Zápis č. 1/2019
z jednání pracovní skupiny Technologie, konaného dne 14. 3. 2019

Místo konání: Euroalarm, spol. s r. o, Praha 4 – Hodkovičky, Modřanská 80
Přítomni:
Ivo Kolář – předseda PS - Euroalarm, spol. s r.o.
Miroslav Urban Ing. – člen PS – ÚNMZ
Karel Hříbal – člen PS – H-S-P Security
Omluveni:
Ing. Martin Čechák – člen PS
Program:
1) Náplň činnosti PS
2) Kam směřovat výstupy PS
3) Spolupráce s časopisem „Bezpečnost s profesionály“
4) Dotaz na HK ČR ohledně informací z ČKBS které jakožto „autorizované společenstvo“ v oboru
bezpečnostních služeb a vydává pro firmy nesmyslné předpisy.
5) Spolupráce s Policejním presidiem a Ministerstvem vnitra v oblasti nových technologii.
Bod 1
Vytvořit pro bezpečnostní služby Check list pro styk se zákazníky, kteří vstupují přes filtr
bezpečnostních služeb z hlediska identity, neboť se budou objevovat pokusy se dostat do objektů
pod falešnou identitou atd.
Dále vypracovat návrh, jak by měla vypadat v budoucnu tzv. inteligentní vrátnice (dozorové místo na
objektu) z hlediska jak technického zabezpečení (zálohování, propojení s další stálou službou atd.) tak
i personálního obsazení a technické dovednosti.
Bod 2
Výstupy z komise směřovat na členskou základnu, do časopisu BsP a najít další kontakty.
Bod 3
Na základě jak podnětů z členských firem, tak i od členů komise sledovat nové technologie v oboru
bezpečnostních technologii a vytvořit v časopise rubriku – Např. co je nového v technice pro BS.

Bod 4
Oponentura k materiálu ČKBS o kontrolách PZTS (EZS). Dát dotaz na HK ČR, zda někdo takové
nerelevantní materiály je schopen kontrolovat, neboť to velice škodí oboru. Otázka úlohy
kvalifikovaného garanta za obor technika AGA?
Bod 5
Ministerstvo vnitra bude mít zájem o spolupráci při zadávání výběrových řízení, v případě nových
technologií, o kterých nemají moc technických informací.
Různé:
1) Michal Randa bude s PS spolupracovat – zatím korespondenčně
2) ke spolupráci s PS bude osloven Ing. Zdeňka Veinert, bývalý zaměstnanec ČAP a v současné době
zaměstnanec Generálního ředitelství věznic, kde má na starosti techniku pro všechny věznice ČR.
3) KPKB bude oslovena ÚMNZ jako garant revize normy o Bezpečnostních službách, kterou kdysi
zpracoval Ing. Miroslav Urban /ještě za AGA/.

Ivo Kolář – předseda PS technologie

Termín plnění: průběžně do 31. 12. 2020

Zapsal: Ivo Kolář

