Zpráva o činnosti
Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky, z.s.
za období leden 2020 – prosinec 2020.
1) Činnost prezidia KPKB ČR
Prezidium KPKB ČR pracovalo v letošním roce ve složení, které bylo doplněno
a zvoleno na členské schůzi KPKB ČR 5. 11. 2019 Ing. Václav Jahodář,
JUDr. Jiří Veselý, Ing. Roman Čechák, MBA, Bc. Roman Pištěk, MBA,
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, PhD.,MBA, Ing. Karel Hříbal, Mgr. Petr Smorádek,
Patrik Kovač, Michael Svoboda.
Prezidium KPKB ČR se v roce 2020 s ohledem na nouzový stav sešlo celkem 5x.
Poprvé dne 16. 1. 2020, následně pak 11.3.2020,11.6.2020,9.9.2020 a 2.12.2020.
Setkávání prezidia bylo v letošním roce omezeno kvůli vládním opatřením
omezujícím shromažďování. Při podzimních jednáních již byly využity také on line
konference.
Na svých jednáních prezidium průběžně řešilo problematiku vyjednávání
k návrhu zákona o bezpečnostních činnostech 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 uskutečnit 30.9.2020,ale z důvodu vládních opatření proti šíření
koronaviru byla konference odložena na červen 2021.
Prezidium řešilo i distribuci roušek a respirátorů pro členy KPKB ČR, přípravu
členské schůze KPKB ČR, která musela být také z důvodů pandemických opatření
odložena, dále vydávání časopisu Bezpečnost s profesionály, realizaci projektu ESF
Profesní rozvoj členské základny.
I v nelehké době tohoto roku se podařilo upevnit spolupráci s ostatními sdruženími
bezpečnostního průmyslu a byla podepsána memoranda o spolupráci s Českou
komorou detektivů, Česká komora služeb ochrany majetku a osob, Asociací
kybersecurity AFCEA, s asociací festivalů FESTAS, Komorou podniků komerční
bezpečnosti Brněnského regionu, dále smlouva o spolupráci s ČVUT – Fakultou
biomedicínského inženýrství a Vysokou školou finanční a správní na odborných
konferencích a ostatních vzdělávacích aktivitách.
KPKB ČR se stala jedním z iniciátorů vzniku nově vzniklé platformy NSBS neboli
Národní sdružení bezpečnostních společenstev.
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Platformu se v létě 2020 zcela spontánně a dobrovolně rozhodla vytvořit většina
zástupců profesního trhu a odborné veřejnosti a bude jednotně reprezentovat názory
a postoje zejména vůči procesu příprav a tvorby Zákona o bezpečnostní činnosti,
který je pro všechny subjekty působící v tomto odvětví, zcela klíčový./www.nsbs.cz/
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.2021.
Prezidium KPKB ČR v průběhu roku 2020 schválilo členství u těchto subjektů:
Security MCO s.r.o.,Unisec s.r.o.,Seal security s.r.o., SHERLOG technology, a.s.
CERTERO company s.r.o. - Duch defend SECURITY, Ing. Marek Hejduk.
Členství v KPKB ČR letos ukončily firmy:
PVK Company s.r.o., GMK Company s.r.o., INDUS spol. s.r.o. a P.Dussmann 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 a
samozřejmě i s představiteli ostatních profesních sdružení (Česká komora služeb
ochrany majetku a osob, Česká komora detektivů, Unie SBS).

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/oborovaspolecenstva/oborova-spolecenstva.aspx.
Zástupci KPKB ČR jsou členy Bezpečnostní sekce HK ČR, kde je diskutována
legislativa upravující činnost bezpečnostních služeb.
Zástupci KPKB ČR pan Ing. Roman Čechák a Mgr. David Rožek se letos za naši
komoru účastnili 32. Sněmu HK ČR, kterým byl sněmem volebním.
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.
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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 125 strážných a zrealizovali 9 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 byla z důvodu pandemie koronaviru odložena na
červen 2021.
Časopis Bezpečnost s profesionály je již několik let mediálním partnerem
Mezinárodní konference městských a obecních policií, kterou organizuje společnost
FTT Technologies. Konference proběhla 16.-18. září 2020 v Olomouci.
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.
KPKB ČR i v tomto období informovala své členy i širokou odbornou veřejnost
o zajímavých tématech nejen z problematiky komerční bezpečnosti ve svém
oborovém časopisu Bezpečnost s profesionály. I nadále se nám díky zkušenostem
a kontaktům na odbornou veřejnost daří časopis vést v zajímavém duchu.
Časopis bezpečnost s profesionály tak zůstává efektivní platformou prezentace jak
pro členy KPKB ČR, tak odborníky a dodavatele.
Další mediální aktivitou bylo i zářijové vystoupení prezidenta KPKB ČR Ing.Václava
Jahodáře v „Radiu Z“ – rozhovor je k dispozici na https://www.kpkbcr.cz/prezidentkpkb-cr-rannim-hostem-radia-zet/
Důležitou aktivitou směřujícím na pomoc členům KPKB ČR byla realizace
vzdělávacího projektu ESF „ Profesní rozvoj členské základny KPKB ČR.“
Od počátku realizace projektu v r. 2017 do září r. 2020 proběhlo celkem 39 kurzů pro
zapojené členské firmy Čechymen, Wakkenhat, Ares Group, ISS Facility Services,
PRIMM, Torex Security, Indus, Inpos, RTH security, Centurion loss prevention, bits
and bytes, cba corporation.
Kurzy byly zaměřeny na témata :
o Měkké a manažerské dovednosti
o Účetní, ekonomické a právní kurzy
o Bezpečnostní projektování a analýza rizik
o První pomoc
o Pyrotechnická prevence
Přes problémy způsobené nouzovým stavem a omezení shromažďování a tedy
i možnosti školení
se nám podařilo splnit monitorovací indikátory projektu
a podmínky jeho čerpání.
Projekt bude ukončen ke dni 31.12.2020.
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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
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