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Šéfredaktor
Jaromír Kyncl
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kynclmir@seznam.cz

Jazyková spolupráce
Vážení čtenáři,
již pouhých několik dnů zbývá do konce letošního roku.
Pro většinu z nás byl jistě mimořádně náročný a na alespoň pár
volných dnů se všichni těšíme. Někteří už odpočítáváme dny,
které do Štědrého dne zbývají, jiní necháváme veškeré přípravy na poslední chvíli.
Kromě shánění dárků, pečení cukroví a nezbytného
velkého úklidu patří k důležitým činnostem zdobení vánočního stromku. Zdálo by se, že i v našich krajích se zdobil již hodně
dávno. Pravdou ale je, že strojení stromku patří k nejmladším
vánočním zvykům. Zdomácněl nejprve v sídlech bohatých
měšťanů, do obydlí lidových vrstev pronikal pomalu.
Na venkově ho neznali ještě v polovině 19. století. Z té doby
jsou sice dochovány zprávy o strojení chvojky, to ale byla pouze rozsochatá větev, popřípadě špička jedle. Zdobila se sušeným ovocem, rozinkami, perníčky a pestrými šátky a věšela se
nad stůl špičkou dolů. O něco později se připevňovala opačně,
za špičku.
V té podobě, v jaké známe vánoční stromeček dnes,
ho poprvé spatřili hosté ředitele Stavovského divadla
J. K. Liebicha teprve v roce 1812 na zámečku „Ztracená varta“
v pražské Libni, kam si na oslavu Vánoc pozval několik přátel.
Na veřejném prostranství byl poprvé postaven
v roce 1924 v Brně. Tradice vznikla z popudu spisovatele
Rudolfa Těsnohlídka. Nechal totiž do města přenést strom,
pod nímž nalezl opuštěné děvčátko. Pod přemístěný a ozdobený strom dal kasičku, do níž mohl každý přispět na opuštěné děti. Tato hezká vánoční tradice byla zachována až do dnešních dnů.
Není však důležité, co a zda vůbec strojíme. Podstatné
je, že „Vánoce jsou svátky klidu“. Zkusme se tedy na pár dnů
zastavit a vychutnat si jejich atmosféru. Přece jenom to jsou
v celém roce jedny z mála okamžiků, kdy své povinnosti můžeme vyměnit za příjemný odpočinek. Nemusíme mít všechno
dokonale připravené, ale musíme být spokojeni. Pokud z nás
bude vyzařovat energie a pohoda, budou spokojeni i všichni
kolem nás.
Hodně štěstí, zdraví a nespočet příjemných a hlavně
bezstarostných dnů v příštím roce vám přeje
Jaromír Kyncl
šéfredaktor
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Kateřina Poludová
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Letošní mezinárodní konference byla bohatá ještě v jednom ohledu. Pozvání na ni přijali exkluzivní zahraniční hosté, zejména nejvyšší zástupci IFMA (International Facility Management Association) Tony
Keane, prezident IFMA, a Kathy Roper, Chairman IFMA.
Účast obou nejvyšších představitelů mezinárodní asociace na odborném jednání byla jistě důležitým a podnětným oceněním dlouholeté a obětavé práce zástupců české pobočky. Z dalších význačných zahraničních
hostů je třeba jmenovat pana Freda Kloeta, viceprezidenta EuroFM a hlavního vyjednávače FM v Evropském
parlamentu a Radě EU, dále paní doc. Ing. Vieru
Somorovou, Ph.D., prezidentku SAFM (Slovenské asociace facility managementu), a pana Bruce Kennetha
Forbese, nositele prestižního ocenění IFMA Fellow.
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třetí ročník přehlídky

(jk) XI. ročník Týdne Facility managementu 2011
se letos konal ve dnech 7.–11. listopadu v hotelu
Olympik–Artemis. V pondělí 7. listopadu začal exkurzí
do technického zázemí největšího českého aquaparku
Aquapalace v Čestlicích. Hlavní součástí TFM 2011 byla
již tradičně úterní konference a večerní slavnostní setkání u příležitosti vyhlašování FM AWARDS v Nové budově Národního muzea. Ve středu 9. listopadu byl na
programu workshop na téma „Implementace FM“, čtvrteční den patřil akci ARCHIBUS BEZ HRANIC a diskusnímu panelu s názvem „Udržitelné budovy s certifikací
z pohledu jejich provozu a správy, který uspořádal hlavní mediální partner TFM časopis Facility manager a vydavatelství Wagner Press.

Na cenu v kategorii „Projekt roku“ byla
dále nominovaná společnost AB Facility, a. s.
(na snímku drží nominační plakety její zástupci
Ondřej Povýšil a Karel Kadlec), a to za projekty
„Commisioning a předprojektové poradenství
na objektu KB 4B“ a „Energetický management
v České spořitelně, a. s.“. Nominována byla
letos také společnost RPG Byty, s. r. o., která
představila projekt IS FaMa + SL, jehož řešení
pokrývá životní cyklus řízení požadavků.

V kategorii „Projekt roku“ získala hlavní
cenu společnost ČSOB, a. s., a to za projekt
Rozvoj CAFM v ČSOB. Cenu předal zástupcům
ČSOB prezident IFMA Tony Kean (na snímku
druhý zprava).

Dne 8. listopadu 2011 byly v rámci akce Týden
Facility managementu 2011 udělovány prestižní ceny
FM Awards 2011 v kategorii projekt roku, osobnost
roku, studentská práce a mimořádná cena poroty.
Letošní udělování cen se uskutečnilo v Nové budově
Národního muzea a předávání cen se zúčastnili prestižní zahraniční hosté. Moderátorem akce byla i letos televizní hlasatelka a rozhlasová moderátorka Marie
Retková a hosty přivítal Ing. Ondřej Štrup, prezident
IFMA CZ.
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Rozšiřování zdarma
Autorská práva vykonává vydavatel, užití
celku nebo částí, rozmnožování a šíření
jakýmkoli způsobem je bez výslovného
souhlasu vydavatele zakázáno.
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Mimořádnou cenu poroty obdržela společnost Centers Publishing, s. r. o., za realizaci odborné výpravné publikace Retail Book. Cenu
převzaly zástupkyně společnosti z rukou
Chairman IFMA Kathy Roper (na snímku vlevo).

V kategorii „Studentská práce“ získal letošní
cenu Ing. Tomáš Bukovský (na snímku vpravo),
a to za studentskou práci „Obecná metodika
výběru strategického bytového fondu v rámci
privatizace obecních bytů“. Cenu vítězi předal
Arnošt Wagner, šéfredaktor časopisu Facility
Manager, hlavního mediálního partnera konference pro rok 2011. Mezi nominovanými byli
dále Bc. Eva Beránková, Bc. Zuzana Štanglerová a kol., Ing. Tomáš Krempaský, Bc. Michal Řehoř a Bc. Aleš Adamus.

V kategorii „Osobnost roku“ zvítězil RNDr. Josef
Tesařík, generální ředitel TESCO SW, a. s. (na snímku vpravo). Cenu přebírá z rukou Freda Kloeta, viceprezidenta
EuroFM a hlavního vyjednávače FM v Evropském parlamentu a Radě EU. Druhým nominovaným byl RNDr. Petr
Glos, zástupce ředitele Ústavu výpočetní techniky
Masarykovy univerzity Brno.

www.kpkbcr.cz
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ROZHOVOR S poslancem
DAVIDEM
KÁDNEREM
a hostem valné hromady KPKB ČR
lidmi z branže. Ve věcech probírané bezpečnostní problematiky jsem si de facto ověřil,
že mnoho mých názorů je shodných s názory představitelů široké členské základny
Komory, některé další pohledy na věc jsem
si ujasnil nebo mohl upřesnit.
Rozsáhlou členskou základnu našeho profesního společenství by jistě zajímalo, jak je práce bezpečnostních služeb
vnímána Vašimi kolegy v zákonodárném
sboru, pracovníky Ministerstva vnitra ČR
a členy Podvýboru pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby Výboru pro
obranu a bezpečnost PS Parlamentu ČR.
Mohu požádat o Váš názor a případně
i obecně sdílený názor Vašich kolegů?

Pane poslanče, vedle výkonu svých poslaneckých povinností se také úzce specializujete na problematiku bezpečnosti. Jste členem Výboru pro
obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a navíc zasedáte ve stálé komisi pro
kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí,
rušení provozu elektronických komunikací a pro
kontrolu činnosti Inspekce Policie ČR. Prozradíte
nám, jak se časově vyrovnáváte s rodinným životem, sportovními aktivitami, koníčky a zálibami?
Jsem ženatý a mám dvě děti, ovšem musím přiznat, že během posledního roku a půl si mě rodina
mnoho neužila. Na sportovní aktivity mi v současné
době nezbývá čas vůbec. Mám rád zejména jízdu na
kole, ale aktivně se věnuji i jiným druhům sportovních aktivit. Oželet jsem musel také své oblíbené motokáry. Jediné, co jsem letos stihl, bylo zorganizování
dětského letního tábora, kterého jsem se také aktivně
zúčastnil.
Počátkem měsíce října jste si vyšetřil čas a přijal pozvání na valnou hromadu Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR, která se letos uskutečnila
v Novém Boru. Můžete našim čtenářům prozradit,
zda Vás setkání se zástupci prezidia Komory a s jejími členy obohatilo o nějaké nové dojmy či poznatky?
Byl jsem opravdu potěšen pozváním na valnou
hromadu KPKB ČR a ještě raději jsem toto pozvání přijal. Dojmy ze setkání mám velmi pozitivní, protože
předčilo moje očekávání. Měl jsem možnost setkat se
a také neformálně diskutovat s mnoha zajímavými
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Obecně sdílený názor je občas rozpačitý, řekl bych až rozporuplný, neboť ne každý z mých kolegů úplně přesně ví, co je náplní poskytovaných služeb bezpečnostních
agentur a jaká úskalí a problémy přináší
vlastní výkon služby. Má osobní zkušenost
je ovšem daleko optimističtější, protože se
jako poslanec a člen výboru pro obranu
a bezpečnost setkávám s řadou profesionálů, kteří vědí, co tato problematika obnáší.
A co je také nesmírně důležité, nedělají
svou práci jenom proto, že musí, ale protože
je zajímá a mají k ní blízký vztah.
Aktivně se podílíte na přípravě návrhu dlouho a vášnivě diskutovaného zákona o soukromé bezpečnostní činnosti
a soukromé bezpečnostní službě a o změně souvisejících zákonů. S jakými reakcemi na potřebu zákona jste se setkal, případně jaký je Váš osobní názor na jeho budoucí uplatnění?
Slyšel jsem mnoho rozdílných názorů. Mnoho majitelů bezpečnostních agentur se obává, že mohou být ve svých podnikatelských aktivitách značně sešněrovaní,
a nelíbí se jim navrhovaný způsob dohledu.
Široká a málo informovaná veřejnost má
zase pro změnu obavy z nedostatečně regulovaného výkonu některých specifických
činností a služeb, jimiž se agentury zabývají.
Osobně jsem pro realizaci zákonných opatření, díky kterým budou ve svých praktikách přinejmenším eliminovány ty agentury, které svým nekvalitním a nezodpovědným přístupem kazí jméno a pověst
ostatním společnostem – těm, jejichž pro-

fesionální přístup k zákazníkům i vlastním
zaměstnancům je obrovským přínosem
v tomto specifickém rozsáhlém, náročném
a choulostivém tržním prostředí. Svou činnost budou pravděpodobně muset ukončit
subjekty a agentury, které se snaží získat
zakázky podhodnocenými finančními nabídkami, v důsledku čehož pak nejsou
schopny řádně a kvalitně plnit a zabezpečovat požadovaná bezpečnostní kritéria.
A nemohou „ocenit“ ani vlastní zaměstnance lépe než jen minimální možnou zákonem určenou hodinovou sazbou.
Můžete nám prozradit, kolik podob
jeho znění již bylo projednáváno a v jakém
stadiu legislativního procesu se nachází
poslední aktuální verze, jež byla počátkem letošního září připomínkována na
pracovním semináři pořádaném k návrhu
zákona Podvýborem?
Abych řekl pravdu, sám netuším, kolik verzí návrhů zákona o soukromých bezpečnostních službách již bylo do současné
doby projednáváno. Jedna z prvních verzí
byla předložena myslím již v roce 1994.
Aktuálně projednávaná verze je v současné
době v připomínkovém řízení na rezortní
úrovni ministerstev. Byla již také předložena
našemu Podvýboru pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby a nyní probíhá
připomínkování zástupců mnoha bezpečnostních asociací, institucí a profesních
sdružení, mezi nimiž samozřejmě nechybí
ani odborníci delegovaní za členskou základnu Komory podniků komerční bezpečnosti ČR. Já osobně věřím, že již v krátké době dosáhneme takové podoby návrhu zákona, která alespoň v zásadních ustanoveních
uspokojí všechny zainteresované strany.
Doufám, že tentokrát již „dotáhneme“ celý
schvalovací proces do úspěšného konce
a návrh neskončí zas u někoho v šuplíku.
A domníváte se, že současná podoba návrhu zákona dokáže spolehlivě odvrátit kolující obavy z možného rozšíření
korupčního prostředí na určit ých
„vysokých“ místech?
V celé své podstatě určitě ano. Pro její
úplné vyloučení je však ještě nutno dořešit
tu část návrhu, která svěřuje kompetence
ve věci udělování a odebírání licencí k provozování soukromých bezpečnostních čin-
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ností Ministerstvu vnitra ČR. Tuto činnost
by měl dle mého osobního názoru vykonávat nezávislý generální inspekční orgán, který by mohl mít na starosti kromě soukromých bezpečnostních služeb také
obecní policii, případně i celní správu.
O opodstatnění zřízení takového nezávislého orgánu se již na Podvýboru intenzivně jedná.

PREZENTACE NOVÉ

Závěrem ještě poslední otázka.
Nebudou „mantinely“ zákona ve svém
důsledku působit pro subjekty podnikající v oblasti komerční bezpečnosti jako
faktor omezující právo na svobodné podnikání, či dokonce jako diskriminace ve
srovnání s jinými oblastmi podnikání?

Demokratické změny ve vývoji naší
společnosti, započaté v devadesátých letech minulého století, přinesly do jejího života nový fenomén v podobě privatizace
bezpečnosti. Zajištění bezpečnosti občanů,
firem a společenských událostí začalo být
nabízeno jako služba. Vznikla řada firem
a organizací, které se rozhodly tyto služby
poskytovat. V současné době pracuje v České republice v průmyslu komerční bezpečnosti více než 50 tisíc pracovníků. Ruku
v ruce s rozvojem oboru došlo i k rozvoji středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. Jedním z prvních vysokoškolských studijních oborů, zaměřených na vzdělávání
vysokoškolsky technicky orientovaných
bezpečnostních odborníků, je studijní obor
Bezpečnostní technologie, systémy a management. Vzdělávání v tomto oboru bylo
otevřeno na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
v roce 2001. Desetiletá zkušenost rozvoje
oboru a vzdělávání umožnila pracovníkům
Ústavu bezpečnostního inženýrství nashromáždit, zobecnit a propracovat potřebný
poznatkový aparát v oboru ochrany majetku. Ve snaze posunout obor kupředu a napomoci dalšímu rozvoji teorie a praxe v oblasti
bezpečnostního inženýrství byl rozpracován projekt zveřejnění nejnovějších poznatků knižně, a to vícedílnou řadou monografií Bezpečnostní technologie, systémy
a management.

Publikace vychází zejména z dlouhé tradice vědecké a pedagogické práce v oblasti bezpečnostních technologií na Fakultě aplikované informatiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě špeciálneho inženierstva
Žilinské univerzity v Žilině a Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity
v Ostravě.

Stejně jako bezpečnostní vzdělávání
budou i jednotlivé díly monografické řady
zaměřeny multioborově. Každý díl bude
sestávat z 5–6 tematicky zaměřených částí
v oblasti bezpečnostních technologií, systémů, managementu a práva. Multioborovost průmyslu komerční bezpečnosti
se tak promítla i do multioborovosti této
monografie. První díl této monografické
řady byl vydán u příležitosti pořádání 3. ročníku mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management
v září 2011. Ambicí autorského kolektivu je
vydat jeden díl ročně.

Tato publikace je určena všem zájemcům, kteří
chtějí porozumět způsobům a metodám zajištění ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. Je určena jak pracovníkům bezpečnostního managementu organizací, tak samotným poskytovatelům služeb fyzické bezpečnosti
a ochrany majetku. Zejména pro ně jsou cenné kapitoly,
zaměřené na podstatu technického fungování elektronických bezpečnostních systémů. V neposlední řadě je
tato publikace určena studentům všech studijních oborů, zaměřených na bezpečnostní technologie, ochranu
majetku, fyzickou bezpečnost a bezpečnostní management. Publikaci však může využít kdokoli, komu není
lhostejná ochrana jeho vlastního majetku i zajištění fyzické bezpečnosti v rámci současné moderní společnosti.

První díl monografie Bezpečnostní
technologie, systémy a management je zaměřen na pět klíčových oblastí průmyslu
komerční bezpečnosti. Její obsah tvoří tři

Publikaci lze objednat na Ústavu bezpečnostního inženýrství. Své požadavky zašlete elektronicky Ing. Zdeňku
Maláníkovi (malanik@fai.utb.cz).

K tomu mohu říct pouze tolik, že obdobně jako v jiných zemích budou výhledově i u nás veškeré, tedy i soukromé bezpečnostní činnosti integrovány do komplexní struktury vnitřní bezpečnosti státu
a Vámi zmiňované „mantinely“ určitě nebudou diskriminační ani omezující.
Přitom je však nezbytné si uvědomit,
že pro kvalifikaci a začlenění do takové
struktury budou muset účastníci (zájemci) logicky splňovat náročnější podmínky
a respektovat státem jasně nastavená pravidla pro výkon té či oné činnosti, jež bude
důsledně hlídána stanovenými kontrolními mechanismy.
Za rozhovor poděkoval
Jaromír Kyncl

Luděk Lukáš a kol.:
Bezpečnostní technologie, systémy a management I.
Nejnovější poznatky oboru průmyslu komerční bezpečnosti budou postupně publikovány knižně
v rámci vícedílné monografické řady„Bezpečnostní technologie, systémy a management“.
technicky zaměřené části, jedna právně zaměřená část
a jedna část zaměřená na profesní obranu. Každou z nich
tvoří přibližně pět kapitol, které se jako ucelené celky zaměřují na klíčové problémy průmyslu komerční bezpečnosti. Technické části osvětlují nejnovější poznatky a znalosti z oblasti detektorů narušení, elektronických bezpečnostních systémů a projektování bezpečnostních
systémů. Právní část je zacílena na právní aspekty zajištění ochrany majetku a vzdělávání v této oblasti. Část profesní obrany osvětluje nejnovější poznatky z této důležité a často diskutované oblasti.

Ambicí autorů je navázat na první díl dalšími díly,
v nichž budou objasněna další a pro průmysl komerční
bezpečnosti důležitá témata. Jen namátkou lze uvést oblast činnosti fyzické ostrahy, detektivní činnosti, kriminologie, mechanických zábranných systémů nebo například bezpečnostní futurologie. Bude jistě přínosné, zaměří-li se některý z dílů hlouběji na elektronické bezpečnostní systémy a další technické prostředky bezpečnostního průmyslu. V současné době je připraven záměr na
další tři díly. Naplnění zmíněné ambice bude v mnohém
závislé na institucionální podpoře tohoto úsilí formou
grantů. Důležité rovněž bude odborné propojení mezi
akademickými pracovníky a realizační sférou.

doc. Ing. Luděk Lukáš, Csc.

www.kpkbcr.cz
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ROZHOVOR S poslancem
DAVIDEM
KÁDNEREM
a hostem valné hromady KPKB ČR
lidmi z branže. Ve věcech probírané bezpečnostní problematiky jsem si de facto ověřil,
že mnoho mých názorů je shodných s názory představitelů široké členské základny
Komory, některé další pohledy na věc jsem
si ujasnil nebo mohl upřesnit.
Rozsáhlou členskou základnu našeho profesního společenství by jistě zajímalo, jak je práce bezpečnostních služeb
vnímána Vašimi kolegy v zákonodárném
sboru, pracovníky Ministerstva vnitra ČR
a členy Podvýboru pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby Výboru pro
obranu a bezpečnost PS Parlamentu ČR.
Mohu požádat o Váš názor a případně
i obecně sdílený názor Vašich kolegů?

Pane poslanče, vedle výkonu svých poslaneckých povinností se také úzce specializujete na problematiku bezpečnosti. Jste členem Výboru pro
obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a navíc zasedáte ve stálé komisi pro
kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí,
rušení provozu elektronických komunikací a pro
kontrolu činnosti Inspekce Policie ČR. Prozradíte
nám, jak se časově vyrovnáváte s rodinným životem, sportovními aktivitami, koníčky a zálibami?
Jsem ženatý a mám dvě děti, ovšem musím přiznat, že během posledního roku a půl si mě rodina
mnoho neužila. Na sportovní aktivity mi v současné
době nezbývá čas vůbec. Mám rád zejména jízdu na
kole, ale aktivně se věnuji i jiným druhům sportovních aktivit. Oželet jsem musel také své oblíbené motokáry. Jediné, co jsem letos stihl, bylo zorganizování
dětského letního tábora, kterého jsem se také aktivně
zúčastnil.
Počátkem měsíce října jste si vyšetřil čas a přijal pozvání na valnou hromadu Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR, která se letos uskutečnila
v Novém Boru. Můžete našim čtenářům prozradit,
zda Vás setkání se zástupci prezidia Komory a s jejími členy obohatilo o nějaké nové dojmy či poznatky?
Byl jsem opravdu potěšen pozváním na valnou
hromadu KPKB ČR a ještě raději jsem toto pozvání přijal. Dojmy ze setkání mám velmi pozitivní, protože
předčilo moje očekávání. Měl jsem možnost setkat se
a také neformálně diskutovat s mnoha zajímavými
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Žilinské univerzity v Žilině a Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity
v Ostravě.

Stejně jako bezpečnostní vzdělávání
budou i jednotlivé díly monografické řady
zaměřeny multioborově. Každý díl bude
sestávat z 5–6 tematicky zaměřených částí
v oblasti bezpečnostních technologií, systémů, managementu a práva. Multioborovost průmyslu komerční bezpečnosti
se tak promítla i do multioborovosti této
monografie. První díl této monografické
řady byl vydán u příležitosti pořádání 3. ročníku mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management
v září 2011. Ambicí autorského kolektivu je
vydat jeden díl ročně.

Tato publikace je určena všem zájemcům, kteří
chtějí porozumět způsobům a metodám zajištění ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. Je určena jak pracovníkům bezpečnostního managementu organizací, tak samotným poskytovatelům služeb fyzické bezpečnosti
a ochrany majetku. Zejména pro ně jsou cenné kapitoly,
zaměřené na podstatu technického fungování elektronických bezpečnostních systémů. V neposlední řadě je
tato publikace určena studentům všech studijních oborů, zaměřených na bezpečnostní technologie, ochranu
majetku, fyzickou bezpečnost a bezpečnostní management. Publikaci však může využít kdokoli, komu není
lhostejná ochrana jeho vlastního majetku i zajištění fyzické bezpečnosti v rámci současné moderní společnosti.

První díl monografie Bezpečnostní
technologie, systémy a management je zaměřen na pět klíčových oblastí průmyslu
komerční bezpečnosti. Její obsah tvoří tři

Publikaci lze objednat na Ústavu bezpečnostního inženýrství. Své požadavky zašlete elektronicky Ing. Zdeňku
Maláníkovi (malanik@fai.utb.cz).

K tomu mohu říct pouze tolik, že obdobně jako v jiných zemích budou výhledově i u nás veškeré, tedy i soukromé bezpečnostní činnosti integrovány do komplexní struktury vnitřní bezpečnosti státu
a Vámi zmiňované „mantinely“ určitě nebudou diskriminační ani omezující.
Přitom je však nezbytné si uvědomit,
že pro kvalifikaci a začlenění do takové
struktury budou muset účastníci (zájemci) logicky splňovat náročnější podmínky
a respektovat státem jasně nastavená pravidla pro výkon té či oné činnosti, jež bude
důsledně hlídána stanovenými kontrolními mechanismy.
Za rozhovor poděkoval
Jaromír Kyncl

Luděk Lukáš a kol.:
Bezpečnostní technologie, systémy a management I.
Nejnovější poznatky oboru průmyslu komerční bezpečnosti budou postupně publikovány knižně
v rámci vícedílné monografické řady„Bezpečnostní technologie, systémy a management“.
technicky zaměřené části, jedna právně zaměřená část
a jedna část zaměřená na profesní obranu. Každou z nich
tvoří přibližně pět kapitol, které se jako ucelené celky zaměřují na klíčové problémy průmyslu komerční bezpečnosti. Technické části osvětlují nejnovější poznatky a znalosti z oblasti detektorů narušení, elektronických bezpečnostních systémů a projektování bezpečnostních
systémů. Právní část je zacílena na právní aspekty zajištění ochrany majetku a vzdělávání v této oblasti. Část profesní obrany osvětluje nejnovější poznatky z této důležité a často diskutované oblasti.

Ambicí autorů je navázat na první díl dalšími díly,
v nichž budou objasněna další a pro průmysl komerční
bezpečnosti důležitá témata. Jen namátkou lze uvést oblast činnosti fyzické ostrahy, detektivní činnosti, kriminologie, mechanických zábranných systémů nebo například bezpečnostní futurologie. Bude jistě přínosné, zaměří-li se některý z dílů hlouběji na elektronické bezpečnostní systémy a další technické prostředky bezpečnostního průmyslu. V současné době je připraven záměr na
další tři díly. Naplnění zmíněné ambice bude v mnohém
závislé na institucionální podpoře tohoto úsilí formou
grantů. Důležité rovněž bude odborné propojení mezi
akademickými pracovníky a realizační sférou.

doc. Ing. Luděk Lukáš, Csc.
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AKTUÁLNĚ I V BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽBÁCH
soubor pracovních listů

Nařízení vlády (NV):
§
NV č. 361/2007 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 201/2010 Sb.
a č. 495/2001 Sb., o ochraně zdraví, povinnostech při
vzniku pracovních úrazů (PÚ), osobních ochranných
pracovních prostředcích (OOPP) a mycích, čisticích
a dezinfekčních prostředcích
§
NV č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
§
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí
§
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
§
NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
§
NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením
Vyhlášky a směrnice ústředních orgánů:
§
49/1967 Sb., MZ ČR – o lékařských preventivních prohlídkách
§
87/2000 Sb., MV ČR – o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
§
48/1982 Sb., MPSV ČR – o bezpečném provozu a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§
50/1978 Sb., ČÚBP a ČBÚ – o odborné způsobilosti
v elektrotechnice

5

blok 2 – PO
5
Požární ochrana – obecně, základní
právní normy, zásady prevence PO
6
Požární ochrana – vybraná dokumentace PO
7
Požární ochrana – faktory hoření,
zapálení, třídy požárů, hasební prostředky, základní povinnosti osob ve vztahu
k PO
8
Požární ochrana – preventivní požární hlídky

b) Základní povinnosti osob ve vztahu
k BOZP
§
dodržovat právní a ostatní předpisy a zásady bezpečného chování při práci a na
pracovištích, v úrovni více zaměstnavatelů na jednom pracovišti jde o povinnou, formou písemné dohody formulovanou součinnost na úseku BOZP
§
účastnit se školení a výcviku a podrobit
se lékařským prohlídkám s vazbou na oblast BOZP
§
dbát o vlastní bezpečnost, o zdraví své
a zdraví fyzických osob, kterých se jeho
jednání, případně opomenutí v práci,
bezprostředně dotýká
§
dodržovat zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
na pracovišti a nenastupovat pod vlivem
těchto látek do zaměstnání
§
oznamovat svým nadřízeným závady,
které by mohly ohrozit BOZP a podle
svých možností se účastnit při jejich odstraňování

blok 3 – OŽP
9
Ochrana životního prostředí – obecně, složky OŽP
10 Ochrana životního prostředí –
seznámení s vybranými pojmy
11 Ochrana životního prostředí – právní základy péče o ŽP v ČR
blok 4 – Právní minimum
12 Právní minimum – charakteristika,
místo a poslání SBS
13 Právní minimum – právní základy
činností SBS

§
oznamovat bezodkladně svému nadří-

zenému vedoucímu zaměstnanci PÚ
svůj i PÚ jiné, kterých byl svědkem
§
podrobit se vyšetřením podle příkazu
zaměstnavatele nebo dalších oprávněných orgánů ke zjištění požití alkoholu
nebo jiné návykové látky
Blok 1 – BOZP
Pracovní list 2 - Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci – kategorizace prací z hlediska BOZP

PO

Blok 1 – BOZP
Pracovní list 1 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
– obecně, základní právní normy
a) Základní legislativní normy k oboru BOZP
Zákony:
§
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
§
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména §§ 34,
38, 39, 50–52, 55–60, 78, 79, 84, 88–96, 101–108, 248,
366–369, 375, 380–390
§
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
§
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, díl
7, §§ 37–40, 41a–44
§
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
BOZP
§
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

OŽP

blok 1 – BOZP
1
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – obecně, základní právní normy
2
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – kategorizace prací z hlediska BOZP
3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – pracovní úrazy (PÚ)
4
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – osobní ochranné pracovní prostředky

PM

Soubor pracovních listů, který představíme čtenářům v minimálně dvou číslech časopisu Bezpečnost s profesionály, je určený k dalšímu samostatnému vzdělávání zaměstnanců členských agentur
KPKB ČR.

BOZP

Přehled tematických znalostních okru
hů uvedených na jednotlivých
Pracovních listech (dále jen PL)

Podle míry výskytu faktorů, které
mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců,
a podle jejich rizikovosti pro zdraví se
práce zařazují do čtyř kategorií:
§
první kategorie – není pravděpodobný
nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance
§
druhá kategorie – nejsou překročeny stanovené hygienické limity, obvykle jsou
stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost osob
§
třetí kategorie – nejsou spolehlivě zajištěny stanovené hygienické limity, je stanovena povinnost používat OOPP a přijmout organizační a další ochranná opatření
§
čtvrtá kategorie – práce spojené s vysokým rizikem ohrožení zdraví, které nelze
zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných
opatření
Typy pracovních rizik (pracovní riziko můžeme definovat jako možnost nežádoucího vývoje pracovních podmínek):
§
přírodní – vzniklá v souvislosti s neovlivnitelnými přírodními vlivy (účinky chladu, větru, sesuvů, kluzkého terénu, požárů přírodního typu aj.)
§
nepřírodní (antropogenní) – vzniklá většinou v souvislosti s činnostmi člověka
(zasažení el. proudem, popálení, opaření, uklouznutí, oslnění, ohlušení, nakažení se infekcí, vzniklá vynucenou polohou
apod.) – obecně jde o vlivy zejména mechanické, ale i fyzikální, chemické, biologické, psychické aj., v činnostech SBS mají svůj význam i rizika související s trestnou činností
§
další (jiná) – nejsou předmětem této publikace zaměřené k problematice BOZP;
jde o řadu možných rizik, např. vojenských, sociálních, náboženských, zdravotních, veterinárních apod.
Postupy nutné pro eliminaci rizik
při práci:
§
identifikace – zjištění, odhalení rizik, včetně rozboru dříve nastalých PÚ apod.
§
zhodnocení – jde o posouzení míry rizika
u činností, které jsou na pracovních stanovištích či pozicích prováděny a navrhnout opatření k jejich minimalizaci
§
vedení dokumentace – o stanovení rizikovosti, obsahující především přehled
identifikovaných osob a opatření
k odstranění nebo snížení identifikovaných rizik

Blok 1 – BOZP
Pracovní list 3 - Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci – pracovní úrazy (PÚ)
Typy PÚ a povinnosti zaměstnanců
související s nimi:
§
smrtelné
§
ostatní (podrobný popis souvisejících
činností a aktivit věcně zainteresovaných
osob obsahuje Nařízení vlády
č. 201/2010 Sb., ze dne 31. května 2010;
v případě zájmu našich čtenářů bude
předmětem samostatného pojednání)
Blok 1 – BOZP
Pracovní list 4 - Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci – osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
Příslušné předepsané OOPP musí
používat každý zaměstnanec ze zákona
povinně.
OOPP musejí splňovat tyto základní
podmínky:
§
být po dobu používání účinné proti rizikům vyskytujícím se na pracovištích SBS
§
odpovídat konkrétním podmínkám na
pracovištích
§
být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých bezpečnostních pracovníků
§
respektovat ergonomické požadavky
a zdravotní stav jednotlivých bezpečnostních pracovníků
Bezpečnostní pracovníci musejí být
s používáním OOPP odpovídajícím způsobem seznámeni. Způsob, podmínky a dobu
používání OOPP stanoví zaměstnavatel na
základě četnosti a závažnosti rizik a charakteru a druhu pracovních činností vykonávaných bezpečnostními pracovníky.
Při výběru OOPP se doporučuje postupovat zejména podle přílohy 2 k NV ČR
č. 495/2001 Sb.
OOPP se rozlišují pro ochranu:
§
hlavy
§
sluchu
§
očí a obličeje
§
dýchacích orgánů
§
rukou a paží
§
nohou
§
trupu, břicha, celého těla
Práce a činnosti, které poskytování
OOPP vyžadují, jsou podrobně uvedeny
v příloze 3 k NV ČR č. 495/2001 Sb. a při jejich
používání se doporučuje podle této přílohy
postupovat.

Důležitá upozornění:
Na každou OOPP vyrobenou v ČR nebo v členských
státech Evropské unie a splňující požadavky NV ČR
č. 178/2001 Sb. se umísťuje označení CE a vydává se ES
prohlášení o shodě.
Označení CE musí být, především pro účely kontrolních orgánů, připojeno na každý kus vyrobené OOPP
tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné po celou
dobu její předpokládané životnosti. Za minimální rozměr označení je považováno 5 mm.
Náklady spojené se získáním stanovených OOPP
nese zaměstnavatel. Je stanoven zákaz nahrazovat zaměstnancům stanovené OOPP platbou v hotovosti.
Blok 2 – PO
Pracovní list 5 - Požární ochrana – obecně, základní
právní normy, zásady prevence PO
Požární ochrana – obecně
Požáry způsobené škody v naší republice dosahují
každoročně mnohamilionových částek. Mezi nejčastějšími příčinami požárů jsou uváděny nepozornost, nedbalost, nedodržování předpisů a zásad prevence – jako základní faktory lidského pochybení.
A je důležité si uvědomit, že pokud něco shoří,
již nikdy to nebude pro svět existovat. A také že předcházení – tedy prevence PO – je nejdůležitějším činitelem
požární bezpečnosti.
Požár: představuje každé nežádoucí a nekontrolované
hoření, které má za následek hmotnou škodu, újmu na
zdraví, ztráty na životech anebo pouze ohrožení uvedených hodnot.
Hoření: obecně se jedná o proces slučování za vývinu
tepla, světla a zplodin hoření
Zdroje zapálení:
§
fyzikální (teplo, jiskry, elektřina, sálání, plameny)
§
chemické - zejména samovznícení jako reakce dvou
(více) materiálů
§
biologické (seno/sláma)
§
jiné (například přírodní vlivy)
Základní legislativní normy k požární ochraně:
§
zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků
§
vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
§
vyhláška MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb
Blok 2 – PO
Pracovní list 6 - Požární ochrana – vybraná dokumentace PO
Přehled vybrané dokumentace PO je specifikován
v tabulce na následující straně.
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AKTUÁLNĚ I V BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽBÁCH
soubor pracovních listů

Nařízení vlády (NV):
§
NV č. 361/2007 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 201/2010 Sb.
a č. 495/2001 Sb., o ochraně zdraví, povinnostech při
vzniku pracovních úrazů (PÚ), osobních ochranných
pracovních prostředcích (OOPP) a mycích, čisticích
a dezinfekčních prostředcích
§
NV č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
§
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí
§
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
§
NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
§
NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením
Vyhlášky a směrnice ústředních orgánů:
§
49/1967 Sb., MZ ČR – o lékařských preventivních prohlídkách
§
87/2000 Sb., MV ČR – o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
§
48/1982 Sb., MPSV ČR – o bezpečném provozu a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§
50/1978 Sb., ČÚBP a ČBÚ – o odborné způsobilosti
v elektrotechnice

5

blok 2 – PO
5
Požární ochrana – obecně, základní
právní normy, zásady prevence PO
6
Požární ochrana – vybraná dokumentace PO
7
Požární ochrana – faktory hoření,
zapálení, třídy požárů, hasební prostředky, základní povinnosti osob ve vztahu
k PO
8
Požární ochrana – preventivní požární hlídky

b) Základní povinnosti osob ve vztahu
k BOZP
§
dodržovat právní a ostatní předpisy a zásady bezpečného chování při práci a na
pracovištích, v úrovni více zaměstnavatelů na jednom pracovišti jde o povinnou, formou písemné dohody formulovanou součinnost na úseku BOZP
§
účastnit se školení a výcviku a podrobit
se lékařským prohlídkám s vazbou na oblast BOZP
§
dbát o vlastní bezpečnost, o zdraví své
a zdraví fyzických osob, kterých se jeho
jednání, případně opomenutí v práci,
bezprostředně dotýká
§
dodržovat zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
na pracovišti a nenastupovat pod vlivem
těchto látek do zaměstnání
§
oznamovat svým nadřízeným závady,
které by mohly ohrozit BOZP a podle
svých možností se účastnit při jejich odstraňování

blok 3 – OŽP
9
Ochrana životního prostředí – obecně, složky OŽP
10 Ochrana životního prostředí –
seznámení s vybranými pojmy
11 Ochrana životního prostředí – právní základy péče o ŽP v ČR
blok 4 – Právní minimum
12 Právní minimum – charakteristika,
místo a poslání SBS
13 Právní minimum – právní základy
činností SBS

§
oznamovat bezodkladně svému nadří-

zenému vedoucímu zaměstnanci PÚ
svůj i PÚ jiné, kterých byl svědkem
§
podrobit se vyšetřením podle příkazu
zaměstnavatele nebo dalších oprávněných orgánů ke zjištění požití alkoholu
nebo jiné návykové látky
Blok 1 – BOZP
Pracovní list 2 - Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci – kategorizace prací z hlediska BOZP

PO

Blok 1 – BOZP
Pracovní list 1 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
– obecně, základní právní normy
a) Základní legislativní normy k oboru BOZP
Zákony:
§
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
§
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména §§ 34,
38, 39, 50–52, 55–60, 78, 79, 84, 88–96, 101–108, 248,
366–369, 375, 380–390
§
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
§
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, díl
7, §§ 37–40, 41a–44
§
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
BOZP
§
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

OŽP

blok 1 – BOZP
1
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – obecně, základní právní normy
2
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – kategorizace prací z hlediska BOZP
3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – pracovní úrazy (PÚ)
4
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – osobní ochranné pracovní prostředky

PM

Soubor pracovních listů, který představíme čtenářům v minimálně dvou číslech časopisu Bezpečnost s profesionály, je určený k dalšímu samostatnému vzdělávání zaměstnanců členských agentur
KPKB ČR.

BOZP

Přehled tematických znalostních okru
hů uvedených na jednotlivých
Pracovních listech (dále jen PL)

Podle míry výskytu faktorů, které
mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců,
a podle jejich rizikovosti pro zdraví se
práce zařazují do čtyř kategorií:
§
první kategorie – není pravděpodobný
nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance
§
druhá kategorie – nejsou překročeny stanovené hygienické limity, obvykle jsou
stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost osob
§
třetí kategorie – nejsou spolehlivě zajištěny stanovené hygienické limity, je stanovena povinnost používat OOPP a přijmout organizační a další ochranná opatření
§
čtvrtá kategorie – práce spojené s vysokým rizikem ohrožení zdraví, které nelze
zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných
opatření
Typy pracovních rizik (pracovní riziko můžeme definovat jako možnost nežádoucího vývoje pracovních podmínek):
§
přírodní – vzniklá v souvislosti s neovlivnitelnými přírodními vlivy (účinky chladu, větru, sesuvů, kluzkého terénu, požárů přírodního typu aj.)
§
nepřírodní (antropogenní) – vzniklá většinou v souvislosti s činnostmi člověka
(zasažení el. proudem, popálení, opaření, uklouznutí, oslnění, ohlušení, nakažení se infekcí, vzniklá vynucenou polohou
apod.) – obecně jde o vlivy zejména mechanické, ale i fyzikální, chemické, biologické, psychické aj., v činnostech SBS mají svůj význam i rizika související s trestnou činností
§
další (jiná) – nejsou předmětem této publikace zaměřené k problematice BOZP;
jde o řadu možných rizik, např. vojenských, sociálních, náboženských, zdravotních, veterinárních apod.
Postupy nutné pro eliminaci rizik
při práci:
§
identifikace – zjištění, odhalení rizik, včetně rozboru dříve nastalých PÚ apod.
§
zhodnocení – jde o posouzení míry rizika
u činností, které jsou na pracovních stanovištích či pozicích prováděny a navrhnout opatření k jejich minimalizaci
§
vedení dokumentace – o stanovení rizikovosti, obsahující především přehled
identifikovaných osob a opatření
k odstranění nebo snížení identifikovaných rizik

Blok 1 – BOZP
Pracovní list 3 - Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci – pracovní úrazy (PÚ)
Typy PÚ a povinnosti zaměstnanců
související s nimi:
§
smrtelné
§
ostatní (podrobný popis souvisejících
činností a aktivit věcně zainteresovaných
osob obsahuje Nařízení vlády
č. 201/2010 Sb., ze dne 31. května 2010;
v případě zájmu našich čtenářů bude
předmětem samostatného pojednání)
Blok 1 – BOZP
Pracovní list 4 - Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci – osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
Příslušné předepsané OOPP musí
používat každý zaměstnanec ze zákona
povinně.
OOPP musejí splňovat tyto základní
podmínky:
§
být po dobu používání účinné proti rizikům vyskytujícím se na pracovištích SBS
§
odpovídat konkrétním podmínkám na
pracovištích
§
být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých bezpečnostních pracovníků
§
respektovat ergonomické požadavky
a zdravotní stav jednotlivých bezpečnostních pracovníků
Bezpečnostní pracovníci musejí být
s používáním OOPP odpovídajícím způsobem seznámeni. Způsob, podmínky a dobu
používání OOPP stanoví zaměstnavatel na
základě četnosti a závažnosti rizik a charakteru a druhu pracovních činností vykonávaných bezpečnostními pracovníky.
Při výběru OOPP se doporučuje postupovat zejména podle přílohy 2 k NV ČR
č. 495/2001 Sb.
OOPP se rozlišují pro ochranu:
§
hlavy
§
sluchu
§
očí a obličeje
§
dýchacích orgánů
§
rukou a paží
§
nohou
§
trupu, břicha, celého těla
Práce a činnosti, které poskytování
OOPP vyžadují, jsou podrobně uvedeny
v příloze 3 k NV ČR č. 495/2001 Sb. a při jejich
používání se doporučuje podle této přílohy
postupovat.

Důležitá upozornění:
Na každou OOPP vyrobenou v ČR nebo v členských
státech Evropské unie a splňující požadavky NV ČR
č. 178/2001 Sb. se umísťuje označení CE a vydává se ES
prohlášení o shodě.
Označení CE musí být, především pro účely kontrolních orgánů, připojeno na každý kus vyrobené OOPP
tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné po celou
dobu její předpokládané životnosti. Za minimální rozměr označení je považováno 5 mm.
Náklady spojené se získáním stanovených OOPP
nese zaměstnavatel. Je stanoven zákaz nahrazovat zaměstnancům stanovené OOPP platbou v hotovosti.
Blok 2 – PO
Pracovní list 5 - Požární ochrana – obecně, základní
právní normy, zásady prevence PO
Požární ochrana – obecně
Požáry způsobené škody v naší republice dosahují
každoročně mnohamilionových částek. Mezi nejčastějšími příčinami požárů jsou uváděny nepozornost, nedbalost, nedodržování předpisů a zásad prevence – jako základní faktory lidského pochybení.
A je důležité si uvědomit, že pokud něco shoří,
již nikdy to nebude pro svět existovat. A také že předcházení – tedy prevence PO – je nejdůležitějším činitelem
požární bezpečnosti.
Požár: představuje každé nežádoucí a nekontrolované
hoření, které má za následek hmotnou škodu, újmu na
zdraví, ztráty na životech anebo pouze ohrožení uvedených hodnot.
Hoření: obecně se jedná o proces slučování za vývinu
tepla, světla a zplodin hoření
Zdroje zapálení:
§
fyzikální (teplo, jiskry, elektřina, sálání, plameny)
§
chemické - zejména samovznícení jako reakce dvou
(více) materiálů
§
biologické (seno/sláma)
§
jiné (například přírodní vlivy)
Základní legislativní normy k požární ochraně:
§
zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků
§
vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
§
vyhláška MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb
Blok 2 – PO
Pracovní list 6 - Požární ochrana – vybraná dokumentace PO
Přehled vybrané dokumentace PO je specifikován
v tabulce na následující straně.
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Povinnost

Poznámka

Členění
provozovaných
činností podle
požárního nebezpečí
Stanovení podmínek
požární bezpečnosti
při činnostech se ZPN

ZPN – zvýšené požární nebezpečí
VPN – vysoké požární nebezpečí

Dokumentace PO –
zdolávání požárů
Dokumentace PO –
posouzení požárního
nebezpečí
Stanovení organizace
zabezpečení PO,
vyhlášky MV ČR
246/2001 Sb., § 30

příkazy, zákazy, pokyny; údržba, kontrola,
údržba, opravy, preventivní prohlídky,
cvičný požární poplach, PEP, PO v době
sníženého provozu, doklad o
dodavatelském zabezpečení PO

Požární řád, § 31

základní zásady zabezpečení PO na
místech, kde se
vykonávají činnosti se ZPN – VPN

Požární poplachové
směrnice, § 32
Požární evakuační
plán, § 33
Dokumentace
zdolávání požáru, § 34

operativní plán, operativní karta; složité
podmínky pro zásah (§ 18), ZPN, VPN

Řád ohlašovny
požárů, § 35
Dokumentace
o školení zaměstnanců,
odborná příprava PPH
a preventistů PO,
§ 36

tematický plán a časový rozvrh školení a
záznam o provedeném školení (§ 23/3, 4)

Požární kniha, § 37

provedení preventivní prohlídky, školení,
cvičného požárního poplachu, kontrola
dokumentace PO, kontrola údržby
požárně bezpečnostního zařízení

Doklady prokazující
dodržování
technických
podmínek a návodů

vztahujících se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností; zprávy o revizi,
kontrole, technických a technologických
zařízení, o provedené údržbě, opravách;
návody, požární odolnost, stavební
konstrukce textilie; dekorace, požárně
technická charakteristika látek (§ 39)

Požárně technické
charakteristiky, § 39

pro určení vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek;
množství, manipulace, fyzikální stav,
tepelný režim

Způsob vedení
dokumentace PO, § 40

schválení, uložení, vedení, kontroly

Požárně bezpečnostní
řešení, § 41

vychází se z požárně stavebního řešení,
využití objektu, výšky, atd., vybavení PO,
zdroje požární vody, HUP

Podmínky požární
bezpečnosti,
k § 17/5

teplotní spotřeba, komíny a kouřovody,
hoření látky

Blok 2 – PO
Pracovní list 7 - Požární ochrana – faktory
hoření, zapálení, třídy požárů, hasební
prostředky a základní povinnosti osob
ve vztahu k PO
1) Faktory hoření
jedná se o předpoklad současného
působení tří základních faktorů – někdy se
hovoří o tzv. trojúhelníku požáru, ke kterému náleží:
§
hořlavá látka
§
kyslík
§
zdroj zapálení
2) Zdroje zapálení
§
fyzikální (teplo, jiskry, elektřina, sálání,
plameny)
§
chemické (zejména samovznícení jako
reakce dvou či více materiálů)
§
biologické (zejména samovznícení, např.
vlhké seno, sláma)
§
jiné (například přírodní vlivy)
3) Nejčastější příčiny vzniku požáru
§
nedodržení zásad požární ochrany,
nedbalost
§
porušení zákazů/příkazů
§
technická/technologická nekázeň
§
závady na elektroinstalaci
4) Třídy požárů
§
třída A – požáry pevných hořlavých hmot
§
třída B – požáry hořlavých kapalin
§
třída C – požáry plynů, včetně hořlavých
plynů tekutých (například propan, butan
apod.)
§
třída D – požáry hořlavých kovů (například elektron, hliník, hořčík apod.)
5) Hasební prostředky
Jedná se jak o zařízení spojená s budovou/objektem, tedy zejména o požární hydranty a o požární vodovody a o přenosné
(převozné) hasicí přístroje. Svůj význam mají rovněž improvizované hasební prostředky, kterými jsou různé tlumiče (písek, hlína),
nádoby s vodou, mokré přikrývky, sníh
apod.
Hasicí přístroje – k hašení kterých tříd požárů jsou určeny
§
práškové (A, B, C) – k hašení zařízení pod
elektrickým napětím, obvykle obsahují
6 kg prášku

§
vodní (A) – obvykle obsahují 9 l vody
§
pěnové (A, B) – k hašení zařízení pod níz-

kým elektrickým napětím do 48 V
§
sněhové CO2 (A, B, C) – k hašení zařízení
pod elektrickým napětím
§
halonové (A a zejména B) – k hašení zařízení pod nízkým elektrickým napětím
do 48 V
§
pyrocool – nejnovější, univerzální
6) Základní povinnosti osob ve vztahu
k PO
§
počínat si tak, aby se předcházelo nebezpečí vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových
a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným
zdrojem zapálení
§
udržovat volné přístupy k rozvodným
zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
§
zajistit volný přístup k zařízením PO
§
udržovat volné únikové cesty
§
vytvářet podmínky pro rychlé zdolání
případného požáru a pro záchranné práce
§
zúčastňovat se stanovených školení, respektive stanoveného výcviku PO
§
být seznámen s EVA dokumentací pro
případ vzniku neočekávané situace
§
znát stanovený systém oznamování
požárů
§
vést důsledně požadovanou dokumentaci PO
§
respektovat opatření prevence PO
Blok 2 – PO
Pracovní list 8 - Požární ochrana – preventivní požární hlídky (PPH)
PPH jsou zřizovány a odborně připravovány před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
U opakovaných činností se zvýšeným
nebo s vysokým požárním nebezpečím se
odborná příprava PPH provádí nejméně jednou za rok.
Na odbornou přípravu PPH, jejichž
členové nejsou zaměstnanci klienta SBS
(tedy například na BP), se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu osob
zařazených do PPH, které jsou zaměstnanci
klienta SBS.

Hlavní úkoly PPH:
§
sledovat plnění úkolů prevence PO na
pracovišti, především kontrolou dodržování předpisů PO, znát požární nebezpečí provozovaných činností, umět vyhlásit
požární poplach a ovládat způsob přivolání jednotky PO
§
znát a umět provést opatření nutná
k záchraně ohrožených osob
§
seznámením se s rozmístěním a použitím věcných prostředků PO a požárně
bezpečnostních zařízení, se způsobem,
podmínkami a možnostmi hašení požárů, EVA osob, zvířat a materiálu
§
zúčastnit se likvidace požáru
Znalosti získané v rámci odborné přípravy PPH jsou povinně ověřovány v rozsahu a způsobem, jež jsou stanoveny v dokumentaci PO.
Tuto dokumentaci závazně tvoří:
§
tematický plán
§
časový rozvrh školení
§
záznam o provedeném školení
Záznam o provedeném školení obsahuje:
§
název organizace
§
datum a náplň školení
§
způsob ověření získaných znalostí,
popřípadě doklad o tomto ověření
§
dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob
§
jména a podpisy školitelů, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení

KOMPETENCE BEZPEČNOSTNÍCH SUBJEKTŮ

V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY
PRAVOMOC

České republiky

městská / obecní

bezpečnostní služba

SOUKROMÁ

OBČAN

zadržení osoby
podezřelé ze
spáchání
trestného činu

ANO
§ 76, odst. 1
trestního řádu
č. 141/1961 Sb.

NE

NE

NE

situaci lze chápat tak,
že omezení osobní
svobody osoby je
součástí zadržení
podezřelého, § 76,
odst. 1 trest. řádu
č. 141/1961 Sb.

ANO
může předvést
osobu na PČR dle
§ 13 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

ANO
§ 76, odst. 2
trestního řádu
č. 141/1961 Sb.

ANO
§ 76, odst. 2
trestního řádu
č. 141/1961 Sb.

oprávnění
požadovat
prokázání
totožnosti

ANO
§ 63 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 12 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

oprávnění
požadovat
vysvětlení

ANO
§ 61 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 11 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

NE

NE

oprávnění
předvést
osobu
na Policii ČR

zákon č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR; dále
může předvést osobu
k určitému trestně
procesnímu úkonu,
např. ve smyslu § 98
trestního řádu
č. 141/1961 Sb. může
provést předvedení
svědka, nedostaví-li se
k výslechu, aniž se řádně
omluvil, apod.

ANO
§ 13 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

NE

NE

oprávnění
zakázat
vstup na
určená místa

ANO
§ 43 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 15 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

ANO

ve smyslu Ústavy ČR
a Listiny základních práv
a svobod (nedotknutelnost
obydlí) ústavní zákon
č. 1/1993 Sb., čl. 3, 4 (Ústava
ČR) a usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., čl. 12

oprávnění
otevřít
byt nebo jiný
prostor

ANO
§ 40 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 16 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

oprávnění
odebrat
zbraň

ANO
§ 35 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 14 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

omezení osobní
svobody osoby
přistižené při
trestném činu nebo
bezprostředně poté
(ke zjištění její totožnosti,
k zamezení útěku nebo
k zajištění důkazů), § 76,
odst. 2 trestního řádu
č. 141/1961 Sb.)

ANO

POLICIE

ANO
přenesená působnost na SBS
od majitele objektu (klienta)
se zvýšeným bezpečnostním
opatřením – povoleno
zákonem o ochraně osobních
údajů č. 101/2000 Sb.

NE

ANO

Nad rámec výše uvedených informací
plní PPH obvykle i úkoly související s činnostmi při vzniku neočekávaných situací.
Ing. Fredegar Former

POLICIE

ANO
v rámci plnění
povinností při ostraze
objektu dle požadavků
majitele objektu

ANO

ANO

pouze pro překažení
trestného činu, § 367
trestního zákoníku,
a v krajní nouzi, § 28
trestního zákoníku
č. 40/2009 Sb.

pouze pro překažení
trestného činu, § 367
trestního zákoníku,
a v krajní nouzi, § 28
trestního zákoníku
č. 40/2009 Sb.

NE

NE

Zpracovala: Kateřina Poludová, Dis (Trivis – Centrum profesní přípravy)
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Povinnost

Poznámka

Členění
provozovaných
činností podle
požárního nebezpečí
Stanovení podmínek
požární bezpečnosti
při činnostech se ZPN

ZPN – zvýšené požární nebezpečí
VPN – vysoké požární nebezpečí

Dokumentace PO –
zdolávání požárů
Dokumentace PO –
posouzení požárního
nebezpečí
Stanovení organizace
zabezpečení PO,
vyhlášky MV ČR
246/2001 Sb., § 30

příkazy, zákazy, pokyny; údržba, kontrola,
údržba, opravy, preventivní prohlídky,
cvičný požární poplach, PEP, PO v době
sníženého provozu, doklad o
dodavatelském zabezpečení PO

Požární řád, § 31

základní zásady zabezpečení PO na
místech, kde se
vykonávají činnosti se ZPN – VPN

Požární poplachové
směrnice, § 32
Požární evakuační
plán, § 33
Dokumentace
zdolávání požáru, § 34

operativní plán, operativní karta; složité
podmínky pro zásah (§ 18), ZPN, VPN

Řád ohlašovny
požárů, § 35
Dokumentace
o školení zaměstnanců,
odborná příprava PPH
a preventistů PO,
§ 36

tematický plán a časový rozvrh školení a
záznam o provedeném školení (§ 23/3, 4)

Požární kniha, § 37

provedení preventivní prohlídky, školení,
cvičného požárního poplachu, kontrola
dokumentace PO, kontrola údržby
požárně bezpečnostního zařízení

Doklady prokazující
dodržování
technických
podmínek a návodů

vztahujících se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností; zprávy o revizi,
kontrole, technických a technologických
zařízení, o provedené údržbě, opravách;
návody, požární odolnost, stavební
konstrukce textilie; dekorace, požárně
technická charakteristika látek (§ 39)

Požárně technické
charakteristiky, § 39

pro určení vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek;
množství, manipulace, fyzikální stav,
tepelný režim

Způsob vedení
dokumentace PO, § 40

schválení, uložení, vedení, kontroly

Požárně bezpečnostní
řešení, § 41

vychází se z požárně stavebního řešení,
využití objektu, výšky, atd., vybavení PO,
zdroje požární vody, HUP

Podmínky požární
bezpečnosti,
k § 17/5

teplotní spotřeba, komíny a kouřovody,
hoření látky

Blok 2 – PO
Pracovní list 7 - Požární ochrana – faktory
hoření, zapálení, třídy požárů, hasební
prostředky a základní povinnosti osob
ve vztahu k PO
1) Faktory hoření
jedná se o předpoklad současného
působení tří základních faktorů – někdy se
hovoří o tzv. trojúhelníku požáru, ke kterému náleží:
§
hořlavá látka
§
kyslík
§
zdroj zapálení
2) Zdroje zapálení
§
fyzikální (teplo, jiskry, elektřina, sálání,
plameny)
§
chemické (zejména samovznícení jako
reakce dvou či více materiálů)
§
biologické (zejména samovznícení, např.
vlhké seno, sláma)
§
jiné (například přírodní vlivy)
3) Nejčastější příčiny vzniku požáru
§
nedodržení zásad požární ochrany,
nedbalost
§
porušení zákazů/příkazů
§
technická/technologická nekázeň
§
závady na elektroinstalaci
4) Třídy požárů
§
třída A – požáry pevných hořlavých hmot
§
třída B – požáry hořlavých kapalin
§
třída C – požáry plynů, včetně hořlavých
plynů tekutých (například propan, butan
apod.)
§
třída D – požáry hořlavých kovů (například elektron, hliník, hořčík apod.)
5) Hasební prostředky
Jedná se jak o zařízení spojená s budovou/objektem, tedy zejména o požární hydranty a o požární vodovody a o přenosné
(převozné) hasicí přístroje. Svůj význam mají rovněž improvizované hasební prostředky, kterými jsou různé tlumiče (písek, hlína),
nádoby s vodou, mokré přikrývky, sníh
apod.
Hasicí přístroje – k hašení kterých tříd požárů jsou určeny
§
práškové (A, B, C) – k hašení zařízení pod
elektrickým napětím, obvykle obsahují
6 kg prášku

§
vodní (A) – obvykle obsahují 9 l vody
§
pěnové (A, B) – k hašení zařízení pod níz-

kým elektrickým napětím do 48 V
§
sněhové CO2 (A, B, C) – k hašení zařízení
pod elektrickým napětím
§
halonové (A a zejména B) – k hašení zařízení pod nízkým elektrickým napětím
do 48 V
§
pyrocool – nejnovější, univerzální
6) Základní povinnosti osob ve vztahu
k PO
§
počínat si tak, aby se předcházelo nebezpečí vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových
a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným
zdrojem zapálení
§
udržovat volné přístupy k rozvodným
zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
§
zajistit volný přístup k zařízením PO
§
udržovat volné únikové cesty
§
vytvářet podmínky pro rychlé zdolání
případného požáru a pro záchranné práce
§
zúčastňovat se stanovených školení, respektive stanoveného výcviku PO
§
být seznámen s EVA dokumentací pro
případ vzniku neočekávané situace
§
znát stanovený systém oznamování
požárů
§
vést důsledně požadovanou dokumentaci PO
§
respektovat opatření prevence PO
Blok 2 – PO
Pracovní list 8 - Požární ochrana – preventivní požární hlídky (PPH)
PPH jsou zřizovány a odborně připravovány před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
U opakovaných činností se zvýšeným
nebo s vysokým požárním nebezpečím se
odborná příprava PPH provádí nejméně jednou za rok.
Na odbornou přípravu PPH, jejichž
členové nejsou zaměstnanci klienta SBS
(tedy například na BP), se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu osob
zařazených do PPH, které jsou zaměstnanci
klienta SBS.

Hlavní úkoly PPH:
§
sledovat plnění úkolů prevence PO na
pracovišti, především kontrolou dodržování předpisů PO, znát požární nebezpečí provozovaných činností, umět vyhlásit
požární poplach a ovládat způsob přivolání jednotky PO
§
znát a umět provést opatření nutná
k záchraně ohrožených osob
§
seznámením se s rozmístěním a použitím věcných prostředků PO a požárně
bezpečnostních zařízení, se způsobem,
podmínkami a možnostmi hašení požárů, EVA osob, zvířat a materiálu
§
zúčastnit se likvidace požáru
Znalosti získané v rámci odborné přípravy PPH jsou povinně ověřovány v rozsahu a způsobem, jež jsou stanoveny v dokumentaci PO.
Tuto dokumentaci závazně tvoří:
§
tematický plán
§
časový rozvrh školení
§
záznam o provedeném školení
Záznam o provedeném školení obsahuje:
§
název organizace
§
datum a náplň školení
§
způsob ověření získaných znalostí,
popřípadě doklad o tomto ověření
§
dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob
§
jména a podpisy školitelů, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení

KOMPETENCE BEZPEČNOSTNÍCH SUBJEKTŮ

V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY
PRAVOMOC

České republiky

městská / obecní

bezpečnostní služba

SOUKROMÁ

OBČAN

zadržení osoby
podezřelé ze
spáchání
trestného činu

ANO
§ 76, odst. 1
trestního řádu
č. 141/1961 Sb.

NE

NE

NE

situaci lze chápat tak,
že omezení osobní
svobody osoby je
součástí zadržení
podezřelého, § 76,
odst. 1 trest. řádu
č. 141/1961 Sb.

ANO
může předvést
osobu na PČR dle
§ 13 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

ANO
§ 76, odst. 2
trestního řádu
č. 141/1961 Sb.

ANO
§ 76, odst. 2
trestního řádu
č. 141/1961 Sb.

oprávnění
požadovat
prokázání
totožnosti

ANO
§ 63 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 12 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

oprávnění
požadovat
vysvětlení

ANO
§ 61 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 11 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

NE

NE

oprávnění
předvést
osobu
na Policii ČR

zákon č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR; dále
může předvést osobu
k určitému trestně
procesnímu úkonu,
např. ve smyslu § 98
trestního řádu
č. 141/1961 Sb. může
provést předvedení
svědka, nedostaví-li se
k výslechu, aniž se řádně
omluvil, apod.

ANO
§ 13 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

NE

NE

oprávnění
zakázat
vstup na
určená místa

ANO
§ 43 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 15 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

ANO

ve smyslu Ústavy ČR
a Listiny základních práv
a svobod (nedotknutelnost
obydlí) ústavní zákon
č. 1/1993 Sb., čl. 3, 4 (Ústava
ČR) a usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., čl. 12

oprávnění
otevřít
byt nebo jiný
prostor

ANO
§ 40 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 16 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

oprávnění
odebrat
zbraň

ANO
§ 35 zákona
č. 273/1991 Sb.,
o Policii ČR

ANO
§ 14 zákona
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

omezení osobní
svobody osoby
přistižené při
trestném činu nebo
bezprostředně poté
(ke zjištění její totožnosti,
k zamezení útěku nebo
k zajištění důkazů), § 76,
odst. 2 trestního řádu
č. 141/1961 Sb.)

ANO

POLICIE

ANO
přenesená působnost na SBS
od majitele objektu (klienta)
se zvýšeným bezpečnostním
opatřením – povoleno
zákonem o ochraně osobních
údajů č. 101/2000 Sb.

NE

ANO

Nad rámec výše uvedených informací
plní PPH obvykle i úkoly související s činnostmi při vzniku neočekávaných situací.
Ing. Fredegar Former

POLICIE

ANO
v rámci plnění
povinností při ostraze
objektu dle požadavků
majitele objektu

ANO

ANO

pouze pro překažení
trestného činu, § 367
trestního zákoníku,
a v krajní nouzi, § 28
trestního zákoníku
č. 40/2009 Sb.

pouze pro překažení
trestného činu, § 367
trestního zákoníku,
a v krajní nouzi, § 28
trestního zákoníku
č. 40/2009 Sb.

NE

NE

Zpracovala: Kateřina Poludová, Dis (Trivis – Centrum profesní přípravy)
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VALNÁ
HROMADA
KPKB
ČR
zpráva o činnosti

Trnkova 34
628 00 Brno
www.simacek.cz

(jk) Letošní valná hromada Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR se uskutečnila dne 6. října
v nádherném hotelovém komplexu Parkhotel Morris
v Novém Boru.

Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6
www.fpag.cz

Členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR
SIMACEK FACILITY CZ spol. s r. o.

Facility and Property Agency, a. s.

Jak vyplývá ze zprávy dozorčí rady KPKB ČR,
kterou na valné hromadě přednesl její předseda
Ing. Fredegar Former, patřily k nejdůležitějším letošním úkolům KPKB ČR aktivity spojené s projednáváním návrhu zákona o soukromých bezpečnostních
službách a úzké začlenění Komory do metodických
činností Sektorové rady Hospodářské komory ČR.

SECURITY NAVOS, s. r. o.
Ulrychova 37
624 00 Brno
www.navos.cz

ABAS IPS Management s. r. o.

Členové prezidia KPKB ČR se aktivně zapojili do legislativního procesu v oblasti úpravy podnikání soukromých bezpečnostních služeb a stále se na jeho připomínkování podílejí. Účastnili se diskuzního fóra ve věci projednávání návrhu zákona o soukromých bezpečnostních
službách a činnostech, který se uskutečnil v režii
Podvýboru pro obecní policie a soukromé bezpečnostní
služby Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Aktivně se podíleli na úzce souvisejících aktivitách signatářů „Memoranda o spolupráci
českého komerčního bezpečnostního průmyslu“, k nimž
patří také čelní představitelé Unie soukromých bezpečnostních služeb (USBS), České asociace bezpečnostních
manažerů (ČABM), ASIS International ČR, Grémium
Alarm AGA, Českého klubu soukromých bezpečnostních
služeb (ČKSBS) a Komory podniků komerční bezpečnosti
ČR (KPKB ČR).
Ze zprávy o činnosti KPKB ČR, kterou přednesl její
prezident Miroslav Kovaříček, je evidentní, že Komora se
významně podílí na metodických projektech
Hospodářské komory ČR, a to zejména zásluhou
Ing. Petra Hartmanna, viceprezidenta KPKB ČR.
Petr Hatrmann se v letošním roce podílel na aktualizaci
hodnoticího standardu pro zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci „Strážný“ a současně pracuje na
připravovaných hodnoticích standardech pro dílčí kvalifikace „Bezpečnostní manažer“ a „Přepravce finanční hotovosti a cenin“. Od září 2009 připravili a prozkoušeli zástupci KPKB ČR v rámci činnosti autorizované osoby
HK ČR téměř 800 uchazečů pro výkon fyzické ostrahy.
Výčet aktivit a pořádaných akcí je samozřejmě daleko rozsáhlejší. V březnu Komora uspořádala v souvislosti
se změnou zákoníku práce celodenní seminář na téma
„Aktuality v zaměstnávání fyzických osob“ a „Odborná
způsobilost zaměstnanců pro výkon fyzické ostrahy“
a o měsíc později zorganizovala ve spolupráci s technickou sekcí KPKB ČR konferenci „Základy poplachových
systémů“. Ta však byla v důsledku malé účastí přeložena
na příští rok. O některých dalších aktivitách Komory přináší redakce časopisu krátké anonce v rubrice
Kalendárium zajímavých akcí.

9

Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
www.abasco.cz

Smyslem existence KPKB ČR je společná
aktivní práce její členské základny s cílem zkvalitňování podmínek pro podnikání v oboru komerční bezpečnosti.

Za KPKB ČR byli do „Memoranda“
kooptováni a všech jednání se zúčastnili
Miroslav Kovaříček, prezident KPKB ČR (na
snímku vpravo), a PhDr. Michal Bavšenkov,
viceprezident KPKB ČR, který navíc zastupuje
Komoru v poradním sboru pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR.

MARTIN TVRDÝ
Veletržní 825/65
170 00 Praha 7

ANIM plus – RS, s. r. o.
Areál TJ MEZ, 775 01
Vsetín – Ohrada
www.anim.cz

PRIMM bezpečnostní služba s. r. o.

Ing. Petr Hartmann zastupuje KPKB ČR
v Sektorové radě Hospodářské komory ČR.

Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
www.primm.cz

SWBC – service, a. s.
Tovačovského 2/92
130 00 Praha 3

Po ukončení oficiální části letošní
valné hromady se mohli její účastníci příjemně uvolnit na společenském večírku s živou
hudbou.

Pozvání na valnou hromadu přijal
i David Kádner, poslanec a člen Výboru pro
obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.

SCHWARZ s. r. o.
Mariánská 355
261 00 Příbram
www.schwarzpb.com

V.I.P. Security AGENCY s. r. o.
Sokolovská 49/5
186 00 Praha 8
www.vipsecurityagency.cz

Součástí společenského posezení
byla také ochutnávka českých sýrů a vín moravské i zahraniční produkce.

Ing. Fredegar Former a kolektiv autorů
z řad KPKB ČR novelizovali příručku pro dílčí
kvalifikaci „Strážný“. Tato metodická pomůcka pomáhá zvládnout zkoušky odborné způsobilosti nejenom pracovníkům členských
organizací, ale i dalším zájemcům o tuto náročnou profesi.

Wakkenhat Fin Security s. r. o. koncern
Komárkova 1204/23,
148 00 Praha 4
www.wakkenhat.cz

www.kpkbcr.cz
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Kalendárium zajímavých akcí.
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aktivní práce její členské základny s cílem zkvalitňování podmínek pro podnikání v oboru komerční bezpečnosti.
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Miroslav Kovaříček, prezident KPKB ČR (na
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Komoru v poradním sboru pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR.
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ROZHOVOR s PhDr. Michalem Bavšenkovem
viceprezidentem KPKB ČR

ací a organizací, které se spojily v unikátním
projektu s cílem spojit své síly ve snaze změnit a zvrátit snahy o vytvoření nového zákona o soukromých bezpečnostních službách, který vyšel z dílny ministerských úředníků na politickou objednávku a byl v prvním návrhu doslova likvidační. Nutno říci,
že problém se dnes dělí na dvě linie. V první
byla otázka zákona a zde za Memorandum
bylo v rámci legislativních připomínek na
rozdíl od dalších orgánů státní správy
a povinných připomínkových míst vypořádáno 95 % připomínek (více než 80 našich
připomínek bylo bez výhrad akceptováno).
Druhou linií byla otázka nadstavbové komory, jakési obdoby komory advokátní či lékařské – v tomto panuje bohužel mezi členy
značná nejednotnost a nutno říci, že dle mého názoru jsou příčinou osobní ambice některých komerčních organizací (nikoliv asociací), a zejména snaha nadnárodních gigantů mimo realizovanou akviziční politiku
ovládnout trh i na základě této legislativy,
což nechceme jako KPKB ČR logicky připustit. V obecné rovině jsou však změny v návrhu zákona úspěch a ukazují, že napříč spektrem našeho bezpečnostního průmyslu lze
dosáhnout širšího konsenzu.
Jak účelně, v jakých oblastech a v čí
prospěch se členové Komory angažují?

Vážený pane doktore, slíbili jsme našim čtenářům, že v každém čísle časopisu Bezpečnost s profesionály představíme někoho z prezidia KPKB ČR. Vy v současné době zastáváte v KPKB ČR funkci jejího viceprezidenta. Můžete nám prozradit, co tato pozice obnáší,
kolik času jí musíte věnovat a jestli Vám vůbec zbývá
nějaký prostor na rodinný život, osobní záliby, zájmy
a koníčky?
Pane šéfredaktore, jak jistě víte, funkce viceprezident je čestná, vstupoval jsem do KPKB ČR v roce 2006
jako generální ředitel a člen představenstva velké bezpečnostní skupiny s cílem najít asociaci, která nepodporuje jen velké hráče a osobní zájmy členů, ale je založena
na partnerství a snaze formovat bezpečnostní průmysl.
Všichni kromě členských příspěvků přispíváme hlavně
svou prací, kontakty, nápady a časem – bez ohledu na
svůj prospěch a pro dobro malých, středních i velkých
organizací bez rozdílu. Zní to hodně idealisticky, ale taková KPKB ČR je, a proto v ní zůstávám. Pro mě osobně je to
tedy služba ostatním, členům i nečlenům. Mnoho z nás
cítí, že bezpečnostní průmysl má svoje problémy, a já se,
stejně jako KPKB ČR, nechci smířit s pouhým konstatováním stavu, když vím, že tento průmysl lze pomalu formovat k lepšímu, jako tomu bylo v jiných zemích EU.
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KPKB ČR zastupujete také v poradním sboru pro prevenci kriminality
Ministerstva vnitra ČR. Jak je nastavena
spolupráce s touto institucí, potažmo jaký
je její přínos pro členskou základnu
Komory?
Poradní sbor má samozřejmě funkci
nejen pracovní, ale i reprezentační a je nám
ctí, že pod vedením ředitelky Mgr. Gjuričové
z MV ČR zde máme v plánu významných organizací a asociací už řadu let svůj hlas.
Můžeme se tak lépe zapojovat do práce
v oblasti prevence kriminality, sdílet informace a prohlubovat svoje vazby na státní
sféru, která je do značné míry pro náš trh formativní.
Můžete čtenářům sdělit, kým
a za jakým účelem byl iniciován vznik
„Memoranda o spolupráci českého komerčního průmyslu“, kdo patří k jeho signatářům a jaké vztahy mezi nimi panují?
„Memorandum“ je neinstitucializovaná platforma spolupráce aktivních asoci-

KPKB ČR je otevřenou asociací založenou na dobrovolném členství a práci. Členem se může stát fyzická osoba či právnická, bez ohledu na svůj status. Sdružujeme
tak nejen soukromé bezpečnostní služby,
ale i jakékoliv organice a členy, které naše
podmínky splní. To, zda a jak aktivně se zapojí, je na členech samotných. Některé vidíme
jen při valných hromadách, kdy využívají
naší záštity a nadstandardního servisu, někteří se aktivně zapojují do práce – ti nejaktivnější pak v rámci prezidia, které se schází
zpravidla jednou za měsíc, pracovní skupiny však samozřejmě mnohem častěji.
A v čí prospěch se členové zapojují?
Samozřejmě ve prospěch všech.
Aktivně se účastníte projednávání
návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách a činnostech. Zatím poslední zasedání se uskutečnilo počátkem
října v režii Podvýboru pro obecní policie
a soukromé bezpečnostní služby Výboru
pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V jakém stadiu le-

Členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR
HIGH SECURITY PRODUCTS, a. s.
Pod stárkou 378/3
140 00 Praha 4
www.h-s-p.cz

TRIVIS - Centrum vzdělávání s. r. o.
Libčická 399/8
181 00 Praha 8
www.trivis.cz

SYNTHESIA, a. s.
Pardubice č.p. 103
53217 Pardubice - Semtín
www.synthesia.cz

PhDr. Michal Bavšenkov při neformálním rozhovoru s poslancem Davidem Kádnerem.
Civilní Bezpečnostní Služba - CBS, s. r. o.

gislativního procesu se nachází jeho aktuálně diskutovaná verze?
Bohužel narážíme na nejednotnost
v otázce potřeby či nepotřeby univerzální
komory. V současnosti je pravda, že tento
zákon je jedním z bodů koaliční smlouvy, na
druhou stranu při současných problémech
státu není logicky příliš prioritní. Naší snahou v rámci „Memoranda“ bylo dohodnout
se na jednotné koncepci – kromě realizovaných připomínek nám jde o širší úpravu zákona. Zde sice v pracovních verzích docházíme ke konsenzu, ale narážíme na odpor
státní správy. V otázce univerzální komory
panuje naprostá nejednotnost. Další postup ukáže prosincové zasedání delegátů
„Memoranda“.
Dovolte mi poslední otázku. Jaký je
Váš osobní názor na potřebu zákona o soukromých bezpečnostních službách?
Osobně si myslím, že bohužel je potřeba. Zkušenosti ze zahraničí nám ukazují,
že buď trh funguje dlouhou dobu a je stabilní, nebo potřeboval zákon. Je smutnou pravdou, že naše republika pokulhává v tomto
i za Polskem či Slovenskem. Dobrý zákon
může přinést mnoho dobrého a ozdravit
náš sektor, špatný ho může ještě více devastovat. Stejný názor mám na existenci univerzální komory – buď budeme mít dobrý
zákon, který kromě povinností a regulativů
přinese i oprávnění a nástroje formování
a kontroly trhu (takový bohužel není ani diskutovaný návrh!), a nepotřebuji pak univerzální komoru, anebo budu mít slabý zákon
(obdobný navrhovanému), který je jen mezistupněm k univerzální komoře, a pak ji ne-

zbytně potřebuji, abych zajistil dotčené
funkce. Vzhledem k možnému zneužití
takové komory je samozřejmě lepší varianta první, problémem je, zda se nám povede zajistit si dostatečnou politickou
podporu.

Přeji Vám tedy, pane doktore,
brzký pozitivní posun v jednání
o zmíněných problémech
a děkuji za rozhovor.
Jaromír Kyncl,
šéfredaktor

Pod Višňovkou 22
140 00 Praha 4
www.cernyserif.com

ELSERVIS - Ivo Kolář
Dědinská 898/15
161 00 Praha 6

Fenix International s. r. o.
Lidická 667
258 13 Vlašim
www.fenix-international.cz

Europatron s. r. o.
Poděbradská 186
196 00 Praha 9
www.europatron.eu

Awen Professional s. r. o.
Svídnická 509/8
181 00 Praha 8
www.bodyguardi.cz

Pro Bank Security, a. s.
Václavské nám. 21
110 00 Praha 1
www.probank.cz

REI s. r. o.
Prokopova 12/164
130 00 Praha 3
www.rei.cz

RTH Security - Ivan Třešňák
Jaurisova 4
140 00 Praha 4
www.okoprahy.wa.cz

www.kpkbcr.cz
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svou prací, kontakty, nápady a časem – bez ohledu na
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www.europatron.eu

Awen Professional s. r. o.
Svídnická 509/8
181 00 Praha 8
www.bodyguardi.cz

Pro Bank Security, a. s.
Václavské nám. 21
110 00 Praha 1
www.probank.cz

REI s. r. o.
Prokopova 12/164
130 00 Praha 3
www.rei.cz

RTH Security - Ivan Třešňák
Jaurisova 4
140 00 Praha 4
www.okoprahy.wa.cz
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GRAFOLOGIE
diagnostika a využití v praxi
Název „grafologie“ pochází z řeckého „grafein“ = psát a „logos“ = věda. Jedná se o psychodiagnostickou metodu založenou na zkoumání písemného projevu. Jako podklad pro rozbor se obvykle používá text „z hlavy“ – neopisovaný a nediktovaný, kdy pisatel nepřemýšlí, jak se co píše,
ale co píše, psaný bez podložky na nelinkovaném papíru formátu A4. O charakteru pisatele vypovídá nejenom způsob, jakým jsou napsány jednotlivé písmové znaky, ale například i to, jak je text
umístěn na listu papíru či jaké psací náčiní si pisatel zvolil.
Při rozboru písma se grafologie nezaměřuje pouze
na jednotlivá písmena či dílčí části celku, což je způsob
užívaný většinou specializovaných diagnostických metod, ale odhaluje a popisuje charakterové a povahové
vlastnosti pisatele skrze rozpoznání jistých znaků a jejich
kombinací v rukopisu, čímž poskytuje širokou a komplexní charakteristiku osobnosti. Své uplatnění nachází
jak v klinické psychologii coby diagnostická metoda, tak
v běžném životě jako metoda sebepoznání (například
v partnerských vztazích). V profesní sféře jde zejména
o oblast personalistiky, talentového poradenství, kriminalistiky, soudnictví, terapeutické praxe, školství, rekvalifikace pracovníků atd.
Na jakém principu je grafologie založena?
Stejně jako chůze, gesta, mimika a další projevy
každé osobnosti, jež jsou pro ni typické a charakteristické, můžeme do této kategorie zařadit i písemnou formu
vyjadřování. Vzhledem k tomu, že veškeré naše pohyby
jsou regulovány mozkem, jedná se zjednodušeně řečeno

o písemný záznam průběhu mozkové činnosti dané osobnosti, jakýsi„mozkopis“.
Co lze pomocí grafologického rozboru
určit a rozpoznat?
Přestože byly doby, kdy byla grafologie řazena spíše k alchymii než k vědním
oborům, dnes je všeobecně známo, že její
princip spočívá v pochopení a analýze konkrétních písmových znaků, a protože ke kouzelnickým zaříkadlům má poměrně daleko,
nemůže dokázat vše. Proto si grafolog před
začátkem rozboru vyžádá od pisatele některé informace, které z textu nemůže vy-

číst – jedná se o věk pisatele (z písma se dá
určit pouze duševní věk, nikoli fyzický), pohlaví (písmo může působit typicky „žensky“,
avšak jeho autorem může být muž, či naopak), povolání (v některých profesích dochází k tzv. „deformaci písma“ – příkladem
může být písmo učitelské, kde vyučující používá písmo vyhovující dětem nižších ročníků, nebo například při ovlivnění technickým vzděláním může dojít k opuštění psací
formy písma a k přechodu k písmu tiskacímu), zda-li je pisatel pravák či levák (leváci
mívají menší sklon písma než praváci).
Dalšími pomocnými ukazateli mohou být
informace o zdravotním stavu (do písma se
některé nemoci promítají a tato skutečnost
by mohla ovlivnit výsledek rozboru), rodinný stav či národnost pisatele. Přestože není
grafologie všemocná, je škála jejího uplatnění velmi široká. Konkrétně tedy můžeme
pomocí grafologie určit zejména základní
charakterové a osobnostní vlastnosti,
schopnosti a nadání, typ a způsob myšlení,
pracovní a komunikační předpoklady, organizační a řídící schopnosti, tvůrčí schopnosti, předpoklady pro konkrétní pracovní zařazení, psychické a zdravotní předpoklady
a mnoho dalších.
Grafologie v personalistice
Jedním z odvětví, kde má grafologie
své nepopíratelné místo, je sféra personalistiky. Dobře se uplatňuje při výběru vhodných kandidátů na pracovní pozice a u přijímacích řízení obecně, k utváření a formování pracovních týmů, při plánování profesní
kariéry, osobního a profesního růstu.
Posudky, které firma od grafologa získá, náleží mezi důvěrné materiály a podle toho by
s nimi mělo být nakládáno.
V případě, že je grafologicky zkoumána vhodnost uchazeče o určité zaměstnání
či pracovní pozici, bývá tento požádán o minimálně jednu stránku formátu A4 vlastnoručně psaného textu – životopisu či jiného
tématu, určeného ke grafologickému rozboru. Tento rozbor může mít později významný vliv při rozhodování potencionálního zaměstnavatele, kterého z přihlášených kandidátů pro výkon dané pracovní
činnosti vybere. Grafolog pro tyto účely koncentruje svou pozornost prioritně na znaky
související s pracovní výkonností, temperamentem, vitalitou, sebeovládáním, citovostí, kreativitou, způsobem myšlení, schopností empatie či chováním vůči druhým.
Tak jako bývá zmiňováno známé pořekadlo, že oko je oknem do duše člověka,
mohli bychom říci, že písmo je zrcadlem lidského charakteru.

Písmo můžeme rozdělit do tří vodorovných psacích pásem, z nichž každé
zahrnuje specifickou oblast charakteristik, jež nás ovlivňují. Alespoň stručně
si je zde přiblížíme:
horní psací pásmo – značí náš duchovní
rozměr, zájem o intelektuální hodnoty, fantazii, víru, snění; převaha tohoto pásma naznačuje, že pro pisatele jsou důležité duchovní zájmy a vysoké cíle
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Členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR

střední psací pásmo – setkávají se zde
vlivy horního a dolního pásma, zrcadlí
se tu náš běžný život a přístup k němu
dolní psací pásmo – symbolizuje popudy, kterých si obvykle nejsme vědomi,
ale velmi nás ovlivňují; z dolního psacího pásma poznáme například fyzické
založení, vitalitu, pudovost či vztah
k sexualitě

PRAGUE security group, spol. s r. o.
Volutova 2519/8
150 00 Praha 5
www.security-group.cz

Česká bezpečnostní agentura, a. s.
Orlí 542/27
602 00 Brno
www.ceskabezpecnostni.cz

horní psací písmo
střední psací písmo
dolní psací písmo

FILDEN s.r.o.
Libušská 8/191
142 00 Praha 4
www.filden.cz

Bezpečnostní služba FIDOS, s. r. o.
Lhota 27
252 41 Dolní Břežany
www.fidos.cz

Torex Security, s. r. o.

Ukázka písma s kolmějším sklonem
a se znaky uzavřenosti, vypovídající o introverzi autora, která se ovšem projeví zejména v soukromém životě. V pracovním životě
bude autor toužit po výrazném uplatnění
a ocenění, a pokud bude vhodně motivován, může dosáhnout značného osobnostního růstu. Coby motivace zde nemusí sloužit
pouze finanční ohodnocení, ale i možnost
dalšího vzdělávání, které napomáhá posilovat sebeuvědomění a pocit vlastních kvalit,
jichž se introvertně zaměření lidé snaží
mnohdy dosáhnout marně. Písmo svědčí
o tom, že autor má dostatek prostoru i sil
pro rozvoj své osobnosti, může na sobě pracovat a při uplatnění dostatečné vůle dosáhnout velmi dobrých výsledků. Dojem
„neohrabanosti písma“ je v tomto případě
způsoben nedostatečně „vypsanou“ rukou
pisatele.

Výrazné znaky v písmu:

Fialková 19
460 01 Liberec 1
www.torex-security.cz

kolmější sklon a pomalejší rychlost
psaní
→ introverze, pisatel preferuje dostatek
prostoru a času, aby si mohl záležitosti,
které řeší, pořádně promyslet; rozvážnost, odpovědnost; pod vlivem odpovědnosti menší schopnost se nadchnout; uplatňování zejména rozumového přístupu, samostatnost, převaha
rozumu nad city;

AB Facility, a. s.
Kodaňská 46
101 00 Praha 10
www.abfacility.com

Agency of Security FENIX, a. s.
Pod Pekárnami 2/878
198 00 Praha 9
www.fenix-security.cz

odstup mezi řádky
→ logické myšlení a nadhled;

ALWAS MATY security s. r. o.

diakritika ubíhající vpravo

Klírova 1919
148 00 Praha 4
www.bezpecnostni-agentura.cz

→ touha po seberealizaci.

ISS Facility Services s. r. o.
Antala Staška 38/510
140 00 Praha 4
www.cz.issworld.com

ARES GROUP s.r.o.
Libušská 189/12
142 00 Praha 4
www.ares-group.cz

J&K service bezpečnostní služba, spol. s r. o.
Drtinova 467/2a
150 00 Praha 5
www.jkservice.cz

Barbora Kaplanová, DiS
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PRAGUE FIRE &třetíSECURITY
DAYS
2011
ročník výběrové přehlídky

(jk) Ve dnech 20.–22. září se uskutečnil v reprezentativních prostorách funkcionalistického
Veletržního paláce (v budově Národní galerie
v Praze) již třetí ročník veletrhu nejnovějších trendů
v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb.

FSDays AWARD 2011
Pro všechny prezentující se společnosti organizátoři opět připravili prestižní
soutěž o nejlepší a nejzajímavější prezentovaný produkt či službu „FSDays AWARD
2011“. Soutěžní komisí byly uděleny 2 hlavní ceny (bez určení dalšího pořadí) níže uvedeným společnostem:
FLAJZAR, s. r. o.
Produkt: EMA – Electronic Micro Alarm
Výrobce: FLAJZAR, s. r. o.
Rok výroby: 2011
Jedná se o GSM komunikátor vynikající prakticky nulovou montáží, stačí vložit
SIM kartu a zasunout do palubního napájecího konektoru (12 V) libovolného typu vozu. Pouhým prozvoněním je provedena první konfigurace a zařízení lze okamžitě používat. Obsahuje detektor otřesů, pohybu,
náklonu, detekuje neoprávněné startování
vozu a lokalizaci pomocí GSM sítě (triangulace). Cílem bylo vyvinout jednoduché zabezpečení, bez nutnosti montáže, pro každého. Kompletní vývoj a výroba v ČR (FLAJZAR Electronics), plošně chráněné řešení.

Letošního ročníku FSDays 2011 se ve
spolupráci se společností ORSEC zúčastnila
i KPKB ČR, která zde propagovala nejen své
aktivity, ale i činnost členských firem.
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ABBAS, a. s.
Produkt: Broadway 3D B
Výrobce: ARTEC ID
Rok výroby: 2011
Jedná se o 3D čtečku obličeje. Slouží
pro identifikaci osoby (po předchozím načtení do databáze) a ve vazbě na systém
kontroly vstupu následně povolí nebo zamezí danému uživateli přístup do požadované oblasti.
Dále bylo uděleno jedno zvláštní ocenění odborné poroty FSDays AWARD 2011
společnosti:
Integoo, s. r. o.
Produkt: INTEGRA VIDEO CLIENT – IVC
Výrobce: Integoo, s. r. o.
Rok výroby: 2010
Jedná se o softwarové CCTV monitorovací pracoviště, které dovoluje na společném monitoru (i na více monitorech) zobrazovat živý obraz nebo záznam z různých kamerových systémů najednou. Uživatel pracuje se všemi kamerami tak, jako by byly
součástí pouze jednoho kamerového systému. Podpora spolupráce se systémy rozpoznávání ve videoobrazu (např. pohyb osoby, porušení perimetrického pravidla, SPZ
vozidla) je přímo integrováno v systému.
Princip označování záznamu pomocí tzv.
metadat zkracuje diametrálně dobu strávenou prohledáváním záznamu.
(zdroj: www.fsdays.cz)

KALENDÁRIUM
Navštívili jsme…

ZAJÍMAVÝCH AKCÍ

Členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR
Česká ochranná služba, a. s.
Velká 2984/23
702 00 Ostrava
www.coska.cz

…vinný sklípek U Dufků
Agentura Pancéř, s. r. o.

V sobotu 26. listopadu 2011
se uskutečnilo přátelské setkání členů
KPKB ČR a jejich rodinných příslušníků
v příjemném prostředí vinného sklepa
„U Dufků“.
Sklep se nachází v areálu vinných sklepů „Pod Kraví horou“ v katastru obce
Bořetice na jižní Moravě. Večer zahájila tajemnice komory Kateřina Poludová, která
přivítala všechny účastníky, a zejména čestného hosta JUDr. Michala Bavšenkova, jednoho ze zakládajících členů KPKB ČR. Po večeři následovala degustace vín s odborným
výkladem, dále byla možnost vyzkoušet si
„sání koštýřem“, čehož využily zejména zástupkyně něžnějšího pohlaví. Celé setkání
doprovázel harmonikář, který hrál k poslechu a posléze i k tanci, k němuž se nechala

strhnout většina účastníků, a nebylo možno
přehlédnout, že zejména prezident spřátelené brněnské komory na parketu jasně dominoval. V naprosto neformální atmosféře
se diskutovalo o lecčems a docela plodně se
probírala i řada problémů pracovních.
O tom, že se setkání asi 35 lidí z různých koutů republiky velmi vydařilo, svědčí
skutečnost, že se v přátelské atmosféře protáhlo až do časných ranních hodin. Proto
bych na závěr rád poděkoval tajemnici
KPKB ČR za velmi dobrou organizaci i všem
účastníkům za příjemně strávený čas.
Již teď se těším na další podobné setkání.
Petr Žák
(foto a text)

Nad Šárkou 2551/6a
160 00 Praha 6
www.pancer.cz

Loomis Czech Republic a. s.
Poděbradská 186/56
198 21 Praha 9 - Hloubětín

ELZA-TECH, s. r. o.
Tišická 396/1
181 00 Praha 8
www.elzatech.cz

ROTWYG spol. s r.o.
Černokostelecká 5
100 00 Praha 10
www.rotwyg.cz

HENIG – security servis, s.r.o.
5. května 797
470 01 Česká Lípa
www.henig.cz

Zástupci tří oceněných společností,
kteří převzali letošní ocenění soutěžní komise FSDays AWARDS 2011.

www.kpkbcr.cz
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(jk) Ve dnech 20.–22. září se uskutečnil v reprezentativních prostorách funkcionalistického
Veletržního paláce (v budově Národní galerie
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FLAJZAR, s. r. o.
Produkt: EMA – Electronic Micro Alarm
Výrobce: FLAJZAR, s. r. o.
Rok výroby: 2011
Jedná se o GSM komunikátor vynikající prakticky nulovou montáží, stačí vložit
SIM kartu a zasunout do palubního napájecího konektoru (12 V) libovolného typu vozu. Pouhým prozvoněním je provedena první konfigurace a zařízení lze okamžitě používat. Obsahuje detektor otřesů, pohybu,
náklonu, detekuje neoprávněné startování
vozu a lokalizaci pomocí GSM sítě (triangulace). Cílem bylo vyvinout jednoduché zabezpečení, bez nutnosti montáže, pro každého. Kompletní vývoj a výroba v ČR (FLAJZAR Electronics), plošně chráněné řešení.

Letošního ročníku FSDays 2011 se ve
spolupráci se společností ORSEC zúčastnila
i KPKB ČR, která zde propagovala nejen své
aktivity, ale i činnost členských firem.
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MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE
BTSM
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

s mezinárodní leteckou dopravou, možnosti detekce padělků většiny elektronických
součástek atd.
V bloku věnovaném vzdělání v oblasti bezpečnosti byly představeny možnosti
vzdělávání v průmyslu komerční bezpečnosti. Byly zde zmíněny zkoušky odborné
způsobilosti, které jsou jednou z možností
jak splnit odbornou způsobilost pro výkon
činnosti ostrahy majetku a osob. Vzhledem
k uváděným počtům proškolených osob
vůči celkovému počtu zaměstnanců na pozici strážných a skutečnosti, že tuto podmínku musí splňovat všichni zaměstnanci
nejpozději do 31. 7. 2012, usuzuji, že většina
bezpečnostních agentur si tuto povinnost
neuvědomuje nebo v domnění, že dojde
k nějaké legislativní změně, nechává zkoušky svých zaměstnanců na poslední chvíli.
Velmi zajímavá byla i přednáška slovenských kolegů na téma národní soustavy kvalifikací dle jejich legislativy a mechanismus
výběru zaměstnanců pro SBS. V přednášce
bylo zhodnoceno fungování slovenského
zákona o SBS od doby jeho účinnosti a nástin změn v připravované novele tohoto
zákona.

Ve dnech 14.–15. září 2011 se konala ve Zlíně mezinárodní konference s názvem
„Bezpečnostní technologie, systémy a management“. Konferenci uspořádala Fakulta aplikované
informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s profesními sdruženími a českými, slovenskými a polskými vysokými školami.
Konferenci zahájil JUDr. Ladislav Pávek, garant konference a prezident české sekce ESBOC. Hlavními tématy
konference byly současný stav a vývoj v prostředí průmyslu komerční bezpečnosti, vývoj bezpečnostní situace v České republice a Evropské unii, využití nových technologií a technických prostředků k ochraně osob a majetku, vzdělávání v oblasti průmyslu komerční bezpečnosti a nechyběla samozřejmě prezentace činnosti hostitelské Fakulty aplikované informatiky.
Úvodní část, jež patřila plenární sekci, byla zaměřena na problematiku zákona o soukromých bezpečnostních službách (SBS). Toto téma patřilo pro svou aktuálnost mezi nejdiskutovanější napříč celou konferencí.
V současné době se totiž zákon dostává do závěrečné fáze, kdy jsou zpracovávány do finální podoby výsledky
mezirezortního připomínkového řízení. Nabízí se tedy
jedinečná a zřejmě i poslední příležitost zapracovat do
zákona o SBS rovněž podněty profesních sdružení (mimo
jiné i KPKB ČR), která se měla možnost vyjádřit na pracovních jednáních Podvýboru pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Během diskuse na toto téma zazněl z řad zástupců univerzity několikrát dotaz, proč při přípravě a připomínkování tak důležitého zákona nebyly osloveny také vysoké
školy zabývající se problematikou průmyslu komerční
bezpečnosti do hloubky. Po návštěvě zlínské konference
a po zhlédnutí prezentace materiálů a činnosti vysokoškolských odborníků v oboru bezpečnosti, by byl dle mé-

ho názoru jejich podíl na přípravě zákona
o SBS velkým přínosem.
V průběhu konference bylo možno
zhlédnout několik velmi zajímavých odborných přednášek, týkajících se využití nových technologií v bezpečnostních aplikacích. Zmíním například využití teraherzových vln v bezpečnostních aplikacích,
Ramanovy spektroskopie pro identifikaci
látek, využití infrakamery pro měření vlastností PIR detektorů, zapojení vědy v profesní obraně a sebeobraně a další. Velký
prostor byl věnován ochraně kritické
infrastruktury a s ní související problematice – koncepci ochrany, hodnocení odolnosti, opatřením k její ochraně atd. Předmětem
několika přednášek byl také kamerový systém, a to v souvislosti s využitím dynamického záznamu pro identifikaci osob a informací z oblasti problematiky ochrany osobních údajů při provozování kamerových systémů. V několika blocích se přednášelo
o bezpečnostních aspektech současnosti,
jako jsou například interakce hrozeb a jejich
prevence, ochrana budov s vestavěnými
garážemi před vozidlovými bombovými
útoky, analýza zneužití bezpečnostního
rentgenu při možné hrozbě výbuchem nástražného výbušného systému v objektech

Konferenci slavnostně ukončil
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. – děkan
Fakulty aplikované informatiky. Z mého pohledu byla tato konference velmi zajímavá
nejen získanými informacemi z odborných
přednášek, ale také diskusí na aktuální témata týkající se oboru komerční bezpečnosti.
Příští konference se bude konat za dva roky
a nezbývá mi než ji všem zájemcům o tuto
problematiku doporučit.
Petr Žák,
člen dozorčí rady KPKB ČR

Účastníci konference získali mnoho podnětů
k přemýšlení. (foto Ing. Aleš Komínek)

Účastníkům jednání byla předvedena rovněž
praktická ukázka sebeobrany. (foto Ing. Aleš Komínek)

Během konference proběhl křest publikace
„Bezpečnostní technologie, systémy a management I.“,
kterou našim čtenářům v tomto čísle představil její editor,
doc. Ing. Luděk Lukáš, Csc., s týmem spoluautorů.
(foto Ing. Aleš Komínek)

Areál Fakulty aplikované
informatiky Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně je jednou z dominant města.
(foto www.utb.cz)

Společenský večer byl příjemným
zpestřením náročného jednání.
(foto Petr Žák)

Ing. Maláník se ve své přednášce
zaměřil na téma „Hlavní vlivy působící
na řešení a výsledek situace
profesní obrany“. (foto Petr Žák)
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Doc. Ing. Luděk Lukáš, Csc.
se představil jako editor monografie
„Bezpečnostní technologie,
systémy a management I.“.
(foto Ing. Aleš Komínek)
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garážemi před vozidlovými bombovými
útoky, analýza zneužití bezpečnostního
rentgenu při možné hrozbě výbuchem nástražného výbušného systému v objektech

Konferenci slavnostně ukončil
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. – děkan
Fakulty aplikované informatiky. Z mého pohledu byla tato konference velmi zajímavá
nejen získanými informacemi z odborných
přednášek, ale také diskusí na aktuální témata týkající se oboru komerční bezpečnosti.
Příští konference se bude konat za dva roky
a nezbývá mi než ji všem zájemcům o tuto
problematiku doporučit.
Petr Žák,
člen dozorčí rady KPKB ČR

Účastníci konference získali mnoho podnětů
k přemýšlení. (foto Ing. Aleš Komínek)

Účastníkům jednání byla předvedena rovněž
praktická ukázka sebeobrany. (foto Ing. Aleš Komínek)

Během konference proběhl křest publikace
„Bezpečnostní technologie, systémy a management I.“,
kterou našim čtenářům v tomto čísle představil její editor,
doc. Ing. Luděk Lukáš, Csc., s týmem spoluautorů.
(foto Ing. Aleš Komínek)

Areál Fakulty aplikované
informatiky Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně je jednou z dominant města.
(foto www.utb.cz)

Společenský večer byl příjemným
zpestřením náročného jednání.
(foto Petr Žák)

Ing. Maláník se ve své přednášce
zaměřil na téma „Hlavní vlivy působící
na řešení a výsledek situace
profesní obrany“. (foto Petr Žák)
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Doc. Ing. Luděk Lukáš, Csc.
se představil jako editor monografie
„Bezpečnostní technologie,
systémy a management I.“.
(foto Ing. Aleš Komínek)
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EXKURZE DO SKLÁŘSKÉ HUTĚ
nevšední zážitky z Lindavy

(jk) Jako každoročně připravili organizátoři valné hromady KPKB ČR zástupcům členských
firem nevšední doprovodný program, letos exkurzi do novoborské sklárny AJETO GROUP.
Sklárna AJETO leží ve vesničce Lindava, asi deset

ších sklářských mistrů, jejich řemeslná úro-

kilometrů východně od Nového Boru, který je pokládán

veň a v neposlední řadě i schopnost mezi-

za jedno z nejvýznamnějších center světové sklářské vý-

národní komunikace vytvořily ze sklárny

roby. Byla vybudována v letech 1992–1994 na základech

AJETO světově unikátní místo, vyhledávané

bývalé německé soukromé manufaktury pro stříhání

nejenom ryze sklářskými výtvarníky,

a barvení sametu, kterou založil a vlastnil významný tex-

ale i architekty, designéry, módními návrhá-

tilní podnikatel Ignaz Richter a jeho synové. Luxusní i ex-

ři, filmaři a dalšími tvůrčími osobnostmi

kluzivní skleněné výrobky z této sklářské hutě je možno

ze všech světových kontinentů.

spatřit v uměleckých galeriích celého světa. Také řada

Účastníci valné hromady KPKB ČR mohli

státnických a panovnických sídel i rezidencí celebrit je

využít ojedinělou příležitost seznámit se

zdobena skleněnými klenoty zdejších sklářských uměl-

s výrobou skla a sledovat sklářské mistry

ců. Unikátní styl tvorby a mezinárodní renomé dali sklár-

přímo při práci. Navštívili také reprezentač-

ně do vínku světově uznávaní designéři Petr Novotný

ní vzorkovnu společnosti AJETO GROUP,

foto: Gábina Svobodová

foto: ANERI

a Bořek Šípek, kteří stáli spolu se sklářským technologem

jejíž součástí je galerie s unikátní sbírkou

ského šenku s malou pecí, v níž si mohli zá-

Liborem Fafalou u zrodu sklářské hutě AJETO. Exkluzivní

nejen designerů AJETO a českých sklářů,

jemci za dohledu a s pomocí zkušených mis-

umělecké zakázky však nejsou vyráběny pouze podle

ale i mnoha výtvarníků a sklářů z celého svě-

trů vyfouknout na památku svůj vlastní vý-

těchto designérů, ale i podle návrhů dalších umělců a de-

ta. Součástí komplexní prohlídky byla i ná-

robek, zakoupit skleněné dárky a občerstvit

signérů z Čech i celého světa. Vysoká kvalita práce zdej-

vštěva Sklářské krčmy, originálního sklář-

se tradičními pokrmy sklářů.

Zasvěceným odborným výkladem
doprovázel po celou dobu účastníky valné
hromady pan David Sobotka
(na snímku druhý zleva).

Atmosféra sklářského prostředí, všudypřítomná žhavá sklovina a spousty sklářských píšťal –
to vše působivě umocňuje nelehkou práci mistrů tohoto dávného řemesla.

Součástí prohlídky byla i návštěva Sklářské krčmy.
Petru Žákovi, členu dozorčí rady KPKB ČR, se podařila vyfouknout pěkná vázička.
Ve sklářské peci nabírá mistr žhavou
hmotu, kterou účastníci valné hromady
proměňovali v křehké skleněné výrobky.

foto: ANERI
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V reprezentativní vzorkovně
AJETO GLASS jsou zastoupena unikátní
díla českých i světových sklářů.

foto: ANERI
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číslo 3/2011
Nerušené prožití vánočních
svátků, pevné zdraví, osobní štěstí
a mnoho úspěchů v nadcházejícím
roce 2012 přeje čtenářům prezidium
KPKB ČR a redakce časopisu
Bezpečnost s profesionály.

Exkurze

do sklářské hutě
nevšední zážitky z Lindavy

