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V l á d n í   n á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ……….…  2020 

o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

SOUKROMÁ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST 

 

Hlava I 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje  

a) podmínky výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, 

b) podmínky dočasného výkonu soukromé bezpečnostní činnosti zahraniční osobou, 

c) podmínky zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, 

d) podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

a  

e) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a dalších orgánů vykonávajících 

státní správu při činnostech podle tohoto zákona. 

  

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

  Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) soukromou bezpečnostní činností podnikání na základě licence podle § 5 až 10, 

b) zajištěním výkonu soukromé bezpečnostní činnosti přímý fyzický výkon činností podle § 5 

až 10, 

c) provozovatelem fyzická osoba nebo obchodní korporace, která je držitelem licence, 
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d) zaměstnancem provozovatele každá fyzická osoba, která pro provozovatele zajišťuje výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti,  

e) registrovanou osobou osoba, která vykonává vybranou bezpečnostní činnost pro vlastní 

potřebu na veřejnosti přístupném místě prostřednictvím svého zaměstnance a je registrována 

ministerstvem, 

f) zaměstnancem registrované osoby každá fyzická osoba v pracovním poměru k registrované 

osobě, která pro ni fyzicky zajišťuje bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejně 

přístupném místě, 

g) obchodní korporací obchodní korporace podle zákona upravujícího právní poměry 

obchodních společností a družstev (dále jen „česká obchodní korporace“) a zahraniční 

právnická osoba, jejíž převažující činností je podnikání (dále jen „zahraniční obchodní 

korporace“), 

h) domovským státem právnické osoby stát, v němž má sídlo, a domovským státem fyzické 

osoby stát, v němž má bydliště,  

i) cenným předmětem umělecké dílo, starožitnost, drahé kovy a kameny a výrobky z nich 

a obdobné věci a  

j) veřejnosti přístupným místem takové místo, kam může kdokoliv bez omezení nebo 

po zaplacení vstupného vstupovat, aniž by byla zjišťována jeho totožnost s výjimkou míst, 

kde je totožnost ověřována podle zákona upravujícího hazardní hry. 

 

Hlava II 

Podmínky výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

Díl 1 

Výkon soukromé bezpečnostní činnosti  

 

Oddíl 1 

Licence 

§ 3 

Licence a její druhy 

(1) Vykonávat soukromou bezpečnostní činnost může jen provozovatel. 

(2) Rozhodnutí o udělení licence vydává ministerstvo na základě písemné žádosti. 

(3) Podle druhu vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti se rozlišují tyto licence: 

a) licence skupiny A - ochrana osoby a majetku,  

b) licence skupiny B - ochrana osob a majetku ve zvláštních případech,  

c) licence skupiny C - služba soukromého detektiva, 
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d) licence skupiny D - převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě převyšující 

5 000 000 Kč (dále jen „převoz věcí mimořádné hodnoty“),  

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

a 

f) licence skupiny F - bezpečnostní poradenství. 

 

 

§ 4 

Doba platnosti licence 

(1) Licence se uděluje na dobu 10 let, pokud žadatel nepožádal o udělení licence na dobu 

kratší. 

(2) Oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost vzniká dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí o udělení licence nebo pozdějším dnem v něm uvedeným.  

(3) Bylo-li rozhodnutí o udělení licence vydáno pro obchodní korporaci, která se povinně 

zapisuje do obchodního rejstříku a není dosud v obchodním rejstříku zapsána, oprávnění 

vykonávat soukromou bezpečnostní činnost nevznikne dříve, než dnem následujícím po dni 

zápisu do tohoto rejstříku nebo pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí o udělení licence. 

 (4) Doba, na kterou je licence udělena, nesmí být zadávací nebo kvalifikační podmínkou 

zadávacího řízení nebo soutěže podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek. 

 

Oddíl 2 

Obsahové náplně licencí 

§ 5 

Ochrana osoby a majetku  

 Ochrana osoby a majetku podle licence skupiny A spočívá v 

a) ochraně osoby, 

b) ochraně majetku, 

c) udržování pořádku v místě konání veřejného shromáždění nebo sportovní, kulturní nebo jiné 

společenské akce, při nichž nelze předpokládat zvýšené nebezpečí ohrožení života nebo 

zdraví osob nebo majetku, 

d) provozu a obsluze zabezpečovacího systému, dohledového a poplachového přijímacího 

centra a vyhodnocování narušení střeženého objektu nebo místa, nebo 

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

doprovodu takového převozu. 
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§ 6 

Ochrana osob a majetku ve zvláštních případech 

Ochrana osob a majetku ve zvláštních případech podle licence skupiny B spočívá 

v činnostech podle § 5 písm. b) až d) zaměřených na objekty a místa, v nichž se současně 

nachází více osob a lze předpokládat zvýšené nebezpečí ohrožení života nebo zdraví osob nebo 

majetku. 

§ 7 

Služba soukromého detektiva 

 Služba soukromého detektiva podle licence skupiny C spočívá v 

a) hledání věci nebo osoby,  

b) získávání informací o osobách, 

c) opatřování informace nebo věci, která slouží k prokázání určité skutečnosti nebo jako 

důkazní prostředek, nebo 

d) zjišťování jednání ohrožujícího obchodní nebo jiné tajemství. 

 

§ 8 

Převoz věcí mimořádné hodnoty 

 Převoz věcí mimořádné hodnoty podle licence skupiny D spočívá v  

a) přepravě věcí mimořádné hodnoty, 

b) ochraně věcí mimořádné hodnoty při jejich přepravě nebo ukládání, 

c) ochraně při doprovodu přepravy věcí mimořádné hodnoty, nebo 

d) ukládání, počítání, ověřování, zpracování, výměně nebo směně hotovosti. 

 

§ 9 

Technická služba 

(1) Technická služba podle licence skupiny E spočívá v 

a) projektování, montáži, kontrole, údržbě, revizi nebo opravě bezpečnostních prvků, 

bezpečnostních zařízení a systémů stanovené bezpečnostní odolnosti nebo klasifikace  

1. otvorových výplní, bezpečnostních úschovných objektů a ostatních mechanických 

zábranných systémů,  

2. poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému,  

3. kamerového dohledového systému,  

4. zabezpečovacího systému sloužícího ke kontrole vstupu,  
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5. dohledového a poplachového přijímacího centra zajišťujícího dálkový přenos 

informace o podezření ze spáchání protiprávního jednání, který může vyvolat zásah 

osoby střežící objekt nebo orgánu veřejné moci, nebo 

6. jiných podobných bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů 

sloužících k ochraně osob a majetku, nebo 

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

podle písmene a). 

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou bezpečnostní odolnost nebo klasifikaci a druhy 

jednotlivých bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů podle odstavce 1, 

jejichž projektování, montáž, kontrola, údržba, revize nebo oprava je technickou službou podle 

tohoto zákona. 

 

§ 10 

Bezpečnostní poradenství 

(1) Bezpečnostní poradenství podle licence skupiny F spočívá  

a) ve školicí, poradenské, analytické a posudkové činnosti, 

b) ve zpracování studií a návrhů bezpečnostních řešení činností stanovených podle tohoto 

zákona a 

c) v činnostech podle písmen a) a b), které přímo souvisí s některým druhem vykonávané 

soukromé bezpečnostní činnosti, nejsou-li prováděny držitelem licence skupiny A až E 

v rámci běžného výkonu nebo zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti podle § 5 

až 9. 

 (2) Bezpečnostním poradenstvím podle tohoto zákona není činnost poradců v oblasti 

krizového řízení, havarijního plánování, požární ochrany, ochrany informací a kybernetické 

bezpečnosti nebo vykonávaná podle jiného právního předpisu. 

 

Oddíl 3 

Dočasný, příležitostný nebo ojedinělý výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

§ 11 

(1) Zahraniční osoba, která nemá bydliště nebo sídlo na území České republiky, může 

vykonávat soukromou bezpečnostní činnost i bez licence, pokud je tato činnost vykonávána 

dočasně, příležitostně nebo ojediněle, vykonává-li obdobnou činnost oprávněně ve svém 

domovském státě.  

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna před tím, než začne vykonávat soukromou 

bezpečnostní činnost na území České republiky, písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu. 

Oznámení vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahuje 
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a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, název, bydliště nebo sídlo, popřípadě 

umístění odštěpného závodu, kde je vykonávána soukromá bezpečnostní činnost, (dále jen 

„odštěpný závod“) v jiném státě než státě sídla nebo v České republice,  

b) doklad osvědčující její oprávnění vykonávat obdobnou činnost ve svém domovském státě, 

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo pobytu a státní občanství osoby, 

která má zajišťovat výkon soukromé bezpečnostní činnosti na území České republiky, 

d) popis soukromé bezpečnostní činnosti, která má být vykonávána,  

e) místo výkonu soukromé bezpečnostní činnosti a 

f) dobu, po kterou má být soukromá bezpečnostní činnost na území České republiky 

vykonávána. 

(3) Dospěje-li ministerstvo na základě  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 písemné žádosti 

o udělení licence podle § 18 nebo 21. Výkon soukromé bezpečnostní činnosti v době od podání 

oznámení podle odstavce 2 do dne doručení výzvy ministerstva 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 ministerstva o udělení licence.  

 

Díl 2 

Podmínky udělení licence a náležitosti žádosti 

§ 12 

Podmínky udělení licence fyzické osobě 

(1) Licence se udělí fyzické osobě, pokud  

a)  dosáhla věku 21 let, 

b)  je plně svéprávná, 

c)  je bezúhonná, 

d)  je odborně způsobilá nebo ustanovila odpovědného zástupce,  

e)  je bezdlužná,  

f) nebylo soudem pravomocně rozhodnuto o způsobu řešení jejího úpadku, a bylo-li o tom 

pravomocně rozhodnuto, uplynuly více než 3 roky od skončení insolvenčního řízení, 

g) v posledních 5 letech před podáním žádosti o udělení licence závažným způsobem nebo 

opakovaně neporušila povinnost stanovenou tímto zákonem,  

h) neohrozila zahraničně politické, bezpečnostní nebo významné ekonomické zájmy České 

republiky, veřejný pořádek nebo bezpečnost osob a majetku a 

i) se na ni nevztahuje zákaz uvedený v § 35 odst. 2. 
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(2) Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) a e) až i) musí splňovat i vedoucí 

odštěpného závodu, je-li zřízen.  

 

§ 13  

Podmínky udělení licence obchodní korporaci se sídlem na území České republiky 

(1) Licence se udělí obchodní korporaci se sídlem na území České republiky, pokud 

a) každá fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, nebo vedoucí odštěpného závodu 

splňuje podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i),  

b) je bezúhonná, 

c) je odborně způsobilá,  

d) je bezdlužná, 

e) nebylo soudem pravomocně rozhodnuto o způsobu řešení jejího úpadku, a bylo-li o tom 

pravomocně rozhodnuto, uplynuly více než 3 roky od skončení insolvenčního řízení, 

f) je doložena totožnost všech jejích společníků nebo členů, ovládajících osob, skutečného 

majitele nebo osoby, která je pomocí svého vlivu v obchodní korporaci schopna 

rozhodujícím významným způsobem ovlivnit chování této obchodní korporace, jde-li 

o ovládanou obchodní korporaci, a 

g) jsou zjištěny údaje o jejím skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci 

skutečných majitelů.  

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) musí splňovat podmínku bezúhonnosti. 

(3) Ministerstvo zjistí údaje podle odstavce 1 písm. g) z evidence údajů o skutečných 

majitelích podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. Pro tyto účely umožní 

Ministerstvo spravedlnosti ministerstvu získat způsobem umožňujícím dálkový přístup 

z evidence skutečných majitelů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů úplný 

výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými 

údaji podle téhož zákona. 

(4) Nelze-li zjistit skutečného majitele postupem podle odstavce 3, vyzve ministerstvo 

žadatele o udělení licence k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných 

majitelích nebo k čestnému prohlášení, ve kterém uvede identifikační údaje všech svých 

skutečných majitelů. 
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§ 14 

Podmínky udělení licence založené české obchodní korporaci 

(1) Licence se udělí české obchodní korporaci, která byla založena a není dosud zapsána 

v obchodním rejstříku, na základě žádosti osoby nebo osob, které jsou oprávněny podat návrh 

na její zápis do obchodního rejstříku, pokud  

a) je doložena totožnost zakladatelů, neplyne-li ze zakladatelského právního jednání, 

b) je doložena totožnost osoby, která ji bude ovládat, bude-li po svém vzniku ovládána, 

c) je přiloženo čestné prohlášení žadatele nebo žadatelů, ve kterém jsou uvedeny identifikační 

údaje všech osob, které se stanou zápisem do obchodního rejstříku jejími skutečnými 

majiteli, a 

d) jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2. 

(2) Ten, kdo se má zápisem české obchodní korporace do obchodního rejstříku stát 

členem jejího statutárního orgánu, musí splňovat podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až 

c) a e) až i).  

 

§ 15 

Podmínky udělení licence zahraniční obchodní korporaci 

(1) Licence se udělí zahraniční obchodní korporaci, pokud splňuje podmínky uvedené 

v § 13 odst. 1 písm. a) až e). 

(2) Podmínky uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) musí splňovat vedoucí 

odštěpného závodu umístěného nebo majícího sídlo na území České republiky, je-li zřízen.  

 

§ 16 

Odborná způsobilost obchodní korporace 

Obchodní korporace je odborně způsobilá, pokud splňuje podmínku odborné způsobilosti 

alespoň 1 člen jejího statutárního orgánu nebo ustanovený odpovědný zástupce. 

 

§ 17 

Odpovědný zástupce 

(1) Provozovatel může vykonávat soukromou bezpečnostní činnost prostřednictvím 

ustanoveného odpovědného zástupce.  

(2) Odpovědným zástupcem lze ustanovit fyzickou osobu, která splňuje podmínky 

uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až d) a g) až i) a je v základním pracovněprávním vztahu 

s postavením vedoucího zaměstnance k žadateli o udělení licence nebo provozovateli. 
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(3) Podmínka základního pracovněprávního vztahu s postavením vedoucího zaměstnance 

k žadateli o udělení licence nebo provozovateli uvedená v odstavci 2 se nepoužije, má-li být 

odpovědným zástupcem  

a) člen statutárního orgánu žadatele o udělení licence nebo provozovatele, 

b) společník žadatele o udělení licence nebo provozovatele na základě smlouvy s obchodní 

společností o ustanovení odpovědného zástupce; jde-li o družstvo, člen družstva, který je 

v pracovním poměru k tomuto družstvu, nebo 

c) manžel nebo registrovaný partner žadatele o udělení licence nebo provozovatele na základě 

svého písemného souhlasu. 

(4) Nikdo nesmí vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než 1 provozovatele; 

to neplatí, jestliže provozovatelé tvoří koncern. 

(5) Odpovědným zástupcem provozovatele, který je obchodní korporací, nemůže být člen 

dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této obchodní korporace nejde-li o člena správní 

rady.  

 

Náležitosti žádosti o udělení licence 

§ 18 

(1) Fyzická osoba v žádosti o udělení licence vedle obecných náležitostí žádosti podle 

správního řádu uvede 

a) umístění odštěpného závodu, je-li zřízen, 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a státní občanství 

vedoucího odštěpného závodu, 

c) skupinu licence, o kterou žádá,  

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

e) den, od kterého má vzniknout oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost. 

(2) Fyzická osoba k žádosti o udělení licence připojí 

a) doklad prokazující její odbornou způsobilost, pokud nemá vykonávat soukromou 

bezpečnostní činnost prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, 

b) čestné prohlášení potvrzující její bezúhonnost, 

c) doklad prokazující její bezúhonnost podle § 37 odst. 2 a 3 a 

d) doklad prokazující její bezdlužnost. 

(3) Fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce, v žádosti také uvede jméno, 

popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu odpovědného zástupce. Dále 

k žádosti připojí doklady a čestné prohlášení uvedené v odstavci 2 týkající se odpovědného 

zástupce. 
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§ 19 

(1) Obchodní korporace se sídlem na území České republiky v žádosti o udělení licence 

vedle obecných náležitostí žádosti podle správního řádu uvede 

a)  umístění odštěpného závodu, je-li zřízen, 

b)  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a státní občanství 

fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu, popřípadě vedoucím odštěpného 

závodu, 

c)  skupinu licence, o kterou žádá,  

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

e)  den, od kterého má vzniknout oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost. 

(2) Obchodní korporace se sídlem na území České republiky k žádosti o udělení licence 

připojí doklady a čestné prohlášení uvedené v § 18 odst. 2 týkající se fyzické osoby, která je 

členem statutárního orgánu obchodní korporace, popřípadě vedoucím odštěpného závodu, 

doklad prokazující její bezúhonnost a potvrzení prokazující její bezdlužnost. 

 (3) Obchodní korporace se sídlem na území České republiky, která ustanoví 

odpovědného zástupce, v žádosti uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození 

a adresu místa pobytu odpovědného zástupce. Dále k žádosti připojí doklady a čestné 

prohlášení uvedené v § 18 odst. 2 týkající se odpovědného zástupce. 

 

§ 20 

(1) Žadatel o udělení licence pro založenou českou obchodní korporaci v žádosti 

o udělení licence vedle obecných náležitostí žádosti podle správního řádu uvede 

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

b)  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a státní občanství 

osoby, která se má stát členem statutárního orgánu, 

c)  skupinu licence, o kterou žádá, 

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

e)  den, od kterého má vzniknout oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost.  

(2) Žadatel k žádosti o udělení licence připojí zakladatelské právní jednání, popřípadě 

další doklady prokazující založení české obchodní korporace, doklady a čestné prohlášení 

uvedené v § 18 odst. 2 týkající se fyzické osoby, která se má stát členem statutárního orgánu 

české obchodní korporace, a dále doklad prokazující, že česká obchodní korporace bude 

splňovat po svém vzniku odbornou způsobilost. 

(3) Má-li mít česká obchodní korporace odpovědného zástupce, v žádosti uvede žadatel 

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu osoby, která má být 
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odpovědným zástupcem. Dále k žádosti připojí doklady a čestné prohlášení uvedené v § 18 

odst. 2 týkající se odpovědného zástupce. 

§ 21 

(1) Zahraniční obchodní korporace v žádosti o udělení licence vedle obecných náležitostí 

žádosti podle správního řádu uvede 

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

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a státní občanství 

osoby, která je členem statutárního orgánu, popřípadě vedoucím odštěpného závodu, 

c) skupinu licence, o kterou žádá, 

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

e) den, od kterého má vzniknout oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost.  

 (2) Zahraniční obchodní korporace k žádosti o udělení licence připojí doklady a čestné 

prohlášení uvedené v § 18 odst. 2 týkající se fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu 

obchodní korporace, popřípadě vedoucím odštěpného závodu.  

(3) Zahraniční obchodní korporace v žádosti uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, 

datum narození a adresu místa pobytu osoby, která se má stát odpovědným zástupcem. Dále 

k žádosti připojí doklady a čestné prohlášení uvedené v § 18 odst. 2 týkající se této osoby. 

(4) Zahraniční obchodní korporace po udělení licence zapíše sebe, svůj závod nebo 

odštěpný závod do obchodního rejstříku, pokud nejsou dosud do obchodního rejstříku zapsány. 

  

Díl 3 

Řízení 

§ 22 

Postup v řízení 

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení licence do 90 dnů ode dne podání žádosti. 

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu po zahájení řízení vyžádá informaci 

zpravodajských služeb a vyjádření Policie České republiky, zda fyzická osoba uvedená v § 12, 

§ 13 odst. 1 písm. a), f) a g) a v § 14 odst. 2, fyzická osoba zahraniční obchodní korporace podle 

§ 15 odst. 1 a dále odpovědný zástupce a vedoucí odštěpného závodu, je-li některý z nich 

v žádosti uveden, splňuje podmínku pro udělení licence uvedenou v § 12 odst. 1 písm. h). 

(3) Z informace zpravodajských služeb a vyjádření Policie České republiky musí být 

zřejmé, zda osoba podle odstavce 2 splňuje podmínku pro udělení licence uvedenou v § 12 

odst. 1 písm. h). Pokud se Policie České republiky nevyjádří nebo zpravodajské služby 

nepředají informaci do 45 dnů ode dne podání žádosti ministerstva, rozhodne ministerstvo 

na základě vlastních poznatků.  
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§ 23 

Zamítnutí žádosti 

Ministerstvo žádost o udělení licence zamítne, jestliže  

a) žadatel nesplňuje podmínky pro udělení licence, nebo 

b) na základě předané informace nebo vyjádření podle § 22 nebo na základě vlastních poznatků 

je důvodná obava, že by udělením licence došlo k závažnému ohrožení zahraničně 

politických, bezpečnostních nebo významných ekonomických zájmů České republiky, 

veřejného pořádku nebo bezpečnosti osob a majetku. 

 

§ 24 

Náležitosti licence 

Rozhodnutí o udělení licence mimo náležitosti stanovené pro rozhodnutí správním řádem 

obsahuje 

a) dobu, na kterou je licence udělena, 

b) skupinu licence vydané provozovateli,  

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu odpovědného 

zástupce, je-li ustanoven, a 

d) den, od kterého vznikne oprávnění vykonávat soukromou bezpečnostní činnost, nevznikne-

li toto oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nebo dnem 

následujícím po dni zápisu do obchodního rejstříku.  

 

Díl 4 

Postup po udělení licence 

§ 25 

Oznamovací povinnost 

(1) Provozovatel je povinen ministerstvu bez zbytečného odkladu oznámit  

a) změny skutečností uvedených v žádosti o udělení licence, které písemně doloží; to neplatí 

v případě změn údajů, které jsou veřejně zjistitelné, 

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

licence,  

c) den ukončení činnosti odpovědného zástupce nebo návrh na ustanovení nového 

odpovědného zástupce, nebo 

d) den ukončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 
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 (2) Oznámení o ukončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti podle odstavce 1 

písm. d) nelze podat v průběhu kontroly prováděné orgánem dozoru nebo v průběhu správního 

řízení zahájeného z moci úřední. 

 

§ 26 

Změna licence 

(1) Ministerstvo rozhodne o změně rozhodnutí o udělení licence na základě písemné 

žádosti provozovatele a po doložení změny skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení 

licence.  

(2) Ministerstvo rozhodne z moci úřední o změně rozhodnutí o udělení licence, pokud se 

jedná o změny již zapsané v základních registrech podle zákona upravujícího základní registry 

nebo v informačním systému evidence obyvatel podle zákona upravujícího evidenci obyvatel, 

pokud je provozovatel občanem České republiky, nebo v informačním systému cizinců podle 

zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, pokud je provozovatel cizincem.  

 

§ 27 

Pozastavení právních účinků licence 

(1) Provozovatel, který nemůže vykonávat soukromou bezpečnostní činnost sám a jehož 

odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci, přestane splňovat některou z podmínek 

stanovených pro výkon této funkce nebo vyjde najevo, že takovou podmínku nesplňuje, musí 

ve lhůtě do 3 měsíců písemně požádat ministerstvo o schválení nového odpovědného zástupce. 

(2) Provozovatel může do doby nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o změně 

odpovědného zástupce činit jen bezodkladné úkony, jejichž cílem je plnění povinností 

vyplývajících z uzavřených smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

(3) Nesplní-li provozovatel povinnost uvedenou v odstavci 1, ministerstvo rozhodne 

o pozastavení právních účinků licence až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o změně 

odpovědného zástupce. 

(4) Po dobu pozastavení právních účinků licence nesmí provozovatel uzavřít novou 

smlouvu o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti; může činit jen bezodkladné 

úkony, jejichž cílem je plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv o zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti. 

(5) Ministerstvo rozhodne o změně odpovědného zástupce do 90 dnů ode dne podání 

žádosti. 
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§ 28 

Pokračování ve výkonu soukromé bezpečnostní činnosti   

(1) Zemře-li provozovatel nebo je-li prohlášen za mrtvého, může být pokračováno 

ve výkonu soukromé bezpečnostní činnosti jen za podmínek stanovených v § 13 zákona 

o živnostenském podnikání. 

(2) Pro fúzi nebo rozdělení obchodní korporace a pro převod jmění na společníka se 

přiměřeně použije § 14 zákona o živnostenském podnikání. 

 

§ 29 

Zánik licence a odnětí licence 

(1) Licence zaniká  

a) uplynutím doby, na kterou byla udělena, 

b) dnem ukončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti uvedeným v oznámení 

provozovatele podle § 25 odst. 1 písm. d),  

c) dnem zániku jejího držitele, dnem úmrtí jejího držitele nebo dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu o prohlášení jejího držitele za mrtvého, pokud není ve výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti pokračováno podle § 28, 

d) uplynutím lhůty 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence, pokud 

byla licence udělena pro osobu, která se povinně zapisuje do obchodního rejstříku, a v této 

lhůtě nebyl podán návrh na její zápis do obchodního rejstříku, 

e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis osoby, pro niž byla 

licence udělena, do obchodního rejstříku, 

f) uplynutím 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o odmítnutí návrhu 

na zápis osoby, pro niž byla licence udělena, do obchodního rejstříku, není-li v této lhůtě 

podán nový návrh na zápis, nebo 

g) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence. 

(2) Ministerstvo rozhodne o odnětí licence, jestliže provozovatel 

a) přestal splňovat některou z podmínek pro udělení licence nebo nesplňuje podmínku pro 

výkon soukromé bezpečnostní činnosti; to neplatí pro případ ustanovení nového 

odpovědného zástupce podle § 27 odst. 1,  

b) závažným způsobem ohrozí zahraničně politické, bezpečnostní nebo významné ekonomické 

zájmy České republiky, veřejný pořádek nebo bezpečnost osob a majetku, nebo 

c) závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnost stanovenou tímto zákonem.     

(3) Za opakované porušení povinnosti se považuje porušení povinnosti nejméně dvakrát 

během 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
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§ 30 

Udělení nové licence 

(1) O udělení nové licence může provozovatel požádat nejdříve 6 měsíců před uplynutím 

doby, na kterou byla dosavadní licence udělena. 

(2) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení nové licence do 90 dnů ode dne podání 

žádosti. 

(3) Pokud ministerstvo rozhodlo o odnětí licence podle § 29 odst. 2, může fyzická osoba 

nebo obchodní korporace požádat o udělení nové licence po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o odnětí licence.  

(4) Rozhodne-li ministerstvo o odnětí licence na základě pravomocného rozhodnutí 

o úpadku provozovatele, může fyzická osoba nebo obchodní korporace požádat o udělení nové 

licence po uplynutí 3 let od skončení insolvenčního řízení. 

 

§ 31 

Povinnosti po zániku licence  

(1) Každý, kdo nakládá s majetkem provozovatele používaným při výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti, je po zániku licence povinen vedle ochrany takového majetku s péčí 

řádného hospodáře zajistit také ochranu dokumentů souvisejících s výkonem soukromé 

bezpečnostní činnosti před ztrátou, zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. 

(2) Po zániku licence provozovatel postupuje tak, aby došlo bez zbytečného odkladu 

k ukončení závazků ze smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, a vypořádá se 

s objednatelem. Do doby zániku závazků ze smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

je provozovatel oprávněn vykonávat soukromou bezpečnostní činnost pouze v nezbytném 

rozsahu; po tuto dobu se považuje za provozovatele podle tohoto zákona.  

(3) Po zániku licence provozovatel, a není-li provozovatele, ten, kdo vypořádává práva 

a povinnosti provozovatele, zajistí likvidaci osobních údajů, pokud pominul účel pro jejich 

zpracování. 

 

§ 32 

Zasílání stejnopisů rozhodnutí některým orgánům veřejné moci 

(1) Ministerstvo zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o udělení licence, 

o změně licence, o pozastavení právních účinků licence nebo o odnětí licence místně 

příslušnému správci daně z příjmů provozovatele, a je-li provozovatel fyzickou osobou, také 

místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 15 dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí.  
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(2) Ministerstvo zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o udělení licence, 

o zamítnutí žádosti o udělení licence, o pozastavení právních účinků licence nebo o odnětí 

licence zpravodajským službám, Policii České republiky a Národnímu bezpečnostnímu úřadu 

do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.  

 

Díl 5 

Další podmínky výkonu soukromé bezpečnostní činnosti  

§ 33 

Výkon a zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Provozovatel může vykonávat soukromou bezpečnostní činnost sám nebo 

prostřednictvím jiného provozovatele. 

(2) Provozovatel může zajišťovat výkon soukromé bezpečnostní činnosti sám nebo 

prostřednictvím zaměstnance provozovatele nebo osoby uvedené v § 17 odst. 3.  

 

§ 34 

Obecné podmínky zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, musí být 

a) starší 18 let, 

b) plně svéprávná, 

c) bezúhonná a 

d) odborně způsobilá k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

(2) Zaměstnanec provozovatele nebo osoba uvedená v § 17 odst. 3, kteří nejsou odborně 

způsobilí k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti podle odstavce 1 písm. d), mohou 

zajišťovat výkon soukromé bezpečnostní činnosti na základě předem zpracovaného písemného 

plánu přípravy a pod stálým dohledem fyzické osoby, která je odborně způsobilá k zajištění 

výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 musí podmínku odborné způsobilosti k zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti splnit do 3 měsíců od vzniku základního pracovněprávního 

vztahu. 
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Bezúhonnost  

§ 35 

(1) Za bezúhonného se nepovažuje ten, 

a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by 

nebyl odsouzen, 

b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo 

bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání pro 

úmyslný trestný čin a dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, že se osvědčil, ani se nemá 

za to, že se osvědčil, nebo 

c) komu soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, která souvisí s výkonem nebo zajištěním 

výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

(2) Za bezúhonného se nepovažuje také ten, kdo byl provozovatelem nebo jako člen 

statutárního orgánu, vedoucí odštěpného závodu nebo odpovědný zástupce vykonával činnost 

u provozovatele v době, kdy nastala skutečnost, na základě které rozhodlo ministerstvo o odnětí 

licence podle § 29 odst. 2 písm. b) nebo c); taková osoba nesmí být po dobu 5 let ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o odnětí licence provozovatelem nebo vykonávat činnost člena 

statutárního orgánu, vedoucího odštěpného závodu nebo odpovědného zástupce. 

 

§ 36 

Vedoucí odštěpného závodu, zaměstnanec provozovatele nebo osoba uvedená v § 17 

odst. 3, kteří zajišťují výkon soukromé bezpečnostní činnosti, jsou povinni písemně oznámit 

provozovateli, že jim bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu nebo proti nim bylo 

zahájeno trestní stíhání zakládající možnou ztrátu bezúhonnosti do 15 dnů ode dne sdělení 

podezření ze spáchání trestného činu nebo zahájení trestního stíhání. Osoba uvedená ve větě 

první bez zbytečného odkladu informuje provozovatele o pravomocném skončení trestního 

řízení. 

 

§ 37 

  (1) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si vyžádá 

ministerstvo. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 

trestů se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Státní občan České republiky, který se zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě 

po dobu delší než 6 měsíců mimo území Evropské unie, je povinen předložit doklad obdobný 

výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se zdržoval, který nesmí být starší 

než 6 měsíců. 

(3) Cizinec je povinen předložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů 

vydaný státem, jehož je státním občanem, jakož i státy, v nichž se zdržoval v posledních 
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3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, který nesmí být starší než 6 měsíců. Cizinec, 

který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl 

adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může předložit místo dokladu obdobného 

výpisu z evidence Rejstříku trestů výpis z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, 

které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.  

(4) Nemůže-li státní občan České republiky nebo cizinec doklad obdobný výpisu 

z evidence Rejstříku trestů předložit, protože příslušný stát takový doklad nevydává, předloží 

čestné prohlášení, které nesmí být starší než 3 měsíce, ve kterém uvede, že v zahraničí nenastaly 

skutečnosti podle § 35 odst. 1, pro které nemůže být považován za bezúhonného. 

(5) V případě, že obchodní korporace nemá sídlo na území České republiky, předloží 

doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém má sídlo; nemůže-

li jej předložit, protože stát takový doklad nevydává, předloží čestné prohlášení, které nesmí 

být starší než 3 měsíce, ve kterém uvede, že v zahraničí nenastaly skutečnosti podle § 35 odst. 1, 

pro které nemůže být považována za bezúhonnou. 

 

§ 38 

Bezdlužnost 

(1) Za bezdlužného se považuje ten, kdo nemá evidován nedoplatek, s výjimkou 

nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady 

na splátky, 

a) u orgánů Finanční správy České republiky, 

b) u orgánů Celní správy České republiky, 

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

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

zaměstnanosti. 

(2) Bezdlužnost se prokazuje potvrzením příslušných orgánů podle odstavce 1. 

 

§ 39 

Společné ustanovení k předkládaným dokladům, čestným prohlášením, oznámením 

nebo potvrzením  

(1) Pokud z tohoto zákona vyplývá povinnost předložit doklad, čestné prohlášení, 

oznámení nebo potvrzení prokazující určité skutečnosti, rozumí se tím jejich předložení spolu 

s překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu tlumočníků, 

pokud nebyly vydány v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech 

předkládaných písemností, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. 
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(2) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným 

do seznamu tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle 

odstavce 1 se nevztahuje na písemnosti předložené občanem členského státu Evropské unie 

nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské 

činnosti v členském státu Evropské unie nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána, pokud je zaručena vzájemnost, nejsou-li pochybnosti o správnosti 

překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. 

(3) Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky vykonávat 

soukromou bezpečnostní činnost a která má podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 

České republiky povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k žádosti 

o udělení licence takové povolení k pobytu doložit; tato povinnost se nevztahuje na zahraniční 

fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky vykonávat soukromou bezpečnostní 

činnost prostřednictvím odštěpného závodu. 

 

§ 40 

Zdravotní způsobilost   

(1) Pokud je pro zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti vyžadována zdravotní 

způsobilost, postupuje se při jejím posuzování a vydávání lékařských posudků o zdravotní 

způsobilosti k zajištění výkonu soukromé bezpečností činnosti podle zákona o specifických 

zdravotních službách. 

(2) Zjistí-li poskytovatel zdravotních služeb u provozovatele, který je fyzickou osobou 

a současně zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, pro kterou musí být zdravotně 

způsobilý, nebo u osoby uvedené v § 17 odst. 3, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní 

činnosti, pro kterou musí být zdravotně způsobilá, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti 

k takové činnosti, informuje o této skutečnosti neprodleně ministerstvo. 

 

§ 41 

Fyzická zdatnost 

(1) Zaměstnanec provozovatele a provozovatel nebo osoba uvedená v § 17 odst. 3, kteří 

zajišťují výkon soukromé bezpečnostní činnosti, musí být k zajištění výkonu některých těchto 

činností fyzicky zdatní. 

 (2) Nesplní-li zaměstnanec provozovatele nebo provozovatel nebo osoba uvedená 

v § 17 odst. 3, kteří zajišťují výkon soukromé bezpečnostní činnosti, podmínku fyzické 

zdatnosti, nesmí nadále zajišťovat výkon takové činnosti nebo musí být převedeni k zajištění 

soukromé bezpečnostní činnosti, kde fyzická zdatnost není vyžadována nebo je stanoveným 

bodovým hodnocením vyžadována nižší úroveň fyzické zdatnosti. 
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(3) Ověření fyzické zdatnosti osoby k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

zajistí provozovatel u osoby, která je držitelem živnostenského oprávnění v předmětu 

podnikání „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“ podle přílohy č. 2 zákona 

o živnostenském podnikání a která svůj záměr ověřovat fyzickou zdatnost oznámí písemně 

ministerstvu. 

(4) Termín a přesné místo ověření fyzické zdatnosti oznámí osoba uvedená v odstavci 3 

ministerstvu nejméně 15 dnů přede dnem jeho konání.  

(5) O ověření fyzické zdatnosti vydá osoba uvedená v odstavci 3 písemné osvědčení, 

ve kterém uvede získané bodové hodnocení. Osoba uvedená v odstavci 3 zašle ministerstvu 

do desátého dne kalendářního měsíce seznam osob, u kterých byla v předcházejícím 

kalendářním měsíci ověřena fyzická zdatnost, a dosažené celkové bodové hodnocení každé 

osoby, která se takového ověření zúčastnila. 

(6) Evidenci osob oprávněných k ověření fyzické zdatnosti podle odstavce 3 vede 

ministerstvo. 

 

§ 42 

Odborná způsobilost k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Provozovatel, je-li fyzickou osobou, člen statutárního orgánu, vedoucí odštěpného 

závodu nebo odpovědný zástupce je odborně způsobilý k výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti ochrana osoby a majetku, služba soukromého detektiva nebo převoz věcí mimořádné 

hodnoty, jestliže  

a) dosáhl vysokoškolského vzdělání a má alespoň 1 rok praxe ve výkonu této činnosti, 

b) dosáhl vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou a má 

alespoň 2 roky praxe ve výkonu této činnosti, nebo 

c) je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace odpovídajícího stanoveného zaměření 

vydaného podle zákona upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání zařízením 

autorizovaným ministerstvem a má alespoň 4 roky praxe ve výkonu této činnosti. 

(2) Provozovatel, je-li fyzickou osobou, člen statutárního orgánu, vedoucí odštěpného 

závodu nebo odpovědný zástupce je odborně způsobilý k výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti ochrana osob a majetku ve zvláštních případech, jestliže  

a) dosáhl vysokoškolského vzdělání a má alespoň 3 roky praxe ve výkonu této činnosti, 

b) dosáhl vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou a má 

alespoň 4 roky praxe ve výkonu této činnosti, nebo 

c) je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace odpovídajícího stanoveného zaměření 

vydaného podle zákona upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání zařízením 

autorizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a má alespoň 5 roků praxe 

ve výkonu této činnosti. 
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(3) Provozovatel, je-li fyzickou osobou, člen statutárního orgánu, vedoucí odštěpného 

závodu nebo odpovědný zástupce je odborně způsobilý k výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti technická služba, jestliže 

a) dosáhl vysokoškolského vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání a má alespoň 1 rok praxe 

ve výkonu této činnosti, 

b) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má alespoň 2 roky praxe ve výkonu této 

činnosti,  

c) dosáhl středního vzdělání s výučním listem a má alespoň 3 roky praxe ve výkonu této 

činnosti, nebo 

d) je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace odpovídajícího stanoveného zaměření 

vydaného podle zákona upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání zařízením 

autorizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, 

do jehož působnosti patří odvětví, v němž je technická služba provozována, a má alespoň 4 

roky praxe ve výkonu této činnosti. 

(4) Provozovatel, je-li fyzickou osobou, člen statutárního orgánu, vedoucí odštěpného 

závodu nebo odpovědný zástupce je odborně způsobilý k výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti bezpečnostní poradenství, jestliže dosáhl 

a) vysokoškolského vzdělání a má alespoň 3 roky praxe ve výkonu této činnosti, 

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

c) středního vzdělání s maturitní zkouškou a má alespoň 7 let praxe ve výkonu této činnosti.  

(5) Praxí pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti se rozumí také doba trvání 

živnostenského oprávnění pro provozování živnosti 

a) „Ostraha majetku a osob“ nebo doba, po kterou osoba v základním pracovněprávním vztahu 

k provozovateli nebo osoba uvedená v § 17 odst. 3 vykonávala bezpečnostní činnost pro 

držitele živnostenského oprávnění pro provozování živnosti „Ostraha majetku a osob“, 

b) „Služby soukromých detektivů“ nebo doba, po kterou osoba v základním pracovněprávním 

vztahu k provozovateli nebo osoba uvedená v § 17 odst. 3 vykonávala bezpečnostní činnost 

pro držitele živnostenského oprávnění pro provozování živnosti „Služby soukromých 

detektivů“, nebo 

c) „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ nebo doba, po kterou osoba 

v základním pracovněprávním vztahu k provozovateli nebo osoba uvedená v § 17 odst. 3 

vykonávala bezpečnostní činnost pro držitele živnostenského oprávnění  pro 

provozování  živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. 
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§ 43 

Odborná způsobilost dalších osob k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Zaměstnanec provozovatele nebo osoba uvedená v § 17 odst. 3, která zajišťuje výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti, jsou odborně způsobilí k zajištění výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, ochrana osob a majetku ve zvláštních 

případech, služba soukromého detektiva, převoz věcí mimořádné hodnoty nebo technická 

služba, jestliže dosáhli alespoň 

a) středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo 

b) základního vzdělání a jsou držiteli osvědčení o získání profesní kvalifikace odpovídajícího 

zaměření vydaného podle zákona upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

zařízením autorizovaným ministerstvem.  

 (2) Zaměstnanec provozovatele nebo osoba uvedená v § 17 odst. 3, která zajišťuje výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti, jsou odborně způsobilí k zajištění výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti bezpečnostní poradenství, jestliže dosáhli alespoň středního vzdělání 

s maturitní zkouškou. 

 

§ 44 

Společné ustanovení k odborné způsobilosti 

(1) Podmínku délky praxe  pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby 

a majetku nebo ochrana osob a majetku ve zvláštních případech podle § 42 odst. 2 splňuje také 

ten, kdo vykonával službu ve služebním poměru v Policii České republiky, Vojenské policii, 

zpravodajských službách, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Vězeňské službě České 

republiky nebo Celní správě České republiky, vykonával službu ve služebním poměru vojáka 

z povolání v ozbrojených silách České republiky nebo práci strážníka obecní policie, byla-li 

činnost vykonávaná ve služebním nebo pracovním poměru stejná nebo obdobná soukromé 

bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo ochrana osob a majetku ve zvláštních 

případech a služba nebo výkon práce byly prováděny nepřetržitě alespoň po dobu 5 let. 

(2) Podmínku délky praxe  pro výkon soukromé bezpečnostní činnosti služba 

soukromého detektiva, převoz věcí mimořádné hodnoty, technická služba a bezpečnostní 

poradenství splňuje také ten, kdo vykonával službu ve služebním poměru v Policii České 

republiky, Vojenské policii, zpravodajských službách nebo Generální inspekci bezpečnostních 

sborů, byla-li činnost vykonávaná ve služebním poměru stejná nebo obdobná soukromé 

bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva, převoz věcí mimořádné hodnoty, technická 

služba nebo bezpečnostní poradenství a tato služba byla vykonávaná nepřetržitě alespoň 

po dobu 10 let. 
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§ 45 

Zmocňovací ustanovení ke zdravotní způsobilosti, fyzické zdatnosti a odborné 

způsobilosti při zajištění soukromé bezpečnostní činnosti 

Ministerstvo stanoví vyhláškou  

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

k zajištění výkonu jednotlivých druhů soukromé bezpečnostní činnosti, 

b) druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek, včetně rozsahu odborných vyšetření, postupy 

při jejich zajišťování a provádění, případy, kdy se nevyžaduje výpis ze zdravotnické 

dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 

lékařství pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti, náležitosti žádosti o provedení 

lékařské prohlídky a náležitosti lékařského posudku,  

c) cviky a bodové hodnoty cviků vytrvalosti, rychlosti a síly pro ověření fyzické zdatnosti osoby 

zajišťující výkon vybrané soukromé bezpečnostní činnosti a způsob a četnost ověřování 

a výsledného vyhodnocení fyzické zdatnosti, 

d) výši úhrady za ověření fyzické zdatnosti, která je příjmem osoby, která ověření fyzické 

zdatnosti provede; výše úhrady musí být stanovena tak, aby pokrývala veškeré náklady této 

osoby spojené s ověřením fyzické zdatnosti a přiměřený zisk, 

e) vzor písemného oznámení osoby podle § 41 odst. 3, která hodlá ověřovat fyzickou zdatnost 

osoby k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti,  

f) vzor osvědčení o fyzické zdatnosti osoby k zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, 

g) přehled profesních kvalifikací odpovídajícího stanoveného zaměření nezbytných pro udělení 

licence podle § 42 odst. 1 písm. c), § 42 odst. 2 písm. c) a § 42 odst. 3 písm. d),  

h) přehled pracovních činností při zajištění výkonu jednotlivých druhů soukromých 

bezpečnostních činností,  

i) rozdělení těchto pracovních činností do příslušných kategorií a  

j) dobu praxe v jednotlivých kategoriích. 
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Díl 6 

Zvláštní ustanovení o výkonu některých soukromých bezpečnostních činností 

 

Opatření a povinnosti osoby při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti  

§ 46 

 (1) Osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, může zabránit rušiteli 

zájmu chráněného provozovatelem v jeho konání pouze v případech, kdy to umožňuje jiný 

právní předpis1) a za podmínek v něm stanovených. 

(2) Osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby 

a majetku, ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné 

hodnoty, může v případě objektu nebo místa, které jsou zřetelně označeny jako střežený objekt 

nebo místo, na základě podmínek stanovených objednatelem ve smlouvě o zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti nebo jím stanoveného pokynu požádat osobu vstupující 

do střeženého objektu nebo místa nebo z něj vystupující, aby 

a) do něj nevstupovala, setrvala v něm nebo jej opustila, 

b) odůvodnila svoji přítomnost v něm,  

c) odevzdala věc, kterou má u sebe nebo na sobě a zároveň existuje důvodné podezření, že se 

jedná o věc získanou protiprávním jednáním souvisejícím se střeženým objektem nebo 

místem, nebo  

d) odevzdala věc, u které existuje důvodné podezření, že může střežený objekt nebo místo nebo 

osoby, které se zde zdržují, ohrozit. 

(3) Pokud osoba vstupující do střeženého objektu nebo místa nebo z něj vystupující 

žádosti osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti podle odstavce 2 písm. c) 

nebo d), nevyhoví, může se tato osoba přesvědčit, zda osoba vstupující do střeženého objektu 

nebo místa nebo z něj vystupující nemá takovou věc u sebe nebo na sobě, a takovou věc jí 

odebrat. Odevzdaná nebo odebraná věc se bez zbytečného odkladu předá příslušnému orgánu 

veřejné moci. 

(4) Osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby 

a majetku nebo ochrana osob a majetku ve zvláštních případech, může při vzniku mimořádné 

události ve střeženém objektu nebo místě do příjezdu základních složek integrovaného 

záchranného systému zakázat nebo omezit vstup jiných osob nebo nařídit, aby střežený objekt 

nebo místo opustily osoby, jejichž přítomnost není na místě potřebná, popřípadě jim stanovit 

i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. Rovněž může 

požádat toho, kdo se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázal svoji totožnost. 

Po příjezdu základních složek integrovaného záchranného systému osoba uvedená ve větě první 

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

zákoníku, § 14 a § 2905 až 2907 občanského zákoníku, § 76 odst. 2 trestního řádu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPAB4WGH)



25 

 

neprodleně informuje osobu odpovědnou za řízení součinnosti těchto složek na místě nasazení 

o provedených opatřeních.  

 

§ 47 

 

(1) Osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, se může přesvědčit, 

zda osoba přistižená na místě trestného činu nebo v jeho okolí, kterou omezuje na osobní 

svobodě podle trestního řádu, u sebe nemá zbraň. V případě zjištění takové zbraně ji zajistí 

a osobu a zbraň předá bez zbytečného odkladu Policii České republiky. Zbraní se rozumí 

cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. 

(2) Na místě, kde došlo k jednání, které vykazuje znaky trestného činu, přestupku nebo 

pracovního úrazu, je osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, povinna 

počínat si tak, aby neztížila řádné objasnění věci. 

(3) Osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně kritické 

infrastruktury, může požádat o prokázání totožnosti každého, kdo se ve střeženém objektu nebo 

místě zdržuje. 

(4) Osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby 

a majetku, ochrana osob a majetku ve zvláštních případech, služba soukromého detektiva nebo 

převoz věcí mimořádné hodnoty, je oprávněna používat k zajištění výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti psa, pokud je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci psovod 

bezpečnostní služby podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. K výkonu soukromé bezpečnostní činnosti lze použít pouze psa, jehož způsobilost 

k této činnosti byla ověřena.  

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob  ověřování způsobilosti psa pro 

použití při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

 

§ 48 

Povinnosti provozovatele při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby 

a majetku, ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí 

mimořádné hodnoty 

(1) Provozovatel při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, 

ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty je 

povinen vést seznam 

a) osob, které zajišťují výkon soukromé bezpečnostní činnosti ve vztahu k jednotlivým 

střeženým objektům nebo místům, chráněným osobám nebo střeženému majetku, a 
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b) událostí, při kterých dojde k narušení střeženého objektu nebo místa, k útoku na chráněnou 

osobu nebo střežený majetek nebo k zásahu osoby, která zajišťuje výkon soukromé 

bezpečnostní činnosti. 

(2) Provozovatel zpřístupní nebo poskytne seznamy vedené podle odstavce 1 objednateli 

v rozsahu uzavřené smlouvy o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti. 

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

 

§ 49 

Omezení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku 

nebo ochrana osob a majetku ve zvláštních případech  

(1) Vykonávat soukromou bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku nebo ochrana 

osob a majetku ve zvláštních případech lze pouze se souhlasem chráněné osoby, jejího 

zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě ochrany majetku lze tuto činnost vykonávat 

v souladu s pověřením od vlastníka, oprávněného držitele nebo uživatele střeženého objektu, 

věci nebo místa, jiné vlastníkem, oprávněným držitelem nebo uživatelem určené osoby nebo 

jiné k tomu oprávněné osoby. 

(2) Při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo ochrana 

osob a majetku ve zvláštních případech si nesmí osoba, která zajišťuje výkon soukromé 

bezpečnostní činnosti, žádným způsobem zakrývat obličej. 

 

§ 50 

Povinnosti provozovatele při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba 

soukromého detektiva 

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

detektiva povinen vést seznam osob, které zajišťují výkon soukromé bezpečnostní činnosti.  

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

 

§ 51 

Omezení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva 

(1) Provozovatel nesmí uzavřít smlouvu o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti služba soukromého detektiva, jejímž předmětem je zjišťování  

a) národnostního, rasového nebo etnického původu, sexuální orientace, politických postojů, 

členství v odborových organizacích nebo náboženského nebo filozofického přesvědčení a  

b) informací o sexuálním životě osoby nebo jejích genetických nebo biometrických údajích, 

které umožňují její přímou identifikaci nebo autentizaci; to neplatí v případech, kdy 
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objednatelem je osoba blízká. 

(2) Při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva 

nesmí provozovatel, zaměstnanec provozovatele, vedoucí odštěpného závodu nebo osoba 

uvedená v § 17 odst. 3 používat technické prostředky, zařízení nebo jejich soubory, které jsou 

vyhrazeny k použití pouze bezpečnostním sborům. 

(3) K ujednáním smlouvy o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba 

soukromého detektiva, která jsou v rozporu s odstavcem 1, se nepřihlíží. 

 

§ 52 

Omezení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti technická služba 

Při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti technická služba je provozovatel povinen 

zajistit, aby informace ze zabezpečovacího systému nebo dohledového a poplachového 

přijímacího centra byly přístupné pouze jeho vlastníkovi, provozovateli bezpečnostního 

systému nebo jím určené osobě. 

 

Díl 7 

Společná ustanovení k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

§ 53 

Stejnokroj a průkaz   

(1) Stejnokroj osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, je-li 

používán, musí být zřetelně a viditelně označen názvem provozovatele a číslem osoby, která 

zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti. 

(2) Provozovatel vystaví osobě, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, 

průkaz. 

(3) Průkaz musí obsahovat alespoň 

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

b)  číslo a skupinu licence, 

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

d)  fotografii osoby, které je průkaz vydán, o rozměrech 35x45 mm, odpovídající její současné 

podobě, 

e)  číslo průkazu a 

f)  podpis provozovatele nebo osoby oprávněné za provozovatele jednat. 

(4) Osoba, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby 

a majetku, ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné 

hodnoty, je povinna mít průkaz u sebe a na požádání jej předložit osobě pověřené výkonem 
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dohledu nebo dozoru nebo osobě, vůči které směřuje zajištění výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti. 

(5) Stejnokroj osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, je-li 

používán, nebo průkaz nesmí být zaměnitelné se stejnokrojem nebo průkazem orgánu veřejné 

moci. 

 

§ 54 

Smlouva o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

(1) Smlouva o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti vyžaduje písemnou 

formu a vedle obecných náležitostí obsahuje  

a) způsob zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti a 

b) ujednání, která ze stran je zpracovatelem osobních údajů a která je správcem osobních údajů 

podle zákona o zpracování osobních údajů a podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie2), budou-li při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti zpracovávány. 

(2) Provozovatel je povinen vést ve svém sídle nebo v odštěpném závodu seznam smluv 

o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti a uchovat je po dobu 10 let od skončení 

výkonu soukromé bezpečnostní činnosti pro objednatele. 

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti seznamu podle odstavce 2. 

 

 

§ 55 

Zákaz souběžného výkonu některých soukromých bezpečnostních činností 

(1) Provozovatel nesmí uzavřít smlouvu o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti  

a) služba soukromého detektiva, pokud by služba soukromého detektiva směřovala vůči osobě, 

se kterou má nebo v posledních 12 měsících měl uzavřenu smlouvu o zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti, nebo 

b) s osobou, vůči které vykonává nebo v posledních 12 měsících vykonával soukromou 

bezpečnostní činnost služba soukromého detektiva na základě smlouvy o výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti uzavřené s jinou osobou. 

(2) K ujednáním smlouvy o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, která jsou 

v rozporu s odstavcem 1, se nepřihlíží.  

                                                 
2) 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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(3) Zjistí-li provozovatel po uzavření smlouvy, že výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

služba soukromého detektiva podle této smlouvy směřuje vůči osobě, pro kterou současně 

vykonává nebo v posledních 12 měsících vykonával jinou soukromou bezpečnostní činnost, 

nesmí ve výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva pokračovat. 

Osobě, se kterou byla uzavřena smlouva o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

služba soukromého detektiva, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu sdělit, že 

v plnění povinnosti ze smlouvy nelze pokračovat pro možný střet zájmů; závazek v rozsahu 

této části smlouvy zaniká.  

 

§ 56 

Povinnost mlčenlivosti  

 (1) Každý, kdo vykonává soukromou bezpečnostní činnost nebo zajišťuje výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti, je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o nichž se dozví v souvislosti s výkonem nebo zajištěním výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti.  

(2) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu nebo zajišťování výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti. 

(3) Povinnosti mlčenlivosti je osoba zproštěna jen z důvodů stanovených jiným právním 

předpisem nebo vysloví-li souhlas objednatel a osoba, pro kterou je vykonávána soukromá 

bezpečnostní činnost. Ustanovení jiných právních předpisů o zproštění povinnosti mlčenlivosti 

tím nejsou dotčena.  

 

§ 57 

Povinné pojištění odpovědnosti 

(1) Provozovatel soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, ochrana osob 

a majetku ve zvláštních případech nebo technická služba musí být po celou dobu zajištění 

výkonu soukromé bezpečnostní činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou 

výkonem soukromé bezpečnostní činnosti u pojistitele oprávněného provozovat pojišťovací 

činnost podle zákona upravujícího pojišťovnictví. Tato povinnost se nevztahuje na výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku spočívající v převozu hotovosti, 

cenin a cenných předmětů v hodnotě nepřevyšující 5 000 000 Kč nebo doprovodu takového 

převozu. 

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno v rozsahu odpovídajícím povaze výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti, nejméně však v rozsahu 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. Byla-li sjednána spoluúčast 

provozovatele, nesmí překročit 10 % ze sjednaného limitu pojistného plnění. V pojistné 
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smlouvě lze ujednat, že se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou úmyslně provozovatelem, 

zaměstnancem provozovatele nebo osobou uvedenou v § 17 odst. 3; v takovém případě pojistná 

smlouva stanoví podmínky a limit pojistného plnění. 

(3) Stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistky je provozovatel 

povinen doručit ministerstvu ve lhůtě do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o udělení licence. Provozovatel nesmí zahájit výkon soukromé bezpečnostní činnosti před 

vznikem pojištění. Nebude-li ve lhůtě podle věty první doklad osvědčující uzavření pojistné 

smlouvy ministerstvu doručen, ministerstvo rozhodne o odnětí licence podle § 29 odst. 2 

písm. a). 

 (4) Každá změna pojistitele nebo trvání pojištění musí být oznámena ministerstvu do 1 

měsíce ode dne, kdy nastala. 

(5) Pojistitel může pojištění podle odstavce 1 vypovědět podle § 2805 písm. b) nebo 

§ 2807 občanského zákoníku. Pojistitel nebo pojistník může také toto pojištění vypovědět 

s výpovědní dobou 8 dní do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o pozastavení právních účinků 

licence nebo zániku licence. 

 

§ 58 

Výkon soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně kritické infrastruktury 

(1) Provozovatel může vykonávat soukromou bezpečnostní činnost k ochraně kritické 

infrastruktury, pokud  

a) nejméně 3 roky  

1. provozoval na základě živnostenského oprávnění koncesovanou živnost „Ostraha majetku 

a osob“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“, 

2. vykonával bezpečnostní činnost pro držitele živnostenského oprávnění pro 

provozování živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Poskytování technických služeb 

k ochraně majetku a osob“, nebo  

3. vykonával nebo zajišťoval výkon soukromé bezpečnostní činnosti a 

b) osoby uvedené v odstavci 3 splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona 

upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.  

(2) Provozovatel je povinen do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o zajištění výkonu 

soukromé bezpečnostní činnosti, jejímž předmětem je ochrana kritické infrastruktury, oznámit 

ministerstvu, že taková smlouva byla uzavřena. Provozovatel je rovněž do 15 dnů od skončení 

zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně kritické infrastruktury povinen tuto 

skutečnost oznámit ministerstvu. 
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(3) Za citlivou činnost ve smyslu zákona upravujícího ochranu utajovaných informací 

a bezpečnostní způsobilost se při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti k ochraně kritické 

infrastruktury považuje činnost  

a) fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu, nebo vedoucího odštěpného závodu 

obchodní korporace,  

b) provozovatele, jde-li o fyzickou osobu, a 

c) odpovědného zástupce, je-li ustanoven. 

(4) Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby je osoba uvedená 

v odstavci 3 oprávněna podat až po splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a). 

(5) Ministerstvo u Národního bezpečnostního úřadu ověří, zda je osoba uvedená 

v odstavci 3 oprávněna vykonávat citlivou činnost podle zákona upravujícího ochranu 

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. 

(6) Ministerstvo oznamuje Národnímu bezpečnostnímu úřadu, které osoby vykonávají 

citlivou činnost podle tohoto zákona. Ministerstvo též bez zbytečného odkladu oznámí 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu zjištění, že osoba vykonává citlivou činnost podle odstavce 

3, aniž by splňovala předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona upravujícího ochranu 

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. 

(7) V případě, že Národní bezpečnostní úřad rozhodne o zrušení platnosti veřejné listiny 

vydané podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost, 

na jejímž základě vykonává osoba citlivou činnost podle tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost 

ministerstvu.  

 

 

Hlava III 

Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

§ 59 

Podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném 

místě 

(1) Bezpečnostní činnost ochrana osoby a majetku, ochrana osob a majetku ve zvláštních 

případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném 

místě může vykonávat registrovaná osoba pouze za podmínek stanovených v této hlavě. 

(2) O bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle odstavce 1 jde pouze tehdy, jsou-li 

bezpečnostní činnosti podle § 60 vykonávány pro registrovanou osobu zaměstnancem 

registrované osoby, u něhož je bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě druhem práce vykonávaným a sjednaným v pracovní smlouvě. 
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(3) Registraci osoby podle odstavce 1 k výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

(dále jen „registrace“) provádí ministerstvo. 

(4) Tato hlava se nepoužije na činnost 

a) zajišťovanou na území České republiky bezpečnostními sbory, ozbrojenými silami, 

Vojenskou policií a Vojenským zpravodajstvím, nebo 

b) vykonávanou Českou národní bankou a subjekty, jejichž povinnosti jsou obdobně stanoveny 

jiným právním předpisem3). 

(5) Pro potřeby této hlavy se bezpečnostní činností pro vlastní potřebu rozumí i výkon 

činností podle § 60 pro další osoby podrobené jednotnému řízení podle zákona upravujícího 

právní poměry obchodních společností a družstev4). 

 

§ 60 

Druhy bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

(1) Ochrana osoby pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě spočívá v ochraně 

osoby, je-li prováděna se zbraní podle zákona o zbraních. 

(2) Ochrana majetku pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě spočívá 

ve fyzické ostraze vlastního nebo užívaného majetku. 

(3) O ochranu osob a majetku ve zvláštních případech pro vlastní potřebu v rozsahu 

bezpečnostních činností podle odstavce 1 nebo 2 se jedná tehdy, pokud se v objektu nebo 

na místě nachází více osob a lze předpokládat zvýšené nebezpečí ohrožení života nebo zdraví 

osob nebo majetku. 

(4) Převoz věcí mimořádné hodnoty pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

spočívá v  

a) přepravě věcí mimořádné hodnoty, 

b) ochraně věcí mimořádné hodnoty při jejich přepravě nebo ukládání, 

c) ochraně při doprovodu přepravy věcí mimořádné hodnoty, nebo 

d) ukládání, počítání, ověřování, zpracování, výměně nebo směně hotovosti. 

 

                                                 
3) Například zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 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, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 263/2016 Sb., atomový 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Například § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). 
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§ 61 

Registrace 

(1) Žádost o registraci podává ministerstvu osoba, která hodlá vykonávat bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě. 

(2) Ministerstvo žádost o registraci zamítne, jestliže nejde o 

a) bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě, nebo 

b) vlastní nebo užívaný majetek, objekt nebo místo žadatele o registraci. 

(3) Není-li dán důvod pro zamítnutí žádosti o registraci podle odstavce 2, ministerstvo 

provede registraci formou zápisu do evidence do 30 dnů ode dne podání žádosti. Písemné 

vyhotovení rozhodnutí se nevydává; po provedení registrace vydá ministerstvo žadateli 

potvrzení o registraci. 

(4) Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě lze 

vykonávat ode dne zápisu do evidence. 

 

§ 62 

Náležitosti žádosti o registraci  

(1) Žádost o registraci musí vedle obecných náležitostí žádosti podle správního řádu 

obsahovat  

a) druh bezpečnostní činnosti vykonávané pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě,  

b) předpokládaný počet chráněných osob při výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

na veřejnosti přístupném místě podle § 60 odst. 1 a 3 a 

c) seznam objektů nebo míst, kde bude bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě podle § 60 odst. 2 nebo 3 vykonávána, s uvedením, zda se jedná o kritickou 

infrastrukturu. 

(2) Podává-li žádost o registraci jedna z více osob podrobených jednotnému řízení podle 

§ 59 odst. 5, uvede v žádosti o registraci také osoby, pro které bude zajišťovat výkon 

bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě, s uvedením objektů 

nebo míst podle odstavce 1 písm. c). 

 

§ 63 

Změna, zrušení a zánik registrace 

(1) Ministerstvo provede změnu registrace formou zápisu do evidence na základě žádosti 

registrované osoby a zašle jí nové potvrzení o registraci. 

(2) Ministerstvo rozhodne o zrušení registrace, pokud  

a) nejde o bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě, nebo 
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b) bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě není vykonávána 

ve vztahu k vlastnímu nebo užívanému majetku, objektu nebo místu registrované osoby.  

(3) Registrace zanikne 

a) oznámením registrované osoby, že přestala nebo přestává k určitému dni vykonávat 

bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě, nebo 

b) smrtí nebo prohlášením za mrtvého registrované osoby vykonávající bezpečnostní činnost 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě nebo jejím zánikem. 

 

§ 64 

Další podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě 

(1) Registrovaná osoba je povinna vydat svému zaměstnanci, který zajišťuje výkon 

bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě, průkaz. 

(2) Zaměstnanec registrované osoby je povinen mít při plnění úkolů na veřejnosti 

přístupném místě u sebe průkaz a na požádání jej předložit úřední osobě pověřené výkonem 

dohledu nebo dozoru nebo osobě, vůči které směřuje výkon bezpečnostní činnosti pro vlastní 

potřebu na veřejnosti přístupném místě.  

(3) Pro výkon bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

při ochraně kritické infrastruktury se ustanovení § 58 použije přiměřeně, s výjimkou § 58 odst. 

1 písm. a). 

(4) Pro zaměstnance registrované osoby se použijí ustanovení hlavy druhé dílu pátého až 

sedmého upravující požadavky na věk, plnou svéprávnost, bezúhonnost, odbornou způsobilost, 

zdravotní způsobilost a fyzickou zdatnost, je-li vyžadována, opatření a povinnosti osoby při 

zajištění výkonu vybraných soukromých bezpečnostních činností, povinnost poskytnout první 

pomoc a přivolat lékařskou pomoc a podmínky pro používání psa, stejnokroje a průkazu 

obdobně.  

§ 65 

Oznamovací povinnost 

Registrovaná osoba je povinna ministerstvu bez zbytečného odkladu oznámit a doložit 

všechny podstatné změny skutečností uvedených v žádosti o registraci a požádat o změnu 

registrace; to neplatí v případě změny předpokládaného počtu chráněných osob podle § 62 

odst. 1 písm. b). 
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Hlava IV 

Dohled, dozor a přestupky 

§ 66 

Dohled 

(1) Dohled nad zajištěním výkonu soukromé bezpečnostní činnosti zaměstnancem 

provozovatele, osobou uvedenou v § 17 odst. 3 nebo činností zaměstnance registrované osoby 

při výkonu činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě vykonává Policie České 

republiky. 

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

může 

a) udílet na místě ústní pokyny odpovědné osobě provozovatele nebo registrované osoby 

na místě přítomné, v jejíž působnosti je odstranění zjištěných nedostatků, a 

b) zjišťovat nedostatky v činnosti osoby, která zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti, 

nebo osoby vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném 

místě a tyto zjištěné nedostatky oznamovat orgánu dozoru. 

(3) Provozovatel, zaměstnanec provozovatele, osoba uvedená v § 17 odst. 3, osoba 

vykonávající bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

a zaměstnanec registrované osoby jsou povinni orgánu dohledu poskytnout součinnost. 

 

§ 67 

Dozor 

(1) Dozor nad výkonem soukromé bezpečnostní činnosti a výkonem bezpečnostní 

činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě provádí ministerstvo.  

(2) Ministerstvo při výkonu dozoru v místě, kde je vykonávána soukromá bezpečnostní 

činnost nebo bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě,  

a) kontroluje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené tímto zákonem, a 

b) udílí pokyny odpovědné osobě provozovatele nebo registrované osoby na místě přítomné, 

v jejíž působnosti je odstranění zjištěných nedostatků. 

(3) Proti pokynům podle odstavce 2 písm. b) může provozovatel nebo registrovaná osoba 

podat do 5 dnů písemné námitky, které musí být odůvodněny. Námitky nemají odkladný účinek 

a ministerstvo o nich rozhodne do 30 dnů ode dne jejich doručení. 

(4) Ministerstvo na základě zjištění při výkonu dohledu nebo dozoru v případě porušení 

právních předpisů při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti nebo výkonu bezpečnostní 

činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě rozhodnutím uloží odstranění 

zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě. Ministerstvo kontroluje odstranění těchto nedostatků. 
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(5) Ministerstvo vykonává dozor při ověřování fyzické zdatnosti podle § 41 a kontroluje 

dodržování postupů stanovených prováděcím právním předpisem. 

 

Přestupky 

§ 68 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) vykonává soukromou bezpečnostní činnost bez licence podle § 3, 

b) vykonává bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

bez registrace podle § 59, 

c) v rozporu s § 17 odst. 4 vykonává funkci odpovědného zástupce pro více než 1 

provozovatele, nebo 

d) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o udělení licence podle § 18 nebo k takové 

žádosti připojí doklady s nepravdivými nebo neúplnými údaji.  

(2) Zaměstnanec provozovatele se dopustí přestupku tím, že v rozporu 

a) s § 47 odst. 2 při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti na místě, kde došlo 

k jednání, které vykazuje znaky trestného činu, přestupku nebo pracovního úrazu, svým 

počínáním ztíží řádné objasnění věci, 

b) s § 49 odst. 2 si při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby 

a majetku nebo ochrana osob a majetku ve zvláštních případech zakryje obličej, 

c) s § 51 odst. 2 při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého 

detektiva použije technické prostředky, zařízení nebo jejich soubory, které jsou vyhrazeny 

k použití pouze bezpečnostním sborům,  

d) s § 53 odst. 1 při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti používá stejnokroj, který není 

označen názvem provozovatele nebo číslem, nebo 

e) s § 53 odst. 4 při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, 

ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty 

nepředloží na požádání oprávněné osoby průkaz. 

 (3) Zaměstnanec registrované osoby se dopustí přestupku tím, že v rozporu 

a) s § 64 odst. 2 při zajištění výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě nepředloží na požádání oprávněné osoby průkaz, 

b) s § 64 odst. 4 a § 47 odst. 2 při zajištění výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

na veřejnosti přístupném místě, kde došlo k jednání, které vykazuje znaky trestného činu, 

přestupku nebo pracovního úrazu, svým počínáním ztíží řádné objasnění věci, nebo 
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c) s § 64 odst. 4 a § 49 odst. 2 si při zajištění výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

na veřejnosti přístupném místě ochrana osoby a majetku nebo ochrana osob a majetku 

ve zvláštních případech zakryje obličej. 

(4) Vedoucí odštěpného závodu nebo osoba uvedená v § 17 odst. 3 vykonávající 

soukromou bezpečnostní činnost se dopustí přestupku tím, že  

a) nesplní oznamovací povinnost podle § 36, nebo 

b) v rozporu s § 51 odst. 2 při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba 

soukromého detektiva použije technické prostředky, zařízení nebo jejich soubory, které jsou 

vyhrazeny k použití pouze bezpečnostním sborům.  

(5) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací 

povinnost podle § 40 odst. 2. 

(6) Osoba, která zajišťuje ověření fyzické zdatnosti podle § 41 odst. 3, se dopustí 

přestupku tím, že provede ověření fyzické zdatnosti v rozporu s § 41 nebo prováděcím právním 

předpisem upravujícím způsob ověřování fyzické zdatnosti. 

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do 

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

nebo d), 

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

4 písm. b), 

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 6, 

d) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e), odstavce 3 nebo 5, nebo 

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

 

§ 69 

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

a) vykonává soukromou bezpečnostní činnost bez licence podle § 3 nebo vykonává jinou 

soukromou bezpečnostní činnost, než na kterou jí byla udělena licence, 

b) vykonává bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě bez 

registrace podle § 59, nebo 

c) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o udělení licence podle § 18 až 21 nebo 

k takové žádosti připojí doklady s nepravdivými nebo neúplnými údaji.  

(2) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že  

a) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 25 odst. 1 písm. a), c) nebo d),  
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b) zaměstnává k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti osobu, která nesplňuje podmínky 

podle § 34 odst. 1, 

c) poruší při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku, ochrana osob 

a majetku ve zvláštních případech nebo převoz věcí mimořádné hodnoty některou 

z povinností podle § 48 odst. 1,  

d) při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku nebo ochrana 

osob a majetku ve zvláštních případech si v rozporu s § 49 odst. 2 zakryje obličej, 

e) při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba soukromého detektiva nevede seznam 

osob, které zajišťují výkon soukromé bezpečnostní činnosti, podle § 50 odst. 1, 

f) v rozporu s § 51 odst. 1 nebo § 55 odst. 1 uzavře smlouvu o zajištění výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti nebo podle takové smlouvy zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní 

činnosti, 

g) v rozporu s § 51 odst. 2 při zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba 

soukromého detektiva použije technické prostředky, zařízení nebo jejich soubory, které jsou 

vyhrazeny k použití pouze bezpečnostním sborům, 

h) v rozporu s § 53 odst. 2 nevystaví průkaz osobě, která zajišťuje výkon soukromé 

bezpečnostní činnosti,  

i) v rozporu s § 54 odst. 2 nevede seznam smluv o výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

nebo je neuchovává po dobu 10 let od skončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

pro objednatele, 

j) v rozporu s § 55 odst. 3 pokračuje ve výkonu soukromé bezpečnostní činnosti soukromého 

detektiva přesto, že zjistí, že výkon této činnosti směřuje vůči osobě, pro kterou současně 

vykonává jinou bezpečnostní činnost, nebo nesplní oznamovací povinnost vůči osobě, se 

kterou byla uzavřena smlouva o zajištění výkonu soukromé bezpečnostní činnosti služba 

soukromého detektiva, že nelze pokračovat v plnění povinností ze smlouvy pro možný střet 

zájmů, 

k) v rozporu s § 57 odst. 1 zajišťuje výkon soukromé bezpečnostní činnosti bez pojištění,  

l) v rozporu s § 58 odst. 2 nesplní oznamovací povinnost, nebo 

m) při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky 

stanovené rozhodnutím ministerstva podle § 67 odst. 4.  

 (3) Registrovaná osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší při výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

některou z povinností podle § 48 odst. 1, 

b) v rozporu s § 64 odst. 4 zaměstnává k výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu 

na veřejnosti přístupném místě osobu, která nesplňuje podmínky podle § 34 odst. 1,  

c) v rozporu s § 64 odst. 4 a § 53 odst. 2 nevystaví průkaz svému zaměstnanci, který zajišťuje 

výkon bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě, 

d) nesplní oznamovací povinnost podle § 65, nebo  
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e) při výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky stanovené rozhodnutím ministerstva podle § 67 

odst. 4. 

(4) Zahraniční osoba, která nemá bydliště nebo sídlo na území České republiky, 

se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 dočasně, příležitostně nebo ojediněle 

vykonává soukromou bezpečnostní činnost na území České republiky bez oznámení 

ministerstvu. 

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do  

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

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

nebo podle odstavce 4, 

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b) nebo f) nebo podle odstavce 3 

písm. a), 

d) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), h), i) nebo k) až m) nebo podle 

odstavce 3 písm. b),  

e) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d) nebo podle odstavce 3 písm. c)  nebo 

e), nebo 

f) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. d). 

 

§ 70 

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.  

 

Hlava V 

Evidence 

§ 71 

Druhy evidencí 

(1) Jako informační systémy veřejné správy se zřizují evidence 

a) provozovatelů,  

b) osob vykonávajících bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném 

místě, 

c) osob vykonávajících soukromou bezpečnostní činnost k ochraně kritické infrastruktury, 

d) provozovatelů, kterým byla licence odňata nebo zanikla, byly pozastaveny právní účinky 

licence nebo kteří oznámili ministerstvu ukončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti,  
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e) osob, které výkon bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

ukončily, 

f) žadatelů o udělení licence, kterým byla žádost o udělení licence pravomocně zamítnuta, 

g) žadatelů o registraci, kterým nebylo vyhověno, a 

h) zahraničních osob podle § 11 odst. 1, které oznámily ministerstvu dočasný, příležitostný 

nebo ojedinělý výkon soukromé bezpečnostní činnosti na území České republiky. 

(2) Správcem evidencí uvedených v odstavci 1 je ministerstvo. 

(3) Evidence uvedené v odstavci 1 písm. a), d) a h) jsou veřejně přístupné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Z evidencí uvedených v odstavci 1, které nejsou veřejně přístupné, poskytuje 

ministerstvo údaje zpravodajským službám, Policii České republiky a Národnímu 

bezpečnostnímu úřadu způsobem umožňujícím nepřetržitý a dálkový přístup. 

 

§ 72 

Údaje vedené v evidencích a lhůty k jejich předávání a uchovávání 

(1) Ministerstvo vede  

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

1. u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu 

místa pobytu a obchodní firmu, pokud je provozovatel zapsán v obchodním rejstříku, 

nebo u obchodní korporace obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění odštěpného 

závodu, popřípadě závodu u zahraniční obchodní korporace, 

2. identifikační číslo osoby,  

3. skupinu a číslo licence a dobu, na kterou se licence uděluje, a 

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

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

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

nebo u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa 

pobytu, obchodní firmu, pokud je osoba zapsána v obchodním rejstříku, nebo u obchodní 

korporace obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění odštěpného závodu, popřípadě 

závodu, je-li zřízen, 

2. identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, 

3. převažující předmět současné činnosti registrované osoby, 

4. druh bezpečnostní činnosti vykonávané pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě 

podle § 60 a 

5. seznam objektů nebo míst, kde bude bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě podle § 60 odst. 1 až 3 vykonávána, s uvedením, zda se jedná o kritickou 

infrastrukturu,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPAB4WGH)



41 

 

c) v evidenci podle § 71 odst. 1 písm. c) údaje podle písmene a) a dále skutečnost, že osoby 

vykonávají bezpečnostní činnost k ochraně kritické infrastruktury, 

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

1. u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu 

místa pobytu a obchodní firmu, pokud je provozovatel zapsán v obchodním rejstříku, 

nebo u obchodní korporace obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění odštěpného 

závodu, popřípadě závodu u zahraniční obchodní korporace, 

2. identifikační číslo osoby,  

3. skupinu licence vydané provozovateli a 

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

účinků licence, 

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

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

nebo u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa 

pobytu, obchodní firmu, pokud je osoba zapsána v obchodním rejstříku, nebo u obchodní 

korporace obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění odštěpného závodu, popřípadě 

závodu, je-li zřízen, 

2. identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, 

3. převažující předmět současné činnosti registrované osoby, 

4. druh bezpečnostní činnosti vykonávané pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném 

místě, 

5. seznam objektů nebo míst, kde byla bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě podle § 60 odst. 1 až 3 vykonávána s uvedením, zda se jednalo 

o kritickou infrastrukturu,  

6. datum registrace a 

7. datum ukončení výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti 

přístupném místě, 

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

1. u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu 

místa pobytu a obchodní firmu, pokud je provozovatel zapsaný v obchodním rejstříku, 

nebo u obchodní korporace obchodní firmu a sídlo, popřípadě umístění odštěpného 

závodu, popřípadě závodu u zahraniční obchodní korporace, 

2. skupinu licence, o kterou provozovatel žádal, 

3. datum podání žádosti o udělení licence a 

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

zamítnutí žádosti, 

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

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

nebo u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, 

obchodní firmu, pokud je osoba zapsána v obchodním rejstříku,  
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2. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

3. převažující předmět současné činnosti registrované osoby, 

4. druh bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě, kterou měl 

žadatel o registraci vykonávat, 

5. datum podání žádosti o registraci a  

6. datum a důvod zamítnutí žádosti o registraci a  

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

1. obchodní firmu, název, sídlo, popřípadě umístění odštěpného závodu, 

2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo pobytu a státní občanství 

osoby vykonávající soukromou bezpečnostní činnost na území České republiky, 

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

4. místo výkonu soukromé bezpečnostní činnosti a 

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

republiky. 

(2) Ministerstvo může vést v evidencích podle odstavce 1 i další osobní údaje, zejména 

kontaktní údaje, za účelem usnadnění výkonu své působnosti podle tohoto zákona.  

(3) Ministerstvo uchovává údaje v  

a) evidencích podle § 71 odst. 1 písm. a) až c) po dobu výkonu soukromé bezpečnostní činnosti 

nebo výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě; 

po ukončení výkonu soukromé bezpečnostní činnosti nebo výkonu bezpečnostní činnosti 

pro vlastní potřebu na veřejnosti přístupném místě tyto údaje zapíše do evidence podle § 71 

odst. 1 písm. d) nebo e) a uchová je v této evidenci po dobu 10 let ode dne zápisu, 

b) evidenci podle § 71 odst. 1 písm. f) a g) po dobu 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti o udělení licence nebo zamítnutí žádosti o registraci, nebo 

c) evidenci podle § 71 odst. 1 písm. h) po dobu dočasného, příležitostného nebo ojedinělého 

výkonu soukromé bezpečnostní činnosti a dále 10 let ode dne ukončení výkonu této 

soukromé bezpečnostní činnosti na území České republiky. 

 

 

Hlava VI 

Společná ustanovení o spolupráci 

§ 73 

Koordinační dohody s Policií České republiky 

 (1) Provozovatel při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a majetku 

nebo ochrana osob a majetku ve zvláštních případech nebo registrovaná osoba může se 

souhlasem vlastníka střeženého objektu nebo místa uzavřít písemnou koordinační dohodu 
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s příslušným krajským ředitelstvím Policie České republiky, v jehož územním obvodu se 

střežený objekt nebo místo nachází. Účelem dohody je stanovit podrobnosti postupu 

při vzájemné spolupráci a při poskytování součinnosti provozovatele nebo registrované osoby 

Policii České republiky při plnění jejích úkolů. 

 (2) Koordinační dohoda obsahuje zejména 

a) formy a nástroje koordinace,  

b) úkoly provozovatele nebo registrované osoby v oblasti předcházení protiprávním jednáním 

ve střeženém objektu nebo místě, 

c) postup provozovatele nebo registrované osoby při zjištění protiprávního jednání 

ve střeženém objektu nebo místě a 

d) dobu, na kterou je uzavírána. 

 

§ 74 

Spolupráce ministerstva 

Při plnění úkolů podle tohoto zákona může ministerstvo vyžadovat informace od Policie 

České republiky, dalších státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků. Policie 

České republiky, další státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků žádosti 

vyhoví bez zbytečného odkladu, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak5). 

 

 

Hlava VII 

Přechodná a zrušovací ustanovení 

Přechodná ustanovení 

§ 75 

(1) Dosavadní živnostenské oprávnění vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné se po dobu 2 let ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za 

a) licence skupiny A, B a D, jde-li o živnostenské oprávnění s předmětem živnosti „Ostraha 

majetku a osob“, 

b) licenci skupiny C, jde-li o živnostenské oprávnění s předmětem živnosti „Služby 

soukromých detektivů“, 

                                                 
5) Například trestní řád, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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c) licenci skupiny E, jde-li o živnostenské oprávnění s předmětem živnosti „Poskytování 

technických služeb k ochraně majetku a osob“, a 

d) licenci skupiny F, jde-li o oprávnění k provozování činnosti spočívající v poskytování 

bezpečnostního poradenství v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. 

(2) Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti „Ostraha majetku a osob“, 

„Služby soukromých detektivů“ a „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“, 

vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platná zanikají uplynutím lhůty uvedené 

v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak. 

(3) Podnikající fyzická osoba nebo obchodní korporace, které ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro provozování živnosti „Ostraha majetku a osob“, 

„Služby soukromých detektivů“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně majetku 

a osob“, která hodlá ve výkonu příslušného druhu soukromé bezpečnostní činnosti pokračovat 

po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, musí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

požádat o udělení licence. 

(4) Živnostenské oprávnění k živnostem „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých 

detektivů“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ vydané podle 

zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká 

osobám, které požádaly o udělení příslušné skupiny licence podle odstavce 3, dnem nabytí 

právní moci rozhodnutí o udělení licence.  

(5) Po dobu uvedenou v odstavci 1 nelze zahájit řízení o odnětí licence pro nesplnění 

podmínek podle tohoto zákona; to neplatí, nabylo-li právní moci rozhodnutí o udělení licence 

vydané podle odstavce 4. 

(6) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ministerstvo zasílá stejnopis 

rozhodnutí o udělení licence živnostenskému úřadu příslušnému podle § 71 odst. 2 zákona 

č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, do 10 dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí. Živnostenský úřad zapíše zánik živnostenského oprávnění 

v důsledku nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence do 10 dnů ode dne doručení 

stejnopisu rozhodnutí ministerstvem. 

(7) Osoby, jimž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro 

provozování živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ vydané 

podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

a které hodlají pokračovat v provozování činnosti, která není výkonem soukromé bezpečnostní 

činnosti technická služba a nepodléhá licenci, i po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 

na základě živnostenského oprávnění pro živnost, která svým obsahem odpovídá charakteru 

provozované činnosti, musí do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit příslušnou 

živnost živnostenskému úřadu a doložit doklady prokazující splnění požadované odborné 

způsobilosti, pokud nebyly živnostenskému úřadu předloženy dříve.  
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§ 76 

Podnikající fyzická osoba nebo obchodní korporace, které ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona trvá živnostenské oprávnění pro provozování živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo 

„Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ podle zákona č. 455/1991 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která je pojištěna pro případ 

odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem živnosti, musí uvést pojištění do souladu s tímto 

zákonem do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

§ 77 

(1) Zaměstnanec provozovatele, osoba uvedená v § 17 odst. 3 a provozovatel, kteří 

zajišťují výkon soukromé bezpečnostní činnosti u podnikatele, kterému ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro provozování živnosti „Ostraha majetku a osob“, 

„Služby soukromých detektivů“ nebo „Poskytování technických služeb k ochraně majetku 

a osob“ vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, musí do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínku 

bezúhonnosti a odborné způsobilosti, a je-li vyžadována, také podmínku zdravotní způsobilosti 

a fyzické zdatnosti, jinak nesmí zajišťovat výkon soukromé bezpečnostní činnosti. 

         (2) Osoba uvedená v § 58 odst. 3, 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 způsobilost, je povinna 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 způsobilost. Do doby 

splnění povinnosti podle věty první se pro účely tohoto zákona tato osoba považuje za osobu 

splňující podmínky pro výkon citlivé činnosti za předpokladu, že v této době ani v době 

posledních 5 let 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. Věta druhá se nepoužije, jestliže bylo v řízení k osobě uvedené v § 58 

odst. 3 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 osoba uvedená v § 58 odst. 3 povinnost uvedenou v odstavci 2, nesmí 

provozovatel 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. 

 

§ 78 

(1) Zahájená a dosud pravomocně neskončená řízení vedená podle zákona 

č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve věci udělení 

státního povolení k provozování živnosti „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPAB4WGH)



46 

 

detektivů“ a „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ se dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona vrátí žadateli žádost o udělení státního povolení k provozování živnosti, doklady 

připojené k žádosti a zaplacený správní poplatek a zároveň jej poučí o nové právní úpravě 

výkonu soukromé bezpečnostní činnosti podle tohoto zákona.  

(2) Zahájená a dosud pravomocně neskončená řízení vedená podle zákona 

č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v souvislosti 

s provozováním živností „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ 

a „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ a s  provozováním činnosti 

spočívající v poskytování bezpečnostního poradenství v rámci živnosti volné „Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ dokončí živnostenské úřady 

podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

§ 79 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušují se: 

1. Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o Policii České republiky, včetně nadpisu. 

2. Část šestá zákona č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, včetně nadpisu. 

3. Body 2 a 3 čl. VIII zákona č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění 

jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o živnostenském podnikání 

§ 80 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona 

č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., 

zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., 

zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona 

č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona 

č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona 

č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona 

č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., 

zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., 

zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona 

č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., 

zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona 
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č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., 

zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona 

č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., 

zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona 

č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona 

č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., 

zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona 

č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona 

č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona 

č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., 

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 

zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona 

č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., 

zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona 

č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., 

zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 

č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona 

č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., 

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona 

č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona 

č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 

zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona 

č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., 

zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., 

zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona 

č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., 

zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona 

č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., 

zákona č. 115/2020 Sb. a zákona č. 117/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno am), které včetně 

poznámky pod čarou č. 73 zní: 

„am) výkon soukromé bezpečnostní činnosti73). 

___________________ 

73) Zákon č. …/2020 Sb., o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPAB4WGH)



48 

 

2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se předměty podnikání „Ostraha majetku 

a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a „Poskytování technických služeb k ochraně 

majetku a osob“ zrušují. 

3. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými 

osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností 

se živnosti „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ zrušují.  

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o správních poplatcích 

§ 81 

V části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 

zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 

č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., 

zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona 

č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 

zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 

č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 

zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., 

zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., 

zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 

zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona 

č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., 

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona 

č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., 

zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona 

č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., 

zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona 

č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., 

zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona 

č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., 

zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona 

č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., 

zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., 

zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona 

č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 
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zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona 

č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 

č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., 

zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona 

č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., 

zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona 

č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb. zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., 

zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona 

č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., 

zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., 

zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona 

č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., 

zákona č. 222/2017 Sb., zákona č.  225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona 

č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., 

zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona 

č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., 

zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona 

č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., 

zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona 

č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., se 

za položku 24 vkládá nová položka 24a, která zní: 

 

„Položka 24a 

a) Vydání rozhodnutí o udělení licence k výkonu soukromé bezpečnostní  

činnosti obchodní korporaci           Kč 10 000

                              

b) Vydání rozhodnutí o udělení licence k výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti fyzické osobě        Kč  2 000

                             

c) Vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence k výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti obchodní korporaci         Kč      5  000  

d) Vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence k výkonu soukromé bezpečnostní 

činnosti fyzické osobě         Kč      1  000 

 

Poznámka  

 Správní úřad vybere poplatek podle písmene a) nebo b) této položky ve výši poloviny 

sazby příslušného poplatku, bylo-li poplatníkovi vydáno státní povolení k provozování živnosti 

„Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ nebo „Poskytování technických 

služeb k ochraně majetku a osob“ podle živnostenského zákona nebo rozhodnutí o udělení 

licence podle zákona č. …/2020 Sb., o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících 
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zákonů, a státní povolení k provozování živnosti nebo licence jsou ke dni vydání rozhodnutí 

o udělení licence podle zákona č. …/2020 Sb. platné. 

 

Předmětem poplatku není  

Změna rozhodnutí o udělení licence provedená bez návrhu poplatníka.“. 

 

 

§ 82 

Přechodné ustanovení 

Od správních poplatků podle položky 24 písm. a) až d) přílohy k zákonu 

č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je osvobozeno první 

ohlášení  nebo první přijetí žádosti učiněné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud při 

výkonu této živnosti ohlašovatel nebo žadatel hodlá pokračovat v některé z činností, které 

vykonával jako držitel státního povolení k provozování živnosti „Poskytování technických 

služeb k ochraně majetku a osob“ podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jej 

držel ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o Policii České republiky 

§ 83 

V zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona 

č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona 

č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., 

zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. …/2020 

Sb., se za § 16 vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 16a 

Spolupráce s držiteli licence k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti  

 Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu 

s  fyzickou osobou nebo obchodní korporací, která je držitelem licence k výkonu soukromé 

bezpečnostní činnosti podle zákona upravujícího soukromou bezpečnostní činnost.“. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPAB4WGH)



51 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o volném pohybu služeb 

§ 84 

V § 2 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona 

č. 247/2011 Sb., zákona č. 278/2013 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se na konci odstavce 2 tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 29 zní: 

„g) soukromou bezpečnostní činnost29). 

___________________________ 

29) Zákon č. …/2020 Sb., o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů.“. 

CELEX 32006L0123 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

§ 85 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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