Zpráva o činnosti
Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky
za období listopad 2017 – listopad 2018.
1) Aktualizace stanov a interních dokumentů KPKB ČR
Na základě negativních zkušeností v rámci interních změn, které nastaly v prezidiu KPKB ČR
koncem roku 2017 byla téměř po celý tok 2018 věnována velká pozornost aktualizaci stanov
a dalších interních dokumentů KPKB ČR, tak, aby byly v souladu s aktuálními právními
předpisy a především potřebami našeho spolku.
Kromě některých členů prezidia a tajemnice pí. Poludové se na přípravě stanov pod vedením
JUDr. Jiřího Navrátila podíleli i další členové KPKB ČR, zejména pan Michael Svoboda
/bits and bytes/ a Ing. Attila Szűcs. Všem patří velký dík.
2) Zapojení do legislativního procesu v oblasti úpravy podnikání soukromých
bezpečnostních služeb
Komora podniků komerční bezpečnosti ČR byla ve sledovaném období stále aktivní ve snaze
ovlivnit budoucí podobu zákona o bezpečnostní činnosti.
Prezidium KPKB ČR podporuje základní ideu zákona, ale odmítá zákon, který by byl
jen další administrativní zátěží a už tak složitou situaci na trhu SBS ještě ztížil
Prezidium KPKB ČR vytvořilo pracovní skupinu k připomínkování návrhu zákona o
bezp. činnostech. Zástupci KPKB ČR se také účastnili legislativního procesu v rámci činnosti
Bezpečnostní sekce Hospodářské komory, která je poradním orgánem prezidenta HK ČR.
Zúčastnili jsme se i vypořádávání věcných připomínek k návrhu zákona u předkladatele
zákona MV v červnu 2018.
Další oblastí aktivit ohledně legislativy upravující činnost SBS byla i účast pana
Ing. V. Jahodáře na Expertních pracovních setkáních k připravovanému zákonu o SBS, které
organizuje pan poslanec Robert Králíček.
Sekání se konala dne 3. 5. 2018 a 14. 6.2018. Účastnili se ho zpracovatelé zákona
z ministerstva vnitra, poslanci z výboru pro bezpečnost, podvýboru pro Policii ČR, obecní
policii a soukromé bezpečnostní služby a zástupci praxe.
Všechny zúčastněné strany se víceméně shodly, že zákon, na kterém se pracuje od roku 2011
a zabývá se tak dynamickou oblastí jako je bezpečnost s ohledem na rychlý vývoj
v oblasti technologií, kybernetických hrozeb a ohrožení měkkých cílů si vyžaduje
komplexnější přístup a že by bylo dobré debatě nad tímto zákonem věnovat ještě nějaký čas.
Jako hlavní teze a výstupy z tohoto expertního setkání bylo zejména:
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Zákon o regulaci a kontrole SBS (zákon o bezpečnostní činnosti) je potřebný.
Zákon dostatečně nepokrývá zajištění ochrany obyvatel při teroristických hrozbách a při
ohrožení měkkých cílů, neřeší problematiku komplexně.
Politické zadání nic takového nevyžaduje, vyžaduje pouze kontrolu SBS
V listopadu 2018 byl prezident KPKB ČR M. Obdržálek s Mgr. Poludovou na osobním
jednání s vedoucím Oddělení soukromých bezpečnostních služeb MV panem Mgr. Ratajem.
Cílem jednání bylo komunikovat problematické pasáže návrhu zákona – povinná komora
provozovatelů SBS, povinné pojištění, zdravotní způsobilost zaměstnanců.
Výsledkem této návštěvy je i přednáška pana Mgr. Rataje na dnešní členské schůzi.

3) Zapojení KPKB ČR do aktivit Hospodářské komory ČR.
Hospodářská komora České republiky je významnou institucí vzniklou na základě
zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. To nejpodstatnější je, že je ze zákona takzvaným
neopominutelným připomínkovým místem. Hospodářská komora začala fungovat v roce
1993, tedy ve stejném roce jako vznikla naše Komora podniků komerční bezpečnosti ČR na
popud branně bezpečnostního výboru Parlamentu ČR.
Společnosti se členstvím v naší Komoře jsou zároveň členy v Hospodářské komoře.
KPKB je Oborové společenstvo zařazené v Profesní Unii služeb pro podnikání
http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/oborovaspolecenstva/oborova-spolecenstva.aspx
Prezidium Komory podniků komerční bezpečnosti ČR se i nadále snažilo pro své členy
udržovat zapojení do aktivit Hospodářské komory ČR. Přesto, že KPKB ČR má již druhé
volební období svého zástupce v představenstvu Hospodářské komory ČR pana PhDr. Michala Bavšenkova /je i předsedou Autorizační komise/, bohužel nedocházelo
k předávání informací o jeho aktivitách v HK ČR a dalších jak směrem k prezidiu, tak členské
základně.
Prezident KPKB ČR pan Obdržálek a viceprezident Ing. Jahodář se stali od dubna 2018 členy
Bezpečnostní sekce HK ČR, aby byl přenos informací zajištěn. Byli i na osobním jednání u
prezidenta HK ČR p. Vladimíra Dlouhého s cílem hájit oprávněné zájmy členů a prosazovat
stanoviska z členských schůzí a zasedání prezidií Komory podniků komerční bezpečnosti ČR.
4) Spolupráce s ostatními společenstvy z oboru ochrany majetku a osob a dalšími
státními orgány
V březnu 2018 proběhla jednání o spolupráci s prezidentem Asociace technických
služeb Grémium Alarm panem Ing. V. Neprašem, dále s panem Mgr. Vl. Rambouskem –
prezidentem Českého klubu bezpečnostních služeb – výsledkem bylo společné prezidium
obou spolků a dohoda o spolupráci v rámci odborných článků v našem časopisu Bezpečnost s
profesionály, proběhlo jednání o spolupráci na prezidiu České komory detektivních služeb,
dále jednání k návrhu zákona o BČ s panem Radkem Zapletalem za Unií SBS. V srpnu byla
navázána spolupráce s panem Ing. Milanem Hamplem prezidentem IFMA – asociací facility
manažerů. Proběhlo i jednání s panem Imrichem Vaváčkem, prezidentem Slovenské komory
SBS. Před podpisem je memorandum o spolupráci se Slovenskou komorou.
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Prezidium KPKB ČR odsouhlasilo vstup KPKB ČR do ESBOKu – mezinárodní platformy
bezpečnostních služeb. Jejími členy jsou i zástupci sdružení SBS ze Slovenska, Polska,
Maďarska a další.
V září 2018 došlo k oficiálnímu navázání spolupráce mezi Komorou podniků komerční
bezpečnosti ČR a Policejním prezidiem ČR – Ředitelstvím služby pořádkové policie, které
bylo zastoupeno Plk. doc. Ing. Martin Hrinkem, Ph.D., MBA, ředitelem PS PČR a Pplk. Mgr.
František Kunešem, policejním radou. Jednání se účastnil také Mgr. Lubomír Janků - vrchní
ministerský rada odboru bezpečnostní politiky MV ČR.
Předmětem
jednání
byly
možnosti
metodické
spolupráce
KPKB
ČR
v problematice ochrany fotbalových utkání, festivalů, obchodních center aj. s Policií ČR.
Tématem jednání byl i připravovaný zákon o bezpečnostních činnostech. Byl diskutován
postoj a názor zástupců PČR k této problematice.

5) Odborné semináře, metodická činnost a společenské aktivity – propagace KPKB ČR
Pro naše členy jsme ve sledovaném období zorganizovali tyto akce:
•
•

V březnu 2018 seminář „Problematika GDPR u SBS.“
Přednášející: JUDr. Jiří Navrátil.
V listopadu 2018 jsme se již podruhé stali organizátorem Mezinárodní
vědecké
konference
„Měkké
cíle
a
jejich
ochrana“
s podtitulem „Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru“,
která se uskutečnila v prostorách Policejní akademie ČR.

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 se tak zůstává efektivní platformou jejich prezentace.
Důležitou aktivitou směřujícím na pomoc členům KPKB ČR je realizace vzdělávacího
projektu Profesní rozvoj členské základny KPKB ČR.
KPKB ČR se podařilo získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců svých členských firem
v rámci tříletého projektu financovaného z prostředků ESF, programu Zaměstnanost.
V roce 2018 proběhlo 15 kurzů pro členské firmy s tématy:
• Měkké a manažerské dovednosti
• Účetní, ekonomické a právní kurzy
• Bezpečnostní projektování a analýza rizik
Více v podrobné zprávě o projektu.
6) Zkoušky odborné způsobilosti
KPKB ČR organizačně zajistila a provedla svými zkušebními komisaři v období listopad
2017 – listopad 2018 zkoušky odborné způsobilosti pro 99 uchazečů pod Autorizovanou
osobou Hospodářské komory ČR:.
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Závěr:
Smyslem existence spolku Komora podniků komerční bezpečnosti ČR je společná aktivní
práce jejich členů s cílem zkvalitňování podmínek pro podnikání v oboru komerční
bezpečnosti.
KPKB ČR slaví v letošním roce své 25 narozeniny. Po dlouhé roky byla platformou pro
výměnu zkušeností, informací mezi profesionály v oboru komerční bezpečnosti
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.
Podařit se nám to může jen s Vaší pomocí!
Mgr. Bc. Kateřina Poludová, DiS.
tajemnice
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