Zápis č. 4/2020
ze zasedání prezidia KPKB ČR, z.s., konaného dne 9. 9. 2020
Místo konání: zasedací místnost v sídle KPKB ČR, ul. Vrážská 1562/24a,Praha 5
Čas konání:
od 15:00 hod. do 17: 00 hod.
Přítomni:
Ing. Václav Jahodář, Bc. Roman Pištěk MBA, Mgr. Petr Smorádek, JUDr. Jiří Veselý,
PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Přítomni prostřednictvím audiokonference: Ing. Roman Čechák MBA, Michael Svoboda
Mgr. Kateřina Poludová – tajemnice
Z 9 členů prezidia přítomno: 7
Nepřítomni:
omluveni: Ing. Karel Hříbal, CSc, Patrik Kovač
neomluveni: nikdo
Hosté: Ivo Kolář
Předsedající:
Ing. Václav Jahodář – prezident KPKB ČR
Prezidium bylo usnášení schopné.

1. Přivítání a zahájení
Předsedající Ing. Václav Jahodář (prezident) přivítal členy prezídia, tajemnici a hosta.
----------------------------------------2. Volba ověřovatele zápisu č. 4/2020
Diskuze: Ing. Václav Jahodář navrhuje Mgr. Petra Smorádka a Bc.Romana Pištěka,MBA
Návrh usnesení: Ověřovateli zápisu budou Mgr.Petr Smorádek a Bc.Roman Pištěk,MBA
Hlasování:
pro: Ing. Václav Jahodář, Ing. Roman Čechák MBA, Bc. Roman Pištěk MBA, Michael Svoboda,
Mgr. Petr Smorádek, JUDr. Jiří Veselý, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

1

Usnesení č. 1 bylo prezidiem schváleno.
----------------------------------------3. Schválení programu prezidia
Předsedající Ing.V.Jahodář seznámil přítomné s programem jednání.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání a zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení programu zasedání prezidia KPKB ČR, z.s.
Schválení předchozího zápisu prezidia KPKB ČR, z.s. č.3/2020
Členské otázky
Informace prezidenta o své činnosti za předešlé období – NSBS, Sněm HK ČR, Bezpečnostní
sekce HK ČR
7. Informace o hospodaření
8. Různé:
 Informace z činnosti pracovních skupin – technická, vzdělávání, měkké cíle
 Informace ke vzdělávacímu projektu KPKB ČR
 Akce pro členy –konference s AFCEA, členská schůze
 Informace k časopisu BSP 2/2020
 Kodex etiky člena prezidia
Návrh usnesení:
Prezidium KPKB schvaluje výše uvedený program zasedání prezidia.
Hlasování:
pro: Ing. Václav Jahodář, Michael Svoboda, Ing. Roman Čechák MBA, Bc. Roman Pištěk MBA,
Mgr. Petr Smorádek, JUDr. Jiří Veselý, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 2 bylo prezidiem schváleno
----------------------------------------4. Schválení zápisu z prezidia KPKB ČR č. 3/2020 ze dne 11.6.2020
Návrh usnesení:
Prezidium KPKB CR schvaluje zápis z prezidia KPKB ČR č. 3/2020 ze dne 11.6.2020
Hlasování:
pro:
Ing. Václav Jahodář, Ing. Roman Čechák MBA, Bc. Roman Pištěk MBA, Mgr. Petr Smorádek,
JUDr. Jiří Veselý, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Michael Svoboda
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 3 bylo prezidiem schváleno.
----------------------------------------2

5. Členské otázky
Přijímání nových členů:
Přihlášku k členství podala společnost SHERLOG Technology, a.s., Londýnská 55, 120 00 Praha 2,
kterou na prezidium přišel představit pan Martin Šaroch, ředitel strategického rozvoje firmy.
Návrh usnesení:
Prezidium KPKB CR schvaluje přijetí společnosti SHERLOG Technology, a.s., Londýnská 55, Praha 2 za
člena KPKB ČR.
Hlasování o přijetí:
pro:
Ing. Václav Jahodář, Ing. Roman Čechák MBA, Bc. Roman Pištěk MBA, Mgr. Petr Smorádek,
JUDr. Jiří Veselý, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Michael Svoboda
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 4 bylo prezidiem schváleno.
Přihlášku k členství podal pan Marek Hejduk, bezpečnostní ředitel ČD Cargo.
Návrh usnesení:
Prezidium KPKB CR schvaluje přijetí pana Marka Hejduka jako individuálního člena KPKB ČR.
Hlasování o přijetí:
pro:
Ing. Václav Jahodář, Ing. Roman Čechák MBA, Bc. Roman Pištěk MBA, Mgr. Petr Smorádek,
JUDr. Jiří Veselý, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Michael Svoboda
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 5 bylo prezidiem schváleno.
Přihlášku k členství podala spol. Certero Company,s.r.o. – Duch Defend SECURITY, Za Ovčínem
13,Plzeň
Návrh usnesení:
Prezidium KPKB CR schvaluje přijetí spol. Certero Company, s.r.o. – Duch Defend SECURITY za člena
KPKB ČR.
Hlasování o přijetí:
pro:
Ing. Václav Jahodář, Ing. Roman Čechák MBA, Bc. Roman Pištěk MBA, Mgr. Petr Smorádek,
JUDr. Jiří Veselý, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Michael Svoboda
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 6 bylo prezidiem schváleno
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Informace k ukončení členství:
Mgr. Poludová informovala prezidium o žádostech o ukončení členství u spol. TOREX Security,s.r.o., ,
INDUS Security agency,s.r.o., Dussmann Service,s.r.o.
Prezidium vzalo tuto informaci na vědomí.
Dále Mgr.Poludová informovala o věci nevymahatelnosti dlužných členských příspěvků od člena společnost PROCUSYS FM, která se přetransformovala do společnosti AP Services a.s. a ta je
v insolvenci. Společnost PROCUSYS FM již neexistuje. Není tedy po kom čl. příspěvky vymáhat.
Prezidium vzalo tuto informaci na vědomí.
Ukončení členství bylo také dohodnuto s individuálními členy panem Františkem Faberem a Pavlou
Koutkovou. Prezidium vzalo tuto informaci na vědomí.

6. Informace prezidenta o své činnosti za předešlé období
Předkladatel:
Ing. Václav Jahodář
Diskuze:
Ing. Jahodář informoval prezidium o účasti delegátů KPKB ČR na 32. Sněmu HK ČR, který proběhl
30.7.2020. naši KPKB ČR reprezentovali pánové Ing.Roman Čechák, MBA a Mgr.David Rožek. Ing.Václav
Jahodář se účastnil jako host.Tento sněm byl volební. Na Sněmu byl potvrzen ve funkci prezidenta HK
ČR pan Mgr. Vladimír Dlouhý. Na pozici viceprezidenta a posléze člena představenstva kandidoval i
bývalý člen prezidia KPKB ČR pan PhDr.Michal Bavšenkov. Nebyl zvolen ani na jednu funkci. Do
představenstva se opět dostal prezident AGA pan Ing.Václav Nepraš.
Ing. Jahodář informoval prezidium o dalším vývoji situace kolem Bezpečnostní sekce HK ČR, která
v červnu 2020 nestandartním postupem jménem prezidenta HK ČR Mgr. Dlouhého informovala
Ministerstvo vnitra o tom, že současný návrh zákona o bezpečnostních činnostech podporuje a to i
přes to, že Bezpečnostní sekce se v r. 2020 ještě vůbec oficiálně nesešla a stanovisko z jejího poslední
jednání v r.2019 bylo k tomuto návrhu zákona zamítavé.
Bezpečnostní sekce HK ČR se aktuálně sešla fyzicky 2.9.2020 a Ing. Jahodář s JUDr. Veselým, J.Průšou,
Mgr. Zapletalem a JUDr.Bártou vyslovili na tomto jednání důrazný nesouhlas s takovýmto postupem
vedení Bezpečnostní sekce HK ČR.
Návrh zákona o bezpečnostních činnostech Vláda schválila na svém zasedání dne 27. 4. 2020. Poslední
verze Zákona předložená Ministerstvem vnitra však nebyla projednávána s odbornou veřejností ani
LRV. Toto projednání bylo nahrazeno pouze stanoviskem předsedkyně Legislativní rady Vlády,
ministryně spravedlnosti JUDr. Marií Benešové.
Dne 4. 6. 2020 návrh zákona o BČ projednával i Podvýbor parlamentu ČR pro PČR, obecní policii
a soukromé bezpečnostní služby. Na jednání byly opět vysloveny zásadní výhrady k tomuto návrhu
zákona, zejména to, že tato verze zákona vychází z tezí kolem roku 2010 a nijak nereflektuje současné
celospolečenské potřeby.
V červenci 2020 se sešli zástupci HK ČR, Svazu průmyslu a dopravy – vyjádřili podivení nad odesláním
souhlasného dopisu k zákonu o BČ za BS HK ČR
„Dle sdělení zástupců Svazu průmyslu a dopravy tento postup mělo iniciovat vedení Bezpečnostní
sekce HK ČR.“
Z tohoto důvodu, tedy, že platforma bezpečnostní sekce HK ČR není transparentní a podléhá úzké
skupině osob, která si z ní udělala nástroj k prosazovaní svých zájmů, vzniklo během prázdnin sdružení
NSBS - Národní sdružení bezpečnostních subjektů /www.nsbs.cz/.To zaslalo otevřené dopisy k situaci
v BS HK ČR jejímu předsedovi Ing. Neprašovi a prezidentu HK ČR Mgr.Dlouhému. Ve sdružení NSBS
participují tyto subjekty:
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Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky, z.s., JUDr. Jiří Kameník
Česká sekce ESBOC, JUDr. Ladislav PÁVEK, JUDr. František Brabec
Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s., Ing. Václav Jahodář
Security Club - sdružení zaměstnavatelů, JUDr. Matěj Bárta
Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s., Jaromír Průša
Česká komora služeb ochrany majetku a osob, z.s., Mgr. Lubomír Krejčí
Leadeři uskupení jsou: Jaromír Průša, Ing. Václav Jahodář,JUDr. Jiří Veselý

JUDr. Jiří Veselý informoval prezidium o tom, že Vládou schválený Zákon o bezpečnostních činnostech
je nyní ve Výborech PSP a měl by jít k projednání do Parlamentu.
Snahou vedení KPKB ČR je přesvědčit poslance, že Zákon není v této podobě akceptovatelný.
Prezidium vzalo informace na vědomí.
----------------------------------------7. Informace o hospodaření
Tajemnice KPKB ČR informovala prezidium o stavu účtu ke dni 9.9.2020
Účetní zůstatek: 996.528,88 CZK a pokladny : - 226,-Kč.
Dále informovala o průběhu a výsledcích vymáhání dlužných členských příspěvků.
Prezidium vzalo tuto informaci na vědomí.

8. Různé:
 Činnost pracovních skupin:
Skupina technická – pan Ivo Kolář informoval prezidium o záměru pracovní skupiny uspořádat
seminář, případně webinář na téma termokamery a jejich instalace. O přípravě bude
prezidium průběžně informovat.
Skupina vzdělávání – paní Bára Vegrichtová informovala prezidium o stavu příprav konference
Měkké cíle 2., kterou připravujeme ve spolupráci s asociací kybersecurity AFCEA a ČVUT.
Termín konání: 30.9.2020.Pracovní skupina k přípravě konference se sešla od posledního
prezidia 2x. Vše nyní záleží na protiepidemiologických opatřeních.
Skupina měkké cíle – pan Roman Čechák informoval o tom, že v následujících dnech budou
obnovena jednání se zástupci festivalové asociace Festas k přípravě bezp. manuálu festivalů.
Roman Čechák bude prezidium průběžně informovat.


Informace ke vzdělávacímu projektu
Tajemnice Mgr. Kateřina Poludová předložila prezidiu zprávu o realizaci projektu k 30.8.2020.
/zpráva je přílohou zápisu/. V srpnu 2020 byla poskytovateli dotace MPSV předložena 7 Zpráva
o realizaci projektu. Vzhledem k tomu, že z důvodu nouzového stavu nebylo možné provádět
školení v rámci projektu v měsících březen – květen 2020,požádali jsme o prodloužení realizace
projektu do října 2020.To nám bylo ze strany MPSV schváleno.
V této souvislosti byla i prodloužena smlouva o realizaci vzdělávacích aktivit s jejich
dodavatelem.
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Prezidium vzalo tuto informaci na vědomí.


Akce pro členy –
Konference Měkké cíle 2. – viz info z činnosti pracovní skupiny vzdělávání.
Členská schůze KPKB ČR 2020: Tajemnice Mgr.Poludová informovala prezidium o tom, že
původní záměr udělat členskou schůzi na Jižní Moravě a spojit ji se společenskou akcí pro členy
ve vinném sklípku se bohužel nesetkal u členů s dostatečným zájmem a to především díky
současné epidemiologické situaci v ČR. Prezident KPKB ČR Ing. Václav Jahodář navrhnul
prezidiu konání členské schůze přesunout do Prahy a okolí a hlavně do prostor, které by
odpovídaly současným požadavkům na konání hromadných akcí ze strany Ministerstva
zdravotnictví /možnost dostatečných rozestupů/. Termín členské schůze by zůstal zachován
/členové byli informování o termínu 12.11.2020/.
Společenskou akci sklípek bychom uspořádali jako samostatnou akci v r.2021.
Úkol: tajemnice Mgr.Poludová bude o této změně informovat členy, dále obešle členy prezidia
s dotazem na tip na místo uspořádání akce. To bychom měli vybrat do konce září. Pozvánka na
členskou schůzi musí odejít 30 dnů před konáním akce, tudíž do 10.10.2020.
Prezidium projednávalo i možnost, že by se z důvodu vládních nařízení členská schůze nemohla
konat. Tuto věc konzultovala Mgr.Poludová s JUDr. Listíkem. Ve stanovách KPKB ČR máme
možnost hlasování per rollam na členské schůzi za podmínky, že se sejde fyzicky alespoň 10%
členů.
Pokud by ani toto z důvodu vyšší moci nešlo zajistit, členská schůze by se letos nekonala.
Prezidium vzalo tuto informaci na vědomí.



Informace k časopisu Bezpečnost s profesionály č.2/2020 – K.Poludová informovala
prezidium o tom, že časopis vyšel v plánovaném termínu /konec června 2020/.
Další číslo časopisu BSP 3/2020 za období 7.- 9.2020 by mělo vyjít v říjnu 2020.
Prezidium vzalo informaci na vědomí.



Etický kodex člena prezidia - Ing. Jahodář předložil prezidiu návrh etického kodexu člena
prezidia k připomínkám – bude předmětem jednání dalšího prezidia.
JUDr. Jiří Veselý požádal členy prezidia, zda by mohli doporučit nějakou aplikaci, přes kterou
bychom prezidium mohli pořádat formou videokonference. Úkol: tajemnice osloví členy
prezidia s dotazem. Termín: do 20.9.2020



Zápis vyhotoven dne:
11.9. 2020
Zapsala:
Mgr. Kateřina Poludová: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Smorádek: . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .
Bc. Roman Pištěk,MBA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezident KPKB:
Ing. Václav Jahodář: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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