace oproti zahraničním, ačkoliv 

předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že podmínky 

Neakceptováno 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 odstoupilo 

připomínkové místo od této zásadní 

připomínky. 
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zahraničních subjektů jsou obdobou podmínek českých 

subjektů. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 12. K 11 odst. 2 (nově § 12) 

Považujeme za nepřiměřené požadovat splnění 

podmínky odborné způsobilosti po vedoucím 

odštěpného závodu, pokud tyto požadavky nejsou 

požadovány po členovi statutárního orgánu společnosti 

v případě, že je ustanoven odpovědný zástupce (viz § 

14). Ustanovením odpovědného zástupce by mělo být 

umožněno zhojit požadavek na odbornou způsobilost i v 

případě vedoucího odštěpného závodu. 

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 13. K § 15 odst. 2 písm. f) (nově § 16 odst. 2) 

Požadavek bezdlužnosti u odpovědného zástupce 

navrhujeme jako nepřiměřený vypustit. Odpovědný 

zástupce je zjevně ustanovován za účelem splnění 

odborné způsobilosti, jeho případné nedoplatky nemají 

(na rozdíl od provozovatele) souvislost s podnikáním v 

soukromé bezpečnostní činnosti, nad nímž má 

vykonávat odborný dozor.  

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 14. K § 19 odst. 1 (nově § 20) 

Výše uvedené ustanovení je třeba doplnit o požadavek 

doložit k žádosti doklad o tom, že právnická osoba 

podniká podle práva jiného státu (např. doložit výpis z 

obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě 

sídla případně i doklad o provozování závodu v 

zahraničí). 

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 15. K § 23 (nově § 24) 

Nepovažujeme za přiměřené, aby provozovatelé měli 

povinnost oznamovat a písemně dokládat změny 

skutečností uvedených v žádosti o vydání licence, které 

si může ministerstvo zjistit z veřejných rejstříků (jedná 

se o některé z náležitostí stanovených pro rozhodnutí 

správním řádem). Úprava v § 24 odst. 2, v němž se 

uvádí, že „ministerstvo provede změnu licence i bez 

návrhu provozovatele…“ svědčí tomu, že Ministerstvo 

vnitra je připraveno provést tyto změny i bez návrhu 

provozovatele, není tedy důvodné oznamovací 

povinnost v těchto případech provozovateli ukládat. 

Ustanovení je proto třeba přiměřeně upravit. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

 

Ustanovení § 23 písm. a) upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 16. K § 27 odst. 2 písm. c) (nově § 28) 

Výše uvedené ustanovení požadujeme zrušit. 

Nepovažujeme za přiměřené, aby provozovatel byl 

povinen dodržovat předpisy Komory (blíže viz 

připomínky k § 73 a násl.). 

 

Akceptováno  

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019. Ustanovení 

vypuštěno. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 17. K § 32 odst. 2 

Podmínka spolehlivosti zaměstnance je v návrhu 

stanovena vágně a s ohledem na to, že spolehlivost 

Akceptováno jinak 
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zaměstnance bude zřejmě muset posuzovat i sám 

zaměstnanec, mohou při aplikaci ustanovení vznikat 

problémy. Podmínka spolehlivosti pro zaměstnance by 

měla stejně tak, jako pro další osoby, být stanovena 

proto, aby nebyl ohrožován zájem chráněný zákonem. 

Pokud předkladatel připouští, že i při nesplnění 

podmínky spolehlivosti není ohrožen chráněný zájem, 

není důvodné tuto podmínku stanovovat. Navrhujeme 

proto podmínku spolehlivosti pro zaměstnance vypustit 

nebo upravit specificky tak, aby byla stanovena 

jednoznačně. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 18. K § 32 odst. 5 

Výše uvedené ustanovení požadujeme zrušit. Chápeme 

sice záměr předkladatele nepřipustit obcházení 

dodržování ustanovení § 32 odst. 3 a 4 a zneužívání 

práce pod dohledem, nicméně není možné takto 

omezovat práva zaměstnance a znemožnit mu změnit 

zaměstnavatele v průběhu 24 měsíců, pokud chce 

vykonávat soukromou bezpečnostní činnost. 

 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 19. K § 38 (nově § 39) 

 

Z návrhu není patrno, kdo, v jakých případech a v jaké 

fázi procesu získání licence a následného provozování 

bezpečnostní činnosti bude muset splňovat zdravotní 

způsobilost. Zároveň není zřejmé, kdo bude odpovídat 

za splnění zdravotní způsobilosti a její případné 

nesplnění není postihováno jako přestupek (viz § 68 a § 

69). § 39 odst. 4 stanoví, že zdravotní způsobilost bude 

vyžadována po osobě k vydání rozhodnutí o udělení 

licence (zřejmě však předkladatel nemá na mysli 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Podzákonný právní předpis stanoví, v rámci 

kategorizace jednotlivých povolání resp. 

bezpečnostních činností, u kterého přímého 

výkonu jednotlivých druhů bezpečnostní činnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 86 

zdravotní způsobilost osoby, která bude licenci vydávat, 

ale pravděpodobně se má jednat o zdravotní způsobilost 

osoby, které má být licence udělena, což by se zřejmě 

dalo vztáhnout pouze na fyzickou osobu - 

provozovatele) a dále po osobě, která bude vykonávat 

jednotlivé druhy bezpečnostní činnosti. Návrh je třeba 

upravit. 

 

se zdravotní způsobilost nevyžaduje a v opačném 

případě, jaká zdravotní a fyzická způsobilost je 

naopak požadována (včetně způsobu ověření 

fyzické způsobilosti). 

K případnému sankčnímu ustanovení. Absence 

zdravotní způsobilosti je spojena s možností 

odnětí licence. Předkladatel návrhu zákona 

nepovažuje za nutné ještě navíc podřadit tuto 

skutečnost pod sankční ustanovení – přestupek. 

§ 39 odst. 4 upraven tak, aby bylo jednoznačně 

patrné, že se jedná o osobu, které má být licence 

vydána. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 20. K § 42 odst. 3 a 4 (nově § 41) 

Výše uvedená ustanovení upravují posuzování praxe 

získané v době, kdy činnosti, které podle návrhu zákona 

budou soukromou bezpečnostní činností, byly 

vykonávány na základě živnostenského oprávnění nebo 

jako zaměstnanec provozovatele koncesovaných 

živností. Není důvodné, aby tato praxe byla považována 

za méně hodnotnou, než praxe absolvovaná při výkonu 

stejných činností, ale až po účinnosti navrhovaného 

zákona. Požadujeme proto slova „nepřetržitě alespoň po 

dobu 5 let“ v odst. 3 zrušit a obdobně upravit i znění 

odst. 4. 

 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

V odst. 3 plná akceptace 

V odst. 4 změna na 2 roky, KI je důležitá. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 21. K § 58 odst. 1 písm. b) (nově § 59) 

Vymezuje se bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu 

tak, že se jedná o činnost provozovanou nejméně 10 

zaměstnanci. Ustanovení požadujeme vypustit, neboť 

není přiměřené požadovat, aby zaměstnanci osoby, která 

Akceptováno jinak . 

 

V hlavě III části první návrhu zákona je nově 

vymezena „bezpečnostní činnost pro vlastní 

potřebu na veřejnosti přístupných místech“ 
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zajišťuje tuto činnost pro vlastní potřebu svými 

zaměstnanci, kteří nejsou ozbrojeni zbraní, splňovali 

podmínky stanovené v ustanovení § 62 odst. 3. Navíc je 

zřejmé, že vázání povinnosti registrace na počet 

zaměstnanců bude způsobovat v praxi značnou 

administrativní zátěž. V § 59 odst. 1 písm. e) je 

náležitostí žádosti o registraci údaj o počtu zaměstnanců. 

Podnikatel tedy např. uvede, že zaměstnává 12 

zaměstnanců. V případě, že se počet zaměstnanců změní 

(např. 1 ze zaměstnanců zemře), musí podnikatel 

neprodleně tuto skutečnost podle § 63 oznámit 

Ministerstvu vnitra. V případě, že další 2 zaměstnanci 

téhož zaměstnavatele dají např. výpověď, musí tuto 

skutečnost podnikatel rovněž oznámit Ministerstvu 

vnitra. To je následně povinno rozhodnout o zrušení 

registrace, neboť podle § 61 odst. 2 písm. a) již nejde o 

bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu (podnikatel má 

t. č. pouze 9 zaměstnanců). V momentě, že následně 

přijme další zaměstnance, bude muset znovu žádat o 

registraci a zároveň oznamovat změnu počtu 

zaměstnanců Ministerstvu vnitra. Navrhujeme proto 

ustanovení z návrhu vypustit. 

 

zaměstnanci registrované osoby v pracovně 

právním vztahu, kteří mají v pracovní smlouvě 

jako druh práce sjednánu bezpečnostní činnost 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném 

místě. Regulace daná návrhem zákona obsahuje: 

podmínky výkonu takto pojaté bezpečnostní 

činnosti, její druhy, žádost o registraci, její 

náležitosti, změnu zrušení a zánik registrace, 

další podmínky a povinnosti při výkonu této 

bezpečnostní činnosti a oznamovací povinnost 

registrované osoby.           

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 22. K § 65 odst. 1 a 2  (nově vypuštěno) 

Výše uvedená ustanovení požadujeme zrušit, neboť není 

důvod dávat osobám vykonávajícím soukromou 

bezpečnostní činnost větší práva, než má kterákoliv 

osoba podle § 76 odst. 2 trestního řádu. 

 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 23. K hlavě VII, § 73 až § 84 (nově vypuštěno) 

Zřízení Komory provozovatelů soukromých 

bezpečnostních činností, ve které je požadováno 

Akceptováno 
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povinné členství všech držitelů licence, která má po 

svých členech právo požadovat dodržování povinnosti 

vykonávat činnost v souladu s právními a stavovskými 

předpisy Komory a řádné a včasné placení členských 

příspěvků a dalších poplatků stanovených Komorou a 

dále projednávat disciplinární provinění a podávat 

ministerstvu návrhy na odnětí licence, považujeme 

za nepřiměřené opatření. Jedná se o dvojí regulaci téže 

činnosti, nad níž dozírají jak orgány státu, tak i 

samosprávná Komora. Podnikatelé jsou povinně 

registrováni Komorou a zároveň i Ministerstvem vnitra. 

Požadujeme proto ustanovení § 73 až § 84 z návrhu 

zákona vypustit z důvodů neodůvodněné zátěže 

podnikatelů. 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

 

Akceptováno na základě jednání ministra vnitra 

a ministryně průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019. 

Ustanovení vypuštěno. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 24. K hlavě IX, § 87, § 88 a § 90 (nově hlava VII) 

V návaznosti na shora uvedené připomínky požadujeme 

z přechodných ustanovení vypustit ty části, které 

upravují přechod činností, které obsahově spadají do 

koncesované živnosti „Poskytování technických služeb 

k ochraně majetku a osob“, a činností spočívajících v 

poskytování bezpečnostního poradenství v rámci 

živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Tyto činnosti 

požadujeme ponechat v režimu živnostenského zákona. 

 

Neakceptováno po předložení „technické 

vyhlášky“ připomínkové místo od zásadní 

připomínky odstoupilo.  

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019. Ustanovení 

vypuštěno. 

 

Na základě nesouhlasného stanoviska 

Ministerstva financí se způsobem vypořádání 

této připomínky (vynětí technické služby a 

bezpečnostního poradenství z režimu podle 

tohoto návrhu zákona) byla připravena vyhláška 

k odlišení běžné řemeslné živnosti od licencovaní 

soukromé bezpečnostní služby „technická 

služba“ a na jejím základě Ministerstvo průmyslu 

a obchodu od této zásadní připomínky dne 15. 

dubna 2019 odstoupilo, a proto došlo k vrácení 
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technické služby a bezpečnostního poradenství 

jako licencované činnosti do návrhu zákona. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 25. K hlavě IX, § 87 odst. 4 a 5 (nově hlava VII)  

V odst. 5 navrhujeme číslovku „15“ nahradit číslovkou 

„10“ z důvodů sjednocení lhůt, ve kterých Ministerstvo 

vnitra uvědomuje příslušný živnostenský úřad o udělení 

licence.  

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 26. K hlavě IX, § 91 (nově hlava VII) 

Výše uvedené ustanovení navrhujeme zrušit 

(odůvodnění viz připomínka č. 23). 

Akceptováno  

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019. Ustanovení 

vypuštěno. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 27. K části třetí, § 94 (nově  část druhá § 81) 

V bodě 2. požadujeme čárku za slovy „Ostraha majetku 

a osob“ nahradit písmenem „a“ a slova „a „Poskytování 

technických služeb k ochraně majetku a osob“ zrušit. 

Činnost spočívající v poskytování technických služeb k 

ochraně majetku a osob požadujeme ponechat v režimu 

živnostenského zákona. 

Neakceptováno po předložení „technické 

vyhlášky“ připomínkové místo od zásadní 

připomínky odstoupilo.  

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12. 2. 2019. Ustanovení 

vypuštěno. 

 

Na základě nesouhlasného stanoviska 

Ministerstva financí se způsobem vypořádání 

této připomínky (vynětí technické služby a 
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bezpečnostního poradenství z režimu podle 

tohoto návrhu zákona) byla připravena vyhláška 

k odlišení běžné řemeslné živnosti od licencovaní 

soukromé bezpečnostní služby „technická 

služba“ a na jejím základě Ministerstvo průmyslu 

a obchodu od této zásadní připomínky dne 15. 

dubna 2019 odstoupilo, a proto došlo k vrácení 

technické služby a bezpečnostního poradenství 

jako licencované činnosti do návrhu zákona. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 29. K Důvodové zprávě 

Z důvodové zprávy vyplývá, že nejvyšší zátěží na 

podnikatelský sektor bude uhrazení správního poplatku 

za vydání správního rozhodnutí o udělení licence a za 

registraci k výkonu bezpečnostních činností pro vlastní 

potřebu. Zde je třeba uvést, že zátěž na podnikatelské 

subjekty bude spočívat nejen v nutnosti získat licenci a 

registraci, ale že o licenci budou muset podnikatelé 

žádat opakovaně po 10 letech. Dále se nově zavádí 

povinné pojištění odpovědnosti, prokazování 

spolehlivosti, bezdlužnosti, zdravotní způsobilosti 

a v neposlední řadě i povinné členství v Komoře 

provozovatelů soukromých bezpečnostních činností a u 

výkonu bezpečnostních činností pro vlastní potřebu i 

odborná způsobilost zaměstnanců a oznamování např. 

změny počtu zaměstnanců v průběhu platnosti 

registrace. Všechny tyto požadavky jsou spojeny se 

značnou administrativní zátěží pro podnikatele a 

Částečně akceptováno 

Důvody přijetí nové právní úpravy, stanovení 

kvalifikačních a bezpečnostních předpokladů 

jsou podrobně popsány v důvodové zprávě. 

K počtu stávajících podnikatelů v oboru 

komerční bezpečnosti uvádíme, že Ministerstvo 

disponuje údaji dodanými HK ČR, Svazem 

průmyslu a obchodu a Českým statistickým 

úřadem. K rozdílům v číselných údajích jsme se 

rovněž vyjádřili v důvodové zprávě. 

Předkladatel upravil důvodovou zprávu o číselné 

údaje poskytnuté MPO. 

Registrovat ministerstvem vnitra bylo dle návrhu 

zákona možno pouze žadatele, který zamýšlel 

vykonávat bezpečnostní činnost pro vlastní 

potřebu.   
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případně i jejich zaměstnance a se značným zvýšením 

finanční zátěže na podnikatele. Předkladatel dále 

v důvodové zprávě uvádí, že podle jemu dostupných 

informací působilo v České republice k 31. 12 2014 

celkem 6 545 podnikatelských subjektů v oblasti 

soukromé bezpečnostní služby a v polovině roku 2017 

pak 6 815 podnikatelských subjektů. Nahlédnutím do 

živnostenského rejstříku bylo zjištěno, že k 31. 12. 2014 

mělo živnostenské oprávnění pro činnosti, které jsou 

nově koncipovány jako soukromé bezpečnostní činnosti, 

celkem 16 909 subjektů (jedná se o oprávnění k 

provozování živností „Poskytování technických služeb 

k ochraně majetku a osob“, „Ostraha majetku a osob“ 

a „Služby soukromých detektivů“). K 30. 6. 2017 mělo 

živnostenské oprávnění pro uvedené živnosti celkem 18 

659 podnikatelů. K 14. 5. 2018 mělo platné živnostenské 

oprávnění celkem 18 600 podnikatelů, přičemž v tomto 

počtu nejsou zahrnuti podnikatelé, kteří k uvedenému 

datu měli provozování živnosti přerušeno nebo 

pozastaveno. I když skutečnost, že podnikatel má 

živnostenské oprávnění, ještě neznamená, že živnost 

provozuje, je zřejmé, že počet podnikatelů, kterých se 

nová úprava dotkne, je výrazně vyšší než uvádí 

předkladatel. 

Je tedy zjevné, že dopad na podnikatelské prostředí 

bude značný a celková finanční a administrativní zátěž 

na podnikatele v důsledku nové právní úpravy enormně 

vzroste. Požadujeme proto upravit vyhodnocení dopadů 

na podnikatelské prostředí tak, aby závěry uvedené 

v důvodové zprávě postihovaly skutečné dopady 

na podnikatelské prostředí v daném segmentu 

podnikání. 

Text důvodové zprávy byl aktualizován i 

s ohledem na změny původního vymezení 

bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu.   

V hlavě III části první návrhu zákona je nově 

vymezena „bezpečnostní činnost pro vlastní 

potřebu na veřejnosti přístupných místech“ 

zaměstnanci registrované osoby v pracovně 

právním vztahu, kteří mají v pracovní smlouvě 

jako druh práce sjednánu bezpečnostní činnost 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném 

místě. Regulace daná návrhem zákona obsahuje: 

podmínky výkonu takto pojaté bezpečnostní 

činnosti, její druhy, žádost o registraci, její 

náležitosti, změnu zrušení a zánik registrace, 

další podmínky a povinnosti při výkonu této 

bezpečnostní činnosti a oznamovací povinnost 

registrované osoby.   

         

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí  

K § 68 a souvisejícím ustanovením (Přestupky) (nově 

§ 69) 

Požadujeme zvážit rozsah úpravy přestupků, jichž se 

dopustí zaměstnanec, který je v navržené úpravě 

nesrovnatelný s obdobnými pracovněprávními vztahy 

např. strážníky obecní policie podle zákona č.  553/1991 

Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že půjde o soukromoprávní vztah, 

který se bude řídit zákoníkem práce, není dostatečně 

odůvodněn  veřejný zájem na tom, že 

pouze  zaměstnanec bezpečnostní služby (proti jiným 

zaměstnancům) se dopustí přestupku např. § 68 odst. 2 

písm. a) návrhu zákona - neoznámením jména 

posuzujícího lékaře, § 68 odst. 2 písm. d) - použitím 

stejnokroje bez identifikačního čísla nebo § 68 odst. 2 

písm. e) - nepředložením průkazu.  Dále  považujeme 

za  nepřípustné, aby zaměstnavatel  takto přenášel riziko 

z výkonu závislé práce na zaměstnance. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Po vysvětlení připomínkové místo změnilo 

charakter připomínky na „doporučující“. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. Obecně k návrhu zákona – ke slučitelnosti 

návrhu zákona s Listinou základních práv a 

svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a 

základních svobod  

Předmětem regulace předloženého návrhu zákona je 

regulace činnosti, jež může kolidovat s ochranou 

základních práv a svobod jedince, jež jsou garantovány 

jednak Listinou základních práv a svobod (dále jen 

„Listina“) a Úmluvou o ochraně lidských práv a 

základních svobod (dále jen „Úmluva“). Ve vztahu 

Částečně akceptováno 

 

DZ k ustanovení částečně upravena a doplněna 

podle návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019  jsou z 

ustanovení obsahujících v textu druhy 

vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti 

vypuštěny skupiny licencí E „Technická služba“ 
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k předmětu služba soukromého detektiva a k technické 

službě lze upozornit především na možný zásah do čl. 

10 a 12 Listiny a čl. 8 Úmluvy, ve vztahu k činnostem 

ochrana osoby a majetku a převoz věcí mimořádné 

hodnoty pak lze upozornit např. na možný zásah do čl. 8 

a 14 Listiny. Konstatujeme, že navzdory shora uvedené 

skutečnosti důvodová zpráva k předloženému návrhu 

zákona neobsahuje analýzu slučitelnosti navržené 

úpravy s Listinou a Úmluvou, když obecná část 

důvodové zprávy toliko konstatuje,  

že úprava „vychází ze zásad uvedených v Ústavě České 

republiky a Listině základních práv  

a svobod, zejména ze zásady zákonnosti […] a ze zásady 

zákonného výkonu veřejné moci uvedené v čl. 2 Listiny“. 

Uvedené konstatování lze považovat za nedostatečné 

zejména s ohledem na některá oprávnění provozovatelů, 

jež zákona zakotvuje (např. právo vyžadovat prokázání 

totožnosti po třetí osobě, právo vyhledávat a 

shromažďovat informace o sexuálním životě sledované 

osoby, atd.). Zároveň upozorňujeme, že pro dané 

případy neobsahuje zvláštní část důvodové zprávy 

podrobnější rozbor slučitelnosti navrhovaných nástrojů 

s výkonem shora uvedených základních práv a svobod.  

Požadujeme proto návrh doplnit o podrobnou analýzu 

slučitelnosti návrhu se základními právy a svobodami, 

jež bude založena na analýze příslušné judikatury 

Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, 

a to jednak ve vztahu k návrhu zákona obecně, jednak 

ve vztahu k jednotlivým navrženým instrumentům. 

Tato připomínka je zásadní       

a  F „Bezpečnostní poradenství“ anebo odvozené 

názvy služeb obsahující tyto skupiny licencí, 

např. „Poskytování technických služeb k ochraně 

majetku a osob“. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 2. Obecně k návrhu zákon – k trestnímu postihu 

porušení důvěrnosti soukromého života  

V souvislosti se zavedením regulace činnosti 

soukromých bezpečnostních služeb považujeme za 

nutné zabývat se i otázkou dostatečnosti postihu 

neoprávněného porušení práva na soukromí osob 

garantovaného článkem 10 Listiny základních práv a 

svobod a článkem 8 Úmluvy o ochraně základních 

lidských práv a svobod. Bylo by žádoucí se zabývat 

otázkou, zda by neměla být zavedena určitá regulace 

držení a prodeje technických zařízení sloužících výlučně 

k odposlechu (např. zařízení typu Agáta), a v případě 

zavedení takové regulace i zavedením postihu osob, 

které technické zařízení drží v rozporu se zákonnou 

úpravou.  

Má-li být upravena činnost soukromých bezpečnostních 

služeb, mělo by být na to reagováno i v rovině trestního 

práva – v oblasti trestního práva proto navrhujeme v této 

souvislosti zakotvit nový trestný čin, který by postihoval 

případy, kdy někdo neoprávněně v přímém úmyslu 

získat neoprávněný prospěch nebo způsobit někomu 

škodu nebo jinou vážnou újmu zaznamená nebo 

odposlechne neveřejný projev jiného nebo jeho podobu, 

nebo takto pořízený záznam neoprávněně zveřejní nebo 

zpřístupní jinému anebo sdělí podstatný obsah 

odposlechnutého projevu jinému nebo veřejnosti. 

Zakotvení takového trestného činu koresponduje se 

srovnatelným trestním postihem neoprávněných 

odposlechů prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací podle § 182 trestního zákoníku nebo 

trestním postihem neoprávněného porušení tajemství 

Ustanovení vypuštěno na základě požadavku 

LRV. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 95 

listin nebo jiného záznamu podle § 183 trestního 

zákoníku. Nově navržený trestný čin tak dopadne mimo 

jiné na neoprávněně prováděné prostorové odposlechy. 

Taková úprava není podle našeho názoru nepřiměřeným 

omezením práva na svobodu projevu a práva na 

informace garantovaného v článku 17 Listiny, neboť jak 

svobodu projevu, tak právo vyhledávat a šířit informace 

lze mimo jiné omezit z důvodu ochrany práv a svobod 

druhých, tj. i z důvodu ochrany práva jiného na 

zachování jeho lidské důstojnosti, osobní cti, dobré 

pověsti a ochrany před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života a před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 

zneužíváním údajů o svojí osobě. Stejně tak podle 

článku 10 Úmluvy může výkon práva na svobodu 

projevu podléhat takovým formalitám, podmínkám, 

omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které 

jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 

národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné 

bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo 

práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo 

zachování autority a nestrannosti soudní moci. Jedním 

z legitimních důvodů omezení tohoto práva tak je 

ochrana pověsti a práv jiných.  

Navržená právní úprava trestního zákoníku poskytuje 

ochranu některým aspektům soukromého života dosud 

trestně právně nechráněným.  Právo na ochranu 

soukromého života je nezadatelným právem fyzické 

osoby, tato osoba má právo na informační sebeurčení, 

tj. může rozhodnout podle vlastního uvážení, zda a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 96 

v jakém rozsahu mají být skutečnosti z jejího 

soukromého života zpřístupněny jiným a je oprávněna 

se bránit neoprávněným zásahům do této sféry. O 

typický případ porušení práva na soukromí jde 

především tehdy, jestliže někdo neoprávněně získává 

vědomosti o skutečnostech soukromého života jiné 

osoby, ale také tehdy, jestliže tyto skutečnosti rozšiřuje, 

respektování soukromého života musí nicméně 

zahrnovat do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení 

vztahů s dalšími lidskými bytostmi (k tomu srov. 

rozhodnutí ÚS ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99). 

Z judikatury ESLP lze vysledovat pozitivní závazek pro 

státy požadující, aby státy přijaly potřebná opatření k 

tomu, aby soukromá sféra jednotlivce byla chráněna 

nejen vůči státu, ale také vůči zásahům ze strany jiných 

osob. Při plnění tohoto závazku je nicméně třeba vždy 

dbát i na to, aby nedošlo k nepřiměřenému zásahu do 

práva na svobodu projevu podle článku 17 Listiny. Ve 

prospěch ochrany soukromí oproti ochraně práva na 

svobodu projevu se i u veřejně známých osob ESLP 

kloní v tom případě, kdy se jedná čistě o informace o 

soukromém životě osoby a nejde o zveřejnění 

informace, která by přispěla k diskuzi ve veřejném 

zájmu (tj. není plněna role „hlídacího psa“). K tomu 

srov. např. Von Hannover proti Německu, č. 59320/00, 

rozsudek ze dne 24. 6. 2004. Trestní postih tomuto 

požadavku vyhovuje, je nastaven tak, aby nebyl 

nepřiměřený vůči právu na svobodu projevu, což je dáno 

tím, že bude postihován pouze „neoprávněný“ zásah do 

soukromého života a pouze v případě, že je dán přímý 

škodlivý nebo zištný úmysl. Neoprávněnost zásahu 

přitom bude posuzována z hlediska kritérií zakotvených 
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v § 84 až 90 občanského zákoníku. Z uvedených 

ustanovení vyplývá, že za neoprávněný není považován 

případ, kdy se bez souhlasu dotčené osoby podobizna 

nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k 

výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem 

chráněných zájmů jiných osob, nebo na základě zákona 

k úřednímu účelu, nebo v případě, že někdo veřejně 

vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. Podobizna nebo 

zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení 

člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem 

k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, 

rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství. 

Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k 

použití jeho podobizny nebo zvukového či obrazového 

záznamu však nesmí být využit nepřiměřeným 

způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. 

Trestní ochranu obdobnému jednání poskytují i 

zahraniční právní úpravy, např. Německo, Rumunsko, 

Francie, Litva nebo Švédsko. 

Trestný čin by mohl být např. následujícího znění: 

§ 183a 

Porušení důvěrnosti soukromého života 

(1) Kdo v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

majetkový nebo jiný prospěch nebo způsobit jinému 

škodu anebo jinou vážnou újmu poruší soukromí jiného 

tím, že neoprávněně zachytí záznamovým zařízením jeho 

podobu na místě, které není veřejně přístupné, jím 

neveřejně pronesené slovo nebo jiný neveřejně učiněný 

projev osobní povahy, nebo 
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kdo v takovém úmyslu neoprávněně odposlechne 

odposlouchávacím zařízením neveřejně pronesené slovo 

jiného, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, 

propadnutím věci nebo zákazem činnosti.  

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu získat pro 

sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch nebo 

způsobit jinému škodu anebo jinou vážnou újmu 

neoprávněně zveřejní nebo zpřístupní třetí osobě 

záznam uvedený v odstavci 1, nebo sdělí veřejnosti nebo 

třetí osobě podstatný obsah neveřejně proneseného 

slova jiného neoprávněně odposlechnutého 

odposlouchávacím zařízením. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, 

propadnutím věci nebo zákazem činnosti bude pachatel 

potrestán, 

a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen 

organizované skupiny, 

b)  spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky, 

c)  způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

d)  spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo 

pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo 

peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako úřední 

osoba, 

b)  způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, 

nebo  
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c)  spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo 

pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

Požadujeme proto do návrhu zapracovat novelu 

trestního zákoníku ve smyslu shora uvedené 

připomínky. 

Tato připomínka je zásadní  

 3. Obecně k návrhu zákona - k pojmu „výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti“ 

Návrh zákona používá pojem „výkon soukromé 

bezpečnostní činnosti“ minimálně ve dvou odlišných 

významech. Za prvé, jako označení podnikatelské 

činnosti ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) návrhu zákona. 

Za druhé, jako činnost, prostřednictvím níž je 

podnikatelská činnost fakticky realizována (viz např. § 

32, 38, 43). Uvedené zaměňování obou výrazů napříč 

návrhem zákona působí celkovou nepřehlednost úpravy 

a zdánlivou kontradiktornost některých ustanovení (viz 

např. § 10 odst. 1 a § 32 odst. 1 návrhu zákona).  

Požadujeme proto upravit návrh způsobem, jež bude 

explicitně odlišovat oba shora uvedené významy.  

Tato připomínka je zásadní  

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 4. K § 1 odst. 2 

Vymezení soukromé bezpečnostní činnosti 

prostřednictvím positivní i negativní definice 

považujeme za nevhodné, jelikož toto vytváří neurčitou 

skupinu činností, jež nejsou definovány ani positivně, 

ani negativně. Omezení výjimek na provozy vrátnice 

Akceptováno 

 

Ustanovení vypuštěno i na základě připomínek 

jiných připomínkových míst. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019  jsou 
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nebo informačního stanoviště přitom považujeme 

za nejasné. Má-li uvedená negativní definice mířit 

zejména na případy výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti pro vlastní potřebu, považujeme za vhodnější 

definici obsáhnout v části první hlavě druhé návrhu 

zákona. Požadujeme proto uvedené ustanovení z návrhu 

bez náhrady vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

z ustanovení návrhu zákona vypuštěny části textu 

obsahující výraz „bezpečnostní činnost pro 

vlastní potřebu “, výrazy z něho odvozené a části 

textu, které původně tuto bezpečnostní činnost 

upravovaly. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 5. K § 2 odst. 1  

Ministerstvo spravedlnosti nesouhlasí s navrženým 

omezením, podle něhož by právnickými osobami 

vykonávajícími soukromou bezpečnostní činnost mohly 

být pouze obchodní korporace. Tvrzení předkladatele, 

podle něhož je důvodem navrženého omezení 

skutečnost, že výkon soukromé bezpečnostní činnosti by 

měl být umožněn pouze právnickým osobám, jež jsou 

primárně zakládány za účelem podnikání, nelze 

považovat za důvodné. Konstatujeme, že český právní 

řád umožňuje podnikat různým formám právnických 

osob, přičemž omezovat tuto možnost pouze na osoby, 

pro něž podnikání představuje „primární účel“, lze bez 

dalšího považovat za neopodstatněné. Upozorňujeme, 

že podnikání v oblasti soukromé bezpečnostní činnosti 

může rovněž pro fyzické osoby či obchodní korporace 

fakticky představovat vedlejší činnost, přičemž 

navržená úprava může vést toliko k faktickému 

obcházení zákona.  

Požadujeme proto přepracovat návrh tak, aby 

umožňoval provozování soukromé bezpečnostní 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 
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činnosti bez ohledu na formu právnické osoby při 

případném vymezení dílčích kritérií podmiňujících 

vydání licence, jež se nebudou opírat o charakter osoby 

jako obchodní korporace. 

Tato připomínka je zásadní  

 6. K § 4 odst. 1 písm. a)  

Ustanovení považujeme za významově matoucí. Má-li 

provozovatel soukromé bezpečnostní činnosti plnit 

úkoly pro jinou osobu, než je stranou smlouvy, na 

základě níž mají být služby poskytovány, je třeba 

vycházet z příslušných ustanovení občanského zákoníku 

(viz zejm. § 1767 a 1768 občanského zákoníku).  

Obdobné platí rovněž ve vztahu k právnímu jednání za, 

resp. ve prospěch zastupované osoby a opatrovance. 

Uvedené ustanovení však navozuje dojem, že zakládá 

zvláštní úpravu oproti občanskému zákonu. Požadujeme 

proto slova „v rozsahu stanoveném touto osobou, jejím 

zákonným zástupcem nebo opatrovníkem a uvedené ve 

smlouvě o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti“ 

z návrhu bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 7. K § 4 odst. 2 

Podle návrhu je licence skupiny B k ochraně majetku ve 

zvláštních případech vyžadována v případě, kdy je 

činnost zaměřená na objekty a místa, „kde lze 

předpokládat zvýšené riziko nebezpečí ohrožení života, 

zdraví nebo majetku osob“. Uvedené vymezení 

považujeme za značně neurčité, pročež mohou v praxi 

vyvstat spory, zda určitá činnost spadá pod licenci 

skupiny A, nebo skupiny B. Požadujeme proto v návrhu 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 
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vymezit základní kritéria pro obsahové vymezení shora 

uvedeného pojmu.  

Tato připomínka je zásadní      

 8. K § 5 písm. c) a § 53 odst. 1 (nově § 6, 56 odst. 1) 

V § 5 písm. c) požadujeme vypustit slova „nebo slouží 

jako důkazní prostředek v řízení před soudem nebo 

správním orgánem“. Domníváme se, že jde o 

nadbytečný text, neboť „informace nebo věci, která 

slouží k prokázání určité skutečnosti“ je možné 

považovat za „informace nebo věci, která slouží jako 

důkazní prostředek“ (viz § 89 odst. 2 trestního řádu, 

podle kterého „za důkaz může sloužit vše, co může 

přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného 

a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro 

trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz 

vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. 

Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán 

činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí 

takového důkazu.“). Uvedenou část napadeného 

ustanovení tedy pokládáme za nadbytečnou. 

Důkazní prostředky by měly být získávány zákonným 

způsobem; důležitou otázkou při posouzení přípustnosti 

důkazů získaných soukromým detektivem v trestním 

řízení tedy bude otázka jejich zákonného získání, to 

znamená, že v této souvislosti bude nutné 

od soukromého detektiva zjistit, jakým způsobem byly 

předmětné důkazní prostředky opatřeny. Nicméně 

v souladu s § 53 návrhu zákona má soukromý detektiv 

povinnost mlčenlivosti, které jej může zprostit toliko 

objednavatel. Považujeme proto za nutné omezit 

povinnou mlčenlivost ve vztahu k orgánům činným 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 
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v trestním řízení; řešit prolomení mlčenlivosti ad hoc 

cestou § 8 odst. 5 trestního řádu, podle kterého 

„nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro 

účely trestního řízení sdělovat informace, které jsou 

podle takového zákona utajovány, nebo na něž se 

vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro 

trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu 

soudce“, nelze považovat za vhodné řešení. Požadujeme 

proto dopracovat § 53 ve smyslu shora uvedené 

argumentace. 

Tato připomínka je zásadní    

 9. K § 11, 13, 17, 19 a 72 (nově § 73) 

Uvedená ustanovení používají pojmy „česká obchodní 

korporace“, resp. „zahraniční obchodní korporace“. 

Upozorňujeme, že uvedené pojmy zákon nikterak 

nespecifikuje, přičemž jejich význam je dovoditelný 

pouze z § 9 návrhu zákona. V návaznosti na naši zásadní 

připomínku č. 3 požadujeme, aby byl v příslušných 

ustanoveních pojem „česká obchodní korporace“ 

nahrazen slovy „právnická osoba“ a pojem „zahraniční 

obchodní korporace“ nahrazen slovy „právnická osoba 

se sídlem v zahraničí“.  

Tato připomínka je zásadní      

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 10. K § 21 písm. c), § 27 odst. 2 písm. d), § 28 odst. 3 

a § 35  

Vypočtená ustanovení fakticky stanovují překážku 

výkonu podnikaní v oblasti soukromé bezpečnostní 

činnosti, a to po dobu 5 let „od pravomocného 

rozhodnutí o úpadku“. Upozorňujeme, že citovanou 

textací dojde k založení překážky nikoliv pouze 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 
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v případech, kdy dojde k prohlášení konkursu na 

provozovatele, právnickou osobu, nýbrž rovněž 

v případech, kdy bude podnikatelská činnost 

provozovatele zachována (např. při reorganizaci). 

Ustanovení  

§ 35, podle něhož nelze o vydání licence požádat do 

doby uplynutí 5 let od pravomocného skončení 

insolvenčního řízení, pak bude rovněž dopadat na 

případy, kdy soud ukončí úspěšnou reorganizaci 

rozhodnutím podle § 364 odst. 3 insolvenčního zákona.     

Nepovažujeme za důvodné se v návrhu odchylovat od 

úpravy obsažené v § 8 živnostenském zákona, jež 

obsahuje komplexní úpravu překážek provozování 

živností z důvodu prohlášení konkursu, resp. jiných 

způsobů řešení úpadku. Požadujeme proto uvedenou 

problematiku řešit odkazem na úpravu obsaženou 

v živnostenském zákoně.  

Tato připomínka je zásadní    

 11. K § 30 odst. 1 (nově § 31) 

Podle uvedeného ustanovení by mělo Ministerstvo 

vnitra zasílat stejnopis písemného vyhotovení 

rozhodnutí o udělení/změně/odnětí licence příslušnému 

rejstříkovému soudu. Není zřejmé, z jakého důvodu by 

měl rejstříkový soud uvedená rozhodnutí obdržet, když 

se tato rozhodnutí nikterak působnosti rejstříkového 

soudu nedotýkají. Požadujeme proto slova „, 

příslušnému rejstříkovému soudu, je-li v něm 

provozovatel zapsán“ bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní  

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 12. K § 35 odst. 4 (nově vypuštěno) 

Upozorňujeme, že odkazem na odstavec 2 téhož 

paragrafu dochází k omezení okruhu osob, v jejichž 

případě může Ministerstvo vnitra zkoumat pravdivost 

jejich čestného prohlášení. Uvedenou odchylku ve 

vztahu k fyzickým osobám, jejichž prostřednictvím je 

soukromá bezpečnostní činnost fakticky realizována, 

považujeme za nedůvodnou. Požadujeme proto slova 

„uvedené v odstavci 2“ bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní    

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 13. K § 42 (nově § 41) 

Návrh rozlišuje možnost započitatelnosti praxe pro 

výkon služby u různých bezpečnostních sborů ve vztahu 

k odlišným skupinám licencí. Obdobná diferenciace 

však není obsažena v odstavci 3, podle něhož se praxí 

rozumí rovněž výkon příslušného živnostenského 

oprávnění, resp. výkon bezpečnostní činnosti pro 

držitele příslušného živnostenského oprávnění. Osoba, 

která po dobu 5 let pracovala jako zaměstnanec pro 

držitele živnostenského oprávnění k živnosti „Ostraha 

majetku a osob“, tak splňuje praxi i pro vydání licence 

skupiny C (služba soukromého detektiva), aniž by 

musela mít praxi související přímo s výkonem živnosti 

„Služby soukromých detektivů“. Požadujeme tuto 

odchylku zdůvodnit. 

Tato připomínka je zásadní   

Po vysvětlení připomínkové místo změnilo 

charakter připomínky na doporučující. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 14. K § 43 odst. 2 (nově § 45 odst. 2) 

Uvedené ustanovení předpokládá, že činnost střežení 

objektu nebo místa může vykonávat rovněž soukromý 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle připomínky 

připomínkového místa. 
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detektiv. Navrženou úpravu považujeme za nevhodnou, 

jelikož předmětná činnost nespadá do obsahové náplně 

soukromého detektiva podle licence C (viz § 5 návrhu 

zákona). Zároveň upozorňujeme, že soukromý detektiv 

nemá na rozdíl od osoby vykonávající ochranu osoby 

nebo majetku povinnost vykonávat shora uvedenou 

činnost bez maskování obličeje (§ 46 odst. 2 návrhu 

zákona), jakož ani nemá povinnost předložit služební 

průkaz osobě, vůči které výkon její činnosti směřuje (§ 

50 odst. 4 návrhu zákona).  

Požadujeme proto slova „, služba soukromého 

detektiva“ z návrhu bez náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 15. K § 43 odst. 5 (nově § 45 odst. 5) 

Shora uvedené ustanovení zakládá oprávnění osoby 

vykonávající soukromou bezpečnostní činnost 

požadovat v případě mimořádné události prokázání 

totožnosti po osobě, která se nepodřídí stanoveným 

omezením. Ze znění navržené úpravy není jasné, jaké 

pravomoci má osoba vykonávající bezpečnostní činnost 

pro případ, že se osoba, od které požaduje předložení 

dokladů totožnosti, odmítne takovému pokynu podrobit. 

Zároveň zdůrazňujeme, že oprávnění provádět úkony 

směřující ke ztotožnění osoby v současné době mají 

zejména příslušníci bezpečnostních sborů, kteří mají ve 

svých zvláštních předpisech upravenou problematiku 

ztotožnění uceleně, tj. včetně postupu v případě 

odmítnutí podrobit se takovému pokynu (viz např. zákon 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

Částečně akceptováno 

 

DZ k ustanovení částečně upravena a doplněna 

podle návrhu připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsoben vypořádání 

souhlasí. 
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pozdějších předpisů, který v § 63 reguluje postup, 

kdy osoba odmítne sdělit svou totožnost).  

Požadujeme proto větu „„Rovněž může požádat osobu, 

která se nepodřídí stanoveným omezením, 

aby prokázala svoji totožnost.“ bez náhrady vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

 16. K § 48 odst. 2 (nově § 50 odst. 2) 

Uvedené ustanovení zakazuje soukromým detektivům 

zjišťovat informace o sexuálním životě osoby nebo 

jejích genetických nebo biometrických údajích, které 

umožňují její přímou identifikaci nebo autentizaci, a to 

s výjimkou případů, „kdy je objednatelem osoba blízká 

podle občanského zákoníku“. Nesouhlasíme se 

zakotvením uvedené výjimky pro případy získávání 

genetických nebo biometrických údajů, jež svou 

podstatou představují osobní údaje, jež mohou být bez 

souhlasu subjektu údajů zpracovány pouze z důvodů 

stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž založení 

obecné výjimky nelze v uvedeném případě považovat za 

důvodné a žádoucí.  

Dále upozorňujeme, že při zjišťování informací o 

sexuálním životě sledované osoby je třeba vycházet 

z limitů stanovených § 84 a násl. občanského zákoníku. 

Dovodit důvodnost výjimky v případě jakéhokoliv 

zájmu osoby blízké považujeme za rozporné s § 88 odst. 

1 občanského zákoníku, přičemž návrh navozuje zdání 

speciality vůči uvedené úpravě. Konečně, konstatujeme 

rovněž, že samotné kritérium „osoby blízké podle 

občanského zákoníku“ lze považovat za nevhodné, 

Akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiných připomínkových míst. 

 

Připomínkové místo se způsoben vypořádání 

souhlasí. 
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jelikož okruh osob rozšiřují osoby, u nichž lze 

dovozovat, že by újmu, již by druhá osoba utrpěla, 

pociťovala jako újmu vlastní. Uvedené tedy klade na 

soukromého detektiva požadavek, aby si sám, bez 

bližších znalostí, učinil úsudek o reálném vztahu 

objednatele ke sledované osobě, popřípadě aby se toliko 

spoléhal na deklaratorní prohlášení objednatele.  

Požadujeme proto § 48 odst. 2 z návrhu bez náhrady 

vypustit.  

Tato připomínka je zásadní 

 17. K § 51 odst. 2 (nově § 53 odst. 2) 

Uvedené ustanovení stanovuje zákaz výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti v případě, že je schopnost osoby 

k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů 

nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku 

nemoci nebo úrazu. Upozorňujeme, že uvedené 

povinnosti nekoresponduje skutková podstata přestupku 

podle § 68 a 69 návrhu zákona. Stanovení deliktní 

odpovědnosti za porušení uvedené povinnosti lze přitom 

považovat za opodstatněné, jelikož její porušení může 

zásadním způsobem ohrozit řádný výkon činnosti.  

Požadujeme proto dopracovat návrh o skutkovou 

podstatu přestupku porušení povinnosti podle § 51 odst. 

2 návrhu zákona. 

Tato připomínka je zásadní   

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 18. K § 52 odst. 3 a 4 (nově § 55 odst. 3 a 4) 

Uvedená ustanovení regulují situace neoprávněného 

souběhu výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

z důvodu možného střetu zájmů na straně 

Akceptováno 

 

Ustanovení upravena a doplněna podle návrhu 

připomínkového místa. 
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provozovatele. Uvedená situace je řešena 

prostřednictvím nicotnosti smluv, jež jsou v rozporu s 

předmětným zákazem. Považujeme za vhodné, aby 

porušení povinnosti vyhnout se možnému střetu zájmů 

nebylo řešeno pouze prostředky soukromého práva, 

nýbrž i prostředky práva veřejného, tedy vznikem 

deliktní odpovědnosti na straně provozovatele v případě 

úmyslného uzavření takové smlouvy. Dále 

upozorňujeme, že ke střetu zájmů může docházet již 

v průběhu jednání o uzavření smlouvy, nikoliv pouze 

samotným uzavřením smlouvy. Konečně, 

upozorňujeme rovněž na skutečnost,  

nejenže zákon nestanovuje přestupek za porušení 

povinnosti provozovatele podle § 52 odst. 4 věty druhé, 

tedy v případě, kdy provozovatel neinformuje druhou 

smluvní stranu o možném střetu zájmů, přičemž tato 

skutečnost není normována odstavcem 3.  

Požadujeme proto dopracovat uvedená ustanovení ve 

smyslu shora uvedených připomínek.   

Tato připomínka je zásadní 

Připomínkové místo se způsoben vypořádání 

souhlasí. 

 19. K § 53 (nově § 56) 

Uvedené ustanovení zakotvuje povinnost mlčenlivosti 

ve vztahu k informacím získaným při výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti. Upozorňujeme, že uvedené 

povinnosti nekoresponduje skutková podstat přestupku, 

na základě níž by bylo možné porušení této povinnosti, 

jež nedosahuje intensity trestného činu podle § 180 

trestního zákoníku, postihovat.  

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Požadujeme proto dopracovat návrh o skutkovou 

podstatu přestupku porušení povinnosti podle § 53 

návrhu zákona. 

Tato připomínka je zásadní   

 20. K § 66 odst. 2 písm. b) (nově § 67 odst. 2 písm. b) 

Není zřejmé, z jakého důvodu by měl dohledový orgán 

zjišťovat pouze závažné nedostatky. Podle § 67 odst. 3 

může Ministerstvo vnitra na základě zjištění při výkonu 

dohledu nebo dozoru ukládat závazné pokyny 

k odstranění zjištěných nedostatků, přičemž toto 

oprávnění není omezeno na závažné nedostatky, tedy i 

informační povinnost dohledového orgánu by neměla 

být omezena na závažné nedostatky. Požadujeme proto 

slovo „závažné“ z návrhu vypustit. 

Tato připomínka je zásadní       

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 21. K § 84 odst. 1 (nově vypuštěno) 

Z návrhu nelze dovodit význam dovětku „a vykonává 

působnost stanovenou vnitřním předpisem komory“. 

Podle návrhu by měla být disciplinární komise 

jmenována ad hoc k projednání jednotlivých 

disciplinárních provinění. Lze proto dovozovat, že 

výkon další působnosti by neměl být vnitřním 

předpisem Komory disciplinární komisi ukládán, zvláště 

pak s ohledem na skutečnost, že návrh zákona umožňuje 

Komoře zřizovat další orgány (viz § 77 odst. 2 návrhu 

zákona). Zároveň poznamenáváme, že návrh zákona 

pracuje s možností paralelní existence vícera 

disciplinárních komisí (viz § 84 odst. 5 návrhu zákona). 

S ohledem na textaci odstavce 1 je přitom sporné, zda 

lze výkon určité působnosti stanovit výlučně ve vztahu 

Akceptováno jinak 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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k individuálně určené disciplinární komisi, či 

disciplinárním komisím obecně. Požadujeme proto 

slova „a vykonává působnost stanovenou vnitřním 

předpisem Komory“ z návrhu odstranit.   

Tato připomínka je zásadní 

 22. K § 86 (nově § 75) 

Z návrhu není zřejmé, jaké informace a v jakém rozsahu 

může Ministerstvo vnitra po soudech požadovat. 

Upozorňujeme přitom, že informace, jež může 

Ministerstvo vnitra ve vztahu k činnosti soudů pro účely 

návrhu zákona zjišťovat, tedy zápis žadatele v 

obchodním rejstříku, resp. záznam z insolvenčního 

rejstříku, jsou veřejně přístupné. Požadujeme proto 

slova „soudu,“ a „soud,“ z návrhu bez náhrady 

vypustit. 

Tato připomínka je zásadní  

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

1. K Důvodové zprávě a materiálu: V Důvodové 

zprávě žádáme upřesnit, zda pod jednotlivá ustanovení 

materiálu týkajících se odborné způsobilosti a oblastí 

vzdělávání spadají i kombinované studijní programy. 

Dle § 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, je součástí studijního programu určení oblasti 

nebo oblastí vzdělávání, v rámci kterých má být studijní 

program uskutečňován, a návaznost na další typy 

studijních programů v téže nebo příbuzné oblasti nebo 

oblastech vzdělávání; v případě kombinovaného 

studijního programu také procentně vyjádřený podíl 

základních tematických okruhů náležejících do 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce. V 

kombinovaném studijním programu je tedy obsaženo 

více oblastí vzdělávání. Dle našeho názoru je tedy nutné 

zvážit zohlednění kombinovaných studijních programů, 

které částečně spadají do oblastí vzdělání uvedených 

například v § 40 odst. 1 písm. a) materiálu, a jejich 

doplnění také přímo do materiálu s tím, že v případě 

těchto studijních programů nebude požadovaná 

podmínka 2 let praxe, ale také pouze podmínka 1 roku 

praxe uvedeného v písm. a). Toto je třeba zohlednit v 

celém materiálu v ustanoveních týkajících se 

vysokoškolského vzdělání a vymezení oblastí 

vzdělávání. 

Tato připomínka je zásadní 

 2. K materiálu, k ustanovením týkajícím se oblastí 

vzdělávání a vysokoškolského vzdělání: V materiálu 

je vymezena odborná způsobilost. Obecně v 

jednotlivých ustanoveních jsou chybně pojmenované 

oblasti vzdělávání, které neodpovídají příloze k nařízení 

vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve 

vysokém školství. Například v ustanovení § 40 odst. 1 

písm. a) materiálu žádáme slova „bezpečnostně právním 

studiu“ nahradit slovy „v oblasti bezpečnostních oborů“ 

(viz příloha č. 3 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

a příloha k nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech 

vzdělávání ve vysokém školství). Dále v § 40 odst. 1 

písm. a) žádáme vypustit slova „nebo právní 

specializace se zaměřením na veřejnou správu“, jelikož 

do oblasti práva, která je v ustanovení uvedena, patří i 

právní specializace se zaměřením na veřejnou správu 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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(objevuje se i v § 41 odst. 1 písm. a) materiálu).  To samé 

je třeba upravit i v § 40 odstavci 2 písm. a) materiálu. 

Dále například v § 40 odst. 3 písm. a) materiálu je 

uvedeno: „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“. K danému uvádíme, že dle nařízení vlády 

č. 275/2016 Sb. je elektrotechnika samostatná oblast 

vzdělávání a strojírenství spadá do oblasti vzdělávání 

strojírenství, technologie a materiály, stejně tak i 

technologie a dále výpočetní technika by spadala do 

oblasti vzdělávání informatika. To samé je uvedeno i v 

§ 41 odst. 2 písm. a) materiálu. Celkově je tedy třeba 

jednotlivá ustanovení v celém materiálu týkající se 

oblastí vzdělávání a vysokoškolského vzdělání upravit 

tak, aby byla terminologie v souladu s nařízením vlády 

č. 275/2016 Sb. a přílohou č. 3 k zákonu o vysokých 

školách.  

Tato připomínka je zásadní 

 3. K § 4 odst. 1 písm. f), k § 5 písm. e), k § 6, k § 8  

odst. 1 písm. d): V těchto ustanoveních jsou vymezeny 

obsahové podmínky náplně licencí tak, že se může 

jednat i o další činnosti vymezené kvalifikačními 

standardy profesních kvalifikací v rámci Národní 

soustavy kvalifikací. Dle našeho názoru se však jedná o 

nepřípustnou subdelegaci. Další činnosti, které mohou 

být obsahovou náplní licence, by měl určovat přímo 

právní předpis, kterým navíc Národní soustava 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu i jiného 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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kvalifikací není. Žádáme proto vypustit odkazy na 

Národní soustavu kvalifikací a ustanovení 

přeformulovat či vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

 4. K § 9 odst. 2 písm. e) (nově § 10): 

Toto ustanovení je v rozporu s § 36a zákona 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, a zejména s ustanovením čl. 

7 odst. 1 směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 

kvalifikací. Oznámení o dočasném nebo příležitostném 

výkonu regulované činnosti je platné jeden rok, v 

případě dalšího dočasného či příležitostného 

poskytování služeb je třeba oznámení obnovit. Proto 

žádáme vypuštění § 9 odst. 2 písm. e), příp. umístění 

odkazu na obecnou úpravu v § 36a zákona č. 18/2004 

Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění 

pozdějších předpisů za současného vypuštění celého 

druhého odstavce. 

Tato připomínka je zásadní 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 5. K § 40 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) (nově § 

41): V ustanovení § 40 odst. 1 písm. b) materiálu je 

uvedeno: „dosáhla vysokoškolského nebo vyššího 

odborného vzdělání v jiném studijním programu než je 

uveden v písmenu a)…“. V písmenu a) však žádný 

studijní program uveden není, jsou zde pouze uvedeny 

oblasti vzdělávání. Je tedy třeba výše uvedené sjednotit, 

například do písmene a) doplnit, jaký studijní program 

je požadován. To samé je třeba upravit i v § 40 odst. 2 

písm. b) materiálu. 

Akceptováno 

 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní 

 6. K § 40 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c), odst. 3 

písm. d) a k § 41 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) (nově 

§ 41): V § 40 a 41 se upravuje odborná způsobilost 

k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

V uváděných ustanoveních se mimo jiné předpokládá, 

že osoba je odborně způsobilá, jestliže je držitelem 

osvědčení o získání profesní kvalifikace 

„odpovídajícího zaměření“. Dle našeho názoru je toto 

vymezení však problematické a požadujeme proto 

upřesnit přímo v textu ustanovení, jakého zaměření 

osvědčení musí být. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu i jiného 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 7. K § 40 odst. 2 písm. d) (nově § 41): Ustanovení 

požaduje k prokázání 5 leté praxe doklad o uznání 

odborné způsobilosti dle zákona č. 18/2004 Sb., o 

uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších 

předpisů, což je diskriminační vzhledem k žadatelům, 

kteří nabyli svoji odbornou kvalifikaci v jiném státě EU. 

Tato kvalifikace může spočívat v dosažení 

vysokoškolského vzdělání dle písm. a) a b) téhož 

odstavce, kde je požadovaná délka praxe nižší. Doložení 

požadované délky praxe je navíc součástí řízení o uznání 

odborné kvalifikace. Text také neobsahuje odkaz na 

zákon č. 18/2004 Sb, o uznávání odborné kvalifikace, ve 

znění pozdějších předpisů. Proto žádáme odstranit text " 

a má alespoň 5 roků praxe ve výkonu této činnosti" a 

doplnit odkaz na výše citovaný zákon. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 

 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu i dalšího 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 8. K § 44 odst. 1 (nově § 46 odst. 5): Požadujeme přímo 

do textu zákona doplnit, podmínku jaké konkrétní 

profesní kvalifikace musí osoba oprávněná používat 

k výkonu bezpečnostní činnosti psa, splňovat. 

V opačném případě by se jednalo o příliš široký 

a nepřesný odkaz na podmínky profesní kvalifikace 

podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

 

Upraveno podle návrhu připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. Obecně 

1. Podle znění důvodové zprávy lze předpokládat, že 

návrh zákona nemá v úmyslu zavádět speciální 

úpravu zdravotní způsobilosti osob, žadatelů o 

vydání licence, resp. držitelů licence. Nicméně 

návrh zákona obsahuje ustanovení, která alespoň 

částečně tuto úpravu zavádějí nebo opakují 

ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(viz např. § 39 odst. 2 a 3 návrhu zákona).  

Návrh zákona je proto třeba věcně i terminologicky 

sladit se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách. 

2. Z návrhu zákona vyplývá, že činnosti podle něho 

bude vykonávat jednak podnikající fyzická osoba 

(např. provozovatel), a jednak osoby 

v pracovněprávním vztahu. Ustanovení o zdravotní 

způsobilosti tuto skutečnost nijak nezohledňují.  

Upozorňujeme, že každý zaměstnavatel je povinen 

zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby, a 

to za podmínek stanovených podle zákona č. 373/2011 

Sb. (viz § 53 a násl. zákona).  

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 
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V případě zaměstnance lékařské posudky vydává 

poskytovatel pracovnělékařských služeb a posuzujícím 

lékařem je lékař uvedený v § 57 odst. 1 písm. l) zákona 

č. 373/2011 Sb. Pro ostatní případy stanoví 

poskytovatele zdravotních služeb, který vydává lékařské 

posudky, a posuzujícího lékaře § 42 odst. 2 zákona č. 

373/2011 Sb.  

Tato připomínka je zásadní 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 2. Je třeba dát terminologii návrhu zákona do souladu se 

zákonem č. 373/2011 Sb. a podle obsahu ustanovení 

pojem „ošetřující lékař“ nebo pojem „posuzující lékař“ 

nahradit pojmem „poskytovatel v oboru všeobecné 

praktické lékařství“ nebo „poskytovatel 

pracovnělékařských služeb“ (např. § 39 odst. 1 a 3, § 62 

odst. 3, § 68 odst. 2 písm. a) a § 68 odst. 4 a 5). 

 

Odůvodnění 

Právním subjektem je poskytovatel zdravotních služeb 

(držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

podle zákona č. 372/2011 Sb. je samostatně výdělečně 

činná fyzická osoba nebo právnická osoba), který 

vydává posudky. K tomu příslušný lékař posuzuje 

zdravotní způsobilost nebo zdravotní stav posuzované 

osoby.  

Za předpokladu, že požadavek na zdravotní způsobilost 

se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, je třeba 

vedle poskytovatele pracovnělékařských služeb uvést i 

poskytovatele posuzujícího zdravotní způsobilost 

držitele licence, který vykonává činnost podle zákona 

osobně (není zaměstnancem). 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 3. K § 38 (nově § 39) 

Z § 38 vyplývá, že ne u všech osob pro výkon soukromé 

bezpečnostní činnosti je zákonem vyžadována zdravotní 

způsobilost.  

 

Ve spojení § 38 a § 62 odst. 3 návrhu zákona lze dojít 

nepřímo k závěru, že požadavek zdravotní způsobilosti 

se vztahuje pouze na zaměstnance. Tomuto závěru 

svědčí i skutečnost, že v ustanoveních vymezujících 

předkládání žádostí o licence a rozhodování o nich není 

uveden požadavek na prokázání zdravotní způsobilosti 

žadatele, který bude sám vykonávat činnost podle 

zákona (nebude tedy zaměstnancem).  

 

Ze spojení § 38 a § 39 odst. 1 lze dojít nepřímo k závěru, 

že požadavek zdravotní způsobilosti se  vztahuje na 

fyzickou osoby, která je provozovatelem, členem 

statutárního orgánu, vedoucím odštěpného závodu nebo 

odpovědným zástupcem provozovatele a vykonává 

soukromou bezpečnostní činnost. Jde-li o osoby v 

pracovněprávním vztahu, platí pro ně posuzování 

zdravotní způsobilosti v rámci pracovněprávních 

služeb. To však neplatí pro fyzickou osobu - 

provozovatele. 

 

Je třeba požadavek zdravotní způsobilosti vztáhnout na 

všechny osoby, které budou provádět činnosti podle 

zákona, a požadavek prokázání zdravotní způsobilosti 

doplnit do ustanovení, která upravují podmínky pro 

udělení licencí, popřípadě vymezují požadavky na 

osoby uvedené v § 39 odst. 1. 

 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Odůvodnění: 

Požadavek na zdravotní způsobilost musí být v zákoně 

stanoven jednoznačně a výslovně. Tvrzení uvedené 

v důvodové zprávě v odůvodnění k § 39 je 

nedostačující. 

Tato připomínka je zásadní 

 4. K § 39 odst. 1 (nově § 39 odst. 2) 

Není zřejmé, proč se zavádí povinnost posuzujícího 

lékaře, resp. příslušného poskytovatele zdravotních 

služeb (viz připomínky výše), zaslat v případě změny 

zdravotního stavu osob v ustanovení uvedených nový 

posudek Ministerstvu vnitra, když pro danou funkci 

nebo udělení licence není stanovena podmínka 

prokázání zdravotní způsobilosti a možnost následné 

změny postavení těchto osob nebo zásahu do licence ze 

strany MV.   

Důvodová zpráva k dotčenému ustanovení neobsahuje 

žádné vysvětlení. 

Odůvodnění 

Pokud je v zákoně stanovena povinnost, je třeba upravit 

i skutečnosti (důvody), pro něž se tato povinnost stanoví. 

Tato připomínka je zásadní 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 5. K § 39 odst. 4 a 5 (nově vypuštěno) 

 

Požadujeme ze zmocňovacího ustanovení § 39 odst. 4 a 

5 vypustit slova  „ve spolupráci s Ministerstvem 

zdravotnictví“. 

 

Odůvodnění: 

Takto formulované zmocnění je v rozporu s čl. 49 odst. 

2. Legislativních pravidel vlády.  

Akceptováno 

 

 

Upraveno podle návrhu připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Ministerstvo zdravotnictví poskytne potřebnou 

součinnost (spolupráci) při přípravě věcného návrhu 

vyhlášky, aniž by to bylo vyjádřeno v chybně 

formulovaném zmocnění.  

 

Dále viz k formální úpravě zmocňovacích ustanovení 

doporučující připomínku č. 3. 

Tato připomínka je zásadní 

Národní 

bezpečnostní 

úřad 

1. K § 56 (nově § 58): 

Pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně 

kritické infrastruktury je nezbytné splnit hned několik 

podmínek. Konkrétně musí být pro takový výkon 

vydáno rozhodnutí o udělení licence, splněna podmínka 

podle § 42 odst. 4 návrhu zákona (praxe 5 let) a dále 

podmínka podle § 56 odst. 1 návrhu zákona (splnění 

předpokladů pro výkon citlivé činnosti osobami podle § 

56 odst. 2 návrhu zákona). Z tohoto důvodu 

doporučujeme sjednotit a tím zpřehlednit všechny tyto 

podmínky do jednoho ustanovení takovým způsobem, 

aby nebyly nepřehledně roztříštěny v rámci návrhu 

zákona. 

 

Současně upozorňujeme, že v rámci návrhu zákona není 

upraven proces, který by zajišťoval informovanost 

Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) o výkonu 

citlivé činnosti v rámci výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti k ochraně kritické infrastruktury. V rámci 

zakotvení institutu citlivé činnosti pak není srozumitelně 

nastavena role ministerstva. Podnikateli stačí splnit 

podmínky a ze zákona pak je oprávněn k výkonu citlivé 

činnosti. Chybí tu jasné definování povinností pro 

provozovatele vůči ministerstvu. Vzhledem k tomu, že 

Akceptováno 

 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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se jedná o významnou bezpečnostní činnost, k jejímuž 

výkonu je nezbytné splnit i podmínky stanovené 

zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“), 

respektive je nezbytné, aby fyzická osoba byla 

bezpečnostně způsobilá nebo byla držitelem osvědčení 

fyzické osoby, považujeme za zásadní, aby ministerstvo 

mělo informace o výkonu citlivé činnosti podle návrhu 

zákona a byl jasně definován vztah mezi ministerstvem 

a provozovatelem pro účely výkonu citlivé činnosti. 

 

Z důvodové zprávy k odstavci 3 ustanovení § 56 návrhu 

zákona vyplývá záměr, aby bylo ze strany osob 

uvedených v § 56 odst. 2 návrhu zákona možné požádat 

o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti ještě před 

uzavřením smlouvy k výkonu soukromé bezpečnostní k 

ochraně kritické infrastruktury. S ohledem na to, aby 

nebyl Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) 

nadbytečně zatížen žádostmi o vydání dokladu o 

bezpečnostní způsobilosti ze strany osob, které pouze 

pravděpodobně budou v rámci svého provozovatele 

vykonávat citlivou činnost, je více než žádoucí nastavit 

omezení pro podání těchto žádostí. Omezení by mělo 

být v zákoně nastaveno zejména s ohledem na předchozí 

splnění podmínek pro výkon soukromé bezpečnostní 

činnosti k ochraně kritické infrastruktury ze strany 

příslušného provozovatele. Požadujeme proto možnost 

podat žádost o vydání dokladu o bezpečnostní 

způsobilosti vázat na předchozí splnění podmínky ze 

strany provozovatele být držitelem rozhodnutí o udělení 

licence a zároveň podmínky podle § 42 odst. 4 návrhu 
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zákona (provozovatel musí mít pro účely ochrany 

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“). Splněním těchto podmínek pro výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně kritické 

infrastruktury se omezí možnost podání žádosti pouze 

pro ty provozovatele, kteří splňují návrhem zákona 

vyžadované podmínky.  

 

Alternativním řešením by byla úprava možnosti 

v zákoně č. 412/2005 Sb., respektive ve vyhlášce č. 

363/2011 Sb., o personální bezpečnostní 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů, podat žádost o doklad o bezpečnostní 

způsobilosti až v návaznosti na předchozí splnění 

ostatních podmínek pro výkon citlivé činnosti podle 

zvláštního právního předpisu. 

 

Pro potřeby konkrétní formulace ustanovení návrhu 

zákona v souladu s výše uplatněnou připomínkou je 

NBÚ připraven poskytnout nezbytnou součinnost. 

 

NBÚ považuje tuto připomínku za zásadní. 

 

 2. Požadujeme vypustit § 56 (nově § 58) odstavec 3 

návrhu zákona. 

 

Odůvodnění: 

Akceptováno 

 

Ustanovení vypuštěno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 123 

Požadujeme vypustit § 56 odst. 3 návrhu zákona, neboť 

se jedná o nadbytečné ustanovení. Možnost požádat 

NBÚ o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti je 

zakotvena přímo zákonem č. 412/2005 Sb., přičemž 

žádost o doklad musí mimo jiné obsahovat písemné 

zdůvodnění výkonu citlivé činnosti potvrzené 

odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou. 

Náležitosti žádosti včetně rozsahu odůvodnění pak 

stanoví vyhláška č. 363/2011Sb. 

 

NBÚ považuje tuto připomínku za zásadní. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 3. Požadujeme v § 56 (nově § 58) odst. 5 návrhu 

vypustit slovo „pravomocně“.  

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že rozklad proti rozhodnutí o zrušení 

platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti nemá 

odkladný účinek, rozhodnutí je tudíž vykonatelné. Není 

proto účelné vázat informační povinnost ze strany NBÚ 

na pravomocná rozhodnutí. 

 

NBÚ považuje tuto připomínku za zásadní. 

 

Akceptováno 

 

Ustanovení vypuštěno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 4. Požadujeme § 56 (nově § 58) odst. 6 návrhu zákona 

ve znění: 

„(6) Ministerstvo oznamuje Národnímu bezpečnostnímu 

úřadu, které osoby vykonávají citlivou činnost podle 

tohoto zákona. Ministerstvo též bezodkladně oznámí 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu zjištění, že osoba 

vykonává citlivou činnost podle odstavce 2, aniž by 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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splňovala předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle 

zákona upravujícího ochranu utajovaných informací 

a bezpečnostní způsobilost9).“. 

 

Zároveň doporučujeme prohození pořadí odstavců 5 a 6 

ustanovení § 56 návrhu zákona. 

 

Odůvodnění: 

V návaznosti na zásadní připomínku č. 1 je důležité, aby 

ministerstvo mělo přehled o tom, které osoby 

vykonávají citlivou činnost podle zákona, a tyto 

informace mohlo dále předávat NBÚ pro účely vedení 

bezpečnostního řízení.  

 

NBÚ považuje tuto připomínku za zásadní. 

 

 5. Požadujeme § 89 (nově § 78) odst. 2 a 3 návrhu 

zákona ve znění: 

„(2) Fyzická osoba uvedená v § 56 odst. 2, která ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává citlivou činnost 

a nesplňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle 

zákona upravujícího ochranu utajovaných informací 

a bezpečnostní způsobilost9), je povinna nejpozději do 1 

roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doložit 

ministerstvu, že splňuje předpoklady pro výkon citlivé 

činnosti podle zákona upravujícího ochranu 

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost9). Do 

doby splnění povinnosti podle věty prvé se pro účely 

tohoto zákona tato fyzická osoba považuje za fyzickou 

osobu splňující podmínky pro výkon citlivé činnosti za 

předpokladu, že v této době ani v době posledních 5 let 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo v 

řízení k této osobě vydáno rozhodnutí o nevydání 

dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo 

o nevydání osvědčení fyzické osoby. Ustanovení věty 

druhé se nepoužije, jestliže bylo v řízení k této osobě v 

době posledních 5 let přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona vydáno rozhodnutí o zrušení platnosti 

dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo 

rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby. 

 

(3) Nesplní-li fyzické osoby povinnost uvedenou 

v odstavci 2, nesmí po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 

2 nebo po dni vykonatelnosti rozhodnutí o nevydání 

dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo osvědčení 

fyzické osoby, pokud nastane dříve, vykonávat 

soukromou bezpečnostní činnost k ochraně kritické 

infrastruktury.“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme nahradit znění § 89 odst. 2 návrhu zákona 

výše navrženým textem, který vychází z již platné a 

účinné konstrukce přechodného ustanovení zákona 

č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 

183/2017 Sb., který rovněž upravuje výkon citlivé 

činnosti. Úvodní část ustanovení § 89 odst. 2 návrhu 

zákona odkazuje na § 56 odst. 2 návrhu zákona, přičemž 

osoby v tomto ustanovení uvedené jsou vždy osoby 

fyzické. Z tohoto důvodu je z našeho pohledu nevhodné 

následující pododstavce uvozovat způsobem „jde-li o 

fyzickou osobu“ nebo „jde-li o obchodní korporaci“, byť 

je v tomto druhém případu, v písmenu b), cíleno na 

pouhé zajištění plnění povinnosti ze strany fyzických 
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osob. Nicméně samotnou povinnost splnit předpoklady 

pro výkon citlivé činnosti podle zákona č. 412/2005 Sb. 

je vždy na příslušné fyzické osobě (viz § 56 odst. 2 

návrhu zákona), nikoli na obchodní korporaci, neboť 

vykonávat citlivou činnost lze pouze prostřednictvím 

fyzické osoby. 

 

Požadujeme v souladu se změnou odstavce 2 

přeformulovat též odstavec 3 ustanovení § 89 návrhu 

zákona. Současně požadujeme omezit možnost výkonu 

citlivé činnosti podle návrhu zákona fyzickou osobou, 

aniž by splňovala předpoklady pro její výkon podle 

zákona č. 412/2005 Sb. maximálně na dobu 1 roku ode 

dne účinnosti návrhu zákona, popřípadě do dne 

vykonatelnosti rozhodnutí o nevydání dokladu o 

bezpečnostní způsobilosti nebo osvědčení fyzické 

osoby, pokud nastane dříve. Vykonatelnost rozhodnutí o 

nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo 

nevydání osvědčení fyzické osoby může nastat dříve, 

než uplyne lhůta 1 roku ode dne nabytí účinnosti návrhu 

zákona. Z tohoto důvodu je vhodné omezit výkon citlivé 

činnosti podle návrhu přechodného ustanovení nejen 

jednoroční lhůtou, ale též vydáním předmětného 

rozhodnutí, respektive jeho vykonatelností. Vzhledem 

k odvolacím prostředkům, které zákon č. 412/2005 Sb. 

umožňuje, je v takovém případě nezbytné vycházet 

z vykonatelnosti rozhodnutí, neboť právní moc by 

v mnohých případech naopak roční lhůtu překračovala. 

Podání rozkladu proti rozhodnutí o nevydání dokladu o 

bezpečnostní způsobilosti nebo osvědčení fyzické osoby 

nemá odkladný účinek. 
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NBÚ považuje tuto připomínku za zásadní. 

 6. Požadujeme přeformulovat jeden z cílů návrhu 

zákona, kterým je „Provedení bezpečnostní 

prověrky všech tuzemských a zahraničních 

soukromých bezpečnostních služeb za účelem 

eliminace identifikovaných problémů“. 

 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva k návrhu zákona pracuje s termínem 

provedení bezpečnostní prověrky, což působí dojem, že 

se jedná o nutnost provedení bezpečnostního řízení 

podle zákona č. 412/2005 Sb. Uvedené však souvisí s § 

20 návrhu zákona, kde se předpokládá prověření osob 

uvedených v § 16 až 19 návrhu zákona ze strany 

zpravodajských služeb a Policie České republiky. 

Z tohoto důvodů požadujeme přeformulovat všechny 

výskyty použití předmětného termínu, který je 

v obecném povědomí spojen právě s činností NBÚ 

(Popis cílového stavu, důvodová zpráva k § 20 návrhu 

zákona) 

 

NBÚ považuje tuto připomínku za zásadní. 

 

Akceptováno 

 

Ustanovení upravena podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 7. Požadujeme v rámci předpokládaného 

hospodářského a finančního dosahu navrhované 

právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty navýšit finanční prostředky kapitoly „308 - 

Národní bezpečnostní úřad“ v souvislosti 

s navýšením počtu systemizovaných funkčních 

tabulkových míst NBÚ o 3 místa v souladu se 

schváleným rozpočtem roku 2018, a to ve 

výši  1 717 920 Kč na platy a 618 451 Kč na zákonem 

Akceptováno 

 

Navýšení akceptujeme, navýšení se bude 

uplatňovat v rámci dojednávání rozpočtu. MV 

také předpokládá nárůst původně vyčíslených 

nákladů a nelze akceptovat „navýšení“ 

z vlastních zdrojů… 

 

K tomu dále komentář k připomínce MF č. 1 a 2. 
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dané odvody. Původně uváděná částka navýšení ve 

výši 1 745 000 Kč byla vyčíslena již v roce 2011. 

Nárůst mzdových nákladů na 3 systemizovaná místa 

NBÚ včetně zákonem daných odvodů tak bude 

v celkové výši 2 336 371 Kč. 

Odůvodnění: 

V důvodové zprávě k návrhu zákona jak v části A) - 

Identifikace finančních nákladů všech variant (varianta 

č. 2) tak i v části B) - Předpokládaný hospodářský a 

finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty je operováno 

s částkou na navýšení rozpočtové kapitoly NBÚ na 3 

systemizovaná místa NBÚ, která podle důvodové 

zprávy činí 1 745 tis. Kč. Tato částka není postačující, 

neboť byla vyčíslena již v roce 2011, přičemž v rozporu 

s uvedeným nezahrnuje zákonem dané odvody. Z tohoto 

důvodu požadujeme zohlednit navýšení finančních 

nákladů na státní rozpočet v důvodové zprávě s ohledem 

na aktuální stav a použít výše uvedenou celkovou 

částku. 

 

NBÚ považuje tuto připomínku za zásadní. 

 

 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

Národní úřad 

pro kybernetic-

kou a informační 

bezpečnost 

1. Obecně: 

Hlavním účelem navrhovaného předpisu je regulace 

bezpečnostních agentur, podnikání v oblasti ochrany 

osob a majetku atp., nicméně ochrana bezpečnosti 

informací a kybernetické bezpečnosti je oblast, která by 

s bezpečnostní činností ve smyslu navrhovaného neměla 

být bez dalšího spojována. Navrhovaný zákon uvádí, že 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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by na některé činnosti v oblasti kybernetické 

bezpečnosti měl dopadat, což způsobuje problémy v 

souvislosti se stávající úpravou kybernetické 

bezpečnosti v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti. 

Úprava v návrhu, týkající se kybernetické bezpečnosti a 

bezpečnosti informací, je bohužel neodůvodněná (její 

odůvodnění nefiguruje v důvodové zprávě, ani 

v hodnocení dopadů regulace), a tedy není srozumitelné, 

v jakém rozsahu vznikají průniky s kybernetickou 

bezpečností podle zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Je tak velice problematické toto směřování návrhu 

zákona pochopit a vyložit, zejména s ohledem na 

stávající úpravu kybernetické bezpečnosti, vůči které se 

návrh nijak nevymezuje (vzhledem však k principům 

zákona o kybernetické bezpečnosti ani nelze pouhým 

vymezením se vůči němu vyřešit problém 

s navrhovanou úpravou a jejími zásahy do oblasti 

kybernetické bezpečnosti).  

Je nežádoucí, aby Ministerstvo vnitra do otázek 

kybernetické bezpečnosti zasahovalo, ať již udělováním 

licencí, nebo povinnou registrací. 

Považujeme za bezpodmínečně nutné upravit text tak, 

aby navrhovaná úprava do oblasti kybernetické 

bezpečnosti vůbec nezasahovala.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 2. Pojmy 

V předpisu chybí zásadní definice samotné bezpečnostní 

činnosti, což zapříčiňuje poměrně velkou šíři pokrývané 

problematiky a způsobuje nejasnosti. Je tak nutno trvat 

na vyjasnění, resp. definici pojmu bezpečnostní činnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 3. K § 8 (nově § 9): 

K bezpečnostnímu poradenství obecně je nutno uvést, že 

jeho navrhované nastavení je pojato tak široce (i 

s odkazem na neexistenci definice bezpečnostní 

činnosti), že může zahrnovat prakticky cokoliv. Je tak 

nutno stanovit rozsah bezpečnostního poradenství, např. 

s odvoláním na činnosti,  které navrhovaný zákon 

upravuje v ostatních licencích a v souvislosti s definicí 

bezpečnostní činnosti.  

Považujeme dále za podstatné sdělení či vysvětlení, zda 

a v jaké míře se uvažuje provázanost mezi udělováním 

licencí podle navrhovaného zákona a akreditacemi 

vzdělávacích institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 4. K § 8 odst. 1 písm. c) (nově § 9): 

Kromě toho, že „dodavatelské zajišťování služeb 

v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti“ rámec 

„poradenství“ nutně překračuje, tak lze upozornit i na to, 

že nemá přímý vztah pouze k „bezpečnostní činnosti“ v 

pojetí takovém, jak návrh předpisu uvádí, ale má dopad 

i na ICT bezpečnostní konzultanty v oblasti 

kybernetické bezpečnosti, která je regulována zákonem 

o kybernetické bezpečnosti. 

Požadujeme písm. c) z textu vypustit bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 5. K § 57 odst. 4(nově vypuštěno): 

Požadujeme vypustit „informační a kybernetickou 

bezpečností,“, jednak s ohledem na výše uvedené 

důvody, ale i z toho důvodu, že uvedená činnost může 

naplňovat obsah činností osob, provádějících činnosti 

Akceptováno 

 

Ustanovení vypuštěno podle návrhu 

připomínkového místa. 
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v oblasti kybernetické bezpečnosti dle zákona o 

kybernetické bezpečnosti. V oblasti kybernetické 

bezpečnosti, na kterou dopadá zákon o kybernetické 

bezpečnosti, jsou nastavena pravidla, mechanismy 

jednotlivých činností atd. podrobně a tak, že jejich 

doplnění o povinnost registrace je nadbytečné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019. Ustanovení 

vypuštěno. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Bezpečnostní 

informační 

služba 

K § 1 odst. 2: Navrhujeme, aby se zde uvedené vynětí 

kategorií pracovních činností týkalo pouze kategorie 

osob, které nejsou zaměstnanci provozovatele dle § 2 

odst. 1.  

Odůvodnění:  

V případě, že se jedná o zaměstnance provozovatele 

v oblasti výkonu bezpečnostní činnosti za účelem 

podnikání, měla by jejich činnost uvedená v § 1 odst. 2 

spadat do režimu navrhovaného zákona pod činnosti 

licence skupiny A, neboť provozovatel se jejich 

prostřednictvím dostává k citlivým údajům a 

bezpečnostním režimům zákazníka (PCO, seznamy a 

obrazové záznamy návštěv, projekty vnitřní 

bezpečnosti).   

Tato připomínka je zásadní. 

 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení vypuštěno na základě připomínek i 

jiných připomínkových míst. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 

 K § 3 odst. 3: Navrhujeme toto ustanovení vypustit. 

Odůvodnění:  

Obsahově patří toto ustanovení do zákona o zadávání 

veřejných zakázek, případně do metodiky k tomu 

zákonu (navíc nejde o podmínku výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti, tedy neodpovídá ani nadpisu nad 

§ 3).  

Tato připomínka je zásadní.  

Po vysvětlení připomínkové místo změnilo 

charakter připomínky na doporučující. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 K § 3: Navrhujeme doplnění nového odstavce, který by 

stanovil, že podmínkou výkonu bezpečnostní činnosti je, 

že tato činnost nesmí úmyslně mařit činnost 

bezpečnostních sborů.  

Odůvodnění:  

Viz níže, připomínka č. 8. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 

 K § 4 odst. 2: Navrhujeme stanovit bližší kritéria pro 

posouzení, které objekty a která místa tomuto 

ustanovení podléhají a která nikoliv. 

Odůvodnění:  

Určení charakteru místa, na kterém je vykonávána 

bezpečnostní činnost, má zásadní důsledky, z důvodu 

právní jistoty by podle našeho názoru měla být 

stanovena bližší kritéria pro odlišení tohoto typu objektů 

a míst.        

Tato připomínka je zásadní. 

 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 K § 15 (nově § 16) – institut odpovědného zástupce: 

Z hlediska působnosti BIS se jeví v případě institutu 

odpovědného zástupce jako vhodnější varianta 0, tedy 

zákaz vykonávat soukromou bezpečnostní činnost 

prostřednictvím odpovědného zástupce. Důvodem jsou 

(z bezpečnostního hlediska) negativní zkušenosti 

s obdobnými instituty v rámci některých v současné 

době platných a účinných zákonů, které ukazují, že tento 

institut je zneužitelný k přenesení odpovědnosti za 

výkon činnosti na „nastrčenou“ osobu. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Po vysvětlení připomínkové místo změnilo 

charakter připomínky na doporučující. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 K § 20 odst. 2 (nově § 21): Nesouhlasíme 

s navrhovaným zněním, kdy má být BIS vedle ostatních 

Akceptováno 
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zpravodajských služeb a PČR vůči MV v postavení 

dotčeného orgánu podle § 136 správního řádu. 

Navrhujeme stanovit jiný způsob, kterým by 

zpravodajské služby poskytovaly ministerstvu své 

informace relevantní z hlediska licenčního řízení.  

Navrhujeme, aby ministerstvo zpravodajské služby 

vyrozumělo o zahájení licenčního řízení a poskytlo 

zpravodajským službám kopii žádosti. Zpravodajská 

služba by pak do 20 dní mohla ze své iniciativy přes 

zákonného adresáta dle § 8 odst. 3 zákona o 

zpravodajských službách sdělit vhodnou formou a ve 

vhodném rozsahu informace k žádosti a k žadateli, 

případně si v téže lhůtě vyžádat prodloužení lhůty (jako 

maximum lze stanovit v návrhu uvedených 45 dní).  

Tím dojde ke sdělení informací dle stávajících pravidel 

a postupů, což ze z našeho pohledu za přínosné, protože 

návrh nepovažujeme za jasný.  

V prvé řadě není zcela jasné, zda k poskytnutí informace 

zpravodajskou službou má být využit pouze stávající 

poznatkový fond zpravodajské služby, nebo zda se 

předpokládá aktivní šetření k získání informací. Dle 

důvodové zprávy se jeví jako pravděpodobnější první 

varianta, pak je ovšem třeba uvést, že informace 

bezpečnostních složek se budou vztahovat častěji 

k důvodu zamítnutí licence podle § 21 písm. a), nikoliv 

písm. b), kde návrh s informacemi zpravodajských 

služeb jakožto s podkladem pro rozhodnutí výslovně 

počítá.  

Dále není zcela jasné, zda mají zpravodajské služby 

poskytovat informace jen k žadatelům, nebo i k ostatním 

osobám v žádosti uvedeným, v každém případě však má 

být informace omezena na osoby, což není šťastné, 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 
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protože rizikové faktory spojené s osobou je třeba 

posuzovat vždy v kontextu dalších informací (proto 

navrhujeme, aby zpravodajským službám byla 

poskytnuta kopie celé žádosti). To je zvláště patrné ve 

spojení s důvodem odmítnutí žádosti podle § 21 písm. b) 

návrhu, který spojuje rizika s faktem „vydáním licence“, 

nikoliv s konkrétními osobami.   

Je třeba též uvést, že v navrženém režimu, který 

předpokládá aktivní reakci zpravodajské služby 

v zásadě v každém licenčním řízení, je třeba počítat u 

zpravodajských služeb s potřebou vzniku tabulkových 

míst, a to nejen s ohledem na množství přímo 

zpracovávaných informací, ale též z důvodu provádění 

úkonů v bezpečnostním řízení (u NBÚ se počítá se 

vznikem 3 tabulkových míst). 

Tato připomínka je zásadní. 

 K § 25 (nově § 26): Navrhujeme, aby k pozastavení 

právních účinků licence docházelo automaticky 

k okamžiku, kdy provozovatel nebo odpovědný 

zástupce přestane vykonávat funkci nebo splňovat 

některou z podmínek stanovených pro výkon této 

funkce.  

Odůvodnění:  

Domníváme se, že pozastavení licence by mělo být 

automatickou reakcí na stav, že provozovatel nemůže 

vykonávat soukromou bezpečnostní činnost sám a nemá 

odpovědného zástupce. Možnost činit bezodkladné 

úkony z dříve uzavřených smluv by tím nebyla dotčena, 

pokud by ve stanovené lhůtě byla podána žádost o 

změnu odpovědného zástupce.    

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo změnilo 

charakter připomínky na doporučující. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 K § 27 odst. 2 (nově § 28): Navrhujeme za písmeno b) 

vložit nové písmeno c) ve znění „c) jestliže provozovatel 

závažným způsobem nebo opakovaně narušuje činnost 

bezpečnostních sborů,“ a stávající písmena c) a d) 

označit písmeny d) a e).  

Odůvodnění:  

Účel výkonu soukromé bezpečnostní činnosti se 

částečně kryje s činností, které ve veřejném zájmu 

vykonávají bezpečnostní sbory. Je proto zásadní, aby se 

tyto činnosti vzájemně doplňovaly, nikoliv mařily. 

Subjektu, který závažným způsobem nebo opakovaně 

zneužije svého postavení a naruší činnost 

bezpečnostních složek, by měla být licence odebrána.    

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 

 K § 32 odst. 2: Navrhujeme ustanovení vypustit.  

Odůvodnění: Přestože chápeme účel tohoto ustanovení, 

domníváme se, že v předložené podobě formuluje 

kritéria pro posouzení splnění podmínky spolehlivosti 

natolik vágně, že je význam této podmínky do značné 

míry relativizován, a to i s přihlédnutím k faktu, že 

„zájem chráněný tímto zákonem“ není v návrhu nikde 

specifikován.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Ustanovení vypuštěno a na základě návrhu jiných 

připomínkových míst celé ustanovení § 32 

kompletně přepracováno. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 

 K § 35 (nově vypuštěno): Navrhujeme do výčtu zařadit 

přestupky na dalších úsecích, minimálně v rozsahu 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, 

Odůvodnění: 

Jde o přestupky na úseku, který úzce souvisí 

s problematikou návrhu zákona. Přestupková jednání na 

Po vysvětlení připomínkové místo změnilo 

charakter připomínky na doporučující. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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tomto úseku státní správy proto považujeme pro 

posouzení spolehlivosti za relevantní. 

Tato připomínka je zásadní.   

 

 K § 36 (nově § 37 – ustanovení o spolehlivosti 

vypuštěna): Navrhujeme upřesnění podmínek vzniku 

oznamovací povinnosti v případě „možné ztráty 

spolehlivosti“.  

Odůvodnění:  

Oznamovací povinnost vzniká v případě zahájení 

přestupkového jednání, které zakládá možnou ztrátu 

spolehlivosti. Ke ztrátě spolehlivosti dochází v případě 

spáchání více než jednoho přestupku uvedeného v § 35 

odst. 1. Ustanovení § 36 tak lze podle našeho názoru 

vyložit dvojím způsobem – oznamovací povinnost 

vzniká při zahájení každého řízení o přestupku dle § 35 

odst. 1, protože takové řízení může vést v budoucnu 

potencionálně (v kombinaci s dalším takovým 

jednáním) ke ztrátě spolehlivosti, nebo restriktivně, tedy 

oznamovat je třeba pouze zahájení takového řízení, kde 

v případě rozhodnutí o vině již bude splněna podmínka 

ztráty spolehlivosti (recidiva).   

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 K § 43 odst. 5 (nově § 45 odst. 5): Navrhujeme za slova 

„ve střeženém objektu nebo místě“ vložit slova „, které 

není veřejnosti přístupné“ a dále vypustit větu druhou.   

Odůvodnění:  

Fyzické osobě provádějící soukromou bezpečnostní 

činnost v případě vzniku se pro případ mimořádné 

události podle zákona č. 239/2000 Sb. přiznávají 

oprávnění v rozsahu, který lze akceptovat v uzavřených 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 137 

střežených objektech nebo na místech, která nejsou bez 

dalšího přístupná, nikoliv však ve veřejném prostoru.  

Kontrolu totožnosti osob v rámci mimořádné události 

považujeme za nedůvodnou, jde o opatření, které 

nemůže přispět k řešení dané situace.  

Tato připomínka je zásadní.  

 K § 48 odst. 2 (nově § 50 odst. 2): Navrhujeme 

restriktivnější vymezení osoby blízké, konkrétně 

vyloučení sešvagřených osob.  

Odůvodnění:  

Návrh odkazuje na definici osoby blízké dle občanského 

zákoníku. Podle ustanovení § 22 občanského zákoníku 

se osobou blízkou rozumí i osoba sešvagřená. Dle 

našeho názoru je diskutabilní, zda v případě těchto osob 

(tchán/tchýně, švagr/švagrová) existuje ze strany 

objednatele oprávněný zájem, který by zdůvodnil 

zásadní prolomení práva na soukromí (zjišťování 

informací o sexuálním životě těchto osob či sběr jejích 

genetických anebo biometrických údajích) 

prostřednictvím soukromého detektiva. 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo změnilo 

charakter připomínky na doporučující. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 K § 53 (nově § 56): Navrhujeme povinnost mlčenlivosti 

zmírnit, konkrétně stanovit, že mlčenlivost neplatí ve 

vztahu ke státním orgánům. 

Odůvodnění: Navrhujeme z důvodu právní jistoty 

v ustanovení výslovně uvést to, co je deklarováno 

v důvodové zprávě, tedy skutečnost, že povinnosti 

mlčenlivosti se nelze dovolávat vůči státnímu orgánu (a 

zejména OČTŘ), který je oprávněn informace jinak 

kryté mlčenlivostí zjišťovat na základě jiného právního 

předpisu.  

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle připomínky i jiných 

připomínkových míst. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 
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Dále navrhujeme do § 53 výslovně uvést, že povinností 

mlčenlivosti není dotčena oznamovací povinnost dle § 

368 trestního zákoníku.  

Tato připomínka je zásadní. 

 K § 65 odst. 1 a 2 (nově vypuštěno): Navrhujeme tyto 

dva odstavce z návrhu vyjmout.  

Odůvodnění: 

Pravomoc osobní prohlídky by dle našeho názoru měla 

náležet pouze příslušníkům ozbrojených bezpečnostních 

sborů a ozbrojených sil. 

Tato připomínka je zásadní.  

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 K § 71 (nově § 72): Navrhujeme v tomto paragrafu 

doplnit nový odstavec 4 ve znění:  

„(4) Z evidencí podle odstavce 1, které nejsou veřejně 

přístupné, poskytuje ministerstvo údaje zpravodajským 

službám a to způsobem umožňujícím nepřetržitý a 

dálkový přístup.“. 

Alternativně navrhujeme evidenci zařadit mezi 

informační systémy uvedené v § 11 odst. 3 zákona o 

zpravodajských službách.  

Odůvodnění:  

Jde o údaje využitelné při plnění úkolů v rámci zákonné 

působnosti zpravodajských služeb.  

Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 

 K § 86 (nově § 75): Navrhujeme objasnit význam tohoto 

ustanovení:  

Odůvodnění:  

Dle důvodové zprávy se spolupráce ministerstva a 

státních orgánů může odehrávat pouze v režimu 

speciálních zákonů. Pak se nabízí otázka, jaký význam 

má toto ustanovení obecně, a z našeho pohledu pak 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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zejména jak se toto ustanovení bude aplikovat ve vztahu 

ke zpravodajským službám.   

Tato připomínka je zásadní. 

Ústecký kraj 1. Obecně k Návrhu: 

Navrhujeme ustoupit od záměru navrhovaný zákon 

vydat pro jeho nepotřebnost. 

 

Odůvodnění: 

Zákon jako takový nově upravuje činnost, resp. 

podmínky výkonu bezpečnostní činnosti za účelem 

podnikání a současně podmínky výkonu bezpečnostní 

činnosti pro vlastní potřebu. 

Předmět úpravy v první části, tj. výkon bezpečnostní 

činnosti za účelem podnikání, je dle současné právní 

úpravy regulován zákonem č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů, kdy podmínky provozování živností v této 

oblasti byly aktualizovány dle vývoje legislativy a 

potřeb Ministerstva vnitra. 

 

Současný právní stav, tj. kdy příslušné živnostenské 

úřady vydávají koncese na provozování živností v této 

oblasti „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých 

detektivů“ a „Poskytování technických služeb 

k ochraně majetku a osob“, nebyl ze strany Ministerstva 

vnitra nijak negativně vnímán, nebyly podávány žádné 

návrhy na pozastavení provozování výše uvedených 

živností, či rušení živnostenských oprávnění z důvodu 

závažných porušení živnostenského zákona, podmínek 

provozování živnosti či závažného porušování právních 

předpisů souvisejících s podnikáním.  

Neakceptováno 

 

Viz programové prohlášení vlády a 

odůvodněná potřeba tohoto zákona. 

 

Připomínkové místo se nezúčastnilo 

vypořádání připomínek. 

 

Podle článku 5 odst. 1 LPV je kraj povinným 

připomínkovým místem pouze tehdy, pokud 

se návrh právního předpisu týká samostatné 

nebo přenesené působnosti kraje, což není 

případ tohoto návrhu zákona. 
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Ministerstvo vnitra se na živnostenské úřady neobrátilo 

přímo ani prostřednictvím Ministerstva průmyslu a 

obchodu, aby byly provedeny kontroly všech 

podnikatelů v této oblasti podnikající z důvodu 

porušování právních předpisů ze strany těchto subjektů. 

Nově předložený návrh zákona administrativně i 

finančně zatíží podnikatele, jejich činnost bude 

z hlediska právních předpisů podstatně více regulovaná, 

přičemž z tohoto nevyplývá, že by se podnikatelské 

prostředí v dané oblasti mělo zlepšit, naopak z tohoto 

vyplývá, že dojde radikálnímu nárůstu administrativy a 

finanční náročnosti (správní poplatky a poplatky za 

povinné členství v komoře), a nejistoty z důvodu, že 

licence by byla vydávána na dobu 10 let.  

 

Z předloženého návrhu zákona vyplývá, že bude 

nezbytně nutné přijmout nové úředníky na Ministerstvo 

vnitra, což samozřejmě přinese zvýšené náklady na 

státní rozpočet, tj. např. na platy zaměstnanců, provozní 

náklady (např. kanceláře a jejich vybavení), a to za 

situace, kdy změna regulace výše uvedených 

podnikatelských činností není potřebná, jelikož nebyl 

dosud zaznamenán zvýšený počet porušení právních 

předpisů ze strany podnikatelských subjektů 

provozujících podnikatelskou činnost v těchto 

oblastech ve vztahu k ostatním podnikatelským 

subjektům podnikajícím v ostatních oblastech na 

základě živnostenského oprávnění.   

 

V současné době je živnostenskými úřady prováděna 

kontrola všech subjektů podnikajících v režimu 
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živnostenského zákona dle správních obvodů těchto 

úřadů, tedy i podnikatelů ve výše uvedených 

živnostech. Pokud by bylo povolování provozování 

výše uvedených činností převedeno na Ministerstvo 

vnitra, tak by ke kontrole byla příslušná Policie České 

republiky, která může a mohla provádět kontroly těchto 

subjektů společně se živnostenskými úřady, ale dosud 

se tak nedělo. Policie České republiky stejně jako 

Ministerstvo vnitra mohlo dávat návrhy na provedení 

kontrol, případně návrhy na pozastavení provozování 

živnosti či zrušení živnostenského oprávnění, z důvodu 

podezření na závažné porušování právních předpisů, 

což se nedělo a ani v současné době se tak neděje. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 2. K § 90 Návrhu (nově § 79): 

V případě, že bude zákon projednán a schválen 

považujeme za nutné upravit znění § 90, neboť 

v navrhované podobě je toto ustanovení v praxi 

nerealizovatelné. 

 

Odůvodnění: 

Po vydání usnesení o zastavení řízení, lze vrátit pouze 

originály předložených dokladů, kopie přiložených 

dokladů jsou ověřeny pouze pro potřeby živnostenských 

úřadů. Žádost o udělení koncese nelze vrátit žadateli 

z důvodu, že touto žádostí bylo zahájeno řízení a je 

podkladem pro vydání usnesení o zastavení řízení. 

Taktéž nelze vrátit správní poplatek, protože je splatný 

při podání žádosti a není odvislý od výsledku řízení 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno 

 

 

Projednáno při vypořádání připomínek s MF, 

návrh MV je v souladu s platnou právní 

úpravou (upraveno v § 66 správního řádu). 

 

Připomínkové místo se nezúčastnilo 

vypořádání připomínek. 

 

Podle článku 5 odst. 1 LPV je kraj povinným 

připomínkovým místem pouze tehdy, pokud 

se návrh právního předpisu týká samostatné 

nebo přenesené působnosti kraje, což není 

případ tohoto návrhu zákona. 
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Svaz průmyslu a 

dopravy 
Návrh zákona navazuje na legislativní návrh, který byl 

v minulém volebním období přeložen Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR. Tehdejší návrh nebyl 

schválen dílem z důvodu konce volebního období 

Poslanecké sněmovny, dílem proto, že na věcné úpravě 

nepanovala shoda. To ostatně potvrzuje i fakt, že 

garanční výbor (výbor pro bezpečnost) navrhl v průběhu 

2. čtení komplexní pozměňovací návrh.  

Aktuálně předložená verze se v zásadě neliší od poslední 

verze návrhu projednávaného Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu. Obecně je proto třeba k návrhu přistupovat 

rezervovaně, protože jeho přijetí a následná aplikace 

přináší nové administrativní povinnosti, finanční a 

mzdové náklady jak pro firmy, které poptávají 

bezpečností činnosti, tak pro poskytovatele 

bezpečnostních služeb a potažmo stát, kterému vznikne 

nová agenda. 

 

K návrhu má SP ČR dále uvedené připomínky. 

 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

 

Přijetí právní úpravy upravující problematiku soukromé 

bezpečnostní činnosti je nezbytné, avšak za 

předpokladu, že tato právní úprava bude reagovat na 

současné problémy v oblastech:  

 

1) kvality poskytovatelů bezpečnostních činností 

2) bezpečnostní spolehlivosti/zákonnosti podnikání 

v oboru soukromé bezpečnosti 

 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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3) využitelnosti provozovatelů bezpečnostních činností 

k zajištění bezpečnosti 

4) aktuálních bezpečnostních hrozeb a rizik 

5) používání nových technologií 

 

Návrh zákona v navrhované podobě řeší shora uvedenou 

problematiku pouze částečně, je  nevyvážený, obsahuje 

nepříliš logické lhůty a limity, nicméně v rámci 

připomínkového řízení je možné jej upravit do podoby 

přínosné normy, o jejíž podobě je v současné době 

vedena široká oborová diskuse za účasti představitelů 

MV ČR a politické reprezentace. 

 

 1. Připomínka k § 1, odst. 2 

Navrhujme dané ustanovení zrušit bez náhrady. 

Odůvodnění: Uvedené ustanovení je příliš extenzivní, 

jeho ustanovení by způsobilo exempci u většiny 

současných bezpečnostních činností (80 %), spolu 

s možností výrazně obcházet povinnosti stanovené 

zákonem pro výkon soukromých bezpečnostních 

činností. 

V praxi spočívá těžiště činností zahrnutých pod licence 

skupiny A - ochrana osob a majetku a licence skupiny  

B - ochrana majetku ve zvláštních případech, mimo jiné 

v tzv. v perimetrické ochraně. V rámci té právě 

„kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších 

osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů“ tvoří 

podstatnou součást, když v rámci „kontroly příjezdu a 

odjezdu vozidel“ se provádí také specializované 

bezpečnostní úkony jako bezpečnostní kontrola 

samotného vozidla a bezpečnostní kontrola nákladu. 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Tyto činnosti nelze z obsahu bezpečnostních činností 

dle licence skupiny A a licence skupiny B paušálně 

vyloučit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 2. Připomínka k § 2 odst. 3 

Navrhujeme úpravu § 2 odst. 3 následovně: 

(3) Licence se rozlišují podle druhu vykonávané 

soukromé bezpečnostní činnosti do skupin 

a) licence skupiny A k základní ochraně osoby a 

majetku,  

b) licence skupiny B k bezpečnostní ochraně osob a 

majetku, 

c) licence skupiny C k bezpečnostní ochraně osob a 

majetku ve zvláštních případech, 

c) licence skupiny D služba soukromého detektiva, 

d) licence skupiny E převoz hotovosti, cenin a cenných 

předmětů v hodnotě převyšující 5 000 000 Kč (dále 

jen „převoz věcí mimořádné hodnoty“),  

e) licence skupiny F technická služba k ochraně osob a 

majetku (dále jen „technická služba“), nebo 

f) licence skupiny G bezpečnostní poradenství. 

 

S ohledem na rozšíření počtu skupin licencí bude 

potřeba provést úpravu všech dalších ustanovení 

zákona, která se na označení licencí písmenem odkazují. 

 

 

Akceptováno jinak 

 

Kategorizace zaměstnanců bude provedena ve 

vyhlášce. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019  jsou z 

ustanovení obsahujících v textu druhy 

vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti 

vypuštěny skupiny licencí E „Technická služba“ 

a  F „Bezpečnostní poradenství“. 

 

Na základě nesouhlasného stanoviska 

Ministerstva financí se způsobem vypořádání 

této připomínky (vynětí technické služby a 

bezpečnostního poradenství z režimu podle 

tohoto návrhu zákona) byla připravena vyhláška 

k odlišení běžné řemeslné živnosti od licencovaní 

soukromé bezpečnostní služby „technická 

služba“ a na jejím základě Ministerstvo průmyslu 

a obchodu od této zásadní připomínky dne 15. 

dubna 2019 odstoupilo, a proto došlo k vrácení 

technické služby a bezpečnostního poradenství 

jako licencované činnosti do návrhu zákona. 
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Odůvodnění: S ohledem na připomínku č. 1 vzniká 

nutnost zakotvení základních bezpečnostních činností 

do režimu zákona. Z tohoto důvodu navrhujeme 

rozšíření licencí týkajících se ochrany osob a majetku ze 

dvou dle stávajícího návrhu na tři a do licence skupiny 

B (nově navrhované licence skupiny C) zahrnout vedle 

ochrany majetku i ochranu osob. Důvody pro 

navrhovanou úpravu jsou uvedeny v odůvodnění 

připomínky č. 1.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 3. Připomínky k § 4 

 

1. Navrhujeme doplnění nového odst. 1, 

zařazeného před stávající znění odst. 1, 

následujícího znění: 

 

(1) Základní ochranou osoby a majetku podle 

licence skupiny A je:  

a) evidence a kontrola vstupu a výstupu osob a 

vjezdu a výjezdu vozidel do objektů a budov, 

b) výdej klíčů,  

c) provozování nebo obsluha vrátnice nebo 

informačního stanoviště, a 

d) jiné základní bezpečnostní činnosti, při kterých 

nedochází k přímému výkonu fyzické ochrany 

osoby nebo majetku.   

 

2. Navrhujeme změnu stávajícího číslování odst. 1, 

na odst. 2. a následující úpravu stávajícího textu:  

 

Ad 1) Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Kategorizace zaměstnanců bude provedena ve 

vyhlášce, která bude přílohou materiálu 

předloženého vládě. 
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(2) Bezpečnostní ochranou osoby a majetku podle 

licence skupiny B je 

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 standardy definované 

Komorou provozovatelů soukromých bezpečnostních 

činností (dále jen „Komora“) a 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 

 

Ad 2)  

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 
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referent, bezpečnostní manažer v obchodě a 

službách, případně dalších povolání v oboru 

kvalifikace právo, právní a veřejnosprávní činnost.  

3. Navrhujeme změnu stávajícího číslování odst. 2, 

na odst. 3. a následující úpravu stávajícího textu: 

(3) Ochrana osob a majetku ve zvláštních případech 

podle licence skupiny C je činnost podle odstavce 2 

písm. b) až f), která je zaměřená na objekty a místa, kde 

je předpokládáno zvýšené nebezpečí ohrožení života či 

zdraví osob nebo majetku. Zvýšené nebezpečí stanoví 

vyhláškou ministerstvo pro daný objekt či kategorii 

objektů.  

Odůvodnění:  

1. Doplnění definice licence skupiny A, která 

v předkládaném návrhu absentuje; 

2. Rozšíření standardizace je logickou oporou 

profesního postavení uvažované Komory;  

3. Zvýšené nebezpečí musí pružně reagovat na vývoj 

bezpečnostní situace a charakter objektu či činnosti a 

překračovat svým vymezením omezení na objekty, jež 

jsou součástí IKŘ . 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

 

 

 

 

 

Ad 3) 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 4. Připomínka k § 5 

 

1. Navrhujeme úpravu znění návrhu v písmenech b) 

a c) následovně: 

 

Písm. b) a c) Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 
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b) získávání informace o fyzické a právnické osobě v 

rozsahu vymezeném s omezením stanoveným tímto 

zákonem nebo o jejích majetkových poměrech, 

 

c) opatřování informace v rozsahu vymezeném s 

omezením stanoveným tímto zákonem nebo věci, 

která slouží k prokázání určité skutečnosti nebo jako 

důkazní prostředek v řízení před soudem nebo 

správním orgánem, nebo 

 

2. Navrhujeme doplnění stávajícího znění písmene e) 

následovně: 

e) další činnosti vymezené standardy definovanými 

Komorou a kvalifikačními standardy definovanými v 

rámci Národní soustavy kvalifikací zejména pro 

povolání vedoucí detektiv, detektiv zpravodajský 

pracovník, detektiv pro prošetřování událostí, 

detektiv koncipient, případně dalších povolání 

v oboru kvalifikace právo, právní a veřejnosprávní 

činnost. 

Odůvodnění: 

1. Návrh zákona používá formulaci „v rozsahu 

vymezeném tímto zákonem“, což je formulace vlastní 

normám upravujícím činnost orgánů veřejné moci, 

založený na principu „můžeš činit jen to, co zákon 

dovoluje“. Takto zvolenou formulací předkladatel 

evokuje dojem, že činnost soukromého detektiva se 

nebude řídit u činností vykonávaných dle písm. b) a 

c) pouze pokyny objednatele, respektive klienta, ale 

také v intencích rozsahu a mezí stanovených tímto 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písm. e) 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 

Po vysvětlení připomínkové místo původně od 

své připomínky odstoupilo. 
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zákonem, ačkoliv v následujících ustanoveních 

rozsah ani meze činnosti soukromého detektiva 

taxativně nestanovuje, kromě několika omezení 

vyjmenovaných v § 47 a 48. Úpravou obsahové 

náplně licence soukromého detektiva, jak je 

navrhována předkladatelem v návrhu zákona § 5, pís. 

b) a c), by se mohl soukromý detektiv dostat do 

horšího postavení, co se týká oprávnění, než v jakém 

by byl jeho klient, soukromý subjekt, který se řídí 

platnými právními normami (občanský zákoník, 

občanský soudní řád atd.) dle principu: „můžeš činit 

vše, co není zákonem zakázáno“, což by mohlo 

znamenat, že soukromý detektiv by v určitých 

oblastech své činnosti byl natolik omezen, že by se 

stal pro objednatele, respektive klienta, prakticky 

nepoužitelným. Nelze nic namítat proti stanovení 

určitých odůvodnitelných omezení pro soukromého 

detektiva, při čemž je však nutné poukázat na fakt, že 

předkladatel nedává v návrhu zákona soukromému 

detektivovi žádná oprávnění nad rámec oprávnění, 

které má každý občan. 

2. Rozšíření standardizace je logickou oporou 

profesního postavení navrhované samosprávné 

Komory. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 5. Připomínka k § 6 (nově § 7) 

Navrhujeme doplnění stávajícího znění následovně: 

Převozem věcí mimořádné hodnoty podle licence 

skupiny D je jejich přeprava, ochrana v souvislosti 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu připomínkového místa. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBLBH5R4F)



        VII.  

 150 

s převozem, ukládáním, počítáním, ověřováním a 

zpracováním a ochrana při doprovodu takového 

převozu, a v souvislosti s převozem hotovosti její 

ukládání, počítání, ověřování, zpracování, výměna nebo 

směna a další činnosti vymezené standardy 

samosprávnou Komorou dle hlavy VII. a 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.  

 

Odůvodnění: Rozšíření standardizace je logickou 

oporou profesního postavení navrhované samosprávné 

Komory. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 6. Připomínka k § 7 (nově § 8), odst. 1, písm. a)  - 

doplnění o bod 6 a doplnění odst. 3. 

 

1. Navrhujeme doplnění stávajícího znění § 7 odst. 

(1), písm. a) bod 6 následovně: 

6. zajištění technických služeb souvisejících 

s bezpečnostní činností, spočívající v navazujících 

službách související s  technologickým monitoringem, 

lokalizací osob a předmětů, přenosem, vyhodnocením a 

sběrem dat pro bezpečnostní činnost, využití jiných 

technologických zařízení a prostředků k bezpečnostní 

činnosti 

Akceptováno jinak 

 

 

Ustanovení vhodně terminologicky 

přeformulováno. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

Akceptováno jinak 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 
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2. Navrhujeme doplnění stávajícího znění paragrafu 

o nový odst. 3 následovně: 

(3) Standardizaci soukromé bezpečností činnosti 

provádí samosprávná Komora samostatně či odkazem 

na příslušné technické normy.  

Odůvodnění:  

1. Definování dalších očekávaných či vznikajících 

služeb (UAV, IoT atd.) 

2.  Rozšíření standardizace je logickou oporou 

profesního postavení navrhované samosprávné Komory 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 7. Připomínka k § 9 (nově § 10), odst. 1, odst. 2, odst. 

3 

Navrhujeme úpravu stávajícího znění následovně: 

(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,  posuzuje na základě svých 

standardů Komora 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 

 

Po vysvětlení připomínkové místo původně 

odstoupilo od připomínky. 

 

 

 

 

Akceptováno jinak 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 
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území České republiky, písemně oznámit tuto 

skutečnost Komoře. 

(3) Dospěje-li Komora 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 Komory podle věty první se 

nepovažuje za výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

bez licence, požádá-li osoba uvedená v odstavci 1 do 10 

dnů od doručení výzvy Komory o vydání licence.  

Odůvodnění: Zpřesnění definice dočasného výkonu a 

přenesení administrativní zátěže na Komoru. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

8. Připomínka k § 20 (nově § 21) 

Navrhujeme úpravu stávajícího znění následovně: 

(1) Ministerstvo ve správním řízení 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 

uvedeným v § 10 nebo osobám, které jsou členy 

statutárního orgánu nebo vedoucím odštěpného 

závodu žadatele podle § 11 či se mají stát členy 

statutárního orgánu žadatele dle § 12 či jsou členy 

statutárního organu nebo osobami uvedenými v § 13 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1) 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 

 

Ad 2) Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 
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odst. 2 žadatele dle § 13 nebo odpovědnému zástupci 

dle § 15, je–li v žádosti uveden. 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. 

a doplnění dalších odstavců následovně: 

(3) V případě, že žadatel žádá o vydání licence pouze pro 

licenci skupiny A, informace zpravodajských služeb 

dle odstavce 2 se nevyžaduje. 

 

(4) Nesplňuje-li žádost o vydání licence předepsané 

náležitosti nebo jsou-li dány jiné důvody, které by 

měly za následek zamítnutí žádosti, ministerstvo 

vyzve žadatele k odstranění těchto nedostatků, 

poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu nejméně 30 

dnů a řízení přeruší. Pokud žadatel ve stanovené 

lhůtě vady neodstraní, ministerstvo žádost o vydání 

licence zamítne. O tomto následku musí být žadatel 

poučen.  

 

(5) Doba, po kterou bylo přerušeno řízení, se 

nezapočítává do lhůty pro vydání licence dle 

odstavce 1.  V případě, že postupem dle odstavce 4 

došlo ke změně osob uvedených v odstavci 2, 

pokračováním řízení počíná nový běh lhůty pro 

rozhodnutí o žádosti o vydání licence dle odstavce 1. 

a dle odstavce 2.   

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3), 4), 5)  

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Odůvodnění: Ustanovení § 20 návrhu zákona upravuje 

postup v řízení o vydání licence.  Pro odstavec (1) 

navrhujeme doplnění o výslovné určení, že řízení o 

vydání licence je řízením správním probíhajícím dle 

předpisů správního práva. Pro odst. (2) navrhujeme 

výslovné určení osob, které jsou předmětem vyjádření 

Policie ČR a zpravodajských služeb, které 

z předkládaného návrhu není jednoznačně zřejmé i přes 

provedenou změnu textace. Nově navrhujeme doplnění 

odst. (3), kdy pro licenci skupiny A - základní ochrana 

osob a majetku (viz připomínka č. 3) se ustanovení odst. 

2 neužije, neboť pro tyto činnosti je nadbytečné, a to s 

ohledem na zbytečnou administrativní zátěž, když 

předkládaný návrh dokonce tyto činnosti staví mimo 

režim zákona. V odst. (4) a (5) by měl být upraven 

postup správního řízení tak, aby měl žadatel možnost 

odstranit nedostatky, které by vedly k zamítnutí žádosti 

o vydání licence – důvodem je právní jistota žadatelů, a 

to zejména při podání žádosti o licenci stávajícími 

provozovateli dle ustanovení § 87 odst. 2 návrhu zákona, 

když s ohledem na ustanovení § 87 odst. 3 návrhu 

zákona tito pozbývají dosavadního živnostenského 

oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o 

zamítnutí žádosti o vydání licence, což by bez možnosti 

odstranění nedostatku mohlo vést až k likvidaci 

podnikatelského subjektu a zároveň ohrožení 

bezpečnosti osob a majetku, kterým poskytovatel 

poskytuje bezpečnostní činnosti dle stávajících právních 

předpisů (živnostenský zákon). 

Tato připomínka je zásadní. 

 9. Připomínka k § 21 (nově § 22), písmeno a)  
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Navrhujeme úpravu stávajícího znění následovně: 

a) žadatel i přes výzvu dle § 20 odst. 4 nesplňuje 

podmínky pro vydání licence,  

 

Odůvodnění: Úprava znění s ohledem na navrhovanou 

úpravu dle připomínky č. 8. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 10. Připomínka k § 27 odst. 2 písmeno a) a k odst. 3 

(nově § 28) 

 

Navrhujeme doplnění stávajícího znění § 27 odst. 2 

písmeno a) následovně: 

a) jestliže provozovatel přestal splňovat některou 

z podmínek pro vydání licence nebo nesplňuje 

podmínku pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

a ani přes písemnou výzvu ministerstva nezajistil ve 

stanovené lhůtě soulad; to neplatí pro případ 

ustanovení nového odpovědného zástupce podle § 25 

odst. 1. 

a doplnění stávajícího znění § 27 odst. 3 následovně: 

Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence, jestliže 

provozovatel nebo odpovědný zástupce závažným 

způsobem nebo opakovaně poruší povinnost stanovenou 

tímto zákonem. Za opakované porušení se považuje 

porušení povinnosti nejméně dvakrát během dvanácti po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

 

 

 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu 

připomínkového místa. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Odůvodnění: Navrhovaná úprava § 27 odst. 2 

odstraňuje přílišnou tvrdost zákona a předvídatelnost 

rozhodnutí o odnětí licence, když samotné odnětí licence 

bez možnosti nápravy stavu provozovatelem by mohlo 

vést až k likvidaci podnikatelského subjektu a zároveň 

ohrožení bezpečnosti osob a majetku, kterým 

poskytovatel poskytuje bezpečnostní činnosti. 

Navrhovaná úprava § 27 odst. 3 omezuje dobu pro 

posouzení opakovaného porušení zákona jako důvodu 

pro odnětí licence, když není možné připustit, aby tato 

doba byla stanovena jako neomezená. 

Tato připomínka je zásadní. 

 11. Připomínka k § 31 (nově § 32) 

 

Navrhuje se doplnění zpřesňujícího textu 

následovně: 

 

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 bezpečnostní 

činnosti. 

 

Odůvodnění: Zpřesnění dikce omezující obcházení 

ustanovení zákona. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 12. Připomínka k § 35 odst. 1 a odst. 2 (nově 

vypuštěno) 

 

Akceptováno jinak 
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Navrhujeme následující doplnění stávajícího textu: 

1. Navrhujeme následující úpravu textu odst. 1 : 

(1) Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo byl v 

posledních dvou letech pravomocně uznán vinným ze 

spáchání více než jednoho přestupku podle tohoto 

zákona, nebo více než jednoho přestupku na jednom 

z následujících úseků 

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. 

nebo obdobného přestupku spáchaného 

v zahraničí. 

2. Navrhujeme stávající text „…..uplynulých 5 letech 

přede dnem podání žádosti…..“nahradit textem:  

„….uplynulých 2 letech přede dnem podání žádosti….“ 

 

 

Ustanovení týkající se bezpečnostní spolehlivosti 

stran přestupkového jednání byla vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Odůvodnění:  

1. Podmínka uznání vinným ze dvou přestupků 

uvedených v návrhu kumulativně za období tří let je 

nepřiměřená. Navrhuje se dobu pro posuzování zkrátit 

na období dvou let a vztáhnout podmínku spolehlivosti 

na opakované porušení ke každému jednotlivému 

stanoveném úseku (recidiva na jednom úseku). 

2. Podmínka neexistence úpadku v posledních 5 letech 

je nepřiměřená. Navrhuje se období zkrátit na 2 roky. 

Parametry posuzování různých okolností v čase v 

odstavci 1 i 2 tak budou sjednocené na dobu 2 let před 

okamžikem posouzení spolehlivosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 13. Připomínka k § 40, odst. 1, písmeno a) (nově § 41) 

 

Navrhujeme úpravu stávajícího znění následovně: 

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, 

Odůvodnění: Znění by odpovídalo znění dle stávající 

právní úpravy v živnostenském zákoně, která se v praxi 

osvědčila. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak 

 

Ustanovení upraveno a doplněno podle návrhu i 

jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 14. Připomínka k  § 42+ (doplnění paragrafu za § 42) 

(nově § 43 – ustanovení odst. 4 vypuštěno): 

 

+§ 42 

Fyzická způsobilost osoby v přímém výkonu u licencí 

skupiny B, C, E (pozn:. dle navrhované úpravy č. 3) 

(4) Fyzická osoba, která vykonává soukromou 

bezpečnostní činnost licence skupiny B, licence 

skupiny C a licence skupiny E, musí být fyzicky 

způsobilá. Standardy fyzické způsobilosti, způsob a 

periodicitu jejího ověřování stanoví v závislosti na 

skupině soukromé bezpečnostní činnosti a věku 

ministerstvo vyhláškou. 

(5) Standardy fyzické způsobilosti u fyzických osob 

vykonávajících soukromou bezpečnostní činnost dle 

odstavce 1 jsou ověřovány subjekty akreditovanými 

Komorou. 

(6) Fyzická osoba nesplňující podmínku fyzické 

způsobilosti stanovené pro výkon soukromé 

bezpečnostní činnost podle licence skupiny B, licence 

skupiny C a licence skupiny E není způsobilá takovou 

soukromou bezpečnostní činnost vykonávat.  

Odůvodnění: Kromě zdravotní způsobilosti 

považujeme za účelné pro vybrané skupiny 

bezpečnostních činností definovat i fyzickou 

způsobilost osob tyto činnosti vykonávající, principiálně 

obdobně jako je tomu např. v případě příslušníků 

hasičských záchranných sborů podniku, aktivních záloh 

atp. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak 

 

Kategorizace zaměstnanců včetně fyzické 

zdatnosti bude provedena ve vyhlášce. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Doplněna fyzická zdatnost (viz nový § 39); 

způsob ověřování se stanoví v kategorizaci (viz 

zmocnění v odst. 2). 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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 15. Připomínka k § 43 - změna názvu paragrafu, úprava 

textu odst. 4 a doplnění nového odst. 6 (nově § 45): 

 

1. Navrhujeme vymezit v názvu paragrafu, že se 

opatření a povinnosti vztahují na činnosti 

bezpečnostní ochrana osob a majetku a ochrana 

osob a majetku ve zvláštních případech (pozn. : 

dle navrhované úpravy č. 3). 

 

2. Navrhujeme změnu textu odstavce 4 následovně: 

Navrhujeme stávající text na konci odstavce 

„zajistit lékařské ošetření“ nahradit textem:  

„přivolat lékařskou pomoc“. 

 

3. Navrhujeme doplnění paragrafu o nový odstavec 6 

následujícího znění: 

(6) Fyzická osoba v přímém výkonu bezpečnostní 

činnosti, která vykonává soukromou bezpečnostní 

činnost dle licence skupiny B a licence skupiny C, pokud 

hrozí prokazatelně větší škoda na majetku či újma na 

životě či zdraví, stejně tak fyzická osoba při výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti dle licence skupiny E 

nesmí při použití dopravního prostředku ohrozit 

bezpečnost a plynulost silničního provozu, smí však na 

dobu nezbytně nutnou zastavit i na místě kde to právní 

předpisy upravující provoz na pozemních komunikacích 

nedovolují. Dopravní prostředek musí být označen jako 

dopravní prostředek určený pro výkon soukromé 

bezpečnostní činnosti dle licence uvedených skupin a být 

vybaven žlutým majákem. Povolení k použití dopravního 

prostředku dle tohoto odstavce vydává Komora 

 

Po vysvětlení připomínkové místo odstoupilo 

od připomínky. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vysvětlení připomínkové místo původně 

odstoupilo od připomínky. 

 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 
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s omezenou časovou platností. Zneužití dopravního 

prostředku pro jiný účel, než je uveden v tomto odstavci 

výše, je považováno za porušení povinnosti stanovené 

tímto zákonem. 

 

Odůvodnění :  

1. Zpřesňující úprava v návaznosti na návrh úpravy § 2 

odst. 3 – viz připomínka č. 3. 

2. Jde pouze o formulační upřesnění. Lékařské ošetření 

musí zajistit zdravotnická služba, nikoliv osoba 

poskytující první pomoc. Ta může přivolat rychlou 

záchrannou službu. 

3. Návrh je založen na slovenském modelu pro 

transporty hotovosti a příjezd zásahových jednotek 

k napadeným objektům či osobám. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 16. Připomínka k § 48, odst. 4 (nově § 50 – ustanovení 

odst. 4 vypuštěno) 

Navrhujeme dané ustanovení zrušit bez náhrady. 

 

Odůvodnění: 

Předmětné ustanovení návrhu zákona jedné profesní 

skupině soukromoprávních subjektů zapovídá uzavření 

smlouvy s orgány veřejné moci. Stručné zdůvodnění o 

zabránění privatizace veřejné moci, jak je uvedeno v 

důvodové zprávě neobstojí, jelikož neuvádí žádná věcná 

odůvodnění, proč je třeba takto striktně se vymezit vůči 

jedné skupině soukromoprávních subjektů. Za vhodnější 

řešení je možno považovat úpravu případné spolupráce 

mezi soukromým detektivem a orgány veřejné moci v 

 

 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno podle návrhu 

připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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jednotlivých právních normách, kterými se tyto orgány 

řídí. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 17. Připomínka k § 55, odst. 2 (nově § 57 odst. 2): 

Navrhujeme změnu textu následovně: 

(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 případě, že jde o činnost dle licence typu E, v 

pojistné smlouvě se musí ujednat, že se pojištění 

vztahuje i na újmu způsobenou úmyslně pojištěným 

nebo jeho zaměstnancem a že pokrývá alespoň 90% 

transportované, ukládané či zpracovávané hodnoty.  

Odůvodnění: Zpřesnění systému v reakci na rizika 

peněžních transportů (viz problém s oběživem ve 

Spolkové republice Německo v reakci na výpadek spol. 

Heros). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Částečně akceptováno 

 

Ustanovení částečně upraveno a doplněno podle 

návrhu i jiného připomínkového místa. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 18. Připomínka k § 42 odst. 4 a k § 56, odst. 1(nově § 

58 odst. 1): 

 

Akceptováno jinak 
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Navrhujeme na konec obou ustanovení doplnit tento 

text následovně: 

„ …., to neplatí při výkonu bezpečnostní činnosti 

provozovateli kritické infrastruktury pro vlastní 

potřebu.“ 

Odůvodnění:  Je třeba zdůraznit, že zabezpečení 

kritické infrastruktury je řešeno v celé řadě 

veřejnoprávních předpisů. Zmiňme například zákon č. 

240/2000 Sb., krizový zákon, zákon č.  181/2014 Sb., o 

kybernetické bezpečnosti, případně zákon č. 18/1997 

Sb., atomový zákon.   

Koncepce navržená předkladatelem nezohledňuje fakt, 

že provozovatel kritické infrastruktury má již nyní celou 

řadu povinností vyplývajících z výše 

uvedených veřejnoprávních předpisů. Zpravidla má 

rovněž nastavené přísné bezpečnostní mechanismy. 

Proto se navrhuje vyjmout z režimu zákona ty situace, 

kdy je bezpečnostní činnost provozovateli kritické 

infrastruktury vykonávána pro vlastní potřebu. Zákon by 

tak, i s ohledem na svou celkovou filozofickou 

koncepci, řešil pouze provozovatele bezpečnostní 

činnosti nikoli provozovatele kritické infrastruktury. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 19. Připomínka k § 66 (nově § 67) 

Navrhujeme úpravu stávajícího znění následovně: 

§ 66 

Dohled 

Akceptováno jinak 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019  jsou 

z ustanovení návrhu zákona vypuštěny části textu 
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(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 Komora, 

v odůvodněných případech k tomu pověřený vyškolený 

příslušník Policie České republiky.  

(2) Subjekty oprávněné k provádění dohledu dle 

odstavce 1 jsou při výkonu dohledu na místě veřejnosti 

přístupném oprávněny 

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. 

(3) Subjekty oprávněné k provádění dohledu dle 

odstavce 1 jsou je při výkonu dohledu též oprávněny 

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 

obsahující výraz „bezpečnostní činnost pro 

vlastní potřebu “, výrazy z něho odvozené a části 

textu, které původně tuto bezpečnostní činnost 

upravovaly. Obdobně jsou vypuštěna ustanovení 

týkající se Komory provozovatelů soukromých 

bezpečnostních činností (resp. Komory) z návrhu 

zákona. 

Samosprávná komora byla z návrhu zákona 

vypuštěna. 

 

V souvislosti s „pověřeným vyškoleným 

příslušníkem Policie ČR po vysvětlení 

odstoupeno. 

Ustanovení § 67 „Dohled“ plně postačuje 

k regulaci výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti, jeho zajištění a výkonu bezpečnostní 

činnosti pro vlastní potřebu na místech veřejně 

přístupných. V rámci dohledu je příslušník 

Policie ČR oprávněn vstupovat pouze na místa 

veřejnosti přístupná a žádné speciální vyškolení 

nebo pověření k tomu nepotřebuje.  

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu a 

zaměstnanec je povinen orgánu dohledu poskytnout 

součinnost, stejně jako osoba, pro kterou je soukromá 

bezpečnostní činnost prováděna. 

 (5) Na dohled Policie České republiky podle tohoto 

zákona se kontrolní řád nepoužije. 

Odůvodnění: Rozšíření možnosti kontrol, omezení na 

kvalifikované a důvodné kontroly. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 20. Připomínka k § 71, odst. 2 (nově § 72 odst. 2): 

Navrhujeme úpravu stávajícího znění následovně: 

(2) Správcem evidencí podle odstavce 1 je ministerstvo. 

Evidence podle odstavce 1 jsou přístupné Komoře, která 

zabezpečuje aktualizaci evidencí dle pokynů 

ministerstva. 

Odůvodnění: Rozšíření možnosti kontrol, omezení 

administrativních nákladů na straně státu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Připomínkové místo po vysvětlení původně od 

zásadní připomínky odstoupilo. 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 
 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 21. Připomínka k § 76, odst. 2 (nově vypuštěno) 

 

Navrhujeme doplnění, resp. úpravu stávajícího znění 

následovně: 

(2) Komora je oprávněna 

a) projednávat disciplinární provinění nebo porušení 

stavovských předpisů členem Komory, 

Akceptováno jinak 

 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 
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b)  podávat ministerstvu návrhy na odnětí licence, 

nebo 

c) kontrolovat dodržování zákona ze strany 

provozovatelů soukromé bezpečnostní činnosti, 

 

d)  kontrolovat dodržování stavovských předpisů 

členy Komory, nebo 

 

e) vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví zákon 

 

Odůvodnění: Rozšíření možnosti kontrol 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 22. Připomínka k § 79, odst. 2 (nově vypuštěno) 

 

Navrhujeme doplnění stávajícího znění následovně: 

(1) 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  

 

Akceptováno jinak 

 

Kategorizace zaměstnanců bude provedena ve 

vyhlášce. 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 
 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 
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j) zřízení sociálního fondu Komory, popřípadě i jiné fondy a 

stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání, 

k) profesní standardy, 

l) další podmínky udělení autorizace subjektům provádějící 

ověřování souladu se standardy nad rámec jiného právního 

předpisu*). 

*) zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně 

některých zákonů 

Odůvodnění: Rozšíření možnosti standardizace a 

profesního nastavení jakosti  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 23. Připomínka k § 86 (nově § 75): 

 

Navrhujeme doplnění stávajícího znění následovně: 

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). Komora je oprávněna, pokud 

to vyžaduje naplnění záměru zákona žádat o spolupráci 

ostatní orgány veřejné moci. 

_________________ 
12) )  Například trestní řád, zákon č. 412/2005 Sb. 

Odůvodnění: Rozšíření možnosti kontrol, omezení 

administrativních nákladů na straně státu. 

 

Po vysvětlení připomínkové místo původně 

odstoupilo od připomínky. 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 
 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12.2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 
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Tato připomínka je zásadní.  

 

 24. Připomínka k § 91 odst. 1 (nově vypuštěno) 

Navrhujeme doplnění stávajícího znění následovně: 

Do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

ustanoví zástupci Hospodářské komory České republiky 

a dalších profesních sdružení, která zastupujících  

zaměstnavatele zaměstnávající 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. 

Odůvodnění: Profesní sdružení zastupuje 

zaměstnavatele, nikoli zaměstnance. Původní formulace 

vzbuzovala dojem, že jde o odbory.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Po vysvětlení připomínkové místo původně 

odstoupilo od připomínky. 

Netrvá rozpor s připomínkovým místem podle 

čl. 5 odst. 1 písm. f) LPV a připomínkové místo 

nadále netrvá na zřízení samosprávné 

komory. 
 

 

 

Na základě jednání ministra vnitra a ministryně 

průmyslu a obchodu dne 12. 2. 2019 jsou 

ustanovení týkající se Komory provozovatelů 

soukromých bezpečnostních činností (resp. 

Komory) z návrhu zákona vypuštěna. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí a souhlasí s vypuštěním 

samosprávné komory. 

 

 

 

V Praze dne 20. prosince 2019 

 

Zpracovali: Mgr. Jaroslav Rataj         Podpis:  

                   JUDr. Ivo Chauer 
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