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Zpráva o činnosti  

Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky, z.s. 

za období leden 2021 – říjen 2021. 

 
1) Činnost prezidia KPKB ČR 

 

Prezidium KPKB ČR pracovalo v letošním roce ve složení Ing. Václav Jahodář - 

prezident, doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, PhD.,MBA JUDr. Jiří Veselý, 

Ing. Roman Čechák, MBA – viceprezidenti a členové Bc. Roman Pištěk, MBA, 

Ing. Karel Hříbal, Mgr. Petr Smorádek, Michael Svoboda, Patrik Kovač 

Prezidium KPKB ČR se v roce 2021 s ohledem na nouzový stav a epidemickou 

situaci sešlo celkem 5x. Poprvé dne 25. 2. 2021, následně pak 

29.4.2021,1.7.2021,9.9.2021 a 1.11.2021.  

Na svých jednáních prezidium průběžně řešilo problematiku návrhu zákona o 

bezpečnostních činnostech.Jeho zástupci se účastnili jednání jak s představiteli MV, 

tak s poslanci Podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro PČR, obecní 

policii a soukromé bezpečnostní služby. Předmětem jednání prezidia byla také 

příprava konference Měkké cíle II. ve spolupráci s Asociací kybersecurity AFCEA a 

ČVUT. Konference se měla původně uskutečnit 30.9.2020,ale z důvodu vládních 

opatření proti šíření koronaviru byla konference odložena nejprve na červen 2021 a 

následně se uskutečnila 14.11.2021. 

Zástupce KPKB ČR Ing. V.Jahodář s tajemnicí Mgr.K.Poludovou se zúčastnili dne 

14.9.2021 jednání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality na MV.Ve 

spolupráci s předsedou sdružení ASIS J.Průšou předložili návrhy na realizaci 

některých preventivních aktivit. 

KPKB ČR má od r.2021 svého zástupce pana Bc.Romana Pištěka,MBA v 

TECHNICKÉ NORMALIZAČNÍ KOMISI 148 PRO PREVENCI KRIMINALITY A 

OCHRANU OBYVATEL. Jsme rádi, že zástupce KPKB ČR bude moci přispět svými 

zkušenostmi z oblasti technického zabezpečení do činnosti uvedené komise a 

předávat informace z oblasti technických norem oboru prevence kriminality a ochrany 

obyvatel i našim členům. 

V letošním roce jsme měli v plánu zorganizovat i workshop mezi odběrateli  

a dodavateli bezpečnostních služeb k cenotvorbě. Aktivita se díky vládním opatřením 

ke shromažďování neuskutečnila. Rádi bychom ji zorganizovali v r.2022. 

Prezidium KPKB ČR v průběhu roku 2020 schválilo členství u těchto subjektů: 
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Trade Company,s.r.o.,CYBELIX,s.r.o. 

 

2) Zapojení do legislativního procesu v oblasti úpravy podnikání soukromých 
bezpečnostních služeb  

V období od konání poslední členské schůze nadále probíhala i přes ztížené 
podmínky nouzového stavu jednání se zástupci ministerstev v souvislosti s návrhem 
zákona o bezpečnostních činnostech. Jednání probíhala i se zástupci Podvýboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro PČR, obecní policii a soukromé 
bezpečnostní služby a zástupci velkých odběratelů bezpečnostních služeb. 

Zákon se v minulém volebním období nepodařilo projednat v druhém čtení a byl 
vrácen předkladateli /MV/ k dopracování. V této souvislosti na Odd. soukromých 

bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra probíhalo srovnání našeho návrhu zákona o 
bezpečnostních činnostech s aktuálně platnou legislativou  upravující činnost 
bezpečnostních služeb v ostatních evropských zemích. Jelikož návrh zákona o BČ se 
nedostal do druhého čtení v Parlamentu PS, začnou po parlamentních volbách  8.- 9. 10. 
2021 práce na jeho aktualizovaném znění a to v závislosti na programovém prohlášení nové 
vlády. KPKB ČR bude i nadále pokračovat v aktivní účasti na přípravě zákona o BČ ve 
spolupráci s platformou NSBS. 

     

3) Zapojení KPKB ČR do aktivit Hospodářské komory ČR 

Hospodářská komora České republiky je institucí, která vznikla na základě zákona č. 

301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. Ze zákona je takzvaným neopomenutelným 

připomínkovým místem. Hospodářská komora začala fungovat v roce 1993, tedy ve 

stejném roce jako vznikla naše Komora podniků komerční bezpečnosti ČR. 

Společnosti se členstvím v naší Komoře jsou zároveň členy v Hospodářské komoře. 

KPKB ČR je živnostenské společenstvo zařazené v Profesní Unii služeb pro 

podnikání.http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/oborova-

spolecenstva/oborova-spolecenstva.aspx. 

Zástupci KPKB ČR jsou členy Bezpečnostní sekce HK ČR, kde je diskutována 

legislativa upravující činnost bezpečnostních služeb.  

 

KPKB ČR má svou zástupkyni paní Mgr. Kateřinu Poludovou v Národní síti 

sektorových rad – Sektorové radě pro bezpečnost Hospodářské komory ČR a Svazu 

průmyslu a dopravy ČR. 

 
I nadále probíhá spolupráce s HK ČR v oblasti organizace zkoušek profesní 
kvalifikace pro strážné. V letošním roce jsme i přes omezené možnosti zkoušek 
odzkoušeli cca 82 strážných a zrealizovali  8 zkoušek. 
 

   4) Odborné semináře, metodická činnost a společenské aktivity – propagace 

KPKB ČR 

KPKB ČR byla v letošním roce spoluorganizátorem konference na téma  

Měkké cíle 2. společně s ČVUT Fakultou biomedicínského inženýrství  

a asociací AFCEA. Konference se uskutečnila dne 14.11.2021 v prostorách 
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Masarykovy koleje ČVUT a zúčastnilo se jí 136 osob. Z příspěvků prezentovaných na 

konferenci bude vydán s podporou ČVUT sborník. 

V prvním pololetí 2021 byly organizátory konference pořádány webináře k tématice 

měkkých cílů. 

I nadále vydáváme Časopis Bezpečnost s profesionály, který je přijímán velmi 

pozitivně odbornou veřejností jak např. studenty vysokých škol, tak vedoucími 

pracovníky z odborů bezpečnosti státní a veřejní správy nebo velkých firem.  

KPKB ČR je průběžně oslovována veřejnými institucemi ve smyslu 

 § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, s žádostí o informaci jaká je, s ohledem na aktuální vývoj minimální mzdy, 

doporučovaná minimální hodinová sazba na pozici strážného. 

Závěrem: 
 

Smyslem existence Komory podniků komerční bezpečnosti ČR je společná aktivní 

práce jejích členů s cílem zkvalitňování podmínek pro podnikání v oboru komerční 

bezpečnosti. 

Po dlouhé roky je platformou pro výměnu zkušeností, informací mezi profesionály 

v oboru komerční bezpečnosti. 

I přes nelehkou dobu v této cestě chceme pokračovat i nadále s cílem, aby Komora 

získala ještě větší prestiž nejenom v oblasti bezpečnostního průmyslu, ale i u 

ostatních subjektů – zástupců státu, institucí, společnosti, úřadů, organizací, ale  

i médií. 

S Vaší pomocí se nám to podaří!         

Ing. Václav Jahodář 

prezident 


