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Abstrakt 

Diplomová práce je věnována problematice privatizace bezpečnosti v České 

republice a soukromým bezpečnostním subjektům, kteří v oboru privátní 

bezpečnosti podnikají. 

V teoretické části je nejprve oblast soukromých bezpečnostních služeb 

charakterizována, s čímž se pojí její historický vývoj až po současnost a dělení těchto 

služeb dle druhu jejich činnosti. Jsou rozebrány soukromé bezpečnostní služby 

v České republice, kde se nachází počty subjektů podnikající v této oblasti, počty 

jejich zaměstnanců a bližší popis organizací, které hrají na poli soukromé 

bezpečnosti v České republice důležitou roli. Dále je zde přiblížena problematika 

soukromých bezpečnostních služeb v zahraničí. V další části je potom věnován 

prostor legislativě týkající se tohoto oboru a návrhu zákona o soukromé 

bezpečnostní činnosti. 

V praktické části je vypracována komparace výkonu bezpečnostní činnosti ze 

strany Policie ČR, obecní policie a soukromých bezpečnostních služeb. Srovnání je 

provedeno z hlediska povinností, pravomocí a počtů příslušníků. Dále je zde 

zpracována analýza návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, ke které jsou 

mimo jiné využity názory samotných subjektů působících v oblasti komerční 

bezpečnosti. Následně je zpracováno vyhodnocení činnosti soukromých 

bezpečnostních služeb v České republice. 

Klíčová slova 

Privatizace bezpečnosti; soukromé bezpečnostní služby; soukromá bezpečnostní 

činnost; bezpečnostní agentura; subjekt; regulace.  



 

Abstract 

The Diploma thesis addresses the issue of security privatization in the Czech 

Republic and private security entities that are engaged in private security business. 

The theoretical part at first characterises the field of private security companies, 

along with its historical development and division of the companies according to 

their services. This part also analyses private security companies in the Czech 

Republic, with the focus on the number of entities engaged in this business, numbers 

of their employees and closer description of organizations playing an important part 

in the field of private security in the Czech Republic. Furthermore, it provides a 

closer look at the private security services abroad. The following part of the thesis is 

devoted to legislation concerning this field and the bill on Private Security services. 

The practical section compares the performance of security services of the Police 

of the Czech Republic, Municipality police and private security companies. This 

comparison focuses on duties, responsibilities and number of members of each 

agency. The subsequent analysis of the bill on Private Security services, among other 

things, includes opinions of individual entities that are engaged in this business. The 

assessment of services of security companies is then processed.  

Keywords 

Security privatization; private security companies; private security services; 

security agency; entity; regulations.  
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1 ÚVOD 

Diplomová práce zhodnotí aktuální situaci v oblasti soukromých 

bezpečnostních služeb v České republice. Bude se zabývat zejména právní úpravou 

této problematiky a srovnáním veřejného a soukromého sektoru bezpečnosti. 

Oblast soukromé bezpečnosti se od svého vzniku znatelně zdokonalila. Dohled 

nad bezpečností a veřejným pořádkem již není výlučným působištěm veřejných 

policejních sborů. Od roku 1990 se toto odvětví stalo významným prvkem 

komerčních aktivit. Je proto zarážející, že stále nemá definovaná téměř žádná 

pravidla a její legislativní rámec není dostačující. 

Nyní oblast soukromých bezpečnostních služeb koriguje pouze živnostenský 

zákon. Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která stále nemá 

samostatnou právní úpravu, jež by provozování soukromé bezpečnostní činnosti 

definovala. Nicméně vláda ji má jako jeden ze svých programových bodů. 

K předložení prvního návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti došlo již 

v roce 2011. Ten byl předložen do vlády následující rok a následně po projednání 

Legislativní radou vlády byl stažen. V následujících letech došlo k předložení 

přepracovaných návrhů ještě několikrát, žádná jejich podoba však neprošla. Nabízí 

se otázka, zda by se přijetím připravovaného zákona situace pro poskytovatele 

soukromých bezpečnostních služeb zlepšila či nikoliv. Do jaké míry by nová právní 

úprava provozování jejich služeb ovlivnila. Zkoumání této otázky bude jedním 

z předmětů práce. 

Kromě soukromých bezpečnostních agentur představují důležitý prvek 

bezpečnostního sektoru také soukromé vojenské společnosti, jejichž principem je 

poskytování širokého spektra služeb vojenského charakteru. V současné době jsou 

soukromé vojenské společnosti využívány v mnoha ozbrojených konfliktech, 

k ochraně osob, objektů a důležitých zařízení. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Systém soukromých bezpečnostních služeb je jedním z výrazných prvků 

v oblasti ochrany majetku, zdraví a života osob. Lze říci, že na poli zajišťování 

bezpečnosti má tento fenomén své místo. Avšak i přes jeho bohatou historii, která 

trvá celá staletí, nemá tento systém v České republice (ČR) zavedenou samostatnou 

legislativní úpravu. 

V rámci připravovaného zákona se debatuje o možnosti vydávání licencí k 

činnosti soukromých bezpečnostních služeb, o rozdělování trhu soukromé 

bezpečnosti na jednotlivé úseky či o pravidlech poskytování těchto služeb. 

2.1 Základní charakteristika soukromých bezpečnostních služeb  

Pojem soukromé bezpečnostní služby (SBS) představuje placené služby 

poskytované v oblasti ochrany a ostrahy důležitých zájmů právnických a fyzických 

osob. Lze tedy na tento systém poskytování placených bezpečnostních služeb 

nahlížet jako na určitý typ podnikatelské činnosti. Jedná se o činnost, při které 

vzniká smluvní vztah mezi poskytovatelem a odběratelem těchto služeb, přičemž 

nabízet je může pouze subjekt, který disponuje státním souhlasem. Činnost, jíž jsou 

tyto služby realizovány, je souhrnně označována jako soukromá bezpečnostní 

činnost (SBČ). Privatizace bezpečnosti je tedy přenesením anebo částečným 

přenesením výsad a povinnost běžně náležejícím státu, jako jsou zajištění pořádku 

a bezpečnosti, na soukromé subjekty. Důvodem k privatizaci může být buď 

nedostatečná vlastní kvalitativní, nebo kvantitativní kapacita státu anebo snaha o 

snížení nákladů [1][2]. 

SBS ukládá všechna práva a povinnosti živnostenský zákoník, občanský 

zákoník, zákoník práce, trestní zákoník a další právní normy. Hlavními oblastmi, ve 

kterých SBS působí, jsou ochrana majetku, zdraví a života osob, omezení vzniku 

škod, minimalizace dopadů škodlivého jednání a prevence v boji s kriminalitou. SBS 
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tedy v bezpečnostním systému státu zaujímají roli doplňující. Principem jejich 

působnosti je zvyšování bezpečnosti garantované státem, kdy zákazník dostává 

vyšší úroveň služeb, na které by stát vynakládal vysoké finanční prostředky. 

Z tohoto důvodu dochází ke gradaci nového průmyslového odvětví, které v sobě 

skrývá několik oblastí působnosti [3]. 

Tento obsáhlý systém bezpečnostních služeb můžeme souhrnně nazývat jako 

bezpečnostní průmysl (obr. 1). 

Bezpečnostním průmyslem rozumíme poskytování bezpečnostních služeb za 

účelem tvorby zisku, kdy dochází k výběru bezpečnostních metod a prostředků, 

které co nejefektivněji zvyšují bezpečnost chráněného subjektu. Zároveň jsou však 

upraveny tak, aby byly dostupné pro širokou veřejnost. Nesmíme však opomenout 

skutečnost, že čím dostupnější služby se poskytovatelé snaží nabídnout, tím těžší je 

udržet určitý standard, co se kvality týká. Tak jako v každém průmyslu, i zde 

podléhají služby nabídce a poptávce [3]. 

 

Obrázek 1 Bezpečnostní průmysl [4] 



12 

 

Jak bylo již výše zmíněno, role soukromých bezpečnostních služeb ve 

společnosti je především podnikatelská a tvorba zisku je hlavním motivem činnosti 

jejích provozovatelů. Způsob jejich podnikání je však v očích veřejnosti často staví 

do pozice jakési „soukromé policie“, díky čemuž jsou obvykle vnímány jako prvek 

vnitřní bezpečnosti státu [4]. 

Z důvodu dosavadní neexistence speciální právní úpravy je samotné postavení 

SBS v oblasti bezpečnosti nejasné. Je třeba si připomenout, že tyto služby 

nenahrazují státní bezpečnostní sbory. Nemají rovnocenné kompetence ani 

pravomoci. Přes to jsou ale nedílnou součástí zajišťování bezpečnosti, ať už mluvíme 

o zajišťování ochrany osob či hlídání chráněných objektů. 

Lze tedy říci, že uvedené služby v podstatě zvyšují bezpečnostní standard 

zákazníka a umožňují, aby se Policie více věnovala svými silami a prostředky 

kvalifikované, odborné policejní práci. Musíme také vést skutečnost, že privatizace 

bezpečnosti umožňuje státům udržování nižších stavů bezpečnostních složek. Tím 

se snižují provozní náklady, protože k využití komerčních služeb mohou státy 

přistoupit, až když to situace vyžaduje. Jasným příkladem může být například fakt, 

že si státy při nasazení v zahraničí nasmlouvají bezpečnostní agentury, jež svým 

pracovníkům platí lokální mzdy. Ty mohou být často značně nižší [4][5]. 

2.2 Historický vývoj soukromých bezpečnostních služeb po 

současnost 

Počátek prvních jednotek, které sloužily k obraně a ochraně osob lze nalézt již 

ve starověkém Římě. Tyto samostatné bezpečnostní jednotky byly nazývány Vigiles. 

Sloužily zejména jako noční hlídky, které měly za úkol zajišťovat ochranu před 

krádežemi či nočními požáry. Na našem území se v době středověku začaly 

rozmáhat funkce ponocného a pověžního, které měly za úkol varovat před hrozícím 

nebezpečím [6]. 



13 

 

Ve starověku se též začaly objevovat první zmínky o žoldnéřích, což byli 

profesionálové najímaní panovníky za finanční odměnu. Svůj význam si žoldnéři 

drželi i ve středověku. V té době se žoldnéři seskupovali do různých soukromých 

armád. Význam těchto armád se však začal koncem 19. století snižovat, státy totiž 

začali budovat a užívat své vlastní armády [7]. 

Moderní dějiny vývoje privatizace bezpečnosti bývají v největší míře 

spojovány se Spojenými státy americkými. 

Za historicky první soukromou bezpečnostní agenturu lze považovat agenturu 

Pinkerton, která byla založena v roce 1850 Allanem Pinkertonem ve Spojených 

státech amerických. V Pinkertonově agentuře pracovali převážně dobrovolníci. 

K úspěchům agentury dopomáhalo zejména udržování úzkých vztahů se šerify 

Spojených států a spolupráce se Scotland Yardem a francouzskou Sureté. Agentura 

pracovala až do roku 1983, kdy po 132 letech z důvodu zkvalitňování státní policie 

svou činnost ukončila. Vystřídaly ji jiné agentury, ty však nikdy nedosáhly stejně 

kvalitních výsledků a především popularity [8]. 

K rozšíření konceptu privatizace bezpečnosti přispěly první a druhá světová 

válka. Vznikaly soukromé bezpečnostní agentury, jejichž zakladateli byli vojenští 

veteráni, kteří tak mohli využít svých zkušeností. V této době se začalo zajišťování 

soukromé bezpečnosti rozpínat do dalšího odvětví, kterým byl zbrojní průmysl. 

Zbrojařské koncerny, s cílem chránit svůj majetek proti odcizení, se stále častěji 

uchylovaly k najímání soukromých bezpečnostních společností [9]. 

V 50. až 60. letech začalo využívání SBS upadat. Došlo k vytváření policejních 

oddílů a akademií, jejichž absolventi procházeli pečlivým školením a tréninkem. SBS 

tak začaly být prány jako protiklad policejních složek. Jejich působnost tak byla 

považována za duplicitní a vzájemná spolupráce tak nepřipadala v úvahu. Nový 

impulz pro najímání soukromých bezpečnostních agentur přišel až v 70. letech, kdy 
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se bezpečnostní situace začala v důsledku narůstajícího terorismu či častých únosů 

vlivných osob zhoršovat [9].  

Na našem území působily zjednodušené podoby SBS v první polovině 

dvacátého století, po okupaci a následném nástupu socialismu však vymizely. V této 

době stát soustředil bezpečnostní služby výhradně na sebe a zároveň je také 

vykonával. Došlo tedy k tomu, že občané do oblasti své bezpečnosti nemohli nijak 

zasahovat. Přes to, že velká část dnešní populace již vyrostla v jiných podmínkách, 

vnímá pojetí osobní bezpečnosti stále z tohoto pohledu [3][6].  

V ČR mezi lety 1989 a 1991 představovaly služby zejména činnost tehdejších 

národních podniků, které měly za úkol ochranu svěřeného majetku pomocí tzv. 

závodních stráží, které byly těmito podniky placeny [1]. 

Privatizaci bezpečnosti v ČR se budeme ještě věnovat v následujících 

kapitolách. 

2.3 Dělení soukromých bezpečnostních služeb 

SBČ a její subjekty lze dělit do několika kategorií. V příloze živnostenského 

zákona jsou definovány všechny druhy činností, které mohou soukromé 

bezpečnostní agentury vykonávat.  

Jedná se o činnosti: 

• poskytující ochranu majetku a osob; 

• poskytující detektivní služby a  

• technické služby ochrany osob a majetku [3]. 

Všechny tyto činnosti mohou být poskytovány jedním subjektem, který díky 

tomu poskytuje komplexní nabídku bezpečnostních služeb.  
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2.3.1 Činnost poskytující ochranu majetku a osob  

První z činností SBS, kterou se budeme v práci zabývat, je činnost poskytující 

ochranu majetku a osob. V rámci této činnosti může být poskytováno klientům 

nepřeberné množství služeb, jejichž využívání rok od roku stoupá. 

Služba ochrany majetku a osob je zákonem upravená služba s vymezených 

obsahem činností, které jsou realizovány bezpečnostními pracovníky s cílem 

ochrany životů a zdraví osob a zábrany škod na movitém i nemovitém majetku. 

Jedná se o službu poskytovanou na komerčním základě, kdy mezi SBS a zákazníkem 

vzniká smluvní vztah. Tato služba je pak vykonávána v souladu s koncesní listinou 

„podniky zajišťující ochranu majetku a osob“ [3][10]. 

Máme pět služeb ochrany majetku a osob: ochrana objektů (zařízení, 

pracovníci, režim objektu), ochranný doprovod (převozy peněžních hotovostí, 

cenností apod.) svozy peněžních hotovostí a provozování tzv. sčítáren, dálkový 

dohled, zajištění místních záležitostí veřejného pořádku [3]. 

Služby ochrany majetku a osob se zřizují nejen za účelem ochrany života a 

zdraví osob, jejich bezpečí a důstojnosti a majetku., ale slouží také k zajištění 

bezpečné přepravy peněžních hotovostí a cenností a k udržení pořádku ve 

vybraných objektech. 

Zajištění těchto úkolů vyžaduje profesionální přístup bezpečnostních 

pracovníků, vysoký stupeň jejich odborné a fyzické způsobilosti a psychické 

odolnosti a komplexnost poskytovaných služeb [3]. 

2.3.2 Činnost poskytující detektivní služby  

Služby soukromých detektivů jsou významnou součástí v oblasti soukromé 

bezpečnosti. Kladou důraz především na odbornou způsobilost vykonávajících 

osob. Pro výkon těchto služeb je požadováno středoškolské vzdělání s maturitní 



16 

 

zkouškou, trestní bezúhonnost, Stanovisko Ministerstva vnitra a osvědčení dle § 1 

odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., které stanovuje další podmínky pro výkon některých 

funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky [11]. 

Obsah služeb soukromých detektivů je definován nařízením vlády č. 278/2008 

Sb., nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. 

Služby soukromých detektivů jsou zde zakotveny jako „Služby spojené s 

hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní 

prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich 

majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, 

vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr 

dat a jejich vyhodnocování“ [12]. 

Zakázky soukromých detektivních kanceláří jsou uskutečňovány pomocí 

forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti (obr. 2).  

 

Obrázek 2 Činnosti soukromých detektivních služeb [4] 
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Formy soukromé detektivní činnosti mohou být děleny například takto: 

detektivní vyšetřování, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní 

zpravodajství, detektivní ochrana [3]. 

Detektivní vyšetřování složí k opatření informací o důkazech o protiprávních 

jednáních. Využívají se zde zejména kriminalistické postupy a metody, přičemž 

musí být zachována průkaznost zachycených informací či důkazů. Jedním 

z hlavních předpokladů této činnosti je získání těchto materiálů zákonnou cestou. 

Nejčastěji je realizována ve spolupráci s advokáty či právníky hospodářských 

subjektů. Není však vyloučeno, že může být prováděna přímo pro občana. Protože 

jde ale o finančně náročnou záležitost, lépe ji zvládají spíše právnické osoby, než 

občan samotný [3]. 

Detektivní vyšetřování je nejnáročnější formou soukromé detektivní činnosti. 

Vyžaduje určitý stupeň vzdělání a praxe soukromého detektiva. V procesu 

detektivního vyšetřování se na činnosti podílí více soukromých detektivů a je 

využívána celá škála vyšetřovacích metod [3]. 

Významným dokumentem detektivní činnosti v procesu detektivního 

vyšetřování je plán detektivního vyšetřování, který řeší mimo jiné i otázky 

součinnosti a spolupráce v rámci daného procesu. Proces vyšetřování je cyklem 

úkonů, postupů, rozhodování a opatření, kdy ukončení jednoho cyklu představuje 

započetí cyklu nového. Cykly se opakují do doby získání konkrétního závěru. Plán 

detektivního vyšetřování má zpravidla písemný charakter a obsahuje zhodnocení 

situace, vytyčení jednotlivých detektivních verzí a kroků jejich prověření, stanovení 

odpovědnosti a termínů plnění a následný výsledek plnění. Plán se zpracovává na 

počátku a dále se průběžně aktualizuje [3][13]. 

Další z forem soukromé detektivní činnosti je detektivní pátrání po osobách 

a věcech, které je realizováno v součinnosti s pátráním Policie ČR. Důvodem klientů 

k využívání těchto služeb může být například pocit „nečinnosti“ ze strany policie. 
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Jedním z podnětů bývá také skutečnost, že policie k tomuto pátrání nemá zákonný 

důvod a není tedy k němu příslušná. To se obvykle týká pátrání po pobytu 

dlužníků, po majetku v rámci rozvodového řízení či při vyhledávání majetku pro 

účely exekuce. 

Významnou úlohu při soukromém detektivním pátrání sehrává účast 

veřejnosti. V případě hledání osob je důležitá spolupráce s příbuznými a známými 

těchto osob, při pátrání po věcech pak kooperace s překupníky věcí. Mezi další cesty 

spolupráce patří součinnost s Policií ČR, zejména s kriminální policií. Neméně 

důležitým vztahem v tomto směru je také partnerství více soukromých detektivních 

kanceláří nebo jednotlivých soukromých detektivů, čímž je zajištěn plošný charakter 

pátrání [3]. 

Detektivní prověrka je další možnou formou soukromé detektivní činnosti, 

jejímž obsahem je zejména kontrola jednání a chování zájmových osob, prověření 

věrohodnosti informací a důkazů a kontrola průběhu skutečností, událostí a dějů. 

Co se týče vztahu k detektivnímu vyšetřování, jedná se o nižší formu soukromé 

detektivní činnosti. Zpravidla má totiž konkrétní cíl a charakter, liší se z hlediska 

pracnosti a doby trvání. Je prováděna zpravidla individuální prací soukromého 

detektiva s cílem získat co nejpřesnější informace. O týmovou práci se jedná pouze 

v případě, že je využita metoda sledování [3][13]. 

Detektivní prověrka je prováděna zpravidla metodou detektivního 

vytěžování osob, důležitou roli při ní tedy hraje kontakt s mnoha různými osobami. 

Další významnou metodou je pak vytěžování dokumentů (archivů, evidencí, 

registrací apod.), při kterém je nutné dodržovat zákonnost (předpisy týkající se 

získávání a ochrany informací) [3][13]. 

Významnou formu soukromé detektivní činnosti představuje detektivní 

zpravodajství, které spočívá v systematickém vyhledávání a získávání dat, jejich 
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následnému shromažďování a jejich investigativní analýze a syntéze. Výstupem 

celého procesu je pak zpracování dosažené znalosti do klientem požadované 

podoby [3][13]. 

Detektivní zpravodajství je realizováno ve třech krocích. 

• Operativa (informace) – schopnost vyhledat data a zpracovat je; 

• taktika (znalosti) – schopnost pochopit získané informace a přeměnit je na 

znalosti, které jsou dále prezentovány v podobě přístupné pro uživatele; 

• strategie (poznání) – postup využívání jednotlivých technologií a schopností 

vybrat a zpracovat znalosti ve vzájemných souvislostech [1]. 

Zpravodajství je tedy zapotřebí chápat jako nástroj řízení, při kterém je 

kladen důraz na schopnost vyhledat, filtrovat a interpretovat informace ve 

smysluplných souvislostech. Tím se tvoří neustále se opakující cykly, které na sebe 

vzájemně navazují. Hovoříme zde o tzv. zpravodajském cyklu (obr. 3) [14]. 

 

Obrázek 3 Zpravodajský cyklus [15] 
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Poslední, neméně důležitou formou soukromých detektivních služeb je 

detektivní ochrana. Ta se odehrává se ve dvou rovinách. 

• Detektivní ochrana osob; 

• detektivní ochrana majetku. 

Osobní ochrana osob se stává soukromou detektivní ochranou v případě, 

pokud jsou při ní využity metody a prostředky soukromé detektivní činnosti. 

Klasickým projevem formy detektivní ochrany jsou tedy činnosti hotelových 

detektivů, činnosti detektivů v obchodech či ochranné a obranné doprovody 

(přepravy peněžních hotovostí a cenností apod.), které jsou prováděny skrytým 

způsobem [3]. 

Rozdílem mezi soukromou detektivní ochranou osob a majetku a služeb 

ochrany majetku a osob je oděv, ve kterém jsou tyto služby vykonávány. Zatímco 

služby ochrany majetku a osob vykonávají činnost ve stejnokroji, soukromá 

detektivní ochrana osob a majetku se odehrává v civilním oděvu. Hlavní odlišnost 

však spočívá v podobě využívaných metod a prostředků. Služby ochrany majetku a 

osob využívají metod fyzické ochrany a technických zabezpečovacích prostředků. 

Soukromá detektivní ochrana osob a majetku využívá soukromé detektivní metody 

a speciální bezpečnostní technické prostředky. Spočívá v souhrnu úkonů a opatření 

využívajících metod soukromé detektivní činnosti, metod kriminalistiky, 

kriminologie, sociologie, psychologie a řady forenzních disciplín [3]. 

2.3.3 Činnost technické služby ochrany osob a majetku  

Technické služby ochrany osob a majetku jsou spjaté především 

s technologickou stránkou zajišťování bezpečnosti. Činnost spočívá v projektování, 

montáži, kontrole, údržbě a opravách elektronických poplachových systémů, které 

jsou určeny k ochraně majetku a osob před nekompetentními zásahy [16][17]. 
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Můžeme sem řadit poplachové systémy a zařízení umožňující sledování 

pohybu osob v objektech a jejich okolí.  Může se jednat jak o mechanické instalace, 

jako kovové mříže, bezpečnostní dveře, tvrzená skla, bezpečnostní uzamykací 

systémy či úschovná místa, tak o elektronické instalace, tedy například elektronické 

zabezpečovací a protipožární systémy či jiná elektronická signalizace (detekční čidla 

kouře, úniku plynu apod. [3]. 

Reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjejících 

podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení 

je Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. Pro svou 

odbornou, podnikatelskou a hospodářskou činnost zřídila tato asociace speciální 

inspekční orgán AGA, s.r.o. Inspekční orgán byl zřízen zejména pro posuzování 

odpovídající kvality projektů a montáží bezpečnostní techniky dle norem a 

normativních dokumentů. Tyto inspekce jsou prováděny pracovníky, kteří mají 

dlouholetou praxi v projektování, při instalacích a revizích poplachových systémů 

[18]. 

2.4 Soukromé bezpečnostní služby v České republice 

Řady poskytovatelů SBS v ČR se za posledních dvacet let prudce rozšířily. 

Každým rokem se počty soukromých bezpečnostních agentur a jejich zaměstnanců 

zvyšují. Svůj podíl na tom jistě nesou značné společenské a majetkové změny. Ze 

statistik vyplývá, že i přes absenci samostatné legislativní úpravy je o tyto služby 

stále větší zájem. 

Pokud bychom měli zmapovat historický vývoj SBS v ČR, je nutné zmínit, že 

vzrůst novodobých SBS je možné datovat až v období po Sametové revoluci. Rozvoj 

postupné privatizace spolu s otevřením nových možností v oblasti podnikání se i 

tento podnikatelský záměr stal oblíbeným [19]. 
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V ČR se soukromé bezpečnostní agentury od počátku roku 1990 staly nedílnou 

součástí jak systému služeb poskytovaných za účelem zisku právnickým a fyzickým 

osobám, tak i součástí bezpečnostního systému státu. Od prvního dne jejího vzniku 

se tedy začal prosazovat princip bezpečnostní svépomoci prostřednictvím 

nestátních, komerčně fungujících podnikatelských subjektů. Podnikatelský obor SBS 

byl jistě jedním z důsledků značných politických, ekonomických a legislativních 

změn, které v ČR po Sametové revoluci nastaly [1]. 

Charakter činnosti těchto subjektů na úseku ochrany oprávněných zájmů 

právnických a fyzických osob je jednoznačně řadí do systému bezpečnostní 

prevence. Platný právní status SBS a jejich pracovníků směřuje nabídku služeb tam, 

kde má policie ze zákona povinnost zasahovat až druhotně. Jedná se zejména o 

zajišťování bezpečnosti na kulturních akcích nebo sportovních utkáních. Cílem je 

tedy zrychlit a zkvalitnit formou svépomoci tyto činnosti tam, kde působení policie 

nemůže zaručit trvalý bezpečnostní dozor a bezprostřední zákrok [1]. 

2.4.1 Počty subjektů soukromých bezpečnostních služeb v  ČR 

První statistické údaje, které dokládají informace o stavech SBS, sahají do roku 

1997, kdy bylo zaregistrováno celkem 3 966 agentur. V roce 2000 počet 

podnikatelských subjektů v tomto sektoru vystoupal až na 4 918. Jejich množství se 

nadále zvyšovalo a na konci roku 2001 působilo v našem státě 5 460 společností. Tato 

data jasně dokazují, že se podnikání v oblasti bezpečnosti šířilo svižným tempem 

[20]. 

Následující roky se nesly v duchu dalšího rozmachu soukromých 

bezpečnostních agentur, přičemž absolutního vrcholu bylo dosaženo v lednu roku 

2012, kdy celkový počet registrovaných SBS v ČR činil 7201. V dalších letech došlo 

k mírnému poklesu. Poslední data z ledna roku 2018 ukazují, že počet subjektů klesl 

na 6815. Statistiku počtu SBS v průběhu uplynulých let blíže dokumentuje 
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následující graf zpracovaný podle shromážděných dat portálem SecurityGuide.cz 

[21]. 

Graf 1 Vývoj počtu subjektů SBS k 1. 1. 2018 [21] 

2.4.2 Počty zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb v ČR 

Celkový počet pracovníků SBS od roku 2003 představuje více než 1% všech 

pracovníků v soukromém sektoru. Zaměstnávání lidí v této oblasti bezpečnosti 

může být chápáno jak pozitivně, tak i negativně. Mezi pracovníky těchto služeb jsou 

také lidé předdůchodového věku, nižšího vzdělání, či osoby se zdravotním 

postižením, pro které může být obtížné sehnat jiné zaměstnání. Jako pozitivum lze 

vnímat snižování nezaměstnanosti v ČR. Negativem je však riziko nedostatečné 

kvality poskytování bezpečnostních služeb v důsledku nízkých požadavků na jejich 

zaměstnance. Důvodem některých SBS pro přijímání těchto uchazečů může být 

možnost čerpání státního příspěvku na zaměstnávání zdravotně postižených dle 

zákona č. 435/2004 Sb. zákona o nezaměstnanosti. Je však zřejmé, že v oblasti 

poskytování bezpečnostních služeb by měl zdravotní stav pracovníka odpovídat 

požadavkům na jeho pracovní činnost [1]. 
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Pokud bychom se zaměřili na vývoj počtu zaměstnanců SBS, toto číslo 

neustále kolísá. V roce 2002 bylo pracovníky SBS 44 174 osob. V roce 2004 bylo 

zaznamenáno 51 169 zaměstnanců SBS a v letech 2005 a 2006 se jednalo o 53 229 a 

52 963 pracovníků. Počty následujících let se neustále měnily. V roce 2008 bylo 

registrováno již 56 352 osob vykonávajících práci v tomto oboru, na druhé straně rok 

2009 znamenal prudký pokles o téměř 3 000 pracovníků. Následující rok množství 

zaměstnanců SBS kleslo na 52 703 osob. K obratu došlo až v roce 2012, kdy byl 

zpřístupněn údaj 56 711 osob pracujících v oboru soukromé bezpečnosti [21][22]. 

Jak je z následujícího grafu patrné, od roku 2012 plynule dochází k mírnému 

poklesu počtu pracovníků v SBS. Na druhou stranu počty subjektů mají tendenci 

stále stoupat. Tento nepřímo-úměrný jev by se dal vysvětlit například tím, že spolu 

s rostoucím počtem agentur roste také vzájemná konkurence a agentury se 

v důsledku nedostatku zakázek uchylují ke snižování počtu zaměstnanců. Jak 

můžeme dále z grafu vyčíst, v roce 2018 klesl počet zaměstnanců v oblasti SBS až na 

44 918. 

Pokud bychom měli tato čísla porovnat s počtem příslušníků Policie ČR, 

zjistíme, že Policie má ve svých řadách o několik tisíc zaměstnanců méně. Konkrétně 

bylo k datu 1. 1. 2018 v Policii ČR zařazeno celkem 40 152 policistů [23]. 

Možné důvody tohoto jevu budeme pečlivěji rozebírat v praktické části 

práce. Již nyní lze ale uvést několik domněnek, proč jsou počty příslušníků Policie 

ČR o několik tisíc nižší, než je tomu u počtu zaměstnanců SBS. První z příčin může 

být ekonomická motivace pracovníků, jejichž platy jsou v soukromé sféře vyšší, než 

by byly ve služebním poměru. Dalším možným důvodem může být skutečnost, že 

lidé, kteří mají zájem o pracovní pozici v některém ze státních bezpečnostních sborů, 

nemají potřebné vzdělání, fyzickou, psychickou či zdravotní způsobilost nebo 

přesahují maximální věkovou hranici pro vstup do služebního poměru. 
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Graf 2 Vývoj počtu zaměstnanců SBS k 1. 1.  2018 [21] 

2.4.3 Organizace soukromých bezpečnostních služeb ČR 

Specifickým aspektem českého prostředí je také existence profesionálních 

asociací SBS, které sdružují menší či větší SBS. Mezi největší z hlediska počtu patří 

Asociace bezpečnostních služeb ČR a Security Club. Tyto dvě asociace společně tvoří 

Unii bezpečnostních služeb ČR. Třetí největší asociací je Asociace technických 

bezpečnostních služeb Grémium Alarm, která je jednoznačně největší asociací SBS 

v oboru technické bezpečnosti. Některé ze zbývajících třinácti asociací jsou 

důležitými sdruženími v dalších oblastech komerční bezpečnosti (např. Česká 

komora detektivních služeb) [1]. 

Asociace působící na poli komerční bezpečnosti jsou nedílnou součástí oblasti 

tohoto podnikání. Tím, že seskupují menší podnikatelské subjekty, mohou přispět 

ke zkvalitňování jejich vzájemné komunikace. Velkou výhodu můžeme vidět 

například v členství těchto asociací v nadnárodních svazech. Zde se inspirují a 

přejímají některé standardy ze zahraničí. Tím přispívají ke zvyšování kvality 

poskytovaných bezpečnostních služeb v ČR.  
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Unie bezpečnostních služeb České republiky 

Mezi činnosti Unie bezpečnostních služeb ČR (USBS ČR) spadá především 

zahraniční zastoupení společenstev poskytovatelů bezpečnostních služeb v ČR a 

definování pojmů v oblasti bezpečnostního průmyslu. Dále do její působnosti patří 

organizace, vedení a realizace vzdělávacích akcí pro podniky zajišťující ostrahu 

majetku a osob a služby soukromých detektivů. USBS ČR také zaštiťuje pořádání 

konferencí a akcí v dané oblasti a propagaci bezpečnostního průmyslu [24]. 

Unie byla založena zakladatelskou smlouvou uzavřenou mezi Asociací 

soukromých bezpečnostních služeb ČR a organizací zaměstnavatelů Security Club. 

Členem unie se může pouze právnická osoba, která je založena a řízena podle 

právního řádu ČR, sdružuje subjekty podnikající v oblasti bezpečnostního průmyslu 

a má dohromady minimálně 5000 zaměstnanců [24]. 

Orgány unie jsou prezidium, prezident a viceprezident. 

Prezidium rozhoduje o všech záležitostech unie. Ve všech otázkách provádí 

rozhodnutí jednomyslně, pro každé rozhodnutí musí být tedy dosaženo 100 % všech 

hlasů prezidia. Prezidium se schází ke svým jednáním podle potřeby, zpravidla 

minimálně jedenkrát měsíčně. Jménem unie jedná prezident. Délka období výkonu 

funkce prezidenta činí 1 rok. Prezidenta v celém rozsahu práv a povinností zastupuje 

viceprezident, kterým je člen prezidia jmenovaný unií. Délka období výkonu funkce 

viceprezidenta činí rovněž 1 rok [24]. 

Asociace bezpečnostních služeb České republiky 

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR (ASBS ČR) je organizací, 

která je dostupná všem členům, kteří působí v oborech ochrany osob a majetku, 

služeb soukromých detektivů a technických bezpečnostních služeb. Cílem asociace 
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je navazování a prohlubování poznávacích činností v oboru soukromé bezpečnosti 

[25]. 

Tento spolek vykonává svou činnost na celém území ČR ke zvyšování profesní 

úrovně SBS a zároveň chrání zájmy a potřeby osob působících v této sféře. Působí 

na rozvoj právních norem tak, aby jejich obsah zabraňoval vzniku šedé ekonomiky 

a daňovým únikům a zvyšoval profesní odbornost a občanská práva na obranu a 

ochranu občana a jeho majetku [25]. 

ASBS ČR se zaměřuje zejména na propagační a osvětovou činnost ve prospěch 

oblasti SBS. Monitoruje trendy rozvoje v oblasti tohoto oboru a provádí lektorskou 

činnost pro další vzdělávání dospělých, zaměstnanců členů spolku či dalších 

profesionálů. ASBS ČR pořádá veřejné diskuzní pořady k rozšíření gramotnosti 

laické veřejnosti v bezpečnostní činnosti, ochraně občana, právnických osob a jejich 

práv. Vedle této hlavní činnosti spolek pořádá také školení, aktivity, sportovní a 

společenské akce ke krytí finančních nákladů [25]. 

Security Club 

Tato organizace byla založena v lednu roku 2002 jako neformální sdružení 

osobností z řad největších bezpečnostních společností v ČR. 18. Od roku 2003 je toto 

sdružení považováno za formální sdružení zaměstnavatelů v evidenci Ministerstva 

vnitra. Dne 21. 2. 2003 byly zvoleny orgány prezídia a revizní komise sdružení [26]. 

Security Club je sdružením společností, které společně reprezentují některé z 

nejsilnějších a profesionálních bezpečnostních agentur. Důvodem, který vedl k jeho 

vzniku, byla stávající nepříznivá situace na trhu bezpečnostních agentur, která se 

vyznačovala velkým množstvím působících společností s vysoce rozdílnou kvalitou 

poskytovaných služeb. Hlavním cílem organizace je tedy stanovit a zároveň 

dodržovat profesionální i etické standardy, které by měly dopomoci k růstu prestiže 

bezpečnostních agentur. Pro tento účel vytvořili členové Security Clubu základní 
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jednotné regule pro zabezpečování fyzické ostrahy majetku. Jejich dalším cílem je 

iniciace dopracování a přijetí legislativy, která bude upravovat poskytování SBS 

[26]. 

Je důležité zmínit, že Security Club není prvním profesním sdružením v oblasti 

bezpečnostních agentur. Je však prvním, které si dobrovolně uložilo dodržování 

profesních a etických pravidel a přísné respektování Zákoníku práce a dalších 

zákonných norem ve vztahu k zaměstnancům. Security Club vynakládá snahu o to, 

aby zákazníci zúčastněných bezpečnostních společností měli záruku kvality, 

profesionality a spolehlivosti [26]. 

Asociace Grémium Alarm 

Účelem činnosti Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm 

z. s. je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, 

majetku a zdraví. Přispívá ke zvyšování informovanosti společnosti v těchto 

záležitostech [18]. 

Asociace Grémium Alarm (AGA) má celkem 111 členů, kteří poskytují služby 

v oblastech elektronického zabezpečení, mechanických zábran, monitoringu a 

poradenství. 

Kromě již zmíněných oblastí působnosti dále AGA zahájila 20. 9. 2001 činnost 

fondu pomoci, vzdělání, jakosti a prevence. Tím chce aktivně pomáhat obětem 

majetkové a násilné trestné činnosti, obětem přírodních katastrof, k prevenci trestné 

činnosti, k podpoře kvality celého oboru technických zabezpečovacích systémů, 

k podpoře důležitých akcí v oboru a k propagaci AGA a firem, které jsou jejími členy 

[18]. 

AGA v oblasti ochrany osob, majetku a informací zabezpečuje zejména: 
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• podporu a poskytování ochrany společných zájmů svých členů; 

• koordinaci činností v oblastech, které jsou předmětem její činnosti; 

• propagaci myšlenek směřujících k využívání systémů technického 

zabezpečení; 

• zastupování členů v jednáních se státními orgány, Policií ČR a dalšími; 

• zastupování oboru bezpečnostních služeb v mezinárodních organizacích; 

• navazování a udržování spolupráce s obdobnými odbornými subjekty v ČR 

i zahraničí; 

• spolupráci při tvorbě pravidel souvisejících s ochranou osob, majetku a 

informací; 

• navazování spolupráce s jinými orgány působícími v oblasti ochrany osob, 

majetku a informací; 

• sledování vývojových a odborných informací, které následně 

zprostředkovává svým členům; 

• přispívání k odbornému růstu svých členů; 

• zajišťování propagace kvality v oboru; 

• organizaci odborných školení, seminářů a konferencí; 

• zajišťování nakladatelské, vydavatelské a propagační činnosti; 

• školící a vzdělávací činnost; 

•  napomáhání řešení odborných sporů mezi členy [18]. 

2.5 Soukromé bezpečnostní služby v zahraničí 

Ochranu svých demokratických základů, hmotných i nehmotných statků a 

životů a práv svých občanů zajišťuje každý stát. K tomuto účelu mu slouží systém 

státních i nestátních institucí, který je typický pro každou jednotlivou zemi. Jedním 

z významných prvků bezpečnostních systémů světových zemí jsou SBS, které jsou 

v jakýmsi „partnerem“ státních bezpečnostních složek. Nutnost zajištění 

bezpečnosti je jednou z činností, které jsou stěžejní pro existenci moderního státu. 
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S rozvojem těchto soukromých bezpečnostních aktivit samozřejmě roste také 

potřeba zavedení právních dokumentů pro regulaci a kontrolu této oblasti. 

Soukromé bezpečnostní podnikání je charakterizováno rychlým vývojem 

téměř ve všech zemích. Kromě Evropy a USA je udivující dynamika rozvoje SBS 

typická například pro Austrálii, Indii, Jihoafrickou republiku či Japonsko. 

V návaznosti na obrovský rozmach privátní bezpečnosti se ukazuje potřeba tuto 

formu podnikání ošetřit specifickými právními normami. Ať už pro udržování 

standardu kvality této činnosti nebo v zájmu zaujetí lepšího místa v povědomí 

společnosti. Zejména v zemích Evropské unie se prosazuje názor, že kvalitní právní 

úprava činnosti SBS je efektivní překážka před podnikatelskými subjekty, kteří tuto 

činnost provozují bez ohledu na vládou stanovené podmínky [1]. 

Systém poměrně přísných koncesních podmínek v zemích s kvalitní právní 

úpravou bezpečnostních služeb nejen napomáhá růstu jejich kvality, ale zároveň 

umožňuje čelit riziku zneužívání soukromého bezpečnostního podnikání 

k činnostem, které se neslučují se zákony. S narůstajícím trendem využívání 

privátních bezpečnostních agentur se z této problematiky stává globální fenomén a 

je tedy potřeba ho legislativně ukotvit a nastavit jasné normy. Dostatečná právní 

úprava pomáhá ke zkvalitňování činnosti SBS zejména bezvýhradný požadavkem 

stejných nároků na jejich provozování [27]. 

Realizací obecných požadavků Evropské unie pro činnosti SBS se zabývá 

Evropská konfederace bezpečnostních služeb. Ta uvádí závěry, že pro dosažení 

úrovně kvality služeb a profesionality tohoto sektoru je nutný licenční a akreditační 

systém pro vstup jak podniků, tak i samotných zaměstnanců. Všechny společnosti 

bezpečnostního sektoru by podle závěrů Evropské konfederace měly mít licenci, 

která je udělována v souladu s evropským právem na základě čestného a 

otevřeného řízení jednotně uplatňovaném pro všechny podniky nezávisle na jejich 

velikosti. Všichni pracovníci musí mít možnost absolvovat odbornou přípravu, která 
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zaručí vysokou úroveň profesionality. Zároveň musí být každý pracovník snadno 

identifikovatelný pomocí stejnokroje či označením visačkou. Z výkonu přímých 

bezpečnostních činností by měly být vyloučeny osoby se záznamem v trestním 

rejstříku [1]. 

Jak je nám známo již z předchozích kapitol, každý stát pohlíží na problematiku 

v oblasti SBS jinak. Některé země oblast soukromé bezpečnosti legislativně ukotvily, 

jiné nikoli. Nyní se tedy stručně zaměříme na několik vybraných evropských států, 

přičemž přiblížíme způsob jejich pojetí privátní bezpečnosti. Rozeberme rámec 

zákonné regulace těchto zemí v oblasti SBS, úsek jejich kontroly a v neposlední řadě 

také pravomoci soukromých bezpečnostních pracovníků. 

První moderní soukromé bezpečnostní agentury v Evropě vznikly 

v Německu. Byly jimi Institut pro ostrahu a zámečnictví (1901) a Frankfurtské 

společenství pro ostrahu a zámečnictví (1902). Strážci v rámci těchto prvotních firem 

vykonávali i činnosti dnes ne vždy typické, například kontrolu technologických 

procesů. Co se týče nynějšího rámce zákonné regulace SBS v Německu, právo na 

poptávání a nabízení služeb v oblasti soukromé bezpečnosti zmiňuje již Základní 

zákon („Ústava). Oblast soukromých bezpečnostních služeb spadá do značné míry 

pod kontrolu Ministerstva obchodu, respektive Obchodní komory. Dalším 

významným aktérem je Průmyslové a obchodní sdružení pro povinné pracovní 

pojištění. Co se týče pravomocí pracovníků SBS, až na omezené možnosti prohlídky 

osob a zabavení neoprávněně pronášených věcí, se jedná téměř o stejný rozsah 

pravomocí, kterými disponuje každý německý občan. Pracovníci v rámci sektoru 

tedy nemohou operovat s žádným specifickým právním statusem, jako je např. 

status veřejného činitele [28][29]. 

Dalším nejbližším sousedem, kde jsou SBS na vyspělé úrovni, je Rakousko. 

Současný stav privátních služeb v Rakousku je vskutku propracovaný. Podmínky 

podnikání v sektoru soukromé detektivní činnosti jsou upraveny živnostenským 
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zákonem, který vymezuje tři okruhy soukromé bezpečnosti. Jsou jimi detektiv 

z povolání, hlídání budov, podniků a pozemků a ochrana osob a transportů 

cenností. Odpovědnost za vytváření rámce regulace nesou Rakouská obchodní 

komora, Policejní sbor (kontrolní aktivity) a zemské vlády (vlády jednotlivých 

spolkových zemí, hejtman). Pracovníci SBS mohou provádět v omezené míře 

provádět prohledávání osob a zadržení neoprávněně vnášených či vynášených 

předmětů (pouze se souhlasem hledané osoby). V některých případech (na 

pozemku či v prostorách zákazníka) však personál soukromých bezpečnostních 

služeb disponuje tzv. „domovským právem“, což může znamenat i více pravomocí, 

než kterými disponují policejní orgány (osobní prohlídka osoby bez jakéhokoli 

zdůvodnění) [30]. 

Státem, ve kterém je patrně nejrozsáhlejší dohled a kontrola nad součástmi 

systému soukromých bezpečnostních služeb, je Polsko. Soukromé bezpečnostní 

agentury v moderním smyslu slova v Polsku souvisí se Zákonem o obchodní 

činnosti z roku 1988. Tato norma deklarovala velmi liberální přístup k obchodním 

činnostem, ale zároveň vyjmenovala několik oborů, kde je nutný neformální státní 

dozor a zásah a pro něž je nutné získat státní povolení) koncesi.  Mezi tyto obory 

spadala i oblast poskytování ochranu osob a majetku a detektivní služby. Na 

konkrétní praktické (obvykle negativní) zkušenosti s fungováním sektoru reagovala 

novela Zákona o obchodní činnosti z října 1991, která zavedla konkrétní kvalifikační 

předpoklady k provozování činností v oblasti poskytování služeb soukromé 

bezpečnosti. První samostatný zákon o ochraně majetku a osob (který ale 

nepokrýval detektivní kanceláře) byl přijat v roce 1997, s platností od roku 1998, s 

přechodným obdobím pro adaptaci firem do roku 2000. Roky 2001 až 2002 se 

odehrávaly ve znamení změn legislativy, regulující činnost soukromých detektivů. 

Legislativa rovněž zavedla procedury pro udělování licencí právnickým i fyzickým 

osobám působícím jako „detektivové“ [31]. 
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Za veškeré správní činnosti spojené s podnikáním na úseku soukromé 

bezpečnosti zodpovídá Ministerstvo pro vnitřní záležitosti a správu, které rovněž 

formuluje a stanoví podrobné podmínky pro získání koncese (licence) pro 

provozování soukromé detektivní činnosti. Nejvýznamnějším státním orgánem, 

který uskutečňuje nemalý vliv státu na sektor soukromé bezpečnosti v rámci své 

územní odpovědnosti je policejní ředitelství. To vydává správní rozhodnutí o 

licencích pro všechny skupiny bezpečnostních pracovníků a dohlíží na plnění jejich 

povinností vyplývajících z rozhodnutí o licenci a rozhoduje o povolení nosit zbraně 

pracovníků bezpečnostních služeb nebo podnikatelů a jejich zaměstnanců. 

Pravomocemi licencovaného personálu soukromých bezpečnostních služeb v 

Polsku jsou ochrana před útokem na život a zdraví sebe nebo další osoby, zadržení 

osob, které zjevně představují hrozbu pro život, zdraví nebo majetek konkrétního 

zákazníka a také omezené právo na prohlídky osob a zabavování věcí. Je důležité 

zmínit, že personál bez licence se rozsahem svých pravomocí neliší od „zbytku 

populace“ [31]. 

Zákonem, který upravuje činnost SBS, disponuje rovněž Slovensko. SBS 

figurují na území Slovenské republiky již přes 20 let. Prvotním právním předpisem 

tohoto druhu byl Zákon č. 379/1997 Sb., o provozování soukromých bezpečnostních 

služeb a podobných činností. Nyní jsou SBS v tomto státě ukotveny ve vlastním 

zákoně č. 473/2005 Sb., o poskytovaní služieb v oblasti súkromej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov [32]. 

Tento zákon upravuje poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti a 

výkon státního dozoru Ministerstvem vnitra Slovenské republiky. Co se týče 

pravomocí pracovníků SBS na Slovensku, jsou oprávněni přesvědčit se zrakem, 

hmatem anebo technickými prostředky, zda při vstupu a výstupu do chráněného 

objektu u sebe dotyčná osoba nemá předměty z protiprávní činnosti nebo by jimi 

protiprávní činnost mohla spáchat. Dále je v jejich kompetenci zakázat nepovolané 

osobě vstup do objektu, či ozbrojené osobě, pokud je vstup do objektu ozbrojeným 
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osobám zakázán. Pole působnosti pracovníků SBS obsahuje také používání 

kamerového systému, předložení dokladu totožnosti (pokud vyzvaná osoba byla 

přistižena při páchání přestupku, trestného činu nebo má u sebe předměty 

související s protiprávní činností). Do kompetencí zaměstnanců privátních 

bezpečnostních agentur spadá rovněž zadržení osoby do příchodu policie, pokud 

byla tato osoba přistižena pro trestném činu nebo přestupku [33][34]. 

Poslední zemí, kterou si zde z pohledu SBS rozebereme, je Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska. Při počátcích SBČ mělo Spojené království relativně 

nízkou úroveň.  Standardy kvality byly nedostatečné, výcvik nesystematický, mnozí 

zaměstnanci ani nesplňovali podmínku bezúhonnosti. Ke změnám a ke 

zkvalitňování celého sektoru se začalo přistupovat až roku 2003, kdy začal působit 

Úřad pro bezpečnostní průmysl. Byly zavedeny licenční podmínky a vytvořena 

pravidla a hodnocení kvality garantující alespoň určitou kvalitu poskytovaných 

služeb. Pokud bychom měli definovat rámec zákonné regulace SBS v zemi, musíme 

konstatovat, že je značně obsáhlý. Rok 2001 s sebou přinesl Vyhlášku pro Skotsko 

(Scottish Executive) a roce 2002 vyšel v platnost Dokument o možnostech regulace 

soukromých vojenských společností. S účinností od ledna 2003 platí Zákon o 

průmyslu soukromé bezpečnosti [35]. 

Úřad pro bezpečnostní průmysl (Security Industry Authority) vykonává 

činnost od 2. dubna 2003. Stěžejním úkolem Úřadu je budování mechanismu 

udělování licencí pro management a řadový personál v rámci sektoru soukromé 

bezpečnosti. Mezi hlavní funkce Úřadu patří zejména: 

• schvalovat (udělovat) licence pro fyzické osoby a firmy; 

• vykonávat dohled nad sektorem na základě platné legislativy; 

• monitorovat aktivity subjektů působících v rámci sektoru; 

• nastavovat standardy pro přípravu zaměstnanců v rámci sektoru; 

• podávat návrhy na zlepšení funkce soukromé bezpečnosti; 
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• schvalovat všechny změny navrhnuté státem v této oblasti [33][34]. 

Co se týče pravomocí, jedná se o stejný rozsah pravomocí, jako u ostatních osob 

na území státu (zadržet osobu, která spáchala nebo se pokouší spáchat trestný čin a 

zadržet ji do příchodu policejních sil) [36]. 

Z uvedených informací jasně vyplývá, že popularita komerční bezpečnosti 

stále stoupá a s přihlédnutím na aktuální stav bezpečnosti v Evropě tomu tak 

s největší pravděpodobností bude i nadále. Některé z výše charakterizovaných států 

mají právní úpravu propracovanou lépe než jiné. S narůstajícím trendem využívání 

služeb soukromé bezpečnosti se ale lze domnívat, že se postupem času všechny státy 

zasadí o kvalitní legislativní ošetření této problematiky. 

2.6  Legislativní rámec soukromé bezpečnosti v ČR 

Jak bylo již v úvodu práce zmíněno, ČR do současnosti nedisponuje platnou 

právní úpravou, která by vnesla „pořádek“ do podnikání v sektoru soukromé 

bezpečnosti, přestože již v minulosti byla snaha toto legislativní „ošetření“ vytvořit.  

Za právní dokument lze v této oblasti považovat například některá základní 

ustanovení zákona č. 2/1993 Sb., kterým byla vyhlášena Listina základních práv a 

svobod. Dalším důležitým právním dokumentem je pak Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Ten se zabývá především problematikou ochrany soukromí, 

osobnosti, duševního a jiného vlastnictví. Přináší definici vzniku občansko-právního 

vztahu a podmínky, kdy se občan má právo bránit sám. Činnosti SBS se rovněž 

dotýká zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který pokrývá zejména 

problematiku vztahů mezi podnikateli, či podnikateli a státní správou, či otázek 

týkajících se uzavírání smluv [3]. 

Pokud bychom měli navázat na podnikatelskou činnost upravenou 

obchodním zákoníkem, musíme zdůraznit povinnost subjektu SBS zajistit státní 
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souhlas. Získání souhlasu je obsaženo v ustanovení živnostenského zákona č. 

455/1991 Sb., který byl novelizován zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se změnily 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Činnosti 

SBS se tedy stále řadí mezi klasické podnikatelské činnosti, které jsou upraveny 

živnostenským zákonem [3]. 

Dalším důležitým dokumentem pro subjekty SBČ je zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce. Ten upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem, subjektem SBČ a jeho 

zaměstnanci, kteří jsou vykonavateli všech metod ochrany osob a majetku či 

detektivních služeb. Jako jeden ze základních právních pramenů je zákoník práce 

rozhodný pro postavení SBČ. Pracovněprávní vztah se výrazně liší od služebního 

poměru bezpečnostních složek ČR. Například podle § 101 odst. 1: „Zaměstnavatel je 

povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce…“ [37]. 

Z toho jasně vyplývá, že zaměstnavatelé musí dbát na bezpečí svých 

zaměstnanců a neudělí jim žádný úkol, který by znamenal sebemenší riziko 

ohrožení jejich života či zdraví. Zde tedy můžeme vidět jeden z rozdílů mezi prací 

zaměstnance soukromé bezpečnostní firmy a policisty. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, který svou podstatou též spadá do legislativního rámce SBS. Tento zákon 

má již ze své podstaty jakýsi ochranářský charakter, obvykle totiž používá pouze 

prostředky defenzivní ochrany a až na výjimky nepoužívá útočné metody a 

prostředky. Pokud je použije, potom musí být v souladu s ustanoveními občanského 

a trestního zákona, které rozebírají stav nutné obrany a krajní nouze. Subjekty SBČ 

mohou při ochraně jim svěřených práv postupovat i rázně a metodicky podobně 

jako policie, zákrok však musí být jasně obranný a nesmí být prováděn ve smyslu 

zákroku donucovací mocenské složky, která má k použití těchto prostředků 

vytvořen podklad ve formě zákona [3]. 
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Přestože existuje nespočet legislativních dokumentů týkajících se činností 

SBS, můžeme konstatovat, že výše zmíněné právní předpisy představují 

nejdůležitější východiska úpravy podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti. Nabízí 

se však otázka, zda by měl být skutečně přijat zákon o SBS, či zda by byla dostačující 

důsledná úprava výše uvedených právních norem. Jiří Kameník, prezident ASBS, 

například ve své knize Komerční bezpečnost tvrdí, že by postačilo rozšíření 

obsahové náplně v živnostenském zákoně namísto hledání zákonů nových [3]. 

Z dalších předpisů, které se činností SBS zabývají, můžeme jmenovat např. 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a jiné. 

2.6.1 Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti  

Zákon o SBČ by měl regulovat soukromou oblast bezpečnostních agentur na 

území ČR. Při přípravě zákona vychází ministerstvo ze zahraničních podob tohoto 

zákona a ze zkušeností specialistů z oblasti bezpečnostních služeb. Tato změna pojetí 

bezpečnosti z veřejných subjektů na soukromé znamená pro stát, který je hlavním 

poskytovatelem bezpečnosti občanů ČR, zcela novou roli [38]. 

Přípravě návrhu zákona byla věnována velká soustředěnost a při jeho 

přípravě bylo využito znalostí zahraničních modelů, poznatků z praxe a ze 

zkušeností z mnohaletých snach o speciální právní úpravu. Návrh vychází též z 

doporučení odborníků z řad bezpečnostních agentur [39]. 

V novém zákonu by se mělo objevit základní rozdělení bezpečnostních 

služeb do 5 různých kategorií. 

• Ochrana majetku a osob; 

• činnost soukromých detektivů; 
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• převoz hotovosti a cenin; 

• technická služba k ochraně osob; 

• bezpečnostní poradenství [40]. 

Každá z těchto kategorií má svůj specifický obsah. 

Ochranou majetku a osob je myšlena „ochrana movitého a nemovitého majetku, 

osob a právních zájmů, zajišťování pořádku v místech veřejných akcí, provoz a obsluha 

dohledových center (které například přijímají informace o narušení konkrétního střeženého 

místa) a převoz hotovosti a cenin do hodnoty 5 000 000 Kč“. Činnost soukromých 

detektivů bude i nadále spočívat v hledání určitých osob, zjišťování skutečností, 

které bude možné uplatnit u orgánu státu a získávání informací o konkrétní osobě 

(to však pouze za splnění podmínek zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů). Dále se bude jednat o získávání informací v 

souvislosti s vymáháním pohledávky a při vyhledávání protiprávního jednání 

ohrožujícího obchodní tajemství apod. [39]. 

Technická služba k ochraně osob a majetku je úzce spojena se 

zabezpečovacími systémy a dohledovými, poplachovými a přijímacími centry. V 

podstatě se bude jednat o bezpečnostní službu, která opravňuje jejího držitele k 

projektování, kontrole, montáži, údržbě a opravě zabezpečovacích systémů a 

montáží, údržbě, servisu a revizi dohledového, poplachového a přijímacího centra 

[39]. 

Novou speciální možností provozovatele, kterou záměr zákona obsahuje, je 

poskytování vzdělávací činnosti v oboru bezpečnostních činností a poradenskou, 

analytickou, auditorskou, projekční apod. činnost související s jednotlivými 

bezpečnostními činnostmi ve smyslu nového zákona [39]. 

Novinkou, která se v návrhu zákona vyskytuje, je pečlivější registrace 

poskytovatelů bezpečnostních služeb. Těm totiž až doteď pro výkon SBS stačilo 
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splnit podmínky živnostenského zákona. Nyní probíhá příprava nové licence, o 

kterou soukromé bezpečnostní agentury budou muset žádat. Tato licence bude 

standardně vydávána na dobu 10 let, nebo kratší. Všechny podmínky, které bude 

muset žadatel splnit, by měly pomoci ke zlepšení srozumitelnosti sektoru soukromé 

bezpečnosti a k regulaci kvality poskytovaných služeb [40]. 

Dle slov Mgr. Martina Linharta, ředitele odboru bezpečnostní politiky 

Ministerstva vnitra, „je tento zákon vzhledem k existenci několika tisíc soukromých 

bezpečnostních agentur, pro které neplatí žádná pravidla, potřebným krokem“ [41]. 

Zákon také upravuje podmínky, za kterých jsou osoby způsobilé k výkonu 

bezpečnostní činnosti. Těmi jsou: 

• dosažení věku 18 let; 

• plná způsobilost k právním úkonům; 

• spolehlivost; 

• zdravotní způsobilost; 

• odborná způsobilost k výkonu bezpečnostní činnosti; 

• v případě výkonu bezpečnostní činnosti k ochraně kritické infrastruktury 

musí splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti [39]. 

Zdravotní způsobilost je tedy vyžadována pouze u zaměstnance 

bezpečnostní služby, nikoliv u jejího provozovatele. Není totiž důvod bránit osobě, 

která nesplní požadavky zdravotní způsobilosti, v provozování bezpečnostní 

služby. Zdravotní způsobilost bude zajišťována lékařským vyšetřením provedeným 

speciálně k posouzení zdravotní způsobilosti [39]. 

Další podmínkou pro žadatele licencí je odborná způsobilost. Ta se týká jak 

samotných provozovatelů SBČ, tak jejich zaměstnanců. Spočívá ve stanovení norem, 

které musí dané osoby splňovat. U provozovatele je rozdělena podle toho, o jaký 

druh vykonávané SBČ se jedná. Půjde zejména o kombinaci vzdělání (středoškolské 
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či vysokoškolské) a délky praxe nebo získání dílčí kvalifikace odpovídajícího 

zaměření podle zákona č. 179/2006 Sb. U zaměstnance je v případě bezpečnostní 

činnosti ostraha majetku a osob, převoz hotovosti a cenin, činnost soukromých 

detektivů nebo technické služby požadováno minimálně základní vzdělání. U 

bezpečnostní činnosti bezpečnostní poradenství je požadováno alespoň 

středoškolské vzdělání s odpovídající délkou praxe [39]. 

Věcný návrh zákona dále obsahuje taxativní výčet některých povinností 

provozovatelů SBČ. Jedná se o úkoly a povinnosti, které jsou doposud známy jako 

přílohy ke koncesní listině, jimiž příslušné živnostenské úřady podmiňují uchování 

státního souhlasu k výkonu živnosti. Zákon také přesně vymezuje rozsah a podobu 

oznamovací povinnosti provozovatelů SBS v souvislosti se změnami oproti situaci 

v době řízení o udělení licence. Souhrnně se jedná o povinnosti, které dobře vedené 

firmy bez většího problémů realizují již za stávajícího stavu. Požadavky na 

kvalifikaci provozovatelů SBS se oproti dosavadnímu stavu liší minimálně [1]. 

Za nejvýraznější změnu oproti stávajícímu stavu legislativy na úseku 

poskytování SBS je možno považovat podrobný seznam základních oprávnění osob 

pověřených výkonem fyzické ostrahy osob a majetku. V návrhu zákona o SBČ se 

vyskytuje několik činností a způsobů jednání, k nimž by pracovníci SBS byli 

oprávněni. Ač se tato oprávnění nijak výrazně neliší o těch, která mají pracovníci ve 

výkonu privátních bezpečnostních služeb již nyní, právě nezpochybnitelnost 

základních oprávnění může výrazně upevnit postavení těchto zaměstnanců při 

výkonu jejich práce. Návrh zákona tedy vychází z oprávnění podle aktuální právní 

úpravy. Zákon podle všeho nerozšíří oprávnění umožňující zásah do práv a svobod 

třetích osob (jako je tomu např. u příslušníka Policie ČR či strážníka obecní policie) 

[1][39]. 

Z důležitých povinností můžeme zmínit „povinnost provozovatele neprodleně 

oznámit orgánům činným v trestním řízení, dozví-li se věrohodným způsobem, že byl 
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spáchán trestný čin, na který se vztahuje oznamovací povinnost podle jiného právního 

předpisu. Dále bude povinen neprodleně oznámit nejbližšímu útvaru Police ČR událost, při 

které došlo ke zranění anebo usmrcení osoby. Zásadním momentem z hlediska ochrany práv 

objednatele soukromé bezpečnostní služby bude stanovení odpovědnosti provozovatele 

soukromé bezpečnostní služby a jeho zaměstnance za škodu, kterou objednateli způsobil v 

souvislosti s výkonem soukromé bezpečnostní služby“ [39]. 

Je samozřejmě podstatné, aby SBS byly vystaveny dozoru ze strany státu. 

Návrh zákona o SBČ rozlišuje dvojí typ kontroly, a to tzv. dohled a dozor. Dohled 

bude prováděn prostřednictvím Policie ČR. Příslušníci Policie ČR budou 

kontrolovat, zda zaměstnanci postupují v rozsahu svěřeném jim tímto zákonem 

(omezení krajní nouze, nutná obrana atd.). Budou moci kontrolovat stejnokroje 

jednotlivých zaměstnanců, žádat předložení průkazu zaměstnance, kontrolovat 

jejich střízlivost apod. Dozor bude podle navrhovaného zákona vykonávat 

ministerstvo podle zvláštního zákona (zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů). Zaměstnanci ministerstva bude náležet oprávnění 

udělit na místě neodkladné instrukce k odstranění zjištěných nedostatků [39]. 

Když bychom měli pojednat o vztahu návrhu zákona k soukromým 

vojenským službám, dá se říci, že v rámci ČR by se zákon vztahoval též na ně. 

Nezpochybnitelným problémem je však skutečnost, že soukromé vojenské 

společnosti působí v drtivé většině případů za hranicemi našeho státu neboli 

v konfliktních oblastech. Jistě se shodneme, že kontrola či vymáhání zákonnosti je 

v tomto případě přinejmenším sporná. 
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce bude provedení komparace činnosti Policie ČR, obecní 

policie a soukromých bezpečnostních služeb.  

Další část práce bude věnována zhodnocení aktuální situace v oblasti 

poskytování bezpečnostních služeb soukromými subjekty. Bude provedena analýza 

návrhu zákona o SBČ, k jejíž objektivitě přispěje průzkum spokojenosti subjektů 

soukromých bezpečnostních služeb s touto novou právní úpravou. 

Výstupem potom bude vyhodnocení činnosti soukromých bezpečnostních 

služeb v ČR, kde bude zhodnocen jejich přínos po přijetí navrhovaného zákona o 

SBČ pro bezpečnostní systém ČR. 

3.2 Stanovené hypotézy 

K dosažení stanovených cílů byly postaveny následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že přijetí návrhu zákona o SBČ je nezbytným 

předpokladem pro zaručení kvality v oblasti poskytování SBS. 

Hypotéza 2: Předpokládáme, že po případném přijetí navrhovaného zákona o 

SBČ se budou soukromé bezpečnostní agentury schopny rovnocenně podílet na 

zajišťování bezpečnosti v ČR. 

Hypotéza 3: Předpokládáme, že soukromé bezpečnostní firmy speciální 

legislativu týkající se oboru jejich činnosti vyžadují. 
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4 METODIKA 

Při zpracování diplomové práce budou za účelem dosažení námi stanovených 

cílů využity základní vědecké metody a to analýza, komparace a dedukce. 

Analýza je využívána k získání nových poznatků či k jejich výkladu. V práci bude 

využita při rozboru získaných dat, konkrétně při zkoumání návrhu zákona o SBČ. 

Komparace je metoda srovnávání, která bude použita zejména při porovnání 

činnosti aktérů na poli bezpečnosti v ČR. 

Dedukce vyvozuje z konkrétních věcí věci obecné a umožňuje tedy přesnější 

vyvozování nových tvrzení. Tato metoda bude užita především k interpretaci našich 

výsledků. 

Pro potřeby dosažení objektivních výsledků bude zvolen rovněž průzkum 

spokojenosti subjektů s připravovanou právní úpravou problematiky SBS. Tento 

způsob zkoumání bude aplikován pro možnost oslovení většího počtu subjektů 

poskytujících SBS, čímž dojde k lepšímu poznání stávajícího mínění v oblasti 

soukromé bezpečnosti v ČR. Šetření bude zaměřeno na názor respondentů na návrh 

zákona o SBČ. Bude tak možné zhodnotit přínosy po jeho případném přijetí či jeho 

nedostatky vhodné k další diskuzi. 

K ucelení dosud získaných dat bude proveden strukturovaný rozhovor 

s výkonným ředitelem jedné ze soukromých bezpečnostních společností. S jeho 

pomocí bude možné získat informace doplňující poznatky obdržené od 

kontaktovaných respondentů. 
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5 VÝSLEDKY 

Následující část diplomové práce bude zaměřena na komparaci činnosti Policie 

ČR, obecní policie a SBS. Bude proveden výzkum, zda by po případném přijetí 

návrhu zákona o SBČ mohly být soukromé bezpečnostní agentury (SBA) těmto 

složkám nápomocným partnerem v oblasti zajišťování bezpečnosti. K tomu nám 

poslouží zejména definování jejich pravomocí a povinností dle platné legislativy. 

Následně provedeme srovnání počtu příslušníků policie a zaměstnanců agentur, což 

je aspekt, který hraje v uvažování případné spolupráce důležitou roli. 

Další kapitola bude věnována analýze návrhu zákona o SBČ, přičemž následně 

bude celkové působení SBS v ČR vyhodnoceno. Pozornost bude zaměřena zejména 

na otázku přínosu SBS pro zkvalitňování bezpečnostního prostředí v naší zemi. 

5.1 Komparace činnosti Policie ČR, obecní policie a soukromých 

bezpečnostních služeb 

Mezi příslušníky Policie ČR, obecní policie a zaměstnanci soukromých 

bezpečnostních agentur panují určité rozdíly. Ty můžeme definovat například 

z hlediska pravomocí, povinností či počtu příslušníků. Právě na tyto aspekty bude 

tato kapitola zaměřena. 

Legislativním ukotvením poskytovatelů soukromé bezpečnosti jsme se již 

zabývali. SBS se řídí zejména těmito právními normami: 

• Listina základních práv a svobod;  

• Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.);  

• Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb). 

Právní normou, kterou se řídí příslušníci bezpečnostních sborů, je zákon č. 

361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Ten upravuje 
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právní poměry příslušníků, jejich odměňování a další služební vztahy. Úkoly při 

zajišťování bezpečnosti a další řízení policie náleží zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii 

ČR. 

Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

Obecní policie je orgánem obce, který zajišťuje bezproblémový chod celého města či 

obce, přičemž tato obec své strážníky financuje v plné výši. Obce či města mohou 

tento orgán z vlastní iniciativy vytvořit a zároveň kdykoli zrušit [42]. 

Rozdíl mezi výkonem činnosti Policie ČR, obecní policie a zaměstnanců SBS 

tedy spočívá primárně v legislativě, kterou jsou řízeny. Ta jim ukládá specifické 

oprávnění i povinnosti. Na některé z nich se nyní zaměříme. Protože cílem této práce 

je zejména zhodnotit přínos navrhovaného zákona o SBČ, provedeme porovnání 

s přihlédnutím k navrhované právní úpravě. V následující tabulce jsou uvedeny 

základní povinnosti příslušníků Policie ČR a strážníků obecní policie, které jim 

ukládají zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

Tabulka 1 Povinnosti příslušníků Policie ČR a strážníků obecní policie [43][44] 

Policista Strážník 

Povinnost dodržování pravidel 

zdvořilosti, dbát cti, vážnosti a 

důstojnosti osob i své vlastní. 

Povinnost dodržování pravidel 

zdvořilosti, dbát cti, vážnosti a 

důstojnosti osob i své vlastní. 

Policista je povinen dbát na to, aby 

žádné osobě v důsledku jeho postupu 

nevznikla bezdůvodná újma. 

Strážník je povinen dbát na to, aby žádné 

osobě v důsledku jeho postupu 

nevznikla bezdůvodná újma. 

Při provádění úkonu je policista 

povinen prokázat svou příslušnost 

Strážník je povinen při výkonu své 

pravomoci prokázat svou příslušnost k 
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k policii způsobem definovaným 

zákonem o Policii ČR. 

obecní policii způsobem definovaným 

zákonem o obecní policii. 

Policista je v případě ohrožení nebo 

porušení vnitřního pořádku a 

bezpečnosti, jehož odstranění spadá do 

úkolů policie, povinen provést úkon v 

rámci své pravomoci nebo přijmout jiné 

opatření, aby ohrožení nebo porušení 

odstranil. Policista má tuto povinnost i 

v době mimo službu. 

Strážník je v pracovní době povinen 

provést zákrok nebo úkon, je-li páchán 

trestný čin nebo přestupek anebo je-li 

důvodné podezření z jejich páchání. Toto 

platí i mimo pracovní dobu.  Strážník je 

povinen poskytnout pomoc v rozsahu 

svých oprávnění a povinností každému, 

kdo o ni požádá. 

Policista je povinen před provedením 

úkonu poučit osobu dotčenou úkonem 

o právních důvodech provedení úkonu, 

a jde-li o úkon spojený se zásahem do 

práv nebo svobod osoby, také o jejích 

právech a povinnostech. 

Strážník je povinen poučit osoby o jejich 

právech, provádí-li podle tohoto zákona 

zákrok nebo úkon spojený se zásahem do 

jejich práv nebo svobod.  

 

 Jak je z výčtu povinností v tabulce výše patrné, povinnosti policistů a 

strážníků jsou v mnohém zcela totožné. Oběma bezpečnostním složkám ukládá 

zákon povinnost dodržování pravidel zdvořilosti, cti a prokázání příslušnosti při 

výkonu své činnosti. Dále jsou obě skupiny povinny provést zákrok, je-li páchán 

trestný čin, či je z jeho páchání důvodné podezření, a to i mimo pracovní dobu 

[43][44]. 

Strážníci obecní policie mají navíc povinnost oznámit policii důvodné 

podezření, že byl spáchán trestný čin a zajistit místo trestného činu proti vstupu 

nepovolaných osob [43]. 
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Když bychom měli porovnat výčet povinností policistů a strážníků obecní 

policie s povinnostmi pracovníků soukromých bezpečnostních agentur (SBA), je 

nutné poukázat na nesrovnatelně nižší nároky na tyto pracovníky. Co se týče jejich 

povinností, provozovatel musí bez zbytečného prodlení provést oznámení o 

spáchání trestného činu, na který se vztahuje oznamovací povinnost podle jiného 

právního předpisu. Dále jsou povinni oznámit nejbližšímu útvaru Policie ČR 

událost, při které došlo ke zranění či usmrcení osoby. Další povinnosti ze strany 

pracovníků či samotných bezpečnostních agentur v navrhovaném zákonu ale 

nenajdeme.  

Nyní se zaměříme na úkony, které jsou policisté, strážníci a zaměstnanci SBA 

oprávněni vykonávat. Opět provedeme srovnání z našeho pohledu 

nejvýznamnějších pravomocí. 

Tabulka 2 Pravomoci příslušníků Policie ČR a strážníků obecní policie [43][44] 

Policista Strážník 

Omezení osobní svobody připoutáním, 

zajištěním osoby, zajištěním cizince či 

umístěním do policejní cely. 

Oprávnění požadovat vysvětlení od 

osoby, která může přispět k objasnění 

skutečností důležitých pro odhalení 

přestupku nebo jeho pachatele. 

Oprávnění odnětí věci či předběžného 

zajištění věci. 

Oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti. 

Oprávnění vyzvat osobu k vydání 

zbraně a k jejímu odebrání. 

Oprávnění předvést osobu. 
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Oprávnění k použití technického 

prostředku k zabránění odjezdu 

vozidla. 

Oprávnění odebrat zbraň. 

Oprávnění k zajištění, odstranění a 

zničení věci. 

Oprávnění zakázat vstup na určená 

místa. 

Oprávnění ke vstupu do obydlí, jiného 

prostoru nebo na pozemek. 

Oprávnění otevřít byt nebo jiný 

uzavřený prostor. 

Oprávnění k zastavení a prohlídce 

dopravního prostředku. 

Oprávnění odejmout věc. 

Oprávnění k vykázání útočníka 

z domácnosti sdílené s osobou, která je 

ohrožována. 

Oprávnění ke vstupu. 

Oprávnění použití donucovacích 

prostředků a zbraně. 

Oprávnění použít donucovacích 

prostředků, psa a služební zbraně. 

 

 Jak je vidět, škála pravomocí policistů i strážníků je značně široká. Jejich 

oprávnění sahají od možnosti legitimizovat vybranou osobu, přes schopnost 

omezení osobní svobody až po použití donucovacích prostředků. Dále mohou 

například vstoupit na soukromý pozemek, otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, 

či zastavit a prohlédnout vozidlo. V porovnání s policisty a strážníky mají 

pracovníci SBA kompetence značně omezené. I přes několikaletý proces definování 

zákona o SBČ se po jeho případném přijetí pravomoci osob, které vykonávají 

bezpečnostní službu, nijak nezmění. 

Jejich zákonnými limity budou i nadále: 
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• nutná obrana a krajní nouze ve smyslu přestupkovém; 

• nutná obrana ve smyslu trestněprávním; 

• krajní nouze ve smyslu trestněprávním; 

• omezení osobní svobody osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté (pracovník smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke 

zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů); 

• Občanský zákoník: §6, § 417 odst. 1 a § 418 [39]. 

Z výše uvedeného výčtu oprávnění zaměstnanců SBA je patrné, že v žádném 

případě nemohou konkurovat možnostem Policie ČR a obecní policie. To je může 

stavět do nevýhodné pozice, pokud bychom se zaměřili především na jejich 

působení v bezpečnostním systému. I v případě přijetí navrhovaného zákona budou 

mít vykonavatelé SBČ stejné zákonné limity, jako každá jiná osoba nevykonávající 

bezpečnostní činnost. Toto nepříznivé postavení může mnohdy negativně ovlivnit 

jejich funkci jak vůči státním či obecním bezpečnostním složkám, tak vůči samotným 

třetím osobám. I přes tuto nevýhodnou pozici z hlediska pravomocí by se však dalo 

říci, že v praxi spolupráce mezi pracovníky SBS a policií, ať už městskou či státní, 

probíhá bez problému. Jak již bylo řečeno, zaměstnanci SBA mohou osobu 

přistiženou při páchání trestného činu omezit na nezbytně nutnou dobu a 

neprodleně informovat příslušný orgán. Policie ČR po příjezdu na místo události 

smí podezřelou osobu zadržet až na 48 hodin. 

Pokud bychom se chtěli zabývat konkrétním příkladem kooperace policie a 

pracovníků SBA, můžeme uvést například spolupráci bezpečnostní agentury ESA 

(Europe Security Agency) a městskou policií v Kladně. Výkonný ředitel této 

společnosti, pan Jaroslav Štros, si součinnost s kladenskou městskou policií chválí. 

Podle něj jsou tito strážníci rychlí a problematiku v kladenských ulicích dobře znají. 

Agentura ESA se snaží v jednotlivých částech města využívat těch strážníků, kteří 

v dané oblasti pravidelně působí, znají její slabé stránky a dokáží tak s nimi účelně 
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pracovat. K předmětům jejich společné činnosti patří například potírání drogové 

kriminality nebo přespávání bezdomovců na nepovolených místech. 

Kooperace tedy probíhá zejména při obchůzkové činnosti či při plnění 

objektové směrnice. Tady podle pana Štrose nastávají situace, kdy by byla potřeba 

komplexní právní úprava pro SBČ, která by ale zároveň zahrnovala alespoň částečné 

rozšíření pravomocí. Nezřídka se totiž stávají situace, kdy bezpečnostní pracovník 

může závadné osoby z hlídaných objektů pouze vykázat, přičemž za několik málo 

hodin se tam tyto osoby opět vrátí. Otázkou pravomocí pracovníků SBA se budeme 

více zabývat v následující kapitole, která bude věnována analýze návrhu zákona o 

SBČ. 

 Dalším důležitým faktorem pro naši komparaci je počet osob zaměstnaných 

v porovnávaných složkách. Údaje o vývoji počtu zaměstnanců SBS již známe. 

Pojďme je tedy nyní porovnat s počty příslušníků Policie ČR a strážníků obecní 

policie. 

 Když se podíváme na vývoj počtu příslušníků Policie ČR, lze jednoznačně 

tvrdit, že v posledních několika letech členů v řadách Policie ČR rapidně ubývá. 

Mezi lety 1990 a 2005 docházelo k plynulému nárůstu, kdy k 1. 1. 2005 činil počet 

policistů 47 129. Od tohoto roku se však číslo neustále snižuje a 1. 1. 2018 bylo v Policii 

ČR zařazeno celkem 40 152 policistů [44]. 

 Strážníci obecní policie zaujímají v tomto případě nejméně početnou skupinu 

osob. Například za rok 2017 bylo v ČR registrováno celkem 8 431 strážníků obecní či 

městské policie. Bližší informace o počtu strážníků v uplynulých letech udává 

následující tabulka, která nám zároveň přinese názorné srovnání všech tří 

komparovaných skupin. 
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Tabulka 3 Počet příslušníků Policie ČR, strážníků a pracovníků SBA 2010 až 2017 [21][45][46] 

Rok Policista Strážník Pracovník SBA 

2010 43 272 8 613 54 403 

2011 41 224 8 581 52 703 

2012 39 037 8 580 56 711 

2013 38 363 8 482 52 827 

2014 38 754 8 444 49 539 

2015 39 497 8 515 47 485 

2016 40 055 8 459 46 005 

2017 40 389 8 431 44 997 

 

 Již několik let počet příslušníků státní i obecní policie klesá. Důvodů může 

být několik, ať už jsou to náročné fyzické podmínky či hraje roli finanční aspekt. Co 

se však děje často a na co se nyní zaměříme, je skutečnost, že příslušníci policie 

opouští služební poměr a nechávají se zaměstnat v soukromých agenturách. Děje se 

tak většinou v případech, kdy příslušník má již dostatek odsloužených let pro 

nárokování výsluhy a setrvání v řadách policie již pro něj přestává být finančně ta 

nejvýhodnější varianta. Pokud totiž ze služebního poměru odejde a stane se 

pracovníkem SBA, jeho příjem tvoří jak výsluha, tak výplata. Podle Jaroslava Štrose, 

výkonného ředitele společnosti ESA, je toto pro policii značně nevýhodné, ale 

soukromým společnostem to přináší vyškolené osoby, které znají praxi a ví, jak se 

při výkonu činnosti správně zachovat. Většinou jsou pak tito lidé zaměstnáni jako 

bezpečnostní auditoři na vybraných objektech či zkušební komisaři. Dá se tedy říci, 



52 

 

že tito lidé jsou pro agentury přínosem. Velkou roli zde hraje způsob jednání, 

vystupování či dochvilnost. 

Jak je z tabulky výše patrné, strážníci městské a obecní policie jsou z námi 

porovnávaných skupin tou nejméně početnou. Policie ČR a SBA jsou na tom 

z hlediska zastoupení téměř podobně, jejich množství se pohybuje v řádech 

desetitisíců. Četnost strážníků je však o mnoho nižší. Důvodů může být několik. 

Zatímco jiné státní bezpečnostní složky dostávají po určitém počtu odsloužených let 

výsluhu, strážníci nikoliv, a to může případné zájemce o tato místa odradit. Dalším 

důvodem může být náročnost této profese, která možná v očích strážníků 

neodpovídá výši mzdy. 

 To nás přivádí k otázce, zda by se právě zde neuplatnili pracovníci 

soukromých agentur, kteří jsou zaměstnáváni v oblasti poskytování ochrany osob a 

majetku. Pokud totiž obecní policii financuje v plné výši obec, může si stejně tak 

v případě nedostatku zájemců o volné pozice strážníků najmout soukromou 

agenturu. To už se ostatně na několika místech v ČR děje, i když se stále nejedná o 

častý jev. 

 Nedostatek strážníků již tedy přiměl některé obce ke zrušení obecní policie, 

jejíž místo zastoupily SBA. Jednou z nich je například obec Bukovany na 

Sokolovsku. Starosta Bukovan, pan Miroslav Stropek uvedl, že „základní věc, kterou 

občan potřebuje, security firmy dokáží splnit dostatečně“ [47][48]. 

 Dle dostupných informací o pomoc bezpečnostních agentur žádají už i větší 

města. Problémem však je již zmiňovaný fakt, že zaměstnanci agentur nemají takové 

pravomoci jako policisté. Na porušování zákona mohou tedy hlídky pouze 

upozornit či vyfotit důkazy. Nemají oprávnění použít zbraň, hmaty nebo chvaty, 

jako má policie. Obušky a slzný plyn tedy u sebe nosí pouze na obranu [47]. 
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 Tato skutečnost ve značné míře soukromé agentury limituje. V případě, že by 

byly obcemi najímány pro udržování pořádku a bezpečnosti v obci, nemohou tuto 

práci vykonávat na stejné úrovni jako strážníci obecní policie. To ale neznamená, že 

by byly tyto případné spolupráce neefektivní. Mohli bychom pracovníky SBA ve 

vztahu k policii chápat jako subsidiárního poskytovatele informací. Pracovníci 

agentur by mohli provádět určitý monitoring bezpečnostní situace v obci a své 

poznatky následně příslušnému orgánu poskytovat. Policie by tak obdržela ucelený 

obraz o všech okolnostech a mohla by účinně jednat. 

 Takováto spolupráce probíhala například i mezi obcí Stochov a bezpečnostní 

agenturou ESA. Hlídky byly rozděleny na tři směny a měly za úkol kontrolovat 

skládky, okolí hospod či správnost parkování. Výkonný ředitel této společnosti, pan 

Štros, je tedy toho názoru, že spolupráce mezi obcemi a SBA může fungovat, a 

dokonce je mnohdy pro obec lepším východiskem. Jako příklad si uveďme 

skutečnost, že státní ani městská policie by neměla monitorovat soukromé objekty. 

Právě na tyto úkoly si může obec najmout SBA, která provozuje pult centralizované 

ochrany (PCO), který slouží k monitorování signálů prvků technické ochrany. PCO 

je obsluhován 24 hodin denně a jeho obsluha je na základě došlého signálu ze 

střeženého objektu schopná vyhodnotit situaci a předat konkrétní pokyny zásahové 

jednotce, která provede kontrolu daného objektu. Tato hlídka následně ve spolupráci 

s obsluhou PCO informuje oprávněnou osobu zákazníka, Policii ČR, zdravotnickou 

záchrannou službu apod. Prostřednictvím PCO je možné sledovat objekty jako jsou 

knihovny, obecní úřady, administrativní prostory, tělocvičny a jiné budovy v obci. 

V případě že vlastník daného objektu požádá agenturu o napojení do PCO, 

vyšle agentura pracovníka, který prostory projde a zjistí, z které strany je reálně 

napadnutelný. Následně agentura stanoví výjezd, dojezd a určí si cenu služby. 
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5.2 Analýza návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti  

Oblast soukromé bezpečnosti v ČR je nyní hojně diskutovaným tématem, a to 

zvláště z toho důvodu, že přes několik let trvající proces stále není uzákoněna platná 

legislativní úprava. Zákon byl již několikrát připraven ke schválení, ani jednou 

k němu však nedošlo. Situace se zřejmě nezmění ani tento rok. Dle dostupných 

informací totiž i přes všechny pozitivní vyhlídky zákon přijat nebyl. Zvláštní je 

skutečnost, že nikdo z ASBS ČR si není vědom jasného důvodu, proč byl návrh opět 

tzv. „smeten ze stolu“. Můžeme se tedy jen domnívat, proč je naše země poslední 

zemí Evropy, která komplexní právní úpravu oboru soukromé bezpečnosti 

postrádá. Dle členů Asociace je proces přijetí zákona tedy opět na začátku. Podle 

slov prezidenta Asociace, doktora Kameníka, je zcela evidentní, že zákon potřebný 

je. Konkrétní důvody si rozebereme v následující části práce. 

Návrh zákona o SBČ dělí poskytovatele soukromé bezpečnosti na dva tábory. 

Jedni návrh podporují, protože podle nich jde o zákon, který pomůže vyčistit celou 

platformu subjektů, kteří díky neexistenci speciální legislativy, kontrol a 

dokumentací ničí tržní ceny a tím dochází i ke snižování kvality služeb. Jiní jsou 

však toho názoru, že přijetí zákonné úpravy není potřebné. Jde podle nich pouze o 

tzv. likvidaci malých firem. 

Zákon obsahuje několik částí, které by měl definovat a které nyní omezují celý 

obor soukromé bezpečnosti. První z nich je stanovení popisu jednotlivých druhů 

bezpečnostních činností. Dnes jsou tyto druhy stanoveny přílohou nařízení vlády a 

pokud provozovatel vykonává tyto činnosti bez příslušné koncese, dopouští se 

maximálně přestupku či správního deliktu, což se trestá pouze pokutou. Dále zákon 

přináší novou úpravu licencí vydaných Ministerstvem vnitra. Ty by měly být nově 

vydávány na 10 let a zároveň jsou stanovena kritéria pro vydání této licence. To 

znamená, že bude nově kladen důraz na bezpečnostní historii společnosti. Ta bude 
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každých 10 let prověřována, bude řešena otázka spolehlivosti a způsobilosti 

statutárních orgánů. 

Zákon také definuje požadavky na samotné zaměstnance. Tento bod je důležitý 

zejména z toho důvodu, že dodnes neexistují řádně definované požadavky na 

zaměstnance soukromých bezpečnostních firem. To znamená, že připravovaný 

zákon definuje kvalifikaci, která byla v minulosti určována živnostenským 

zákonem. Lépe definuje bezúhonnost a spolehlivost. Vůbec poprvé zde dochází 

k vymezení zdravotní způsobilosti, což je oblast, která dodnes není vůbec 

definovaná. 

Zákon zahrnuje pod svou úpravu i subjekty, které vykonávají bezpečnostní 

činnost pro vlastní potřebu. Neméně významným bodem je také ustanovení 

kontrolních procesů ze strany státu nad výkonem soukromé bezpečnosti. Nyní tuto 

kontrolu vykonávají živnostenské úřady. Aktuální verze návrhu zákona o SBČ 

prochází mnohými diskuzemi. Podle pana Mgr. Radka Zapletala, tajemníka 

společnosti Security Club, se v návrhu zákona vyskytuje pět oblastí, které je potřeba 

lépe propracovat. 

V první řadě musí být udělování licencí stanoveno jednoznačně po procesní 

obsahové stránce. Musí tedy existovat jasná kritéria a co nejméně prostoru pro 

správní úvahu. Mělo by být jednoznačné, jak hluboce jde prověření bezpečnosti 

společnosti do minulosti. Toto se týká zejména osob, které danou společnosti vlastní 

nebo které společnost zastupují. Nemělo by tedy docházet k tomu, že žadatel 

nebude vědět, kdy bude zaregistrován. Druhou věcí je potom vytyčení časového 

horizontu sčítání porušení tohoto zákona. Je tedy potřeba, aby docházelo ke sčítání 

nedostatků za určité časové období, například v řádu jednoho roku, kdy po jeho 

uplynutí dojde k jejich smazání. Obdobná je situace v definování spolehlivosti u 

jednotlivých zaměstnanců. Tam by měla být brána v úvahu intenzita přestupků a 

opět časový horizont, v jakém k nim došlo. 
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Principiálně je dle Mgr. Zapletala však návrh zákona kvalitní a pokud by došlo 

k výše zmíněným úpravám, bude dobrým základem pro budoucnost soukromé 

bezpečnosti v ČR. Dá se říci, že neexistence platné legislativy svým způsobem brání 

rozvoji celého sektoru SBČ. 

Obor bezpečnostních služeb je v ČR tedy relativně krátce. Přes to se nabídka 

poskytování soukromé bezpečnosti stále zvyšuje, což dokládá narůstající počet 

vydaných koncesí bezpečnostním agenturám. Proto se můžeme domnívat, že přijetí 

zákonné úpravy tohoto oboru je namístě. Nyní si uvedeme několik možných 

důvodů, proč by byla nová legislativní úprava v oblasti SBS potřebná. 

V oboru SBS existuje řada problémů. Jedním z nich je například fakt, že dvě 

třetiny pracovníků SBS se pohybují stále na hranici minimální mzdy. Je to z toho 

důvodu, že nekalá konkurence tlačí ceny velice nízko. Další, neméně významný 

fenomén, který se v ČR vyskytuje, je zneužívání dotací pro zaměstnávání zdravotně 

postižených nebo zdravotně znevýhodněných osob. Většina těchto prostředků je 

v praxi totiž využívána naprosto nesmyslně. Aktuálně existuje řada firem, které tyto 

dotace pobírají. Ty jim však slouží pouze k dosahování většího zisku. Mnohdy tyto 

společnosti neplatí ani daně, což je neméně závažný problém. To, co je zde největším 

úskalím a proč se nabízí otázka potřebnosti platné zákonné úpravy oblasti SBS, je 

neprůhlednost některých dat, na které mají právo jak koneční spotřebitelé a stát, tak 

samotné firmy. 

Abychom si mohli utvořit ucelený pohled na problematiku návrhu zákona o 

SBČ a celkové smýšlení soukromých agentur o něm, provedli jsme dotazníkové 

šetření, do kterého bylo zapojeno celkem 80 respondentů. Těmi byli zejména 

zástupci SBA. Další výzkumnou metodou, která byla provedena pro ucelení našich 

dosavadních poznatků, byl strukturovaný rozhovor s výkonným ředitelem 

bezpečnostní agentury ESA, panem Jaroslavem Štrosem. 
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Vybraným respondentům bylo položeno celkem 9 otevřených otázek, přičemž 

7 z nich se přímo týkalo návrhu zákona o SBČ. Šetření se zaměřilo především na 

průzkum spokojenosti subjektů SBS s navrhovanou právní úpravou. Protože však 

dotazník vyplnilo pouze 25 % z 80 dotazovaných, výsledky využijeme hlavně pro 

doplnění doposud zjištěných informací o aktuální situaci v oblasti SBS v ČR. 

První otázka, která byla v rámci dotazníkového šetření položena, se zaměřila 

na subjektivní postoj dotazovaných k případnému přijetí nové zákonné úpravy 

oboru SBS. Při vyhodnocení nasbíraných dat jsme se utvrdili v názoru, že návrh 

zákona o SBČ skutečně dělí poskytovatele soukromé bezpečnosti na dvě skupiny se 

zcela protichůdnými názory. Právě polovina respondentů uvedla, že nová zákonná 

úprava není potřebná a že je pouze nástrojem pro zničení malých firem velkými 

společnostmi, které se chtějí zbavit konkurence. Subjekty, které otázku zodpověděly 

naopak pozitivně, tvrdí, že zákon o SBČ by mohl regulovat firmy, které často neplatí 

mzdy v souladu se zákonem, čímž ničí tržní ceny. To s sebou potom přináší 

snižování kvality poskytovaných služeb. Dle jejich názoru by měl být tedy zákon 

přijat hlavně z toho důvodu, aby se standardy prodávaných služeb sjednotily a 

nevznikal prostor pro nelegální praktiky nepoctivých subjektů. 

Toto tvrzení potvrzuje také pan Štros, podle kterého se proti přijetí nové 

legislativy staví ve většině případů právě ti poskytovatelé, kteří svoji činnost 

neprovozují ve všech směrech tak, jak by měli. 

Novinkou, která se v návrhu zákona vyskytuje, je totiž pečlivější registrace 

poskytovatelů bezpečnostních služeb. Těm až doteď pro výkon SBS stačilo splnit 

podmínky živnostenského zákona. Nyní probíhá příprava nové licence, o kterou 

SBA budou muset žádat. Tato licence bude standardně vydávána na dobu 10 let, 

nebo kratší. Všechny podmínky, které bude muset žadatel splnit, by měly pomoci 

ke zlepšení srozumitelnosti sektoru soukromé bezpečnosti a k regulaci kvality 

poskytovaných služeb. 
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Druhou otázkou v dotazníkovém šetření jsme se snažili zjistit, zda jsou 

subjekty toho názoru, že by případné přijetí navrhovaného zákona o SBČ 

provozování jejich činnosti prospělo, a pokud ano, v jakém ohledu. Také zde jsme se 

setkali s protikladnými názory. 

Kladně na tuto otázku odpovědělo 50 % dotazovaných. Dle jejich slov dojde 

k regulaci standardů a tím k narovnání kvality poskytovaných služeb. 

Provozovatelé, kteří se staví k přijetí zákona pozitivně, uvádí, že přijetím zákona o 

SBČ se v mnoha zemích EU trh v této oblasti podnikání zkvalitnil a zpřísněním 

podmínek poskytování akreditací se zvýšila profesionalita agentur. Mezi dalšími 

odpověďmi se opět objevilo tvrzení, že nová zákonná úprava by mohla dopomoci 

k úbytku nepoctivých provozovatelů.  

Mezi zápornými odpověďmi se vyskytlo například přesvědčení, že zákon o 

SBČ provozování této činnosti nijak neprospěje, naopak s sebou přinese nárůst 

zbytečné byrokracie. 

Třetí otázka se blíže zaměřila na výše uváděný názor, že platná legislativa 

docílí zkvalitnění poskytovaných komerčních bezpečnostních služeb. Tento dotaz 

opět rozdělil respondenty na dvě poloviny. 50 % z nich s tímto tvrzením nesouhlasí. 

Ti, kteří s tvrzením souhlasí, jsou toho názoru, že všichni budou nuceni dodržovat 

minimální standard služeb a vymýtí se problém, kdy ostrahu provádí lidé často bez 

domova nebo jen se základním vzděláním. Mnoho lidí považuje práci v SBS jako 

podřadnou, čímž pak pracovníci SBS ztrácí i minimální autoritu. 

Čtvrtá otázka, která byla položena, se týkala názoru subjektů na možné 

omezení šedé a černé ekonomiky v tomto odvětví. Zde se respondenti většinově 

shodli, že zákon s největší pravděpodobností šedou a černou ekonomiku omezit 

nedokáže. Jedna z dotazovaných firem například uvedla, že dnes spousta firem 

využívá dotací na zaměstnávání postižených. Tyto peníze však nejsou využity 
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k tomu účelu, ke kterému byly původně určeny. Toto pokládá za okrádání státu a 

degradaci bezpečnostních služeb. Podle ní mnoho bezpečnostních agentur 

spekulativně rozšiřuje počet zásahových aut z dotací a zvyšuje počet zaměstnanců 

z důvodu vyšších dotací na zaměstnance a auta. 

Jedna z dotázaných agentur uznala možnost, že se procentuálně sníží, ale 

určitě neomezí úplně. Sníží se podle ní na polovinu oproti stávající situaci.  

V rozhovoru s panem Štrosem jsme se zaměřili také na problematiku pobírání 

dotací na zaměstnávání postižených osob, kdy zaměstnavatelé celou částku využijí 

způsobem, ke kterému nebyla určena. Ten je toho názoru, že zákon tento problém 

vyřešit nedokáže. Nenapadá ho, jakou formou by se celá záležitost do zákona 

musela zakomponovat, aby fungovala. V tomto případě hraje podle něj roli spíše 

lidskost a slušnost zaměstnavatele. Agentura ESA obdrženou částku využívá 

například k výplatě měsíčních bonusů těmto zaměstnancům, na které mají nárok 

podle zásluh. To podle pana Štrose vede k motivaci zaměstnance a následnému 

zkvalitňování celé firmy. Dále je z peněz pracovníkovi placeno například 

důchodové připojištění. 

Počet subjektů SBS od roku 2014 stále mírně stoupá. Zeptali jsme se tedy 

respondentů na jejich subjektivní predikci počtu SBA po přijetí navrhovaného 

zákona. Všichni dotazovaní se v tomto případě shodli, že se toto číslo rapidně sníží. 

Podle některých nyní stoupá pouze proto, že si živnost založí přímo lidé, kteří poté 

činnost provozují tzv. „sami na sebe“. Zákon by měl takové subjekty omezit a tím 

snížit počet živnostníků provozujících SBČ.  

Podle pana Štrose jednoznačně ke snížení provozovatelů dojde. Dle jeho 

názoru by se mnoho lidí bálo jednat nečestně, pokud by byla daná jasná pravidla a 

zavedené pravidelné kontroly. Aktuálně je velkým problémem také fakt, že subjekty 

nemusí být registrováni v žádném větším sdružení. Ve výběrových řízeních tedy 
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nabízí služby za nízké ceny, aby zakázku vyhrály. Tyto služby však ve většině 

případů nejsou kvalitní a sám nerozumí tomu, jak dokáží firmy tímto stylem 

dlouhodobě fungovat. To by se po přijetí zákona mělo změnit. Docházelo by 

k prověřování, zda zaměstnavatelé vyplácí zaměstnancům mzdu dle zákona, jestli 

pracovníci absolvovali povinnou lékařskou prohlídku, zda mají pracovníci čistý 

trestní rejstřík, nebo jestli například absolvovali přezkoušení pracovníka. Nyní 

nejsou tyto kontroly prováděny, a to dává provozovatelům možnost mnoho věcí 

zanedbávat. Tomu by se přijetím zákona mohlo zamezit.  

Aktuálně je na trhu velké množství firem, které uvádějí, že jsou členy 

Hospodářské komory, i když jimi ve skutečnosti nejsou. Pokud je totiž agentura 

členem komory, je povinna platit pravidelné příspěvky dle platného příspěvkového 

řádu a zároveň dodržovat pravidla pro začleňování živnostenských společenstev do 

Hospodářské komory ČR. Úřad zabezpečuje prostřednictvím svých odborů plnění 

úkolů schválených představenstvem či sněmem Hospodářské komory ČR. Pokud je 

tedy daná SBA jejím členem, může klientům poskytnout větší jistotu kvalitních 

služeb. Zavedením jasných norem a následných kontrol by podle Štrose byl tento 

problém minimalizován. 

Šestá otázka našeho šetření byla zaměřena na názor ohledně pravomocí 

pracovníků SBS. Ptali jsme se respondentů, zda jsou toho názoru, že by měl zákon 

stávající pravomoci rozšířit či nikoliv. Také zde se odpovědi dělí na dvě poloviny. 

Dle některých agentur jsou dostačující pravomoci v rámci současné zákonné úpravy 

a není tedy potřeba je dále rozšiřovat. Jiné jsou však toho názoru, že by měly být 

rozšířeny alespoň o možnost požadovat identifikaci osob (zavést povinnost se 

pracovníkům SBS legitimizovat) ve střeženém objektu. Dále by podle nich mělo být 

umožněno dočasně zadržet podezřelé osoby, což je nyní kvalifikováno jako 

omezování osobní svobody. 
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Podle Štrose by zákon na rozšíření pravomocí pamatovat měl. Jeho názor se 

ztotožňuje s výše uvedenými. V návrhu by se tedy mělo objevit alespoň rozšíření o 

možnost zadržení podezřelé osoby a použití pout. Z praxe ví, jak dokáže 

nedostatečná jurisdikce zkomplikovat zákrok. Sám také uznává, že se v oblasti SBS 

služeb vyskytují lidé, kteří by mohli těchto kompetencí zneužívat. To ale potom 

závisí na charakteru každého člověka, jak by s nově nabytými možnostmi naložil. 

Byl by to především zájem samotné agentury, aby přijímala nové zaměstnance po 

pečlivém zvážení, zda je uchazeč na danou pozici vhodný, co se týče jeho 

inteligence, vystupování a způsobu jednání. 

Lze konstatovat, že pokud by hrozba zneužití kompetencí měla bránit jejich 

rozšíření v nové právní úpravě, je tento důvod zcela zcestný. Stejně tak, jako může 

svých pravomocí zneužít pracovník SBS, hrozí toto riziko i v případě příslušníka 

Policie ČR či strážníka obecní policie. Nezbývá tedy než souhlasit s názorem pana 

Štrose, který jasně uvádí, že výčet pravomocí je aktuálně nedostatečný a jeho zvýšení 

by zaměstnancům SBA ulehčilo nejednu složitou situaci. To, jak se škálou svých 

kompetencí naloží, závisí na osobnosti daného jedince. 

V sedmé otázce jsme se respondentů zeptali na jejich celkovou iniciativu při 

přípravě vládního návrhu zákona o SBČ. Až na pár výjimek dotazované firmy 

uvedly, že jejich společnost neměla možnost se přípravy účastnit. Jedna z agentur 

odpověděla, že je nikdo nekontaktoval. Další zase, že byla zastupována Komorou 

bezpečnostních služeb. 

Tuto skutečnost můžeme považovat minimálně za zvláštní. V první řadě je 

v zájmu společností samotných, aby si dokázaly najít cestu, jak přednést své 

stanovisko při přípravě nového zákona, který se týká oblasti jejich podnikání. 

Podivností je také fakt, že se na přípravě či projednávání návrhu zákona neúčastnily 

právě ty firmy, které k němu v rámci dotazníku mají nejvíce výtek. Pouze jedna 

agentura uvedla, že v průběhu přípravy podávala několik připomínek. 
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Tím se dostáváme k poslední otázce, která dala subjektům prostor pro jejich 

náměty či připomínky k návrhu zákona o SBČ či k dalším oblastem jejich činnosti. 

Někteří respondenti se domnívají, že speciální zákon není třeba a že stávající 

právní úprava je dostačující. Jiní návrh vítají. Je však podle nich zapotřebí, aby 

v něm byla zakotvena regulace minimální ceny za 1 hodinu služeb. Vzhledem ke 

každoročnímu navyšování minimálních mezd je totiž nezbytné navyšovat také 

hodinové sazby u klientů, což prý vyžaduje usilovná jednání a obhajování. Největší 

problém s úpravou ceny je u veřejných zakázek, kde je sazba v průběhu zakázky 

nyní neměnná. 

Mezi odpověďmi se našly také názory, že myšlenka jednotného právního 

dokumentu zaštiťující oblast SBS je dobrá, leč její realizace je stále v nedohlednu. To 

potvrzuje i pan Štros, podle kterého je jen otázkou času, kdy bude zákon přijat.  

Jak nám výsledek našeho dotazníkového šetření napovídá, neexistuje jednotný 

pohled na problematiku zavedení nové legislativy pro oblast podnikání v soukromé 

bezpečnosti. Je však důležité zmínit, že možné klady nebo zápory uvedené výše se 

nepotvrdí ani nevyvrátí, dokud skutečně zákon nevstoupí v platnost a nebude 

možnost ho ověřit v praxi. Dalo by se říci, že vzhledem k aktuální bezpečnostní 

situaci v Evropě by mělo být v zájmu státu mít silnou základnu poskytovatelů 

bezpečnosti, ať už těch státních či soukromých. Žijeme v době, kdy je potřeba mít 

dostatek subjektů, kteří jsou schopni zajistit ochranu před hrozbami, kterým musí 

ČR čelit při ochraně jejích občanů i zajištění bezpečnosti. Dá se předpokládat, že 

pokud by byl návrh zákona o SBČ přijat, je tato schopnost pravděpodobnější než 

v situaci, která zde panuje nyní. 
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5.3 Vyhodnocení činnosti soukromých bezpečnostních služeb 

v České republice 

Subjekty komerční bezpečnosti jsou v ČR stále v postavení jakéhosi 

„druhotného“ vykonavatele bezpečnostních aktivit. Přitom je o tyto služby ze strany 

občanů stále větší zájem. V dnešní době si SBS pro ochranu svých zájmů najímají 

také samotná města, kraje či ministerstva. 

Příkladem může být například stále více oblíbené napojení na PCO. Princip 

centralizované ochrany spočívá v tom, že do jednotlivých prostor firma umístí 

detekční zařízení. Zachycený záznam je bez zpoždění přenášen do dohledového 

centra, odkud operátoři nepřetržitě střežené objekty hlídají. Díky tomu jsou schopni 

bezprostředně reagovat na mimořádné situace a jednat dle smluvní dohody. Tím je 

myšleno například vyslání své zásahové jednotky, následné kontaktování zákazníka 

a vyrozumění Policie ČR. 

Klient tak má jistotu, že je jeho majetek pod neustálým dohledem a v případě 

vloupání, krádeží, škod na majetku nebo jiných kriminálních činů je o těchto 

skutečnostech neprodleně informován. Z vybavení zásahových jednotek je patrné, 

že napojení objektu na PCO je skutečně efektivní. Členové zásahových jednotek jsou 

vybaveni nejen obrannými a komunikačními prostředky, ale agentury kladnou 

důraz také na to, aby minimálně jeden z členů posádky vlastnil střelnou zbraň spolu 

ze všemi oprávněními k jejímu držení. Některé zásahové jednotky jsou posíleny též 

o služebního psa, pokud je k tomu jejich zásahové vozidlo uzpůsobeno. 

Využití monitoringu PCO tedy pro klienta znamená nepřetržitý dohled nad jeho 

majetkem a okamžitý zásah v případě jeho ohrožení. Takové služby mu státní 

bezpečnostní sektor zajistit nedokáže.  

Kromě ochrany osob a majetku s využitím technických prostředků si mohou 

zákazníci zaplatit také strážní a obchůzkovou službu. Jedná se například o ostrahu 
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rozsáhlých objektů, kdy strážní provádí nepravidelné celoplošné obchůzky. Ty 

spočívají v kontrole zabezpečení objektu, uloženého materiálu a techniky či 

neoprávněného pohybu osob. Základem této služby je rychlá a přesná reakce na 

vzniklou situaci a její následné řešení podle předem dohodnutých postupů. Účelem 

spolupráce je pro klienta zamezení výskytu a pohybu nepovolaných osob ve 

střeženém areálu, prevence protiprávního jednání, eventuálně také zadržení 

narušitele v objektu s následným předáním osoby přivolané hlídce Policie ČR. 

Dalším úkolem strážného může být kontrola předem vytipovaných míst v objektu, 

například skladů s hořlavinami a jiným nebezpečným materiálem apod. 

Mezi hojně nabízené služby patří rovněž služby soukromého detektiva. 

Zákazník si může najmout profesionála pro shromáždění, zpracování a následnou 

interpretaci zjištěných informací. Oblíbenou službou z detektivní oblasti je využití 

bodyguarda. Tito lidé mnohdy ovládají různá bojová umění, jsou bystrými 

pozorovateli a jsou schopni poskytnout první pomoc. Bodyguardi musí umět 

nebezpečí předpovědět a v případě ohrožení zasáhnout dřív, než dojde 

k samotnému útoku. Klient je tak pod nepřetržitou ochranou. Osobní strážci slouží 

například významným státníkům, politikům, hercům, zpěvákům a dalším veřejně 

známým osobám [49]. 

S rostoucím zájmem o SBS však roste také počet subjektů, kteří SBČ provozují 

pouze s vidinou vlastního zisku a na kvalitu jimi nabízených služeb neberou ohled. 

Příkladem může být tvrzení jednoho z našich respondentů v dotazníkovém šetření, 

který je toho názoru, že firmy často neplatí mzdy v souladu se zákonem, čímž ničí 

tržní ceny a kvalita poskytovaných služeb se tak snižuje. Lze tedy říci, že absence 

speciální legislativy dává subjektům tzv. „volné ruce“ a nemají důvod způsob 

provozování své činnosti měnit. Ze zjištěných informací je však patrné, že i přes tato 

negativa zaujímají SBS v ČR důležitou úlohu v poskytování bezpečnosti. 
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6 DISKUZE 

Komplex privátních bezpečnostních služeb je jedním z markantních prvků při 

zajišťování ochrany majetku, zdraví a života osob. V systému poskytování 

bezpečnosti občanům hraje oblast poskytování komerčních bezpečnostních služeb 

důležitou roli. Její popularita stále stoupá, což je vzhledem k vyvíjející se 

bezpečnostní situaci ve světě logické. Nutnost zajištění bezpečnosti je jednou 

z činností, které jsou základem pro chod vyspělého státu. S rozvojem soukromých 

bezpečnostních aktivit roste také potřeba zavedení právních standardů pro regulaci 

a následnou kontrolu jejich dodržování. Přes to, že ve většině moderních států je na 

legislativu pro obor SBS myšleno, v ČR stále nemá tento systém zavedenou 

samostatnou legislativní úpravu. Nyní ukládá těmto subjektům všechna práva a 

povinnosti živnostenský zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, trestní zákoník 

a několik dalších právních norem. 

Řady subjektů SBS v ČR se v posledních desítkách let silně rozšířily. Každým 

rokem se na trhu objevují nové bezpečnostní agentury. Důvodem mohou být 

výrazné společenské a majetkové změny a nepříznivě se vyvíjející bezpečnostní 

situace ve světě. Ze statistik vyplývá, že i přes absenci samostatné legislativní 

úpravy je o tyto služby stále větší zájem. 

V roce 1997 bylo v ČR registrováno celkem 3 966 společností. Následující léta 

znamenala neustálé zvyšování počtu bezpečnostních agentur. Začátkem roku 2012 

činil počet registrovaných SBA 7 201. Důvodem tohoto jevu může být právě 

skutečnost, že pro vznik nových bezpečnostních firem neexistuje speciální právní 

regulace a s bezpečností může začít podnikat téměř každý. V dalších letech sice 

došlo k mírnému poklesu, silné zastoupení subjektů komerční bezpečnosti na trhu 

však stále trvá. Poslední data z ledna roku 2018 ukazují, že aktuálně tyto služby 

nabízí 6 815 firem. 
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Co se týče vývoje počtu soukromých bezpečnostních pracovníků, od roku 2003 

zaujímají více než 1 % všech zaměstnanců v soukromém sektoru. V roce 2018 činil 

jejich počet 44 918. Mohou tak v zastoupení konkurovat příslušníkům Policie ČR, 

v jejichž řadách bylo ve stejném roce registrováno 40 152 osob. Nabízí se tedy otázka, 

zda by zaměstnanci SBA mohli svým působeným vyplnit ty mezery, na které nemají 

Policie ČR nebo městská policie dostatečnou kapacitu. Příkladem by mohla být již 

zmiňovaná pochůzková činnost ve městech, kde by pracovníci SBS dohlíželi na 

dodržování veřejného pořádku v jim přidělené oblasti. Privátní bezpečnostní služby 

by mohly být využívány také při mimořádných událostech a krizových situacích ke 

spolupráci s Policií ČR a dalšími orgány veřejné správy. Lze se domnívat, že 

v dnešní době zmítané terorismem a častými živelními pohromami je pro jednu 

instituci obtížné, aby komplexně zajišťovala bezpečnost pro všechny občany a 

subjekty. Je nutné podotknout, že oblast komerční bezpečnosti si v rámci systému 

vnitřní bezpečnosti získává své stabilní místo. 

To nás přivádí k problematice nutnosti přijetí speciálního zákona 

zastřešujícího podnikání v oboru bezpečnosti. Návrh se setkává s řadou příznivců, 

ale naopak také s odpůrci, podle kterých zvláštní právní regulace není potřebná a 

postačilo by provést rozšíření té stávající. Je nutné podotknout, že na potřebu 

zavedení jasných pravidel pro činnosti SBS neexistuje jeden správný názor. Lze 

pouze spekulativně hodnotit jeho klady nebo zápory. Pokud by však v budoucnu 

mely být SBS kvalitním článkem celého bezpečnostního systému, lze předpokládat, 

že bez zákonné regulace toto nebude možné. Můžeme zmínit například nutnost 

udělení státní licence Ministerstvem vnitra, které by díky tomu mělo možnost 

posoudit, zda žadatel splňuje všechny nezbytné podmínky. Tato licence by byla 

vydávána na dobu určitou, což by umožňovalo mít nad subjekty kontrolu. Díky 

tomu by provozovatelé SBČ museli dodržovat jasně daná pravidla a dá se 

předpokládat, že by tak v případě potřeby byli schopni poskytnout kvalitnější 

služby. 
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Zákon totiž mimo jiné upravuje podmínky, za kterých jsou osoby způsobilé 

k výkonu bezpečnostní činnosti. Ty musí být nastaveny tak, aby se provozovatelem 

či zaměstnancem SBA nemohla stát osoba, která k tomu v některém z daných 

ohledů není způsobilá. Aktuálně není nijak složité splnit podmínky pro založení 

bezpečnostní agentury. Zájemci nyní stačí dosáhnout plnoletosti pro vyřízení 

živnostenského oprávnění, disponovat středoškolským vzděláním s maturitou, 

čistým rejstříkem trestů a negativním lustračním osvědčením. 

Významnou změnou oproti stávajícímu stavu v oblasti poskytování SBS by se 

dal považovat seznam jasně daných oprávnění osob pověřených výkonem fyzické 

ostrahy osob a majetku. V návrhu zákona o SBČ se vyskytuje několik činností a 

způsobů jednání, k nimž by pracovníci SBS byli oprávněni. Tato oprávnění se sice 

nijak výrazně neliší o těch, kterými pracovníci disponují už nyní, ale zavedením 

jasné legislativní úpravy by tyto pravomoci nabyly nezpochybnitelnosti, což by 

mohlo výrazně upevnit postavení zaměstnanců SBA při výkonu SBČ. V případě 

přijetí návrhu zákona by pracovníkům i nadále byly umožněny pouze stávající 

zákroky. Dle informací zjištěných ve strukturovaném rozhovoru s panem 

Jaroslavem Štrosem, výkonným ředitelem bezpečnostní agentury ESA, jsou nynější 

pravomoci pracovníků SBA nedostatečné. Pro zefektivnění jejich činnosti by stálo za 

zvážení alespoň rozšíření zákonných limitů o možnost legitimizace osob či 

požadování vysvětlení.  

V návrhu zákona také nalezneme jasné vymezení obsahových náplní 

jednotlivých druhů činností. Cílem tohoto bodu je především prevence překrývání 

dílčích SBČ. Tato změna by byla využita například při převozu hotovosti, cenin a 

cenných předmětů. Zásilky s celkovou hodnotou do 5 milionů Kč by mohly být 

převáženy SBS, která je držitelem licence Ochrana osob a majetku. Převoz věcí 

hodnoty vyšší by pak spadal do působnosti subjektů s licencí Převoz věcí nadměrné 

hodnoty. 
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Dalo by se říci, že připravovaný zákon si klade za cíl vnést do podnikání 

v oblasti soukromé bezpečnosti řád a jasně daná pravidla. Všemi změnami, které 

návrh obsahuje, by jistě dopomohl k nastavení přesných standardů a možnostem 

kontroly jejich dodržování. To by teoreticky mělo vést ke zkvalitnění poskytovaných 

služeb a ke zvýšení profesionality subjektů SBS. Názory na zákon o SBČ však nejsou 

takto jednoznačné. 

V praktické části diplomové práce jsme se zaměřili na mínění samotných 

subjektů podnikajících v oblasti komerční bezpečnosti. U většiny otázek se 

respondenti s názory rozcházeli, jejich odpovědi je dělili na dvě poloviny. Právě 

polovina respondentů si myslí, že speciální zákon potřeba není. Společnosti, které 

by přijetí zákona vítaly, jsou toho názoru, že zákonná regulace by oblasti 

poskytování SBS prospěla a trh by vyčistila od firem, které pro podnikaní v této 

oblasti nemají dostatečné osvědčení. Podle nich je tedy regulace potřebná hlavně 

z toho důvodu, aby se na trhu nevyskytovaly firmy, které snižují kvalitu 

prodávaných služeb. 

Pokud bychom měli vyjádřit k této otázce subjektivní názor, zavedení platné 

legislativy se jeví jako logický krok. Současná právní úprava se zdá být vzhledem 

k neustálém rozšiřování řad subjektů SBS naprosto nedostatečná. Nyní neexistují 

prakticky žádné postihy za porušení pravidel. Zákonem bude mít stát možnost 

vybírat subjekty SBS vstupující na trh a také ukončit činnost těch, kteří tento zákon 

nebudou dodržovat. Jako další důvod můžeme uvést například vyšší nároky na 

bezúhonnost, spolehlivost a odbornou i zdravotní způsobilost. Všechny tyto kroky 

by do oblasti soukromé bezpečnosti vnesly zvýšení kvality služeb.  

Rozporuplné názory panovaly také u otázky týkající se případného rozšíření 

pravomocí pracovníků SBS. Podle některých respondentů jsou nynější možnosti 

zákroku dostačující, jiní by zvýšení jejich počtu uvítali. Vzhledem k tomu, že se SBA 

velkým dílem podílejí na prevenci kriminality, rozšíření jejich pravomocí při 
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zákrocích by bylo zřejmě na místě. Pracovníci SBA, kteří mají za úkol dohlížet na 

dodržování veřejného pořádku v určených částech města mají nyní tzv. „svázané 

ruce“ a v případě potřeby razantnějšího úkonu jsou povinny přivolat hlídku Policie 

ČR. Konkrétně v Kladně existuje několik částí města, která jsou hlídaná soukromou 

bezpečnostní firmou. Dnes a denně se zde její zaměstnanci setkávají s nelegálními 

činnostmi, proti kterým ale nemají pravomoc důsledně zakročit. To degraduje 

jednak kvalitu služby a také autoritu samotných hlídek soukromých agentur. 

Zákon tedy na jedné straně rozšiřuje nároky kladené na subjekty SBS a žadatele 

o vydání licencí, na straně druhé ale opomíjí rozšířit škálu jejich práv. To by se dalo 

hodnotit jako možný nedostatek. V práci jsme se věnovali také možnosti využití SBS 

jako suplujícího orgánu obecní policie. Při stávajících pravomocích se ale nedá říci, 

zda by případná spolupráce obcí a SBA přinesla kýžený efekt. Situace, kdy 

pracovník soukromé bezpečnostní firmy může podezřelé osoby z hlídaných objektů 

pouze vykázat či jim slovně domluvit, jsou na denním pořádku. Jak bylo již řečeno, 

zaměstnanci SBA nemají oprávnění použít zbraň či různé chvaty. Můžeme tedy jen 

polemizovat, zda by skutečně rozšíření výčtu možností zákroků nebylo na místě. 

K ucelení názoru na návrh zákona o SBČ si rozeberme ještě jednu důležitou 

záležitost, kterou je finanční nákladnost zavedení této nové právní regulace. Na 

straně státu by přijímání nové legislativy a vytváření speciálních oddělení pro 

registrace subjektů, vydávání licencí a následnou kontrolu znamenalo použití 

nemalých finančních prostředků. Finanční náklady na registraci a zřízení licence se 

nyní pro provozovatele pohybují v řádech tisíců. Můžeme se jen domnívat, jak se 

v případě přijetí zákona tyto nadstandartní výdaje projeví na cenách za nabízené 

služby. Už teď je ale jasné, že značné množství firem tuto finanční zátěž nezvládne 

a nezbyde jim nic jiného než činnost ukončit. Bližší informace o částkách za 

registrace a vydávání licencí udává následující tabulka. 
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Tabulka 4 Finanční náklady spojené s registrací a vydáním licence [50] 

 

 Z tabulky výše je patrné, že by společnosti v případě přijetí zákona nutnou 

finanční zátěž pocítily. Nutno podotknout, že toto peněžní zatížení spojené s žádostí 

o vydání licence se bude opakovat každých deset let. Výčet nových výdajů pro 

soukromé bezpečnostní společnosti však tímto nekončí. Zákon s sebou přináší 

rovněž možnost sankcí udělovaných Ministerstvem vnitra za porušení daných 

předpisů. Zde už by záleželo pouze na poctivosti daných subjektů při provozování 

jejich činnosti. Jelikož se v případě jednotlivých přestupků jedná mnohdy o 

desetitisícové až statisícové pokuty, měly by tyto nadstandardní výdaje pro mnoho 

menších firem likvidační důsledky.  

 Pokud bychom měli zhodnotit přínos SBS pro bezpečnostní systém ČR po 

přijetí navrhovaného zákona, můžeme se domnívat, že služby by byly odbornější a 

celkově kvalitnější. V návrhu zákona se totiž vyskytují též požadavky na odbornou 

způsobilost k bezpečnostní činnosti, kterou bude zaměstnanec vykonávat. 

Důvodem pro zavedení těchto norem je snaha omezit přístup na trh těm firmám, 

které nemají pro provozování konkrétní činnosti dostatečnou úroveň. 
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 Dá se říci, že provedenou analýzou aktuálního stavu v oblasti soukromé 

bezpečnosti se nám potvrdila předpokládaná hypotéza, a sice, že přijetí návrhu 

zákona o SBČ je nezbytným předpokladem pro zaručení kvality v oblasti 

poskytování SBS. Je jasné, že úplné zaručení kvality nedokáže zajistit žádný právní 

předpis. Normy uvedené v předkládaném návrhu zákona však k tomuto cíli značně 

dopomáhají. To, zda by poskytované služby skutečně získaly na hodnotě by 

v případě přijetí zákona ukázal až čas. Můžeme ale tvrdit, že k navýšení kvality 

oproti stávající situaci, kdy se na trhu vystihuje řada nepoctivých subjektů, přijetí 

zákona o SBČ nezbytným předpokladem skutečně je. 

 Druhou hypotézou zvolenou pro účely zjištění přínosu speciální legislativy 

byl předpoklad, že po případném přijetí navrhovaného zákona o SBČ se budou SBA 

schopny rovnocenně podílet na zajišťování bezpečnosti v ČR. To se však v průběhu 

našeho rozboru potvrdit nepodařilo. V práci jsme se věnovali komparaci povinností 

a pravomocí Policie ČR, obecní policie a pracovníků SBA. Srovnání ukázalo, že 

možnosti zákroků zaměstnanců soukromých agentur se ani zdaleka nemohou 

rovnat pravomocem příslušníků či strážníků policie. Návrh zákona o SBČ nijak 

nerozšiřuje rozsah pravomocí pracovníků SBA oproti stávající právní úpravě. 

Nadále jsou jejich zákonné limity stejné jako je tomu u každé jiné osoby nepracující 

v oboru bezpečnostních služeb. Osoba zaměstnaná v soukromé bezpečnostní 

společnosti tedy může být stále pouze chápána jako pomocná síla při dohledu na 

dodržování veřejného pořádku a o nezákonném jednání místo samotného zákroku 

neprodleně informovat příslušný orgán. 

To můžeme vnímat jako jeden z nedostatků připravované legislativy. Pokud by 

totiž zákon o SBČ přinesl pracovníkům SBA alespoň malé rozšíření pravomocí, 

mohli by se tito lidé efektivněji podílet na zajišťování bezpečnosti v ČR. 

Ve třetí hypotéze jsme předpokládali, že soukromé bezpečnostní firmy 

speciální legislativu týkající se oboru jejich činnosti vítají. To se v našem výzkumu 
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nepotvrdilo. Velká část respondentů v dotazníkovém šetření uvedla, že speciální 

právní úprava pro tento obor není potřebná. Někteří jsou dokonce toho názoru, že 

zákon provozování SBČ nijak neprospěje, naopak s sebou přinese nárůst zbytečné 

byrokracie. V jedna z odpovědí představovala tvrzení, že připravovaný zákon je 

pouze prostředkem pro likvidaci malých firem velkými společnostmi.  

Tyto výsledky pro nás mohou být poněkud překvapující. Dalo by se říci, že se 

specifická právní úprava by měla být právě v zájmu samotných firem. Samy 

společnosti by se měly zasadit o to, aby v oboru, ve kterém podnikají, platila jasná 

pravidla, která by musely dodržovat všechny firmy bez výjimky. 

Nutno podotknout, že JUDr. Jiří Kameník, prezident ASBS ČR, je toho názoru, 

že „pro SBČ není potřebný žádný speciální zákon. Jako představitel jednoho z významných 

profesních společenstev mohu prohlásit, že nikdo z nás provozovatelů netouží po speciálních 

oprávněních. Jediné, co by přispělo k právním jistotám celého bezpečnostního průmyslu a k 

jistotám jeho odběratelů, je zakotvení detailního popisu uvedených systemizovaných činností 

v živnostenském zákoně“ [3]. 

Autor Fuksa (2016) ve své práci na základě kvantitativního výzkumu, který 

prováděl u vybraných SBA, uvádí následující výsledky. V jeho šetření více než 

polovina respondentů uvedla, že s aktuální právní úpravou spokojena není. Cca 85 

% dotazovaných by uvítalo speciální právní úpravu [51]. 

Jeho výsledky se od těch našich tedy liší o celých 35 % ve prospěch 

navrhovaného zákona. Důvodů může být několik. Naši respondenti mohli pocházet 

z jiných částí republiky, kde hraje svou roli také úroveň kriminality, 

nezaměstnanosti či míra konkurence. Každopádně lze říci, že tyto výsledky jsou 

k potvrzení třetí předpokládané hypotézy blíže než naše vlastní. Ani jedny se však 

neshodují s tvrzením JUDr. Kameníka, a sice, že provozovatelé po speciální 

legislativě netouží. 
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7 ZÁVĚR 

Privátní bezpečnostní služby představují důležitý prvek pro zajišťování 

bezpečnosti majetku, zdraví a života občanů. Rostoucí obliba ve využívání 

soukromých subjektů jako složky poskytující ochranu však znamená potřebu 

jasného právního ukotvení této sféry podnikání. Neexistence speciální legislativy se 

mnohdy negativně projevuje ve vztahu firem s klienty a ztěžuje práci samotným 

subjektům. Tento a další jevy vyskytující se aktuálně na poli SBS byly předmětem 

diplomové práce. 

V teoretické části práce byly rozebrány SBS v ČR, kde jsme se zaměřili na počty 

subjektů podnikající v této oblasti, četnost jejich zaměstnanců a bližší popis 

organizací, které mají v oblasti soukromé bezpečnosti v ČR významnou úlohu. Byl 

zde věnován prostor SBS v zahraničí, kde bylo jasně ukázáno, že okolní státy 

považují soukromé bezpečnostní firmy za důležitého aktéra zajišťujícího 

bezpečnost, s čímž se pojí existence právního ukotvení těchto služeb v jiných 

zemích. Dále byla v teoretické části uvedena platná legislativa týkající se tohoto 

oboru v ČR a následně byl přiblížen návrh zákona o SBČ. 

V praktické části došlo ke srovnání výkonu bezpečnostní činnosti ze strany 

Policie ČR, obecní policie a SBS. Komparace byla provedena z hlediska povinností, 

pravomocí a počtů příslušníků. Bylo zde dokázáno, že zastoupení SBS je 

v bezpečnostním systému výrazné a počet pracovníků SBS převyšuje počty 

příslušníků Policie ČR. V návaznosti na tento fakt byly uvedeny možnosti vzájemné 

spolupráce těchto složek. Dále byla zpracována analýza návrhu zákona o SBČ, ke 

které bylo využito dotazníkové šetření mezi subjekty působícími v oblasti komerční 

bezpečnosti. Díky tomu byly zjištěny důležité skutečnosti ke zvýšení objektivity této 

analýzy. Následně bylo zpracováno vyhodnocení činnosti SBS v ČR, které bylo 

věnováno především pozitivům a negativům aktuální situace v oblasti komerční 

bezpečnosti a možným přínosům navrhované právní úpravy. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR – Česká republika 

SBS – Soukromé bezpečnostní služby 

SBČ – Soukromá bezpečnostní činnost 

USBS ČR – Unie bezpečnostních služeb České republiky 

ASBS ČR – Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky 

AGA – Asociace Grémium Alarm 

SBA – Soukromá bezpečnostní agentura 

PCO – Pult centralizované ochrany 
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