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Alena Hasáková
Vážení ètenáøi,
letošní zima nám uštìdøila docela solidní nadílku
starostí i krás – na jedné stranì pøidìlala pár vrásek silnièáøùm a øidièùm, na druhé stranì potìšila lyžaøe a milovníky
zimní pøírody vùbec. Nicménì zdá se, že èas bílé nádhery
nadobro pominul a je tu jaro. Jaro s nesmìle rašící trávou,
jež si razí cestu ke slunci mezi zbytky loòského, takøka již
zetlelého listí a brzy se rozzáøí žlutí prvních kvìtù. Koèièky
jív pøilákají z úlù probuzené vèely a vìtve stromù se obléknou do svìží zelenì.
Naši redakci ovšem ani èas mrazù a bílého nadìlování neuvedl do stavu „zimního spánku“ a našim redaktorùm
se bìhem posledních tøí mìsícù podaøilo získat øadu cenných informací a kontaktù, z nichž vytìžili pro tohle jarní
èíslo jistì nikoli nezajímavé èlánky.
Velmi slibnì se rozvinula spolupráce s odborníky
z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve
Zlínì, jež se cílenì zamìøuje na soustavné zlepšování studijních podmínek. Rozšiøuje a modernizuje své prostory
a nabízí absolventùm støedních škol nové, pøitažlivé studijní
obory právì i v oblasti bezpeènostního inženýrství. Není
bez zajímavosti, že studium a výzkum bezpeènostní problematiky je tu vnímáno jako kreativní èinnost a je podporováno øadou workshopù, semináøù a konferencí.
Zajímavé informace pøinášejí i rozhovory – jednak
s Ing. Alešem Koubkem o možnostech, jež nabízí D.A.S.,
pojiš•ovna právní ochrany, a jednak s Ing Petrem
Hartmannem o souèasných aktivitách KPKB ÈR, zejména
o blížícím se termínu prokazování odborné zpùsobilosti.
Milovníky technických novinek v oboru bezpeènosti jistì
potìší zavádìní nové možnosti ochrany majetku v podobì
vysoce profesionálního zpùsobu znaèení pomocí syntetické DNA (SelectaDNA) nebo doslova revoluèní vynález miniaturního GSM alarmu EMA pro efektivní zabezpeèení automobilù.
S nastávajícím jarem Vám za redakci èasopisu èerstvý
elán do jakékoli tvùrèí práce a pøedevším hodnì sluneèných
dní pøeje
PhDr. Alena Hasáková
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SelectaDNA

nové možnosti ochrany majetku
Jednou z cest ke snižování poètu odcizených pøedmìtù je jejich oznaèování.
Možností se nabízí mnoho – oznaèování mikroteèkami, èárovým kódem, gravírováním
èi èíselnou formou (kódováním). U všech metod oznaèování je velice dùležitá vazba
oznaèení pøedmìtu na jednotnou celosvìtovou databázi, okamžitì dostupnou policejním složkám. Oznaèené pøedmìty se tak stávají pro zlodìje bezcennými, protože
jsou neprodejné. A další velkou výhodou, kterou v této souvislosti nelze opomenout,
je usnadnìní policejního pátrání a vrácení ukradeného majetku.
Znaèení majetku je jedním z nejjednodušších a nejefektivnìjších zpùsobù
ochrany pøedmìtù v domácnosti, na pracovišti, zkrátka veškerého movitého majetku.
V minulosti využívalo mnoho lidí k levnému
a snadno dostupnému oznaèování majetku
tzv. UV pero – tento zpùsob znaèení však
nemá trvalý charakter a potøebuje pravidelnou obnovu.
S další, novou možností pøišli výrobci
z Velké Británie, která je kolébkou prevence
kriminality. Nový systém SelectaDNA funguje na velmi vysoké profesionální úrovni a
splòuje základní pøedpoklad prevence kriminality, tedy odstrašení možného pachatele od krádeže z obavy, že bude dopaden.
V Èeské republice je novì zavádìný zpùsob
znaèení pomocí syntetické DNA stále zdokonalovaným zpùsobem trvalého forenzního znaèení majetku. Protože znaèení není
pouhým okem viditelné, využívají se varovné nálepky a výstražné cedule, které informují o tom, že oznaèená vìc, vozidlo atd. je
chránìno pomocí syntetické DNA.
Ve z k r a t c e l z e k o n s t a t o v a t ,
že SelectaDNA je jedním z nejpokroèilejších
forenzních zpùsobù snižování kriminality,
který nepopíratelnì dokazuje spojení pachatele s místem trestného èinu a poskytuje jednotný øetìzec dùkazù. Každé oznaèení
obsahuje netoxické látky s jedineèným
DNA kódem. Využívá speciální chemické

slouèeniny (unikátní syntetické vlákno, UV
indikátor, mikroskopické teèky a lepidlo založené na bázi vody) pro vytvoøení nejbezpeènìjšího výrobku, pomocí nìhož lze
oznaèit vìci a chránit je pøed odcizením.
SelectaDNA je infrastrukturální oznaèovací
øešení, které obsahuje skupinu nanoèástic,
jež jsou integrovány do strukturálních složení tekutin, plastù, polymerù a jiných materiálù. Nanoèástice je možno pøeèíst pouze
pomocí speciálního skeneru, který svítí na
molekuly a mìøí lom svìtla. Manipulace se
skenerem nevyžaduje žádnou zvláštní zruènost. Speciální lak, který úspìšnì využívá
napøíklad Nìmecká železnice (DB), odolává
extrémnímu poèasí a teplotám až do 1 000
°C. Látku lze vidìt pouze pod UV lampou.
Po odebrání je vzorek SelectaDNA podroben forenzní analýze a tou lze nezpochybnitelnì prokázat, ze kterého místa trestného èinu pøedmìt nebo pachatel pocházejí.
Produktová øada SelectaDNA byla
vyvinuta tak, aby byla využitelná ve všech
formách kriminality. Pro oznaèování pøedmìtù jsou k dispozici rùzné forenzní oznaèovací soupravy. K základním soupravám
patøí napøíklad forenzní signální souprava
navržená pro domácnosti a malé kanceláøe,
kde se cena za oznaèení jedné vìci pohybuje v øádech desetikorun.

notnictvích, skladech, na benzinových èerpacích stanicích, ve školách a v dalších prostorách k ochranì cenných
zásob a majetku. Významné použití oznaèovací soupravy
se osvìdèuje i v boji proti organizovanému zloèinu, a to
pøedevším pøi krádežích automobilù (k dalšímu prodeji
nebo na náhradní díly). Oznaèení automobilu vèetnì náhradních dílù a pøíslušenství napomùže v pøípadì odhalení pachatelù a nalezení jednotlivých souèástek k jejich
snadné identifikaci.
Za zmínku stojí v neposlední øadì i vícebodové
sprejové hlavice, pøi jejichž aktivaci je na pachatele rozprášen roztok SelectaDNA. Tato zdraví neškodná látka
obsahuje stopovací souèást ovìøitelnou pomocí UV lampy a jedineèný kód DNA, který pachatele spojí nezpochybnitelným zpùsobem s místem trestného èinu. Sprej
mùže být napojen na stávající bezpeènostní systém proti
vloupání v objektu nebo ho lze aktivovat nouzovým tlaèítkem. Také mùže být namontován v automobilu jako
souèást alarmového systému nebo samostatnì. Stopy
roztoku lze odebrat z pokožky, vlasù a odìvu pachatele
a odeslat pro úèely forenzní analýzy k prokázání skuteènosti, že pachatel vnikl do konkrétních prostor. UV
a SelectaDNA jsou látky neviditelné a neškodné a zùstanou na pachateli celé týdny – ulpí na vláknech textilií, zùstanou usazeny v záhybech pokožky. Policii to pak významnì napomùže k odhalení pachatele a poté rovnìž
pøi soudním projednávání.
Forenzní znaèení majetku se významnì osvìdèilo
v zemích Evropské unie, kde již funguje øadu let. Na èeském a slovenském trhu je znaèka SelectaMark se svými
produkty nováèkem. Nicménì má za sebou pilotní projekt v podobì oznaèení kulturních památek ve Zlínském
kraji ve spolupráci s Olomouckým arcibiskupstvím a postupnì si hledá další pøíznivce.
Znaèku SelectaMark zastupuje v Èeské republice
spoleènost Prevence proti zloèinu – PPZ SYSTEM CZ (více
informací naleznete na www.selectadna.cz).
Ing. Roman Valczel
technický øeditel PPZ SYSTEM CZ, s. r. o.

Dalším produktem je SelectaDNA
sprej využívaný v prodejnách, bankách, kle-

Tiskárna PROPIS
Cihelní 99, 702 00 Ostrava

Rozšiøování zdarma
Autorská práva vykonává vydavatel, užití
celku nebo èástí, rozmnožování a šíøení
jakýmkoli zpùsobem je bez výslovného
souhlasu vydavatele zakázáno.
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Jaromír Kyncl
+420 777 647 605
kynclmir@seznam.cz

Jazyková spolupráce
Alena Hasáková
Vážení ètenáøi,
letošní zima nám uštìdøila docela solidní nadílku
starostí i krás – na jedné stranì pøidìlala pár vrásek silnièáøùm a øidièùm, na druhé stranì potìšila lyžaøe a milovníky
zimní pøírody vùbec. Nicménì zdá se, že èas bílé nádhery
nadobro pominul a je tu jaro. Jaro s nesmìle rašící trávou,
jež si razí cestu ke slunci mezi zbytky loòského, takøka již
zetlelého listí a brzy se rozzáøí žlutí prvních kvìtù. Koèièky
jív pøilákají z úlù probuzené vèely a vìtve stromù se obléknou do svìží zelenì.
Naši redakci ovšem ani èas mrazù a bílého nadìlování neuvedl do stavu „zimního spánku“ a našim redaktorùm
se bìhem posledních tøí mìsícù podaøilo získat øadu cenných informací a kontaktù, z nichž vytìžili pro tohle jarní
èíslo jistì nikoli nezajímavé èlánky.
Velmi slibnì se rozvinula spolupráce s odborníky
z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve
Zlínì, jež se cílenì zamìøuje na soustavné zlepšování studijních podmínek. Rozšiøuje a modernizuje své prostory
a nabízí absolventùm støedních škol nové, pøitažlivé studijní
obory právì i v oblasti bezpeènostního inženýrství. Není
bez zajímavosti, že studium a výzkum bezpeènostní problematiky je tu vnímáno jako kreativní èinnost a je podporováno øadou workshopù, semináøù a konferencí.
Zajímavé informace pøinášejí i rozhovory – jednak
s Ing. Alešem Koubkem o možnostech, jež nabízí D.A.S.,
pojiš•ovna právní ochrany, a jednak s Ing Petrem
Hartmannem o souèasných aktivitách KPKB ÈR, zejména
o blížícím se termínu prokazování odborné zpùsobilosti.
Milovníky technických novinek v oboru bezpeènosti jistì
potìší zavádìní nové možnosti ochrany majetku v podobì
vysoce profesionálního zpùsobu znaèení pomocí syntetické DNA (SelectaDNA) nebo doslova revoluèní vynález miniaturního GSM alarmu EMA pro efektivní zabezpeèení automobilù.
S nastávajícím jarem Vám za redakci èasopisu èerstvý
elán do jakékoli tvùrèí práce a pøedevším hodnì sluneèných
dní pøeje
PhDr. Alena Hasáková
èlenka redakèní rady

1

s viceprezidentem P. Hartmannem

Aktuálnì
zabezpeèení objektù - 1. èást

2

3

5

Redakèní rada
Miroslav Kovaøíèek
Kateøina Poludová
Petr Hartmann
Michal Bavšenkov

Komerèní bezpeènost
jedna z priorit UTB ve Zlínì

7

Odborná spolupráce
Fredegar Former
Radomír Šèurek
Petr Žák
Michal Randa

D.A.S.
pojiš•ovna právní ochrany

9

Inzerce
Petr Žák
+420 604 889 143
bsp-inzerce@volny.cz

Nesignované fotografie a èlánky (jk)
Jaromír Kyncl

Grafická úprava, sazba a zlom

Trh SBS

11

z pohledu cen a mezd

MAGICO G.S.

EMA

Vydavatel

revoluèní GSM alarm

13

KPKB ÈR
Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5

Registrace
Bezpeènost s profesionály MK ÈR E 20140

Tisk

Profesní obrana
v prùmyslu komerèní bezpeènosti

15

SelectaDNA

nové možnosti ochrany majetku
Jednou z cest ke snižování poètu odcizených pøedmìtù je jejich oznaèování.
Možností se nabízí mnoho – oznaèování mikroteèkami, èárovým kódem, gravírováním
èi èíselnou formou (kódováním). U všech metod oznaèování je velice dùležitá vazba
oznaèení pøedmìtu na jednotnou celosvìtovou databázi, okamžitì dostupnou policejním složkám. Oznaèené pøedmìty se tak stávají pro zlodìje bezcennými, protože
jsou neprodejné. A další velkou výhodou, kterou v této souvislosti nelze opomenout,
je usnadnìní policejního pátrání a vrácení ukradeného majetku.
Znaèení majetku je jedním z nejjednodušších a nejefektivnìjších zpùsobù
ochrany pøedmìtù v domácnosti, na pracovišti, zkrátka veškerého movitého majetku.
V minulosti využívalo mnoho lidí k levnému
a snadno dostupnému oznaèování majetku
tzv. UV pero – tento zpùsob znaèení však
nemá trvalý charakter a potøebuje pravidelnou obnovu.
S další, novou možností pøišli výrobci
z Velké Británie, která je kolébkou prevence
kriminality. Nový systém SelectaDNA funguje na velmi vysoké profesionální úrovni a
splòuje základní pøedpoklad prevence kriminality, tedy odstrašení možného pachatele od krádeže z obavy, že bude dopaden.
V Èeské republice je novì zavádìný zpùsob
znaèení pomocí syntetické DNA stále zdokonalovaným zpùsobem trvalého forenzního znaèení majetku. Protože znaèení není
pouhým okem viditelné, využívají se varovné nálepky a výstražné cedule, které informují o tom, že oznaèená vìc, vozidlo atd. je
chránìno pomocí syntetické DNA.
Ve z k r a t c e l z e k o n s t a t o v a t ,
že SelectaDNA je jedním z nejpokroèilejších
forenzních zpùsobù snižování kriminality,
který nepopíratelnì dokazuje spojení pachatele s místem trestného èinu a poskytuje jednotný øetìzec dùkazù. Každé oznaèení
obsahuje netoxické látky s jedineèným
DNA kódem. Využívá speciální chemické

slouèeniny (unikátní syntetické vlákno, UV
indikátor, mikroskopické teèky a lepidlo založené na bázi vody) pro vytvoøení nejbezpeènìjšího výrobku, pomocí nìhož lze
oznaèit vìci a chránit je pøed odcizením.
SelectaDNA je infrastrukturální oznaèovací
øešení, které obsahuje skupinu nanoèástic,
jež jsou integrovány do strukturálních složení tekutin, plastù, polymerù a jiných materiálù. Nanoèástice je možno pøeèíst pouze
pomocí speciálního skeneru, který svítí na
molekuly a mìøí lom svìtla. Manipulace se
skenerem nevyžaduje žádnou zvláštní zruènost. Speciální lak, který úspìšnì využívá
napøíklad Nìmecká železnice (DB), odolává
extrémnímu poèasí a teplotám až do 1 000
°C. Látku lze vidìt pouze pod UV lampou.
Po odebrání je vzorek SelectaDNA podroben forenzní analýze a tou lze nezpochybnitelnì prokázat, ze kterého místa trestného èinu pøedmìt nebo pachatel pocházejí.
Produktová øada SelectaDNA byla
vyvinuta tak, aby byla využitelná ve všech
formách kriminality. Pro oznaèování pøedmìtù jsou k dispozici rùzné forenzní oznaèovací soupravy. K základním soupravám
patøí napøíklad forenzní signální souprava
navržená pro domácnosti a malé kanceláøe,
kde se cena za oznaèení jedné vìci pohybuje v øádech desetikorun.

notnictvích, skladech, na benzinových èerpacích stanicích, ve školách a v dalších prostorách k ochranì cenných
zásob a majetku. Významné použití oznaèovací soupravy
se osvìdèuje i v boji proti organizovanému zloèinu, a to
pøedevším pøi krádežích automobilù (k dalšímu prodeji
nebo na náhradní díly). Oznaèení automobilu vèetnì náhradních dílù a pøíslušenství napomùže v pøípadì odhalení pachatelù a nalezení jednotlivých souèástek k jejich
snadné identifikaci.
Za zmínku stojí v neposlední øadì i vícebodové
sprejové hlavice, pøi jejichž aktivaci je na pachatele rozprášen roztok SelectaDNA. Tato zdraví neškodná látka
obsahuje stopovací souèást ovìøitelnou pomocí UV lampy a jedineèný kód DNA, který pachatele spojí nezpochybnitelným zpùsobem s místem trestného èinu. Sprej
mùže být napojen na stávající bezpeènostní systém proti
vloupání v objektu nebo ho lze aktivovat nouzovým tlaèítkem. Také mùže být namontován v automobilu jako
souèást alarmového systému nebo samostatnì. Stopy
roztoku lze odebrat z pokožky, vlasù a odìvu pachatele
a odeslat pro úèely forenzní analýzy k prokázání skuteènosti, že pachatel vnikl do konkrétních prostor. UV
a SelectaDNA jsou látky neviditelné a neškodné a zùstanou na pachateli celé týdny – ulpí na vláknech textilií, zùstanou usazeny v záhybech pokožky. Policii to pak významnì napomùže k odhalení pachatele a poté rovnìž
pøi soudním projednávání.
Forenzní znaèení majetku se významnì osvìdèilo
v zemích Evropské unie, kde již funguje øadu let. Na èeském a slovenském trhu je znaèka SelectaMark se svými
produkty nováèkem. Nicménì má za sebou pilotní projekt v podobì oznaèení kulturních památek ve Zlínském
kraji ve spolupráci s Olomouckým arcibiskupstvím a postupnì si hledá další pøíznivce.
Znaèku SelectaMark zastupuje v Èeské republice
spoleènost Prevence proti zloèinu – PPZ SYSTEM CZ (více
informací naleznete na www.selectadna.cz).
Ing. Roman Valczel
technický øeditel PPZ SYSTEM CZ, s. r. o.
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sprej využívaný v prodejnách, bankách, kle-
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celku nebo èástí, rozmnožování a šíøení
jakýmkoli zpùsobem je bez výslovného
souhlasu vydavatele zakázáno.
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Èím se, pane inženýre, v souèasné dobì aktuálnì zabývá
KPKB ÈR? Co èeká podnikatele a jejich zamìstnance v oblasti ostrahy majetku a osob v nejbližší dobì?
Zøejmì nejpalèivìjší problematikou souèasnosti je
v této oblasti dolaïování budoucích podmínek v oblasti
bezpeènostního podnikání. Dnem 31. 7. 2012 konèí
pøechodné období stanovené novelou zákona
è. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ve znìní zákona
è. 155/2010 Sb. Tato novela jednoznaènì stanovuje podmínky odborné zpùsobilosti pro provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a souèasnì i podmínky odborné zpùsobilosti pro výkon èinností ostraha
majetku a osob. Zmínìná novela zákona, pøesnìji øeèeno
její realizace, bude výrazným zásahem do dosavadního
svìta soukromého bezpeènostního podnikání, a je tudíž
pøirozenì pøedmìtem øady diskuzí a dotazù.
Èím se pøipravované zákonné zmìny liší od dosavadních
zvyklostí? Vždy• odborná zpùsobilost byla podmínkou pro
podnikání v kterékoli koncesované živnosti již døíve.
Máte pravdu, pane šéfredaktore. Podmínka odborné zpùsobilosti podnikatele byla stanovena i v døívìjším
znìní živnostenského zákona a konkretizována byla
v Pøíloze è. 3 tohoto zákona. Rovnìž zde byla obecnì zmínìna podmínka odborné a zdravotní zpùsobilosti pro
osoby ve výkonu èinnosti. Ovšem neexistence jednoznaèných kritérií pro odbornou zpùsobilost, neèinnost
živnostenských úøadù v oblasti kontrolní èinnosti a nejednotnost postihù pøi zjištìní neodborného výkonu koncesované živnosti byla jednou z hlavních pøíèin nepøíznivého stavu, ve kterém se bezpeènostní prùmysl ocitl.
Zásadní zmìnu pøinesla až spoleèná aktivita komor, asociací a dalších spoleèenstev pøi spoleèném prosazování legislativních opatøení smìøujících k nápravì.
Po delším období omylù a èásteèných úspìchù se podaøilo pro požadované zmìny získat podporu zákonodárných orgánù, i když ne s výsledkem, který by byl plnì žádoucí. Stále se do této problematiky promítají ekonomické zájmy rùzných skupin. To je však realita, se kterou se
budeme setkávat vždy. Podstatné je, že stanovení požadavkù na odbornou zpùsobilost provozovatelù
živnosti a na výkon èinností ostraha majetku a osob
není vytrženo z celkového kontextu souèasného dìní
v oblasti práce.
Co konkrétního tím máte na mysli?
Jistì, budu zcela konkrétní. Ve stejné dobì, kdy byly spoleèným úsilím pøedstavitelù bezpeènostního prùmyslu, ministerstva vnitra, ministerstva prùmyslu a dalších orgánù definovány základní požadavky na odbornou zpùsobilost v oblasti soukromých bezpeènostních
èinností, vznikala Národní soustava kvalifikací navazující
na Národní soustavu povolání.
Vìtšina oborù v oblasti práce mìla již nìjakým zpùsobem nastaveny požadavky na odbornou zpùsobilost,
obecnìji kvalifikaci pro výkon práce, avšak v oblasti soukromého bezpeènostního prùmyslu takové požadavky
neexistovaly. Nebyla stanovena hierarchie povolání a pozic v této oblasti práce a mohu øíci, že neexistoval ani jednotný zpùsob chápání, co je obsahem jednotlivých, do té
doby bìžnì vykonávaných pracovních èinností.
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ROZHOVOR
s Ing. Petrem Hartmannem
viceprezidentem KPKB ÈR

Zástupci bezpeènostního prùmyslu
proto spojili normativní úsilí a sjednotili se
na uzákonìní kvalifikaèního standardu pro
èinnost strážný coby základního kritéria pro
výkon èinností v oblasti ostraha majetku
a osob. Vzhledem k tomu, že kvalifikaèní
standard každé pracovní pozice je nebo
v blízké budoucnosti bude doplnìn i standardem hodnotícím, je celý proces uzavøen.
Je tedy jednoznaènì stanoveno, jaká
povolání a jim náležející pracovní pozice
(dílèí kvalifikace) obsahuje souèasný trh práce v oblasti ostrahy majetku a osob.
Povolání a pozice jsou jednoznaènì popsány a jsou nebo do konce roku 2013 budou
definovány kvalifikaèní a hodnotící standardy. To znamená, jaké pøedpoklady, znalosti a dovednosti bude muset osoba splòovat, aby mohla danou práci spolehlivì vykonávat, a také jakým zpùsobem se bude její
zpùsobilost ovìøovat. Vše potøebné v této
oblasti si mùže každý zájemce zjistit na
www.nsp.cz nebo také na www.istp.cz
èi www.narodni-kvalifikace.cz.

Nicménì vra•me se ještì k pùvodní otázce –
co èeká podnikatele a jejich zamìstnance
v oblasti ostraha majetku a osob v nejbližší
dobì?
Nejspíš bych mìl upøesnit, co musí
zamìstnavatelé uèinit, aby naplnili požadavky novelizovaného živnostenského zákona jednak sami vùèi svému živnostenskému oprávnìní (koncesi) a jednak vùèi svým
zamìstnancùm.
První požadavek smìøuje na podnikatele. Podnikající fyzické a právnické osoby musí do 31. 7. 2012 prokázat místnì pøíslušnému živnostenskému úøadu, že splòují
požadavky odborné zpùsobilosti. Tento požadavek se vztahuje na podnikatele, zákonné zástupce právnické osoby, tedy èleny
statutárních orgánù, odpovìdné zástupce
a v zákonem urèených pøípadech i na vedoucí organizaèních celkù. Požadavky na
odbornou zpùsobilost podnikajících osob
jsou uvedeny v Pøíloze è. 3 živnostenského
zákona, Koncesované živnosti, èást Ostraha
majetku a osob v aktuálním znìní. Odborná
zpùsobilost se prokazuje pøedložením pøíslušných dokumentù nebo souboru dokumentù. Nemìlo by se také zapomenout,
že v nìkterých pøípadech je nutné doložit
praxi v oboru, a to dokumenty praxi
potvrzujícími.
Druhý požadavek se vztahuje k odborné zpùsobilosti zamìstnancù. Zde je
tøeba spojit požadavky dvou zákonù, živnostenského zákona a zákoníku práce.
Novela živnostenského zákona v § 31 bod
17 ukládá podnikateli odpovìdnost za to,
že „… jeho zamìstnanci splòují zpùsobilost
pro výkon povolání stanovenou zvláštními
právními pøedpisy, znalost bezpeènostních
pøedpisù a pøedpisù upravujících ochranu
veøejného zdraví…“. V názvu Pøílohy è. 5 zákona je pøímo uveden „Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit
pouze fyzickými osobami splòujícími odbornou zpùsobilost, a odborné zpùsobilosti pro výkon tìchto èinností“. Jak jsem uvedl
døíve, ostraha majetku a osob v rozsahu stanoveném naøízením vlády è. 478/2008 Sb.
ve znìní è. 488/2010 Sb. je koncesovanou
živností, na niž se tato ustanovení vztahují
v plném rozsahu.
Od 1. 8. 2012 už mùže podnikatel zamìstnávat ve výkonu èinností ostraha majetku a osob pouze ty osoby, které splòují
požadovanou odbornou zpùsobilost. Proto
je už nyní zapotøebí, aby si podnikatel, pøípadnì jeho personální orgán, provìøil, zda
jeho zamìstnanci odbornou zpùsobilost
splòují. Doporuèuji, aby se zamìstnanci provedl co nejdøíve pohovor s cílem zjistit jejich
odbornou zpùsobilost, vyžádal si od nich
doložení kvalifikace pøíslušným diplomem,

vysvìdèením, osvìdèením nebo jiným
dokumentem a porovnal jejich kvalifikace
s požadavky Pøílohy è. 5 živnostenského zákona. V pøípadì pochybností se mùže obrátit o radu na živnostenský úøad nebo na
Komoru podnikù komerèní bezpeènosti ÈR.
Zamìstnance, kteøí odbornou zpùsobilost nesplòují, by mìl podnikatel na tuto
skuteènost co nejdøíve upozornit s tím,
že poèínaje dnem 1. 8. 2012 je jejich odborná zpùsobilost pro výkon èinností vyžadována zákonem a nesplnìní bude mít za následek pøeložení na jinou práci nebo propuštìní ze zamìstnání. Souèasnì je tøeba,
aby o provedeném pohovoru poøídil písemný záznam.
Mìl by souèasnì být zamìstnancùm v získání odborné zpùsobilosti nápomocen radou, zajištìním kurzù, odborného výcviku
a zkoušek u autorizované osoby, jak mu
obecnì ukládá zákoník práce v oblasti péèe
o odborný rùst zamìstnancù.
Proè by tyto záležitosti mìl zamìstnavatel èinit již nyní, lze dovodit ze lhùt stanovených v zákonì è. 262/2006 Sb., zákoník
práce v aktuálním znìní, zejména v §§ 48 až
56, stanovujících podmínky výpovìdi.
Pøíprava zamìstnance ke složení zkoušky
odborné zpùsobilosti a organizaèní zajištìní zkoušky je totiž otázkou delšího èasu –
podle mých zkušeností je tøeba poèítat minimálnì s jedním kalendáøním mìsícem.
A jaké jsou možnosti pro získání odborné zpùsobilosti?
Kromì rùzných forem školení, kurzù
a „samopøípravy“, jež organizují samotní zamìstnavatelé, je možno využít odborných
školicích zaøízení, napøíklad TRIVIS CPP, s.r.o.
U tìchto zaøízení, fungujících v gesci
Komory podnikù komerèní bezpeènosti ÈR,
lze sjednat vysoce fundovaný akreditovaný
pøípravný kurz, pøípadnì jiné formy pøípravy. Podle mých zkušeností je tento zpùsob
mnohem efektivnìjší než jakákoli forma
samopøípravy – pøi té se totiž neúspìšnost u
zkoušek pohybuje mezi 20 až 30 %, zatímco
u absolventù pøípravy provádìné lektory
TRIVIS CPP, s. r. o., která je v gesci Komory
podnikù komerèní bezpeènosti, se pohybuje mezi 8 až 10 %, a není výjimkou ani absolutní úspìšnost.
V dalším kroku mùže zamìstnavatel
pøipravené zamìstnance pøihlásit hromadnì u nìkteré z autorizovaných osob k vykonání zkoušky odborné zpùsobilosti pro výkon èinností strážný podle zákona
è. 179/2006 Sb. Zamìstnanec èi jiný žadatel
se mùže k tìmto zkouškám pøihlásit rovnìž
individuálnì a zcela rovnoprávnì. Osobnì
doporuèuji jako vhodný autorizovaný subjekt Hospodáøskou komoru ÈR, jejíž èinnost

je garantována zkušenými zástupci z øad profesních spoleèenstev. Zpùsob pøihlášení a provedení zkoušek je uveden v zákonì è. 179/2006 Sb. Je však praktiètìjší se s podmínkami provedení zkoušky seznámit blíže dotazem
u autorizovaných spoleèenstev, u Komory podnikù komerèní bezpeènosti ÈR, www.kpkb.cz. nebo na e-mailu
poludova@kpkb.cz, pøípadnì pøímo na Hospodáøské komoøe ÈR.
Co se stane se zamìstnanci, kteøí nesplní požadavky odborné zpùsobilosti do 31. 7. 2012?
Jestliže zamìstnavatel postupoval a postupuje se
vší odpovìdností tak, jak mu ukládají pøedpisy, poèínaje
dnem 1. 8. 2012 nesmí vykonávat èinnosti ostraha majetku a osob se zamìstnanci, kteøí nesplòují odbornou, zdravotní a další zpùsobilost stanovenou v Pøíloze è. 5, novely
živnostenského zákona. Má-li možnost, mùže v rámci firmy pøeøadit takového zamìstnance na jinou práci, která
odbornou zpùsobilost nevyžaduje. Takovéto pøeøazení
ovšem vyžaduje podle zákoníku práce souhlas dotèeného zamìstnance.
Pokud takovou možnost zamìstnavatel nemá, nebo zamìstnanec s pøeøazením na jinou práci nesouhlasí,
mùže zamìstnavatel dát zamìstnanci výpovìï z dùvodù
uvedených v zákoníku práce § 52 písm. f ), nebo•
„zamìstnanec nesplòuje pøedpoklady stanovené právními pøedpisy pro výkon sjednané práce“. Pøi realizaci výpovìdi by zamìstnavatel mìl dodržet i další ustanovení
zákoníku práce, zejména § 58 (1): „Pro porušení povinnosti vyplývající z právních pøedpisù vztahujících se k vykonávané práci nebo z dùvodu, pro který je možné okamžitì zrušit pracovní pomìr, mùže dát zamìstnavatel
zamìstnanci výpovìï nebo s ním okamžitì zrušit pracovní pomìr, a to pouze do dvou mìsícù ode dne, kdy se
o dùvodu k výpovìdi nebo k okamžitému zrušení pracovního pomìru dovìdìl“.
Na první pohled se zdá, že toto opatøení je necitlivé
vùèi zamìstnancùm a v nìkterých pøípadech i vùèi podnikatelùm, kteøí se tak mohou dostat do situace, kdy nebudou mít dostatek zamìstnancù na pokrytí pracovních
smìn. Chceme- li však zvýšit odbornou úroveò poskytování služeb ostrahy majetku a osob na úroveò profesionální, chceme-li napravit všeobecnou deformaci cen
v oblasti bezpeènostního prùmyslu a postavit bezpeènostní prùmysl do pozice, která mu v celkovém systému
vnitøní bezpeènosti státu náleží, jsou taková opatøení nezbytná.
Na závìr musím, pane šéfredaktore, øíci, že nejsem
odborník v oblasti pracovního práva, a proto mi snad budou nìkteré nepøesnosti odpuštìny. Nicménì domnívám se, že hlavním smyslem našeho rozhovoru bylo
s pøedstihem upozornit na pøipravované zákonné povinnosti a poskytnout zamìstnavatelùm a zamìstnancùm
základní rady pøi jejich realizaci. A to se nám snad urèitì
podaøilo.
Dìkuji za rozhovor.
Jaromír Kyncl
šéfredaktor

www.kpkbcr.cz
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pouze fyzickými osobami splòujícími odbornou zpùsobilost, a odborné zpùsobilosti pro výkon tìchto èinností“. Jak jsem uvedl
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vysvìdèením, osvìdèením nebo jiným
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je garantována zkušenými zástupci z øad profesních spoleèenstev. Zpùsob pøihlášení a provedení zkoušek je uveden v zákonì è. 179/2006 Sb. Je však praktiètìjší se s podmínkami provedení zkoušky seznámit blíže dotazem
u autorizovaných spoleèenstev, u Komory podnikù komerèní bezpeènosti ÈR, www.kpkb.cz. nebo na e-mailu
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dnem 1. 8. 2012 nesmí vykonávat èinnosti ostraha majetku a osob se zamìstnanci, kteøí nesplòují odbornou, zdravotní a další zpùsobilost stanovenou v Pøíloze è. 5, novely
živnostenského zákona. Má-li možnost, mùže v rámci firmy pøeøadit takového zamìstnance na jinou práci, která
odbornou zpùsobilost nevyžaduje. Takovéto pøeøazení
ovšem vyžaduje podle zákoníku práce souhlas dotèeného zamìstnance.
Pokud takovou možnost zamìstnavatel nemá, nebo zamìstnanec s pøeøazením na jinou práci nesouhlasí,
mùže zamìstnavatel dát zamìstnanci výpovìï z dùvodù
uvedených v zákoníku práce § 52 písm. f ), nebo•
„zamìstnanec nesplòuje pøedpoklady stanovené právními pøedpisy pro výkon sjednané práce“. Pøi realizaci výpovìdi by zamìstnavatel mìl dodržet i další ustanovení
zákoníku práce, zejména § 58 (1): „Pro porušení povinnosti vyplývající z právních pøedpisù vztahujících se k vykonávané práci nebo z dùvodu, pro který je možné okamžitì zrušit pracovní pomìr, mùže dát zamìstnavatel
zamìstnanci výpovìï nebo s ním okamžitì zrušit pracovní pomìr, a to pouze do dvou mìsícù ode dne, kdy se
o dùvodu k výpovìdi nebo k okamžitému zrušení pracovního pomìru dovìdìl“.
Na první pohled se zdá, že toto opatøení je necitlivé
vùèi zamìstnancùm a v nìkterých pøípadech i vùèi podnikatelùm, kteøí se tak mohou dostat do situace, kdy nebudou mít dostatek zamìstnancù na pokrytí pracovních
smìn. Chceme- li však zvýšit odbornou úroveò poskytování služeb ostrahy majetku a osob na úroveò profesionální, chceme-li napravit všeobecnou deformaci cen
v oblasti bezpeènostního prùmyslu a postavit bezpeènostní prùmysl do pozice, která mu v celkovém systému
vnitøní bezpeènosti státu náleží, jsou taková opatøení nezbytná.
Na závìr musím, pane šéfredaktore, øíci, že nejsem
odborník v oblasti pracovního práva, a proto mi snad budou nìkteré nepøesnosti odpuštìny. Nicménì domnívám se, že hlavním smyslem našeho rozhovoru bylo
s pøedstihem upozornit na pøipravované zákonné povinnosti a poskytnout zamìstnavatelùm a zamìstnancùm
základní rady pøi jejich realizaci. A to se nám snad urèitì
podaøilo.
Dìkuji za rozhovor.
Jaromír Kyncl
šéfredaktor
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AKTUÁLNÌ
I V BEZPEÈNOSTNÍCH SLUŽBÁCH
Souèasné období charakterizuje mimo jiné obecnì i razantní technický pokrok. V oblasti bezpeènostního prùmyslu se jedná oproti minulým letùm vedle
modernìji vybavené fyzické ostrahy a odolnìjších mechanických zabezpeèovacích systémù zejména o zabezpeèovací technické prostøedky, jejichž dùležitost se
dostává stále více do popøedí zájmu.

Zabezpeèení objektù – 1. èást
Pro úèely tohoto èlánku zahrneme
mezi zabezpeèovací technické prostøedky
Poplachové zabezpeèovací a tísòové systémy (PZTS), systémy kamerové, vstupní, elektrickou požární signalizaci, bezpeènostní
osvìtlení, rùzná periferní zaøízení, prostøedky technické detekce (dalšími prostøedky se
tu z dùvodu omezeného rozsahu èlánku
zabývat nebudeme).
Manažeøi bezpeènostního prùmyslu
by mìli v zájmu jimi øízených agentur znát
minimálnì hlavní zásady komplexního zabezpeèení jak objektù, tak i oprávnìných
práv a zájmù jejich smluvních klientù. S cílem vìdìt si rady, jak postupovat pøi øešení
problematiky aplikace zabezpeèovacích
technických prostøedkù, a• již v rámci výbìrových øízení, v rámci zvyšování bezpeènosti zájmových objektù nebo pøi poskytování
poradenských služeb.
V další èásti textu se budeme zabývat
metodickými postupy úèelného øešení tìchto problémù vyzkoušenými v praxi.
Doporuèené fáze øešení
komplexního zabezpeèení objektù
§
rozhodnutí komplexnì zabezpeèit konkrétní objekt
§
sbìr informací a inventarizaci souvisejících bezpeènostních rizik
§
bezpeènostní prùzkum
§
formulaci vstupních podkladù k tvorbì
bezpeènostního projektu; podklady by
mohla tvoøit výchozí dokumentace vèetnì rozpoètové èásti
§
tvorbu realizaèní dokumentace, vèetnì
stanovení podmínek provozu

5

§
tvorbu dokumentace skuteèného prove-

dení komplexního zabezpeèení
zahájení zkušebního provozu
§
personální a dokumentaèní zabezpeèení
§
Rozhodnutí komplexnì
zabezpeèit konkrétní objekt
Jednoznaènì jde o fázi zásadní.
Rozhodnutí by mìlo vycházet ze zvážených
potøeb pøedbìžnì stanovit nejen zpùsob,
kvalitu a intenzitu zabezpeèení, ale i náklady spojené s realizací tohoto rozhodnutí. Na
základì zkušeností se doporuèuje orientaèní náklady formulované v této fázi zvýšit
o 15 až 20 % oproti „èistému“ rozsahu této
investice. V této fázi je úèelné rozhodnout
i o vztahových otázkách vùèi zamýšlenému
komplexnímu zabezpeèení. Tedy o majiteli,
správci, uživateli a technickému asistentu
tohoto zabezpeèení, pøípadnì o dalších,
vyvolaných vztazích.

Rizika pøírodní
Vlivy poèasí a podnebí, tektoniky, svahových a zemních pohybù, pøírodní požáry,
zátopy, záplavy, meandrování vodoteèí, vìtrné bouøe a další. Spoleèná vlastnost tìchto rizik: není v lidských silách významnìji
ovlivnit jejich vznik, prùbìh, stabilizaci,
resp. jejich øízení.
Rizika nepøírodní
Na rozdíl od rizik pøírodních vznikají
v souvislosti s èinnostmi a aktivitami lidské
spoleènosti. Typickými pøedstaviteli jsou:
ekologické krize, požáry, výpadky energetických a dalších inženýrských sítí, exhalace,
prùmyslové a další katastrofy, porušení stability zemního podloží vyvolané dùlními
a dalšími èinnostmi, ale i jiné vlivy.
Rizika jiná
Jedná se o rizika ohrožující bezpeènost personální, organizaèní, objektovou,
režimovou, administrativní, technickou
a v posledních desetiletích stále rostoucí
a stále více ohrožovanou bezpeènost informatickou.
V rámci této fáze empiricky posoudíme závažnost, pøípadnì absenci jednotlivých rizik a stanovíme poøadí jejich naléhavosti. Soubor vytipovaných rizik uspoøádaný podle jejich naléhavosti bude výchozím podkladem k tvorbì bezpeènostního projektu.

Bezpeènostní prùzkum
Bezpeènostním prùzkumem navážeme na døíve stanovenou naléhavost rizik
kombinací posouzení více vlivù. Pùjde o výsledek rekognoskace terénu, o zjištìní charakteristik souvisejících se zájmovým územím, tøeba i studiem statistik, poznatkù pamìtníkù, kronik, geologických podkladù
a øady dalších možných vstupù. Výsledky
bezpeènostního prùzkumu tedy budou dalším výchozím podkladem k tvorbì bezpeènostního projektu.

Formulace vstupních podkladù
k tvorbì bezpeènostního projektu
Pùjde o integraci výsledkù získaných
pøedchozími dvìma fázemi, tvùrèím zpùsobem posouzených a vyhodnocených.
Kvalitní podklady vytváøejí pøedpoklady
pro kvalitní projektové práce, vèetnì stanovení zpøesnìného rozpoètu komplexního
zabezpeèení. Podklady by mìly být projektantùm pøedány jako soubor na smluvním
základì. Zejména by mìly být stanoveny
rozhodující ukazatele související s tvorbou
bezpeènostního projektu, a to pøedevším:

§
termín dokonèení a pøedání bezpeènostního projektu

k posouzení
náklady projektových prací
§
podmínky dùvìrnosti a ochrany skuteèností uvede§
ných v bezpeènostním projektu
sankèní opatøení
§
Další fáze – jako je tvorba realizaèní dokumentace,
vèetnì stanovení podmínek provozu, tvorba dokumentace skuteèného provedení komplexního zabezpeèení,
zahájení zkušebního provozu a personální a dokumentaèní zabezpeèení – jsou výraznì specifické a v tomto
èlánku nebudou pøesnìji formulovány.

Ing. Fredegar Former

milníky prùbìhu projektových prací, resp.
§
kontrolní dny

Sbìr informací a inventarizace
souvisejících bezpeènostních rizik
Jde o navazující fázi, jejímž cílem je
dále zpøesnit, pøípadnì novì formulovat
podmínky, za kterých budou zpracovány
navazující stupnì projektové pøípravy komplexního zabezpeèení. Bude nutno posoudit více podmínek metodicko-organizaèního charakteru a z bezpeènostního hlediska vytipovat a podle závažnosti formulovat rizika mající vztah k uvažovanému zabezpeèení.
Pro úèely tohoto èlánku budeme za
rizika považovat všechny èinitele charakterizované možností jejich nepøíznivého vývoje – pùjde o rizika:
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bezpeènostního prùzkumu tedy budou dalším výchozím podkladem k tvorbì bezpeènostního projektu.

Formulace vstupních podkladù
k tvorbì bezpeènostního projektu
Pùjde o integraci výsledkù získaných
pøedchozími dvìma fázemi, tvùrèím zpùsobem posouzených a vyhodnocených.
Kvalitní podklady vytváøejí pøedpoklady
pro kvalitní projektové práce, vèetnì stanovení zpøesnìného rozpoètu komplexního
zabezpeèení. Podklady by mìly být projektantùm pøedány jako soubor na smluvním
základì. Zejména by mìly být stanoveny
rozhodující ukazatele související s tvorbou
bezpeènostního projektu, a to pøedevším:

§
termín dokonèení a pøedání bezpeènostního projektu

k posouzení
náklady projektových prací
§
podmínky dùvìrnosti a ochrany skuteèností uvede§
ných v bezpeènostním projektu
sankèní opatøení
§
Další fáze – jako je tvorba realizaèní dokumentace,
vèetnì stanovení podmínek provozu, tvorba dokumentace skuteèného provedení komplexního zabezpeèení,
zahájení zkušebního provozu a personální a dokumentaèní zabezpeèení – jsou výraznì specifické a v tomto
èlánku nebudou pøesnìji formulovány.

Ing. Fredegar Former

milníky prùbìhu projektových prací, resp.
§
kontrolní dny

Sbìr informací a inventarizace
souvisejících bezpeènostních rizik
Jde o navazující fázi, jejímž cílem je
dále zpøesnit, pøípadnì novì formulovat
podmínky, za kterých budou zpracovány
navazující stupnì projektové pøípravy komplexního zabezpeèení. Bude nutno posoudit více podmínek metodicko-organizaèního charakteru a z bezpeènostního hlediska vytipovat a podle závažnosti formulovat rizika mající vztah k uvažovanému zabezpeèení.
Pro úèely tohoto èlánku budeme za
rizika považovat všechny èinitele charakterizované možností jejich nepøíznivého vývoje – pùjde o rizika:

www.kpkbcr.cz
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Jedna z priorit Fakulty aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì...

Každý novì vznikající obor vyžaduje systémové
rozpracování a rozvoj. Již více než deset let se podílí na
rozvoji komerèní bezpeènosti Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati (FAI UTB) ve Zlínì. Aèkoli
by se mohlo zdát, že má informatika ke komerèní bezpeènosti daleko, opak je pravdou. Bez technické podpory si zajištìní fyzické bezpeènosti již nedokážeme vùbec
pøedstavit. Poplachové tísòové a zabezpeèovací systémy, kamerové systémy, systémy pro kontrolu vstupu
a elektrická zabezpeèovací signalizace jsou instalovány
ve vìtšinì firem a institucí a významnou mìrou se podílejí na zajištìní jejich bezpeènosti.
Vzdìlání v oblasti komerèní bezpeènosti lze postavit na více základech – právním, manažerském, ekonomické i technickém. Na Fakultì aplikované informatiky
jsme si zvolili elektrotechnický a informatický základ.
Dùvod k tomuto kroku byl logický. Fakulta se profiluje
jako technické vysokoškolské pracovištì, zamìøené na
oblast informatiky a automatizace. Elektronické bezpeènostní systémy jsou v podstatì informatické systémy, které jsou svojí èinností orientované do oblasti zajištìní fyzické bezpeènosti. Jejich úkolem je technicky podpoøit
realizaci požadavkù, vymezených bezpeènostní politikou organizace. Propojení bezpeènosti s informatikou
a automatizací se ukázalo užiteèné a v mnohém se tyto
obory vzájemnì doplòují. V dalším textu jsou hloubìji
pøedstaveny odborné i vzdìlávací možnosti fakulty i sa-

BEZPEÈNOST - 1. èást
motné bezpeènostní vzdìlávání ve studijním oboru Bezpeènostní technologie, systémy a management.
Pøedstavení Fakulty
aplikované informatiky
Fakulta aplikované informatiky (FAI)
je vzdìlávacím a výzkumným pracovištìm,
poskytujícím vysokoškolské vzdìlání ve
všech stupních (bakaláøském, magisterském i doktorském) v oborech zamìøených
na aplikace všech typù informaèních technologií. Poèet zájemcù o studium tìchto
oborù se neustále zvyšuje, nebo• modernì
definované studijní obory jsou pro mladou
generaci pøitažlivé. V souvislosti s tím jsou
neustále zlepšovány podmínky pro studium, zejména vybavení laboratoøí. Fakulta
sídlí v nových prostorách na Jižních Svazích
ve Zlínì.
Odborné zamìøení fakulty je smìøováno zejména do aplikací informaèních
technologií v podnikové a výrobní sféøe, do

oblasti zabezpeèovacích systémù a také do
sféry vývoje a výzkumu. Z této charakteristiky vyplývá skladba studijních oborù.
Uplatnìní absolventù je v souèasné dobì
bez problémù, ponìvadž pracovníkù s dobrými znalostmi informaèních technologií je
na trhu práce nedostatek.
Zøízení fakulty zamìøené na aplikovanou informatiku jako samostatné souèásti
Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì bylo logickým vyústìním snah univerzity uplatnit se
v oblasti aplikace informaèních technologií.
Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla
zøízena k 1. lednu 2006 transformací
Institutu øízení procesù a aplikované informatiky (IRPI) pøi Fakultì technologické. Ten
byl ustanoven k 1. lednu 2001 a vznikl z Ústavu automatizace a øídicí techniky, který na
Fakultì technologické existoval již více než
14 let.

Struktura fakulty
Výuku a vìdeckovýzkumnou èinnost
na Fakultì aplikované informatiky zajiš•ují
následující ústavy:
§
Ústav informatiky a umìlé inteligence
§
Ústav poèítaèových a komunikaèních sys-

témù
§
Ústav automatizace a øídicí techniky
§
Ústav elektroniky a mìøení
§
Ústav bezpeènostního inženýrství
§
Ústav matematiky
§
Ústav øízení procesù
§
Centrum bezpeènostních, informaèních
a pokroèilých technologií
Vysokoškolské studium
Na Fakultì aplikované informatiky je
možno studovat a graduovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu
Boloòské deklarace. Studenti mají možnost
absolvovat:
§
bakaláøské studium
§
navazující magisterské studium
§
doktorské studium
Fakulta aplikované informatiky po-
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skytuje vysokoškolské vzdìlání celkem
v devíti studijních oborech, v akreditovaných studijních programech Chemické
a procesní inženýrství a Inženýrská informatika.
Studijní obory bakaláøského studia:
§
Informaèní a øídicí technologie
§
Informaèní technologie v administrativì
§
Bezpeènostní technologie, systémy a ma-

nagement
aplikace moderních metod automatické§
Studijní obory navazujícího
magisterského studia :
§
Automatické øízení a informatika
§
Informaèní technologie
§
Integrované systémy v budovách
§
Bezpeènostní technologie, systémy a management
§
Poèítaèové a komunikaèní systémy
§
Uèitelství informatiky pro støední školy
Vedle bakaláøských a navazujících
magisterských studijních programù je FAI
nositelem dvou doktorských studijních programù. V rámci doktorského studijního programu „Chemické a procesní inženýrství“
lze studovat obor „Technická kybernetika“,
druhým programem je „Inženýrská informatika“ s oborem „Inženýrská informatika“.
Na Fakultì aplikované informatiky lze konat
habilitaèní øízení docentù a jmenovací
øízení profesorù v oboru „Øízení strojù
a procesù“.
Fakulta má detašované pracovištì
v Praze, kde zájemcùm poskytuje kombinovanou formu bakaláøského studia ve studijním oboru Bezpeènostní technologie, systémy a management. Výuku zajiš•ují pedagogové FAI ze Zlína a èásteènì uèitelé detašovaných pracoviš•. Zahájení studia na detašovaném pracovišti je podmínìno poètem
pøijatých a zapsaných studentù (minimálnì
dvacet). V pøípadì nenaplnìní této podmínky je uchazeèùm nabídnuta možnost
studovat ve Zlínì.
Tvùrèí èinnosti
Tvùrèí èinnosti fakulty jsou úzce propojeny s obory vysokoškolského vzdìlávání. Nosnými smìry vìdeckovýzkumné práce fakulty jsou:

ho øízení na øešení problémù øízení spojitých lineárních a nelineárních technologických procesù
øešení decentralizovaných monitorova§
cích a øídicích systémù na bázi mikropoèítaèù a prùmyslových poèítaèù
modelování a øízení reálných technolo§
gických procesù
technologie inteligentních budov
§
bezpeènostní technologie a systémy
§
ochrany majetku
ochrana kritické infrastruktury
§
pøístrojová technika, snímání neelektric§
kých velièin, zpracování signálu
aplikace metod umìlé inteligence v ob§
lasti øízení technologických procesù
softwarové inženýrství
§
K podpoøe tvùrèích èinností organizuje fakulta øadu workshopù, semináøù
a konferencí. Mezi nejznámìjší konference
patøí:
Bezpeènostní technologie, systémy
§
a management
Principia Cybernetica
§
Internet, bezpeènost a konkurence§
schopnost organizací
Na fakultì v souèasné dobì pùsobí 85
akademických pracovníkù a 30 technickohospodáøských pracovníkù. K 31. 10. 2011
studuje na fakultì ve všech oborech i formách 1766 studentù. Bližší informace lze
nalézt na webových stránkách fakulty
www.fai.utb.cz.
Studijní obor Bezpeènostní
technologie, systémy a management
Vysokoškolské studium ve studijním
oboru Bezpeènostní technologie, systémy

a management je koncipováno jako mezioborové, èemuž odpovídá i pøidìlené KKOV – 3902 R, T 039.
Teoretický a aplikovaný základ studijního programu tvoøí
studijní pøedmìty elektrotechnického a informatického
zamìøení. Tato volba je logická, studijní obor BTSM je souèástí studijního programu Inženýrská informatika.
Studijní pøedmìty studijního oboru v oblasti bezpeènosti navazují na elektrotechnické a informatické pøedmìty,
dále jsou rozšíøeny o pøedmìty manažerské a právní.
Studijní plán umožòuje studentùm získat potøebné znalosti nejen z oblasti vìd technických, ale i bezpeènostních a manažerských. Umožòuje propojit možnosti bezpeènostních technologií s jejich konkrétním uplatnìním
v praxi.
Absolvent oboru je tak vybaven potøebným rozsahem znalostí o principech, možnostech a trendech vývoje jednotlivých bezpeènostních prvkù a systémù, je schopen je uplatnit k zajištìní bezpeènosti organizace.
Bezpeènostní studijní pøedmìty umožòují získat potøebné penzum znalostí o metodologii zajiš•ování bezpeènosti. Základem je bezpeènostní analýza a syntéza
(ve formì bezpeènostního projektu). Díky schopnosti
analytického a syntetického bezpeènostního myšlení,
manažerských a technických znalostí získá student komplexní integrální pøedstavu o tom, jak ochránit organizaci proti identifikovaným hrozbám.
Vysokoškolské studium je rozdìleno na bakaláøský,
navazující magisterský a doktorský stupeò. První stupeò,
bakaláøské studium, tvoøí studijní pøedmìty jak teoretického, tak praktického charakteru. Mezi teoretické lze zaøadit pøedevším Matematiku, Fyziku, Instrumentaci a mìøení a Mikroelektroniku. Mezi praktické pak Technologii
komerèní bezpeènosti, Technické prostøedky bezpeènostního prùmyslu, Mechanické zábranné systémy,
Elektronické zabezpeèovací systémy, Projektování bezpeènostních systémù. Druhý stupeò, navazující magisterské studium, je teoretického charakteru, což je v souladu s vysokoškolským zákonem. Zde tvoøí základ studijní pøedmìty jako Nadstandardní prvky objektové bezpeènosti, Telekomunikaèní systémy, Speciální bezpeènostní technologie, Modelování krizových situací
a Informaèní systémy. V souèasnosti lze studovat navazující magisterské studium v manažerském nebo technickém zamìøení.
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Jedna z priorit Fakulty aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì...

Každý novì vznikající obor vyžaduje systémové
rozpracování a rozvoj. Již více než deset let se podílí na
rozvoji komerèní bezpeènosti Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati (FAI UTB) ve Zlínì. Aèkoli
by se mohlo zdát, že má informatika ke komerèní bezpeènosti daleko, opak je pravdou. Bez technické podpory si zajištìní fyzické bezpeènosti již nedokážeme vùbec
pøedstavit. Poplachové tísòové a zabezpeèovací systémy, kamerové systémy, systémy pro kontrolu vstupu
a elektrická zabezpeèovací signalizace jsou instalovány
ve vìtšinì firem a institucí a významnou mìrou se podílejí na zajištìní jejich bezpeènosti.
Vzdìlání v oblasti komerèní bezpeènosti lze postavit na více základech – právním, manažerském, ekonomické i technickém. Na Fakultì aplikované informatiky
jsme si zvolili elektrotechnický a informatický základ.
Dùvod k tomuto kroku byl logický. Fakulta se profiluje
jako technické vysokoškolské pracovištì, zamìøené na
oblast informatiky a automatizace. Elektronické bezpeènostní systémy jsou v podstatì informatické systémy, které jsou svojí èinností orientované do oblasti zajištìní fyzické bezpeènosti. Jejich úkolem je technicky podpoøit
realizaci požadavkù, vymezených bezpeènostní politikou organizace. Propojení bezpeènosti s informatikou
a automatizací se ukázalo užiteèné a v mnohém se tyto
obory vzájemnì doplòují. V dalším textu jsou hloubìji
pøedstaveny odborné i vzdìlávací možnosti fakulty i sa-

BEZPEÈNOST - 1. èást
motné bezpeènostní vzdìlávání ve studijním oboru Bezpeènostní technologie, systémy a management.
Pøedstavení Fakulty
aplikované informatiky
Fakulta aplikované informatiky (FAI)
je vzdìlávacím a výzkumným pracovištìm,
poskytujícím vysokoškolské vzdìlání ve
všech stupních (bakaláøském, magisterském i doktorském) v oborech zamìøených
na aplikace všech typù informaèních technologií. Poèet zájemcù o studium tìchto
oborù se neustále zvyšuje, nebo• modernì
definované studijní obory jsou pro mladou
generaci pøitažlivé. V souvislosti s tím jsou
neustále zlepšovány podmínky pro studium, zejména vybavení laboratoøí. Fakulta
sídlí v nových prostorách na Jižních Svazích
ve Zlínì.
Odborné zamìøení fakulty je smìøováno zejména do aplikací informaèních
technologií v podnikové a výrobní sféøe, do

oblasti zabezpeèovacích systémù a také do
sféry vývoje a výzkumu. Z této charakteristiky vyplývá skladba studijních oborù.
Uplatnìní absolventù je v souèasné dobì
bez problémù, ponìvadž pracovníkù s dobrými znalostmi informaèních technologií je
na trhu práce nedostatek.
Zøízení fakulty zamìøené na aplikovanou informatiku jako samostatné souèásti
Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì bylo logickým vyústìním snah univerzity uplatnit se
v oblasti aplikace informaèních technologií.
Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla
zøízena k 1. lednu 2006 transformací
Institutu øízení procesù a aplikované informatiky (IRPI) pøi Fakultì technologické. Ten
byl ustanoven k 1. lednu 2001 a vznikl z Ústavu automatizace a øídicí techniky, který na
Fakultì technologické existoval již více než
14 let.

Struktura fakulty
Výuku a vìdeckovýzkumnou èinnost
na Fakultì aplikované informatiky zajiš•ují
následující ústavy:
§
Ústav informatiky a umìlé inteligence
§
Ústav poèítaèových a komunikaèních sys-

témù
§
Ústav automatizace a øídicí techniky
§
Ústav elektroniky a mìøení
§
Ústav bezpeènostního inženýrství
§
Ústav matematiky
§
Ústav øízení procesù
§
Centrum bezpeènostních, informaèních
a pokroèilých technologií
Vysokoškolské studium
Na Fakultì aplikované informatiky je
možno studovat a graduovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu
Boloòské deklarace. Studenti mají možnost
absolvovat:
§
bakaláøské studium
§
navazující magisterské studium
§
doktorské studium
Fakulta aplikované informatiky po-
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skytuje vysokoškolské vzdìlání celkem
v devíti studijních oborech, v akreditovaných studijních programech Chemické
a procesní inženýrství a Inženýrská informatika.
Studijní obory bakaláøského studia:
§
Informaèní a øídicí technologie
§
Informaèní technologie v administrativì
§
Bezpeènostní technologie, systémy a ma-

nagement
aplikace moderních metod automatické§
Studijní obory navazujícího
magisterského studia :
§
Automatické øízení a informatika
§
Informaèní technologie
§
Integrované systémy v budovách
§
Bezpeènostní technologie, systémy a management
§
Poèítaèové a komunikaèní systémy
§
Uèitelství informatiky pro støední školy
Vedle bakaláøských a navazujících
magisterských studijních programù je FAI
nositelem dvou doktorských studijních programù. V rámci doktorského studijního programu „Chemické a procesní inženýrství“
lze studovat obor „Technická kybernetika“,
druhým programem je „Inženýrská informatika“ s oborem „Inženýrská informatika“.
Na Fakultì aplikované informatiky lze konat
habilitaèní øízení docentù a jmenovací
øízení profesorù v oboru „Øízení strojù
a procesù“.
Fakulta má detašované pracovištì
v Praze, kde zájemcùm poskytuje kombinovanou formu bakaláøského studia ve studijním oboru Bezpeènostní technologie, systémy a management. Výuku zajiš•ují pedagogové FAI ze Zlína a èásteènì uèitelé detašovaných pracoviš•. Zahájení studia na detašovaném pracovišti je podmínìno poètem
pøijatých a zapsaných studentù (minimálnì
dvacet). V pøípadì nenaplnìní této podmínky je uchazeèùm nabídnuta možnost
studovat ve Zlínì.
Tvùrèí èinnosti
Tvùrèí èinnosti fakulty jsou úzce propojeny s obory vysokoškolského vzdìlávání. Nosnými smìry vìdeckovýzkumné práce fakulty jsou:

ho øízení na øešení problémù øízení spojitých lineárních a nelineárních technologických procesù
øešení decentralizovaných monitorova§
cích a øídicích systémù na bázi mikropoèítaèù a prùmyslových poèítaèù
modelování a øízení reálných technolo§
gických procesù
technologie inteligentních budov
§
bezpeènostní technologie a systémy
§
ochrany majetku
ochrana kritické infrastruktury
§
pøístrojová technika, snímání neelektric§
kých velièin, zpracování signálu
aplikace metod umìlé inteligence v ob§
lasti øízení technologických procesù
softwarové inženýrství
§
K podpoøe tvùrèích èinností organizuje fakulta øadu workshopù, semináøù
a konferencí. Mezi nejznámìjší konference
patøí:
Bezpeènostní technologie, systémy
§
a management
Principia Cybernetica
§
Internet, bezpeènost a konkurence§
schopnost organizací
Na fakultì v souèasné dobì pùsobí 85
akademických pracovníkù a 30 technickohospodáøských pracovníkù. K 31. 10. 2011
studuje na fakultì ve všech oborech i formách 1766 studentù. Bližší informace lze
nalézt na webových stránkách fakulty
www.fai.utb.cz.
Studijní obor Bezpeènostní
technologie, systémy a management
Vysokoškolské studium ve studijním
oboru Bezpeènostní technologie, systémy

a management je koncipováno jako mezioborové, èemuž odpovídá i pøidìlené KKOV – 3902 R, T 039.
Teoretický a aplikovaný základ studijního programu tvoøí
studijní pøedmìty elektrotechnického a informatického
zamìøení. Tato volba je logická, studijní obor BTSM je souèástí studijního programu Inženýrská informatika.
Studijní pøedmìty studijního oboru v oblasti bezpeènosti navazují na elektrotechnické a informatické pøedmìty,
dále jsou rozšíøeny o pøedmìty manažerské a právní.
Studijní plán umožòuje studentùm získat potøebné znalosti nejen z oblasti vìd technických, ale i bezpeènostních a manažerských. Umožòuje propojit možnosti bezpeènostních technologií s jejich konkrétním uplatnìním
v praxi.
Absolvent oboru je tak vybaven potøebným rozsahem znalostí o principech, možnostech a trendech vývoje jednotlivých bezpeènostních prvkù a systémù, je schopen je uplatnit k zajištìní bezpeènosti organizace.
Bezpeènostní studijní pøedmìty umožòují získat potøebné penzum znalostí o metodologii zajiš•ování bezpeènosti. Základem je bezpeènostní analýza a syntéza
(ve formì bezpeènostního projektu). Díky schopnosti
analytického a syntetického bezpeènostního myšlení,
manažerských a technických znalostí získá student komplexní integrální pøedstavu o tom, jak ochránit organizaci proti identifikovaným hrozbám.
Vysokoškolské studium je rozdìleno na bakaláøský,
navazující magisterský a doktorský stupeò. První stupeò,
bakaláøské studium, tvoøí studijní pøedmìty jak teoretického, tak praktického charakteru. Mezi teoretické lze zaøadit pøedevším Matematiku, Fyziku, Instrumentaci a mìøení a Mikroelektroniku. Mezi praktické pak Technologii
komerèní bezpeènosti, Technické prostøedky bezpeènostního prùmyslu, Mechanické zábranné systémy,
Elektronické zabezpeèovací systémy, Projektování bezpeènostních systémù. Druhý stupeò, navazující magisterské studium, je teoretického charakteru, což je v souladu s vysokoškolským zákonem. Zde tvoøí základ studijní pøedmìty jako Nadstandardní prvky objektové bezpeènosti, Telekomunikaèní systémy, Speciální bezpeènostní technologie, Modelování krizových situací
a Informaèní systémy. V souèasnosti lze studovat navazující magisterské studium v manažerském nebo technickém zamìøení.
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Pùsobí spoleènost D.A.S. na celém území Èeské republiky?
D.A.S. pùsobí nejen na celém území
ÈR, ale ve vìtšinì oblastí práva poskytuje
svým klientùm právní ochranu v celé
Evropì, s výjimkou Turecka a zemí bývalého
Sovìtského svazu, které nepatøí do EU; velmi èasto napø. v situaci, kdy je náš klient poškozen pøi dopravní nehodì nebo je naopak
naøèen ze zavinìní dopravní nehody.

Jak postupujete v pøípadì, když dojde k pojistné události ve firmì, která již spolupracuje
s konkrétní advokátní kanceláøí?
Klient si samozøejmì mùže advokáta,
který ho bude v daném sporu zastupovat,
zvolit sám. Ovšem i v pøípadì, že si zvolí
„svoji“ advokátní kanceláø, budou náklady
jeho právního øízení hrazeny z titulu pojištìní právní ochrany.
Co se stane v pøípadì sporu dvou subjektù,
kdy oba jsou vašimi klienty?
Øešení je pomìrnì jednoduché: vyøízením záležitosti jsou povìøeny dvì rùzné
advokátní kanceláøe, a klient sám si mùže,jako ostatnì ve všech pøípadech,zvolit advokáta, ke kterému má dùvìru. D.A.S. hradí náklady právní ochrany obìma stranám.
Jelikož jsme èasopis, který se zabývá
bezpeènostní problematikou, urèitì by naše
ètenáøe zajímalo, èím by mohly být vaše služby užiteèné pro spoleènosti podnikající v této
oblasti.
Bezpeènostním agenturám poskytujeme právní ochranu v mnoha oblastech –
záleží jen na tom, pro kterou si právní
ochranu sjednají. Nìkolik pøíkladù možné
pomoci:
§
obhajoba øidièe pøi naøèení ze zavinìní dopravní nehody,
§
spor o výplatu pojistného plnìní po dopravní nehodì,
§
zastupování bezpeènostní agentury pøi

Podrobnosti o rozsahu pojistného krytí, vèetnì výluk, jsou uvedeny v pojistné
smlouvì a v pojistných podmínkách a pro
bezpeènostní agentury je nutno zdùraznit
zejména výluku na obhajobu pojištìného
pøi pøeèinech spáchaných úmyslnì.
Mohl byste uvést konkrétní pøíklad, kdy D. A. S.
pomohla klientovi vyøešit nepøíjemnou
situaci?
Tìch pøípadù je mnoho, nìkteré jsou
na našich webových stránkách www.das.cz,
další v propagaèních materiálech. Mohu øíci
jeden z vlastní zkušenosti – asi pøed rokem
jsem byl zastaven mìstskou policií, která
mne naøkla ze skutku, jehož jsem si nebyl
vìdom. Od právníka D.A.S. jsem po telefonu
obdržel radu, jak mám postupovat, a celá
záležitost potom pro mne skonèila „bez ztráty kvìtinky“.
Rozsah poskytování služeb právní
ochrany je velmi široký a zajímavý, nabízí se
tedy otázka, zdali jsou vaše služby dostupné
opravdu každému. Prozraïte nám nìco
o cenách poskytovaných služeb.
Orientaènì se dá øíci, že cena roèního
pojistného za právní ochranu k osobnímu
automobilu nebo za právní ochranu pro øidièe neodpovídá ani cenì jedné jediné návštìvy advokátní kanceláøe.

Nabízíte klientùm nìjakou formu pomoci
s nepøíjemnostmi i v osobním životì?
Velmi správnì jste použil slovo
„pomoc“. Klientovi skuteènì pomáháme
k dosažení jeho oprávnìných nárokù. Pro
osobní, soukromý život máme širokou škálu
právní ochrany: pro automobily, byty, rodinné domy, chalupy, pro pøípad úrazu nebo
pracovnìprávních sporù,a zejména cenovì
zvýhodnìná kombinovaná pojištìní právní
ochrany rodiny, která poskytují širokou právní ochranu všem pojištìným osobám. Pøi
jednání s klientem vybíráme vždy to konkrétní pojištìní, které nejlépe odpovídá jeho
individuálním potøebám a požadavkùm.

Mohl byste tedy uvést konkrétnì, kolik stojí
tøeba právì pojištìní osobního automobilu?
Pojistné za osobní automobil s motorem nad 1 350 ccm èiní 2 100 Kè roènì.

Pøipravuje D.A.S. nìjaké nové zajímavé produkty do budoucna?
Ano, od 1. dubna letošního roku bude
možno uzavøít pojištìní právní ochrany,
které poskytne našim klientùm širší pojistnou ochranu v mnoha oblastech. Pro firmy
z vaší oblasti mùže být zajímavé pøipojištìní
sporù z oblasti závazkového práva,vèetnì
výše zmiòovaného vymáhání úhrady faktur,
a pøipojištìní úhrady nákladù za znalecké
posudky, které je nutno vypracovat pro rychlejší mimosoudní vyøízení vìci.

To je opravdu velmi zajímavá cena, zvláštì
pokud ji srovnáme s hodinovou sazbou za služ-

Dìkuji za rozhovor.
Petr Žák
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624 00 Brno
www.navos.cz
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www.abasco.cz
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ANIM plus – RS, s. r. o.
Areál TJ MEZ, 775 01
Vsetín – Ohrada
www.anim.cz

PRIMM bezpeènostní služba s. r. o.
Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
www.primm.cz

SWBC – service, a. s.
Tovaèovského 2/92
130 00 Praha 3
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Mariánská 355
261 00 Pøíbram
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Jakým zpùsobem funguje øešení pojistných
událostí, resp. co se dìje po nahlášení události
vaším klientem?
Pøi odpovìdi na tuto otázku je nutno
pøedevším rozlišit, zda náš klient potøebuje
okamžitou radu, nebo zastupování pøi právním sporu.
Pro pøípad nutnosti okamžité a bezodkladné rady máme pro klienty zøízenou
tísòovou telefonickou linku v nepøetržitém
provozu. Právníci D.A.S. potom dokážou klientovi operativnì doporuèit, jak se zachovat bezprostøednì po dopravní nehodì nebo pøi vyšetøování policií po spáchání dopravního pøestupku.
Je-li ovšem situace složitìjší, pak je
nutné, aby klient svùj právní problém popsal a oznámil do D.A.S. Naše spoleènost potom hájí zájmy pojištìného v závislosti na
složitosti pøípadu buï prostøednictvím
svých specialistù, nebo povìøí vyøízením zá-

ležitosti specializovanou advokátní kanceláø. Pokud je to nutné, prosazujeme oprávnìné zájmy našich klientù i soudní cestou.
Výhoda našeho klienta spoèívá v takovém
pøípadì navíc v tom, že náklady na øešení
jeho sporu hradí D.A.S.

SECURITY NAVOS, s. r. o.

UR

9

Dobrý den, pane inženýre, mohl byste našim
ètenáøùm struènì pøedstavit D.A.S.?
Naše spoleènost pùsobí na èeském
trhu od roku 1995 a svým klientùm poskytuje specializovanou a odbornou právní pomoc, tedy právní ochranu prakticky ve všech
oblastech života: od bìžného soukromého
rodinného života pøes motorismus a zamìstnání až po podnikání.

V pøedchozích odpovìdích jste zmínil zajímavou cenu za vaše služby. Zajímalo by mne tedy,
do jaké výše hradíte náklady za øešení právního sporu.
Limit pojistného plnìní èiní pùl milionu korun na jeden každý pøípad. To znamená, že pøi prosazování zájmù našeho klienta
uhradíme za právní zastoupení klienta, soudní poplatky, cesty k soudu a pøípadné další
výdaje za klienta èástku až do výše pùl milionu korun. Pokud pojištìnému hrozí vyšetøovací vazba, mùžeme za nìj uhradit za úèelem vylouèení vyšetøovací vazby èástku taktéž do výše pùl milionu korun, a to formou
bezúroèné pùjèky.

S EC
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D.A.S. pojišovny právní ochrany, a.s.

sporu se svým zamìstnancem,
§
vymáhání úhrady faktury od zákazníka,
§
obhajoba zamìstnance bezpeènostní
agentury pøi naøèení z nedbalostního trestného èinu,
§
vymáhání odškodnìní od osoby, která bezpeènostní agentuøe zpùsobila škodu.
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Zájemcùm, absolventùm bakaláøského studia z pøíbuzných oborù, je umožnìno studium v navazujícím magisterském studiu. Srovnáním absolvovaného studijního
plánu s plánem BTSM jsou vyspecifikovány hlavní studijní pøedmìty bakaláøského stupnì, o nìž si musí student
navazujícího magisterského studia rozšíøit svùj studijní
plán. Jsou jimi zpravidla bezpeènostní, manažerské
a právní studijní pøedmìty. V souèasné dobì studuje
v navazujícím magisterském studiu asi 20 % studentù,
absolventù pøíbuzných oborù bakaláøského stupnì.
Fakulta aplikované informatiky zajiš•uje obì formy
vysokoškolského studia, jak prezenèní, tak kombinovanou. Do prvního roèníku prezenèní formy bakaláøského
studia je pøijímáno pøibližnì 150 studentù. Pøedevším ze
studijních dùvodù zanechá studia asi 30 % studentù.
Podstatná èást absolventù bakaláøského studia pokraèuje dále ve studiu navazujícího magisterského stupnì.
V kombinované formì studuje v každém roèníku asi 40
studentù. Jedná se pøedevším o pracovníky soukromých
bezpeènostních služeb, Policie ÈR, mìstské policie,
hasièského záchranného sboru a dalších bezpeènostních složek. Èást studentù je zamìstnána v oblasti veøejné správy, ale i ve výrobních podnicích, kde pracuje
vesmìs na pozicích bezpeènostního managementu.
V souèasné dobì studuje ve studijním oboru BTSM ve
všech formách studia pøibližnì 700 studentù.
Absolventi prezenèní formy studia najdou uplatnìní pøedevším v oblasti soukromých bezpeènostních
služeb, a to jak na manažerských, tak technických pozicích. V oblasti státní správy pak u Policie ÈR, mìstské policie, Armády Èeské republiky. Díky multioborovému technicko-manažersko právnímu vzdìlání se mohou uplatnit
jako bezpeènostní manažeøi firem.

právní
ochrany

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR

Y

ER

POJIŠOVNA

by právníka. Pokud zùstaneme u pojištìní øidièe nebo automobilu,mohl byste k tìmto dvìma variantám uvést další bližší informace?
Pojištìním øidièe je chránìn øidiè jako
osoba, a• øídí oprávnìnì jakékoli vozidlo –
osobní, nákladní, soukromé nebo služební.
Pojištìní automobilu je uzavíráno na
„registraèní znaèku“ vozidla a vztahuje se na
každého øidièe, který dané vozidlo øídí, a rovnìž na cestující, pokud jsou v daném vozidle
napø. zranìni pøi dopravní nehodì. Majiteli
vozidla pomùžeme v pojistném sporu, ve
sporu o uznání reklamované vady a také
v pøípadì sporu o kvalitu opravy vozidla.

S

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

Wakkenhat Fin Security s. r. o. koncern
Komárkova 1204/23,
148 00 Praha 4
www.wakkenhat.cz
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Pùsobí spoleènost D.A.S. na celém území Èeské republiky?
D.A.S. pùsobí nejen na celém území
ÈR, ale ve vìtšinì oblastí práva poskytuje
svým klientùm právní ochranu v celé
Evropì, s výjimkou Turecka a zemí bývalého
Sovìtského svazu, které nepatøí do EU; velmi èasto napø. v situaci, kdy je náš klient poškozen pøi dopravní nehodì nebo je naopak
naøèen ze zavinìní dopravní nehody.

Jak postupujete v pøípadì, když dojde k pojistné události ve firmì, která již spolupracuje
s konkrétní advokátní kanceláøí?
Klient si samozøejmì mùže advokáta,
který ho bude v daném sporu zastupovat,
zvolit sám. Ovšem i v pøípadì, že si zvolí
„svoji“ advokátní kanceláø, budou náklady
jeho právního øízení hrazeny z titulu pojištìní právní ochrany.
Co se stane v pøípadì sporu dvou subjektù,
kdy oba jsou vašimi klienty?
Øešení je pomìrnì jednoduché: vyøízením záležitosti jsou povìøeny dvì rùzné
advokátní kanceláøe, a klient sám si mùže,jako ostatnì ve všech pøípadech,zvolit advokáta, ke kterému má dùvìru. D.A.S. hradí náklady právní ochrany obìma stranám.
Jelikož jsme èasopis, který se zabývá
bezpeènostní problematikou, urèitì by naše
ètenáøe zajímalo, èím by mohly být vaše služby užiteèné pro spoleènosti podnikající v této
oblasti.
Bezpeènostním agenturám poskytujeme právní ochranu v mnoha oblastech –
záleží jen na tom, pro kterou si právní
ochranu sjednají. Nìkolik pøíkladù možné
pomoci:
§
obhajoba øidièe pøi naøèení ze zavinìní dopravní nehody,
§
spor o výplatu pojistného plnìní po dopravní nehodì,
§
zastupování bezpeènostní agentury pøi

Podrobnosti o rozsahu pojistného krytí, vèetnì výluk, jsou uvedeny v pojistné
smlouvì a v pojistných podmínkách a pro
bezpeènostní agentury je nutno zdùraznit
zejména výluku na obhajobu pojištìného
pøi pøeèinech spáchaných úmyslnì.
Mohl byste uvést konkrétní pøíklad, kdy D. A. S.
pomohla klientovi vyøešit nepøíjemnou
situaci?
Tìch pøípadù je mnoho, nìkteré jsou
na našich webových stránkách www.das.cz,
další v propagaèních materiálech. Mohu øíci
jeden z vlastní zkušenosti – asi pøed rokem
jsem byl zastaven mìstskou policií, která
mne naøkla ze skutku, jehož jsem si nebyl
vìdom. Od právníka D.A.S. jsem po telefonu
obdržel radu, jak mám postupovat, a celá
záležitost potom pro mne skonèila „bez ztráty kvìtinky“.
Rozsah poskytování služeb právní
ochrany je velmi široký a zajímavý, nabízí se
tedy otázka, zdali jsou vaše služby dostupné
opravdu každému. Prozraïte nám nìco
o cenách poskytovaných služeb.
Orientaènì se dá øíci, že cena roèního
pojistného za právní ochranu k osobnímu
automobilu nebo za právní ochranu pro øidièe neodpovídá ani cenì jedné jediné návštìvy advokátní kanceláøe.

Nabízíte klientùm nìjakou formu pomoci
s nepøíjemnostmi i v osobním životì?
Velmi správnì jste použil slovo
„pomoc“. Klientovi skuteènì pomáháme
k dosažení jeho oprávnìných nárokù. Pro
osobní, soukromý život máme širokou škálu
právní ochrany: pro automobily, byty, rodinné domy, chalupy, pro pøípad úrazu nebo
pracovnìprávních sporù,a zejména cenovì
zvýhodnìná kombinovaná pojištìní právní
ochrany rodiny, která poskytují širokou právní ochranu všem pojištìným osobám. Pøi
jednání s klientem vybíráme vždy to konkrétní pojištìní, které nejlépe odpovídá jeho
individuálním potøebám a požadavkùm.

Mohl byste tedy uvést konkrétnì, kolik stojí
tøeba právì pojištìní osobního automobilu?
Pojistné za osobní automobil s motorem nad 1 350 ccm èiní 2 100 Kè roènì.

Pøipravuje D.A.S. nìjaké nové zajímavé produkty do budoucna?
Ano, od 1. dubna letošního roku bude
možno uzavøít pojištìní právní ochrany,
které poskytne našim klientùm širší pojistnou ochranu v mnoha oblastech. Pro firmy
z vaší oblasti mùže být zajímavé pøipojištìní
sporù z oblasti závazkového práva,vèetnì
výše zmiòovaného vymáhání úhrady faktur,
a pøipojištìní úhrady nákladù za znalecké
posudky, které je nutno vypracovat pro rychlejší mimosoudní vyøízení vìci.

To je opravdu velmi zajímavá cena, zvláštì
pokud ji srovnáme s hodinovou sazbou za služ-
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Petr Žák
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Veletržní 825/65
170 00 Praha 7

MARTIN
TVRDÝ

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

PRIMM bezpeènostní služba s. r. o.
Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
www.primm.cz

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

SCHWARZ s. r. o.
Mariánská 355
261 00 Pøíbram
www.schwarzpb.com
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Jakým zpùsobem funguje øešení pojistných
událostí, resp. co se dìje po nahlášení události
vaším klientem?
Pøi odpovìdi na tuto otázku je nutno
pøedevším rozlišit, zda náš klient potøebuje
okamžitou radu, nebo zastupování pøi právním sporu.
Pro pøípad nutnosti okamžité a bezodkladné rady máme pro klienty zøízenou
tísòovou telefonickou linku v nepøetržitém
provozu. Právníci D.A.S. potom dokážou klientovi operativnì doporuèit, jak se zachovat bezprostøednì po dopravní nehodì nebo pøi vyšetøování policií po spáchání dopravního pøestupku.
Je-li ovšem situace složitìjší, pak je
nutné, aby klient svùj právní problém popsal a oznámil do D.A.S. Naše spoleènost potom hájí zájmy pojištìného v závislosti na
složitosti pøípadu buï prostøednictvím
svých specialistù, nebo povìøí vyøízením zá-

ležitosti specializovanou advokátní kanceláø. Pokud je to nutné, prosazujeme oprávnìné zájmy našich klientù i soudní cestou.
Výhoda našeho klienta spoèívá v takovém
pøípadì navíc v tom, že náklady na øešení
jeho sporu hradí D.A.S.

SECURITY NAVOS, s. r. o.

UR
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Dobrý den, pane inženýre, mohl byste našim
ètenáøùm struènì pøedstavit D.A.S.?
Naše spoleènost pùsobí na èeském
trhu od roku 1995 a svým klientùm poskytuje specializovanou a odbornou právní pomoc, tedy právní ochranu prakticky ve všech
oblastech života: od bìžného soukromého
rodinného života pøes motorismus a zamìstnání až po podnikání.

V pøedchozích odpovìdích jste zmínil zajímavou cenu za vaše služby. Zajímalo by mne tedy,
do jaké výše hradíte náklady za øešení právního sporu.
Limit pojistného plnìní èiní pùl milionu korun na jeden každý pøípad. To znamená, že pøi prosazování zájmù našeho klienta
uhradíme za právní zastoupení klienta, soudní poplatky, cesty k soudu a pøípadné další
výdaje za klienta èástku až do výše pùl milionu korun. Pokud pojištìnému hrozí vyšetøovací vazba, mùžeme za nìj uhradit za úèelem vylouèení vyšetøovací vazby èástku taktéž do výše pùl milionu korun, a to formou
bezúroèné pùjèky.

S EC
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Lukáš, L.: Možnosti rozvoje vysokoškolského vzdìlávání v oboru bezpeènosti.
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D.A.S. pojišovny právní ochrany, a.s.

sporu se svým zamìstnancem,
§
vymáhání úhrady faktury od zákazníka,
§
obhajoba zamìstnance bezpeènostní
agentury pøi naøèení z nedbalostního trestného èinu,
§
vymáhání odškodnìní od osoby, která bezpeènostní agentuøe zpùsobila škodu.

Facility and Property Agency, a. s.
Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6
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Zájemcùm, absolventùm bakaláøského studia z pøíbuzných oborù, je umožnìno studium v navazujícím magisterském studiu. Srovnáním absolvovaného studijního
plánu s plánem BTSM jsou vyspecifikovány hlavní studijní pøedmìty bakaláøského stupnì, o nìž si musí student
navazujícího magisterského studia rozšíøit svùj studijní
plán. Jsou jimi zpravidla bezpeènostní, manažerské
a právní studijní pøedmìty. V souèasné dobì studuje
v navazujícím magisterském studiu asi 20 % studentù,
absolventù pøíbuzných oborù bakaláøského stupnì.
Fakulta aplikované informatiky zajiš•uje obì formy
vysokoškolského studia, jak prezenèní, tak kombinovanou. Do prvního roèníku prezenèní formy bakaláøského
studia je pøijímáno pøibližnì 150 studentù. Pøedevším ze
studijních dùvodù zanechá studia asi 30 % studentù.
Podstatná èást absolventù bakaláøského studia pokraèuje dále ve studiu navazujícího magisterského stupnì.
V kombinované formì studuje v každém roèníku asi 40
studentù. Jedná se pøedevším o pracovníky soukromých
bezpeènostních služeb, Policie ÈR, mìstské policie,
hasièského záchranného sboru a dalších bezpeènostních složek. Èást studentù je zamìstnána v oblasti veøejné správy, ale i ve výrobních podnicích, kde pracuje
vesmìs na pozicích bezpeènostního managementu.
V souèasné dobì studuje ve studijním oboru BTSM ve
všech formách studia pøibližnì 700 studentù.
Absolventi prezenèní formy studia najdou uplatnìní pøedevším v oblasti soukromých bezpeènostních
služeb, a to jak na manažerských, tak technických pozicích. V oblasti státní správy pak u Policie ÈR, mìstské policie, Armády Èeské republiky. Díky multioborovému technicko-manažersko právnímu vzdìlání se mohou uplatnit
jako bezpeènostní manažeøi firem.

právní
ochrany

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR

Y

ER

POJIŠOVNA

by právníka. Pokud zùstaneme u pojištìní øidièe nebo automobilu,mohl byste k tìmto dvìma variantám uvést další bližší informace?
Pojištìním øidièe je chránìn øidiè jako
osoba, a• øídí oprávnìnì jakékoli vozidlo –
osobní, nákladní, soukromé nebo služební.
Pojištìní automobilu je uzavíráno na
„registraèní znaèku“ vozidla a vztahuje se na
každého øidièe, který dané vozidlo øídí, a rovnìž na cestující, pokud jsou v daném vozidle
napø. zranìni pøi dopravní nehodì. Majiteli
vozidla pomùžeme v pojistném sporu, ve
sporu o uznání reklamované vady a také
v pøípadì sporu o kvalitu opravy vozidla.

S

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

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

www.kpkbcr.cz
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Již nìkolik let se pohybuji v prùmyslu komerèní
bezpeènosti jako provozní manažer spoleèností zabývajících se ostrahou majetku a osob. A asi jako ve
všech odvìtvích týkajících se služeb nelze si ani v tom
našem nevšimnout, že cena za služby neustále klesá
a že v poslední dobì se stává prvoøadým kritériem pøi
výbìru spoleènosti pro zajiš•ování fyzické ostrahy
pro klienta. V tomto èlánku se pokusím analyzovat
pøíèiny tohoto stavu a zamyslím se, jak vlastnì a zda
vùbec mohou spoleènosti pøi v souèasnosti nabízených cenách, leckdy i pod 58 Kè za hodinu práce strážného, serióznì fungovat.
V následujících øádcích se budu vìnovat výhradnì
strážným – pracovníkùm, kteøí zajiš•ují fyzickou ostrahu
objektù. Samozøejmì, že èinností a pozic v tomto oboru je
daleko více (napø. detektivové v obchodních domech, èlenové transportu cenin, èlenové zásahových skupin, osobní strážci a další), nicménì „klasický strážný“ je dle mého
názoru co do poètu asi nejèastìjším èlánkem fyzické ostrahy.
Co je minimální mzda
a nejnižší úroveò zaruèené mzdy?
Není žádným tajemstvím, že pracovníci ostrahy, na
které není nìjaký speciální požadavek (napø. jazyková vybavenost, zbrojní prùkaz, øízení motorového vozidla atd.)
pracují obvykle za minimální mzdu nebo mzdu o pár korun vyšší. Pøi výpoètu nákladù na zamìstnance budu tedy
vycházet z minimální mzdy. Tu stanovuje zákon
1)
è. 262/2006 Sb. na 48,10 Kè za hodinu vykonané práce
nebo 8.000 Kè za mìsíc. Podmínky pro výši minimální
mzdy dále specifikuje naøízení vlády è. 567/2006 Sb.2),
kde § 3 hovoøí o nejnižší úrovni zaruèené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Nejnižší úrovnì
zaruèené mzdy jsou odstupòovány podle složitosti, odpovìdnosti a namáhavosti vykonávaných prací a tøídí se do
osmi skupin. Strážní, provádìjící klasické èinnosti pøi ost-

Nízké mzdové ohodnocení pøímo ovlivòuje
možnost výbìru kvalitních zamìstnancù.
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TRH SOUKROMÝCH
BEZPEÈNOSTNÍCH SLUŽEB

z pohledu cen a mezd

raze administrativní budovy (obchùzky
a obsluha bezpeènostních systémù) patøí
dle specifikace tohoto naøízení do druhé skupiny prací, tzn. nejnižší úroveò zaruèené
mzdy je 53,10 Kè/h pøi týdenní pracovní dobì 40 h. Vhledem k tomu, že ostraha budov
je nejèastìji zajiš•ována nepøetržitì a pracovníci pracují v nepøetržitém pracovním
režimu, je dle § 791) pro tento pracovní režim
stanovena maximální týdenní pracovní doba 37,5 h a tím se dle § 52) nejnižší úroveò zaruèené mzdy v této skupinì prací navyšuje
na hodnotu 56,60 Kè/h. Toto je základní èást
mzdy zamìstnance, ze které je tøeba vycházet. Výjimku tvoøí pouze zamìstnanci uve2)
dení v § 4 , kteøí mají omezené pracovní
uplatnìní (napø. mladiství a invalidní zamìstnanci).
Kolik stojí
bezpeènostní službu zamìstnanec?
Pokud bude pracovník zamìstnán
u spoleènosti na pracovní pomìr, musí zamìstnavatel odvést státu zdravotní a sociální pojištìní. Jedná se celkem o 34 % (9% zdravotní a 25% sociální pojištìní) z hrubé mzdy
zamìstnance. V pøípadì minimální mzdy ve
druhé skupinì prací v nepøetržitém pracovním režimu jde o èástku 19,24 Kè/h. Dále je
potøeba pøipoèítat náklady na vystrojení pracovníkù a jejich øádnou dovolenou. Nákup
uniforem není rozhodnì jednorázovou investicí, životnost jednotlivých výstrojních
souèástek je totiž rùzná (košile a kalhoty se
opotøebují rychleji než napø. zimní doplòky).
Pokud bude spoleènost nakupovat kvalitní
obleèení, jedná se o investici cca 4–5 tisíc Kè
za rok na jednoho pracovníka. To pøi naceòování jedné pozice zajištìné ètyømi pracovníky èiní pøibližnì 2 Kè/h. V praxi budou tyto
náklady vyšší, vzhledem k fluktuaci zamìstnancù, protože ne všechny výstrojní souèástky je možno použít pro dalšího pracovníka (a• už z dùvodù hygienických nebo
z dùvodu rùzných velikostí obleèení). Nárok
na dovolenou pøi odpracování fondu pracovní doby èiní 20 dnù za rok na jednoho
pracovníka. Když se do kalkulace promítne
roèní dovolená ètyø pracovníkù na jedné pozici, vyjde to na èástku 5–7 Kè/h (èástka pro
vyplacení dovolené je poèítána z prùmìru
pro náhrady, který se vypoèítává kvartálnì

a vzhledem k pøíplatkùm a pøesèasùm je vyšší než základní hodinová mzda).
Pokud se všechny tyto nákladové složky seètou, vyjde minimální èástkana jednoho pracovníka ostrahy na cca 84 Kè/h. Do ní
však stále ještì nejsou zapoèteny náklady na
zákonné pøíplatky, které jsou stanoveny procentuálnì z prùmìrného výdìlku (noèní
10%, víkendy 10%, svátky 100%, pøesèasy
25%), ostatní pøíplatky (osobní ohodnocení,
vedoucí pracovník, pes, zbraò) a marže spoleènosti. Je tedy skuteènì tìžké pochopit,
co vede bezpeènostní firmy k tomu,
aby nabízely služby ostrahy hluboko pod
tuto èástku.
Na hranì zákona?
Pokud pominu zamìstnávání pracovníkù „na èerno“ bez øádné smlouvy a vyplácení mzdy na ruku, je nìkolik zpùsobù jak
náklady na zamìstnance snížit. Jedná se
vlastnì o snížení nìkteré z výše uvedených
nákladových složek nebo její úplné odstranìní. V praxijde hlavnì o nákup uniforem u
nejlevnìjších nespecializovaných prodejcù
(v pøípadì, kdy klient netrvá na unifikované
nebo jiné výstroji, mají strážní vlastní obleèení), nevyplácení pøesèasù (vykázání ménì
odpracovaných hodin a pøepoèet do odmìny, tím se zamìstnavatel vyhne pøíplatku ve
výši 25%), nevyplácení pøíplatkù za svátky
a víkendy, zamìstnávání na dohodu o pracovní èinnosti (zamìstnavatel ušetøí na nákladech za dovolenou), zamìstnávání na
dohodu o provedení práce (zamìstnavatel
neodvádí zdravotní a sociální pojištìní, nemusí proplácet pøíplatky za noèní, víkendy
a svátky). Poslednì zmiòovaný pracovnìprávní vztah je využíván legálnì na záskoky,
popøípadì zástupy za nemocné stálé zamìstnance. Mnohé spoleènosti ho však využívají i pro stálé zamìstnance, kterým vykazují minimální hodinovou práci (aby se vešli
do zákonného roèního limitu odpracovaných hodin) a ostatní hodiny vykazují formou mimoøádné odmìny, popøípadì rozepisují odmìnu na nìkolik další osob. Další
možnost je kombinace pracovního pomìru
(ve kterém spoleènost vykáže odpracované
hodiny do výše fondu pracovní doby) a dohody o provedení práce èi fiktivního cestovního pøíkazu nebo vyplacení èásti mzdy

v hotovosti. Nìkteré spoleènosti také využívají tzv. švarcsystému, kdy osoba pracuje
pro spoleènost na živnostenský list.
Zamìstnavatel tak ušetøí na odvodech ze
mzdy na sociální a zdravotní pojištìní. Tento
zpùsob spolupráce je však využíván spíše
v manažerských pozicích než u øadových
zamìstnancù.

osoby se zdravotním postižením na pozici
ostrahy bez omezení vstupují mnohé spoleènosti do výbìrových øízení s cenami,
ve kterých kalkulují se státními pøíspìvky na
invalidní pracovníky, aèkoli je pak ve skuteènosti nelze pøi realizaci zakázky z dùvodu
nároèných pracovních požadavkù využít.
Toto je v posledních pár letech bohužel bìžná praxe, která trh v komerèní bezpeènosti
degeneruje a velmi snižuje kvalitu poskytovaných služeb.

Klíèem jsou invalidní dùchodci?
Legální cestu jak snížit náklady na zamìstnance je možno najít v zákonì
3)
è. 435/2004 Sb. , konkrétnì v èásti zabývající
se zamìstnáváním osob se zdravotním postižením, kdy dle § 78 mùže spoleènost za
urèitých podmínek pøi zamìstnávání osob
se zdravotním postižením získat pøíspìvek
až do výše 8.000 Kè na jednoho zamìstnance. Pro získání tohoto pøíspìvku staèí kromì
administrativních záležitostí zamìstnávat
více než 50% osob se zdravotním postižením. Spoleènosti toto øeší buï nákupem pracovníkù od subdodavatelù, kteøí se specializují pouze na zamìstnávání tìchto osob,
nebo založením dceøiné spoleènosti, kam
všechny invalidní zamìstnance pøevedou.
Ovšem o vhodnosti tìchto pracovníkù pro
výkon èinnosti ostrahy si asi udìlá obrázek
každý sám. Samozøejmì že èinnost na pozici
dispeèera, recepèního nebo strážného, kteøí
pouze sedí na vrátnici, evidují provoz a nevykonávají obchùzky, mùže vykonávat kvalitnì i pracovník se zmìnìnou pracovní
schopností. Bohužel je však tyto pracovníky
èasto vidìt i na stanovištích, kde je strážný
v mimopracovní dobì jedinou osobou,
jež má „v rukou“ mnohamilionový majetek
klienta, a nedovedu si pøedstavit jeho èinnost v pøípadì mimoøádné události, kdy je
potøeba reagovat na vzniklou situaci rychle,
èi èelit dokonce fyzickému støetnutí s potencionálním pachatelem trestné èinnosti. Tím
se nijak nechci dotknout lidí se zdravotním
postižením, mnozí z nich o práci stojí a dokážou ji odvádìt mnohdy lépe než zdraví zamìstnanci, èehož jsem byl nejednou svìdkem bìhem své praxe. Spíš chci v tomto smìru apelovat na personalisty a obchodní zástupce soukromých bezpeènostních služeb,
aby lépe zvažovali nasazování tìchto zamìstnancù do pøímého výkonu služby
ostrahy. Pøece jen míra odpovìdnosti a nároènosti strážní služby je mnohdy velmi rùznorodá a ne každá pozice se pro pracovníky
se zmìnìnou pracovní schopností hodí.

Použitá literatura:
1)
zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
2)
naøízení vlády è. 567/2006 Sb., o minimální
mzdì, o nejnižších úrovních zaruèené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostøedí
a o výši pøíplatku ke mzdì za práci ve ztíženém pracovním prostøedí, ve znìní pozdìjších pøedpisù
3)
zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

Souèasná legislativa zdravotní zpùsobilost zamìstnancù v oboru ostrahy majetku a osob nijak neupravuje a zamìstnanec
nemusí splòovat kromì požadavkù vstupní
prohlídky dle zákoníku práce žádná další
zdravotní specifika. Bohužel musím konstatovat, že v dùsledku možnosti zamìstnávat

Chcete se podìlit o zkušenosti s cenami na trhu bezpeènostních služeb? Máte
na toto téma jiný názor? Napište nám do
redakce na e-mail: bsp-redakce@volny.cz!
A• už jste klient, èi poskytovatel služeb, uvítáme každý Váš názor, zajímavé a konstruktivní pøipomínky rádi zveøejníme.

Vždy• ono se to vždycky nìjak udìlá…
U spousty firem postrádám koncepci
fungování ostrahy v budoucnu. Vláda napøíklad již delší dobu zvažuje, že v rámci úspor
sníží výši dotací na invalidní pracovníky
z osmi na šest tisíc nebo ménì. S úèinností
nového zákona o SBS budou pravdìpodobnì invalidní pracovníci z pøímého výkonu
strážní služby vylouèeni úplnì. Blíží se také
termín, kdy budou muset všichni zamìstnanci SBS splòovat odbornou zpùsobilost,
což ve vìtšinì pøípadù znamená absolvovat
zkoušky odborné zpùsobilosti. Ne všichni
souèasní zamìstnanci jsou ochotni zkoušky
absolvovat a zøejmì ne všichni je zvládnou.
Pro spoleènosti to jsou samozøejmì další
náklady navíc (napøíklad zaškolování a vystrojování nových zamìstnancù). I pøes tohle všechno uzavírají spoleènosti dlouhodobé kontrakty za podhodnocené ceny. Proè?
Protože uvažování obchodních zástupcù
tìchto spoleèností je velmi krátkozraké, motivované snahou urvat každou mìsíèní fakturaci, dokud to jen jde. A pokud k nìjaké
legislativní zmìnì dojde? Budou situaci øešit až pak, jak sami avizují – vždy• ono se to
vždycky nìjak udìlá…
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HIGH SECURITY PRODUCTS, a. s.
Pod stárkou 378/3
140 00 Praha 4
www.h-s-p.cz

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

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

Civilní Bezpeènostní Služba - CBS, s. r. o.
Pod Višòovkou 22
140 00 Praha 4
www.cernyserif.com

ELSERVIS - Ivo Koláø
Dìdinská 898/15
161 00 Praha 6

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

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

Petr Žák
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 Tøešòák
Jaurisova 4
140 00 Praha 4
www.okoprahy.wa.cz

www.kpkbcr.cz
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Již nìkolik let se pohybuji v prùmyslu komerèní
bezpeènosti jako provozní manažer spoleèností zabývajících se ostrahou majetku a osob. A asi jako ve
všech odvìtvích týkajících se služeb nelze si ani v tom
našem nevšimnout, že cena za služby neustále klesá
a že v poslední dobì se stává prvoøadým kritériem pøi
výbìru spoleènosti pro zajiš•ování fyzické ostrahy
pro klienta. V tomto èlánku se pokusím analyzovat
pøíèiny tohoto stavu a zamyslím se, jak vlastnì a zda
vùbec mohou spoleènosti pøi v souèasnosti nabízených cenách, leckdy i pod 58 Kè za hodinu práce strážného, serióznì fungovat.
V následujících øádcích se budu vìnovat výhradnì
strážným – pracovníkùm, kteøí zajiš•ují fyzickou ostrahu
objektù. Samozøejmì, že èinností a pozic v tomto oboru je
daleko více (napø. detektivové v obchodních domech, èlenové transportu cenin, èlenové zásahových skupin, osobní strážci a další), nicménì „klasický strážný“ je dle mého
názoru co do poètu asi nejèastìjším èlánkem fyzické ostrahy.
Co je minimální mzda
a nejnižší úroveò zaruèené mzdy?
Není žádným tajemstvím, že pracovníci ostrahy, na
které není nìjaký speciální požadavek (napø. jazyková vybavenost, zbrojní prùkaz, øízení motorového vozidla atd.)
pracují obvykle za minimální mzdu nebo mzdu o pár korun vyšší. Pøi výpoètu nákladù na zamìstnance budu tedy
vycházet z minimální mzdy. Tu stanovuje zákon
1)
è. 262/2006 Sb. na 48,10 Kè za hodinu vykonané práce
nebo 8.000 Kè za mìsíc. Podmínky pro výši minimální
mzdy dále specifikuje naøízení vlády è. 567/2006 Sb.2),
kde § 3 hovoøí o nejnižší úrovni zaruèené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Nejnižší úrovnì
zaruèené mzdy jsou odstupòovány podle složitosti, odpovìdnosti a namáhavosti vykonávaných prací a tøídí se do
osmi skupin. Strážní, provádìjící klasické èinnosti pøi ost-

Nízké mzdové ohodnocení pøímo ovlivòuje
možnost výbìru kvalitních zamìstnancù.
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TRH SOUKROMÝCH
BEZPEÈNOSTNÍCH SLUŽEB

z pohledu cen a mezd

raze administrativní budovy (obchùzky
a obsluha bezpeènostních systémù) patøí
dle specifikace tohoto naøízení do druhé skupiny prací, tzn. nejnižší úroveò zaruèené
mzdy je 53,10 Kè/h pøi týdenní pracovní dobì 40 h. Vhledem k tomu, že ostraha budov
je nejèastìji zajiš•ována nepøetržitì a pracovníci pracují v nepøetržitém pracovním
režimu, je dle § 791) pro tento pracovní režim
stanovena maximální týdenní pracovní doba 37,5 h a tím se dle § 52) nejnižší úroveò zaruèené mzdy v této skupinì prací navyšuje
na hodnotu 56,60 Kè/h. Toto je základní èást
mzdy zamìstnance, ze které je tøeba vycházet. Výjimku tvoøí pouze zamìstnanci uve2)
dení v § 4 , kteøí mají omezené pracovní
uplatnìní (napø. mladiství a invalidní zamìstnanci).
Kolik stojí
bezpeènostní službu zamìstnanec?
Pokud bude pracovník zamìstnán
u spoleènosti na pracovní pomìr, musí zamìstnavatel odvést státu zdravotní a sociální pojištìní. Jedná se celkem o 34 % (9% zdravotní a 25% sociální pojištìní) z hrubé mzdy
zamìstnance. V pøípadì minimální mzdy ve
druhé skupinì prací v nepøetržitém pracovním režimu jde o èástku 19,24 Kè/h. Dále je
potøeba pøipoèítat náklady na vystrojení pracovníkù a jejich øádnou dovolenou. Nákup
uniforem není rozhodnì jednorázovou investicí, životnost jednotlivých výstrojních
souèástek je totiž rùzná (košile a kalhoty se
opotøebují rychleji než napø. zimní doplòky).
Pokud bude spoleènost nakupovat kvalitní
obleèení, jedná se o investici cca 4–5 tisíc Kè
za rok na jednoho pracovníka. To pøi naceòování jedné pozice zajištìné ètyømi pracovníky èiní pøibližnì 2 Kè/h. V praxi budou tyto
náklady vyšší, vzhledem k fluktuaci zamìstnancù, protože ne všechny výstrojní souèástky je možno použít pro dalšího pracovníka (a• už z dùvodù hygienických nebo
z dùvodu rùzných velikostí obleèení). Nárok
na dovolenou pøi odpracování fondu pracovní doby èiní 20 dnù za rok na jednoho
pracovníka. Když se do kalkulace promítne
roèní dovolená ètyø pracovníkù na jedné pozici, vyjde to na èástku 5–7 Kè/h (èástka pro
vyplacení dovolené je poèítána z prùmìru
pro náhrady, který se vypoèítává kvartálnì

a vzhledem k pøíplatkùm a pøesèasùm je vyšší než základní hodinová mzda).
Pokud se všechny tyto nákladové složky seètou, vyjde minimální èástkana jednoho pracovníka ostrahy na cca 84 Kè/h. Do ní
však stále ještì nejsou zapoèteny náklady na
zákonné pøíplatky, které jsou stanoveny procentuálnì z prùmìrného výdìlku (noèní
10%, víkendy 10%, svátky 100%, pøesèasy
25%), ostatní pøíplatky (osobní ohodnocení,
vedoucí pracovník, pes, zbraò) a marže spoleènosti. Je tedy skuteènì tìžké pochopit,
co vede bezpeènostní firmy k tomu,
aby nabízely služby ostrahy hluboko pod
tuto èástku.
Na hranì zákona?
Pokud pominu zamìstnávání pracovníkù „na èerno“ bez øádné smlouvy a vyplácení mzdy na ruku, je nìkolik zpùsobù jak
náklady na zamìstnance snížit. Jedná se
vlastnì o snížení nìkteré z výše uvedených
nákladových složek nebo její úplné odstranìní. V praxijde hlavnì o nákup uniforem u
nejlevnìjších nespecializovaných prodejcù
(v pøípadì, kdy klient netrvá na unifikované
nebo jiné výstroji, mají strážní vlastní obleèení), nevyplácení pøesèasù (vykázání ménì
odpracovaných hodin a pøepoèet do odmìny, tím se zamìstnavatel vyhne pøíplatku ve
výši 25%), nevyplácení pøíplatkù za svátky
a víkendy, zamìstnávání na dohodu o pracovní èinnosti (zamìstnavatel ušetøí na nákladech za dovolenou), zamìstnávání na
dohodu o provedení práce (zamìstnavatel
neodvádí zdravotní a sociální pojištìní, nemusí proplácet pøíplatky za noèní, víkendy
a svátky). Poslednì zmiòovaný pracovnìprávní vztah je využíván legálnì na záskoky,
popøípadì zástupy za nemocné stálé zamìstnance. Mnohé spoleènosti ho však využívají i pro stálé zamìstnance, kterým vykazují minimální hodinovou práci (aby se vešli
do zákonného roèního limitu odpracovaných hodin) a ostatní hodiny vykazují formou mimoøádné odmìny, popøípadì rozepisují odmìnu na nìkolik další osob. Další
možnost je kombinace pracovního pomìru
(ve kterém spoleènost vykáže odpracované
hodiny do výše fondu pracovní doby) a dohody o provedení práce èi fiktivního cestovního pøíkazu nebo vyplacení èásti mzdy

v hotovosti. Nìkteré spoleènosti také využívají tzv. švarcsystému, kdy osoba pracuje
pro spoleènost na živnostenský list.
Zamìstnavatel tak ušetøí na odvodech ze
mzdy na sociální a zdravotní pojištìní. Tento
zpùsob spolupráce je však využíván spíše
v manažerských pozicích než u øadových
zamìstnancù.

osoby se zdravotním postižením na pozici
ostrahy bez omezení vstupují mnohé spoleènosti do výbìrových øízení s cenami,
ve kterých kalkulují se státními pøíspìvky na
invalidní pracovníky, aèkoli je pak ve skuteènosti nelze pøi realizaci zakázky z dùvodu
nároèných pracovních požadavkù využít.
Toto je v posledních pár letech bohužel bìžná praxe, která trh v komerèní bezpeènosti
degeneruje a velmi snižuje kvalitu poskytovaných služeb.

Klíèem jsou invalidní dùchodci?
Legální cestu jak snížit náklady na zamìstnance je možno najít v zákonì
3)
è. 435/2004 Sb. , konkrétnì v èásti zabývající
se zamìstnáváním osob se zdravotním postižením, kdy dle § 78 mùže spoleènost za
urèitých podmínek pøi zamìstnávání osob
se zdravotním postižením získat pøíspìvek
až do výše 8.000 Kè na jednoho zamìstnance. Pro získání tohoto pøíspìvku staèí kromì
administrativních záležitostí zamìstnávat
více než 50% osob se zdravotním postižením. Spoleènosti toto øeší buï nákupem pracovníkù od subdodavatelù, kteøí se specializují pouze na zamìstnávání tìchto osob,
nebo založením dceøiné spoleènosti, kam
všechny invalidní zamìstnance pøevedou.
Ovšem o vhodnosti tìchto pracovníkù pro
výkon èinnosti ostrahy si asi udìlá obrázek
každý sám. Samozøejmì že èinnost na pozici
dispeèera, recepèního nebo strážného, kteøí
pouze sedí na vrátnici, evidují provoz a nevykonávají obchùzky, mùže vykonávat kvalitnì i pracovník se zmìnìnou pracovní
schopností. Bohužel je však tyto pracovníky
èasto vidìt i na stanovištích, kde je strážný
v mimopracovní dobì jedinou osobou,
jež má „v rukou“ mnohamilionový majetek
klienta, a nedovedu si pøedstavit jeho èinnost v pøípadì mimoøádné události, kdy je
potøeba reagovat na vzniklou situaci rychle,
èi èelit dokonce fyzickému støetnutí s potencionálním pachatelem trestné èinnosti. Tím
se nijak nechci dotknout lidí se zdravotním
postižením, mnozí z nich o práci stojí a dokážou ji odvádìt mnohdy lépe než zdraví zamìstnanci, èehož jsem byl nejednou svìdkem bìhem své praxe. Spíš chci v tomto smìru apelovat na personalisty a obchodní zástupce soukromých bezpeènostních služeb,
aby lépe zvažovali nasazování tìchto zamìstnancù do pøímého výkonu služby
ostrahy. Pøece jen míra odpovìdnosti a nároènosti strážní služby je mnohdy velmi rùznorodá a ne každá pozice se pro pracovníky
se zmìnìnou pracovní schopností hodí.

Použitá literatura:
1)
zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znìní pozdìjších pøedpisù
2)
naøízení vlády è. 567/2006 Sb., o minimální
mzdì, o nejnižších úrovních zaruèené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostøedí
a o výši pøíplatku ke mzdì za práci ve ztíženém pracovním prostøedí, ve znìní pozdìjších pøedpisù
3)
zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti,
ve znìní pozdìjších pøedpisù

Souèasná legislativa zdravotní zpùsobilost zamìstnancù v oboru ostrahy majetku a osob nijak neupravuje a zamìstnanec
nemusí splòovat kromì požadavkù vstupní
prohlídky dle zákoníku práce žádná další
zdravotní specifika. Bohužel musím konstatovat, že v dùsledku možnosti zamìstnávat

Chcete se podìlit o zkušenosti s cenami na trhu bezpeènostních služeb? Máte
na toto téma jiný názor? Napište nám do
redakce na e-mail: bsp-redakce@volny.cz!
A• už jste klient, èi poskytovatel služeb, uvítáme každý Váš názor, zajímavé a konstruktivní pøipomínky rádi zveøejníme.

Vždy• ono se to vždycky nìjak udìlá…
U spousty firem postrádám koncepci
fungování ostrahy v budoucnu. Vláda napøíklad již delší dobu zvažuje, že v rámci úspor
sníží výši dotací na invalidní pracovníky
z osmi na šest tisíc nebo ménì. S úèinností
nového zákona o SBS budou pravdìpodobnì invalidní pracovníci z pøímého výkonu
strážní služby vylouèeni úplnì. Blíží se také
termín, kdy budou muset všichni zamìstnanci SBS splòovat odbornou zpùsobilost,
což ve vìtšinì pøípadù znamená absolvovat
zkoušky odborné zpùsobilosti. Ne všichni
souèasní zamìstnanci jsou ochotni zkoušky
absolvovat a zøejmì ne všichni je zvládnou.
Pro spoleènosti to jsou samozøejmì další
náklady navíc (napøíklad zaškolování a vystrojování nových zamìstnancù). I pøes tohle všechno uzavírají spoleènosti dlouhodobé kontrakty za podhodnocené ceny. Proè?
Protože uvažování obchodních zástupcù
tìchto spoleèností je velmi krátkozraké, motivované snahou urvat každou mìsíèní fakturaci, dokud to jen jde. A pokud k nìjaké
legislativní zmìnì dojde? Budou situaci øešit až pak, jak sami avizují – vždy• ono se to
vždycky nìjak udìlá…
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Poèet krádeží automobilù neustále narùstá,
protože vìtšina majitelù zabezpeèení žádným zpùsobem neøeší. A vzhledem k ekonomické situaci se
není èemu divit. Lidé mnohdy nemají volné mnohatisícové èástky na zakoupení zabezpeèovacího zaøízení a potom další tisíce na jejich odbornou montáž.
Kradou se automobily u nákupních center, na benzinových pumpách, v ulicích mìst.

revoluèní
GSM alarm

A to by se mohlo již brzy zmìnit!
Èeská firma FLAJZAR, s.r.o., uvedla koncem ledna
2012 na trh nový, skuteènì revoluèní zabezpeèovací
GSM komunikátor (alarm) pro automobily – zaøízení s názvem EMA (Electronic Micro Alarm), které za velmi nízkou
cenu zabezpeèí libovolný vùz a nemá dosud ve svìtì
obdoby.
Geniální myšlenka spoèívá ve využití
„cigaretového“ palubního konektoru, který je souèástí
každého vozu. Miniaturní alarm EMA se do konektoru
jednoduše zasune, bìhem jízdy je dobíjen a po zaparkování a odpojení napájení z konektoru zaène vùz zcela automaticky hlídat. Obsahuje totiž v malém tìle nejen již
zmínìný konektor, ale i kompletní GSM komunikátor,
tøíosý akcelerometr, detekuje otøesy vozidla, rozbití skla,
prudký náraz do vozu (napøíklad pøi parkování na pøecpaných parkovištích u nákupních center), mùže detekovat neoprávnìné startování vozu a díky konektoru lze
k EMÌ pøipojit další pohybový externí senzor, zcela miniaturních rozmìrù, který navíc spolehlivì oznámí vstup neoprávnìné osoby do vozu. Øada možností a kombinací
pro zaruèení maximální odolnosti proti falešným poplachùm je øízena výkonným procesorem s øadou filtrovacích algoritmù.
A jak EMA funguje od zakoupení až po hlídání?
Popíšeme jeden z možných scénáøù používání, i když na
výbìr jejich nìkolik. Nicménì pro naprosté laiky je tento
nejjednodušší a nejpohodlnìjší – není tøeba vùbec nic
nastavovat. Prostì a jednoduše – po vybalení EMY z krabièky vložíte do držáku SIM kartu. Vložením SIM karty se
EMA aktivuje a pøihlásí ke GSM síti. Pak prozvoníte zaøízení ze svého mobilu a ono si vaše telefonní èíslo uloží coby
kontakt na osobu, která je oprávnìna alarm ovládat.
Takto je EMA nastavena v základním režimu, pøipravena
chránit váš vùz.
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Další, ponìkud nároènìjší možností
je nastavit EMU pomocí pøehledného programu pro PC – EMA config, který vám pomùže jednoduše nastaviti další funkce, doplnit další telefonní èísla, definovat odchodové a pøíchodové èasy, citlivost senzorù,
délku zvonìní, prozvonìní, texty SMS, úhel
naklonìní pøi detekci odtahu vozidla, intenzitu nebo vypnutí LED diod a jiné.
Jakmile je zaøízení EMA nastaveno,
vložíte je do konektoru 12V, který je dnes
souèástí snad každého automobilu. Z dùvodu nenápadnosti je pochopitelnì vhodné,
aby to byl konektor spíše v zadní èásti vozu,
vìtšinou bývá mezi sedadly nebo v zavazadlovém prostoru. Pokud chcete EMU skrýt
ještì lépe, mùžete si dokoupit prodlužovací
kabel, který ji umožní umístit tøeba pod
sedadlo.
Jakmile je EMA umístìna ve voze a je
nastaven automatický režim aktivace a deaktivace, vše již funguje samovolnì. Bìhem
jízdy je dobíjen vnitøní akumulátor. Když
zaparkujete, napøíklad pøed nákupním centrem, a vytáhnete klíèek zapalování, zaène
být odpoèítáván èas do aktivace senzorù.
Odpoèet si mùžete nastavit v potøebnì širokém rozsahu – tak, abyste mìli vždy dost

EMA
èasu na opuštìní vozu, popøípadì vyložení
zavazadel, nákladu apod.
Jakmile je odpoèet ukonèen, EMA se
zaktivuje a její senzory vùz hlídají. Mùžete si
nastavit automatické prozvonìní po aktivaci, které vám potvrdí, že je váš vùz zabezpeèen.
Pokud pak dojde k neoprávnìnému
násilnému vniknutí do vozu, a• už vylomením zámku, rozbitím skla, nebo i pouhým
otevøením dveøí, popøípadì k nárazu do vozidla nebo jeho odtahu – EMA vám odešle
SMS zprávu na váš mobilní telefon a ještì
vám mùže pro jistotu prozvonit.
Pokud pachatel vozem odjíždí, EMA
nabízí možnost sledovat trasu vozidla pomocí BTS bunìk GSM sítì. Zasláním pøíkazu
SLEDUJ vám potom oznamuje každou novou GSM buòku a tím ukazuje smìr a pøibližnou trasu vozidla. Navíc se tyto informace ukládají chronologicky do pamìti a pouhým zasláním pøíkazu TRASA obdržíte výpis
celé trasy vozidla. Kódy BTS bunìk jsou pak
vítaným pomocníkem pro policii pøi hledání vozidla.
V rušných mìstech je pomìrnì vysoká pravdìpodobnost falešných poplachù,
proto EMA obsahuje ještì takzvanou

„kombinovanou podmínku“. Pokud zaøízení
opatøíte jednoduchým a miniaturním pohybovým senzorem, jehož rozmìry jsou jen
20x25x14 mm, dojde k vyvolání alarmového volání a zaslání SMS až pøi kombinaci
otøesového senzoru a vniknutí do vozu. Vše
je pochopitelnì èasovì svázáno s možností
editace pomocí programu EMA config.
Využití malého pohybového senzoru, který
snadno umístitelný na libovolném místì ve
voze, napøíklad v pøední èásti vozu, má další
velkou výhodu – vlastní zaøízení EMA mùže
být zcela ukryto nìkde ve voze.
Deaktivace EMY mùže být provádìna
také automaticky. Jakmile pøijdete k vozu
a otevøete dveøe, je spuštìn èasovaè pøíchodu, který je opìt nastaven od jednotek
až po desítky vteøin. Bìhem té doby musíte
vložit klíèek do zapalování a EMU
deaktivovat.
Celý tento proces je provoznì bezplatný. EMA se aktivuje automaticky, bezplatnì vám prozvoní a po návratu se automaticky deaktivuje. Pokud nedojde k poplachu, neodesílá ani žádnou SMS.
Máte zde mnoho možností ovládání.
Mùžete vynechat automatické režimy a EMU ovládat prozvonìním z vašeho mobilu.
Stejnì tak mùžete zaøízení ovládat pomocí SMS. Mìnit
nastavení
lze velmi
jednoduše
a pøehlednì pomocí
programu
EMA config.
Ten je rozdìlen
na èást pro laiky a
èást pro odborníky.
Navíc jediným kliknutím lze
provést aktualizaci firmware z webu, protože EMA je živý projekt a podle požadavkù uživatelù budou do nìj dopisovány další funkce a vylepšení.
Že je EMA opatøena Li-ion akumulátorem, již zaznìlo, ale pro zaruèení spolehli-

vé èinnosti je do ní integrována funkce automatického dobíjení bìhem jízdy a øízení
spotøeby. Je sledován stav akumulátoru,
pøedpokládaná výdrž a v pravý èas EMA pøejde, vìtšinou po nìkolika hodinách od parkování, do režimu spánku. V nastavení si
mùžete povolit zaslání informaèní SMS
o pøechodu do spánku. V tomto režimu, kdy
je EMA odsí•ována, zhasnou LED a šetøí se
energie. Všechny senzory však zùstávají aktivní! Jakmile dojde k nežádoucímu dìní,
EMA se rychle zasí•uje a vyvolá poplach.
Po urèité dobì pak opìt pøechází do režimu
spánku.
EMA je projekt, který vznikl od zaèátku až do konce ve firmì FLAJZAR. Jedná se
tedy o 100% pùvodní èeský projekt. Poprvé
bylo zaøízení EMA pøedstaveno na prestižní
výbìrové pøehlídce nejnovìjších trendù
v oblasti zabezpeèovací techniky Prague
Fire & Security Days v záøí 2011 v Praze, kde
vyhrálo první cenu – získalo hlas všech porotcù z øad odborníkù, znalcù a novináøù.
EMA si klade za cíl nabídnout majiteli
bìžného automobilu efektivní, snadné
a cenovì snadno dostupné zabezpeèení vozu a tím pøispìt ke snížení kriminality nejen u nás v ÈR.
Nevyžaduje žádnou odbornou montáž, je miniaturní,
snadno pøenositelná z vozu do vozu,
prostì geniální.
Protože možnosti zaøízení pøekraèují
rámec tohoto èlánku, podrobné informace si mùžete najít na pøipravovaném webu www.mojeema.cz, kde najdete i
ukázkové video a další fotografie.

„Èeský
výrobek
pro èeského
motoristu.“
EMA je již v prodeji
a její cena byla stanovena
na pouhých 2 990,- Kè
vèetnì DPH!!!

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
PRAGUE security group, spol. s r. o.
Volutova 2519/8
150 00 Praha 5
www.security-group.cz

Èeská bezpeènostní agentura, a. s.
Orlí 542/27
602 00 Brno
www.ceskabezpecnostni.cz

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

Bezpeènostní služba FIDOS, s. r. o.
Lhota 27
252 41 Dolní Bøežany
www.fidos.cz

Torex Security, s. r. o.
Fialková 19
460 01 Liberec 1
www.torex-security.cz

AB Facility, a. s.
Kodaòská 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

ALWAS MATY security s. r. o.
Klírova 1919
148 00 Praha 4
www.bezpecnostni-agentura.cz

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 bezpeènostní služba, spol. s r. o.
Drtinova 467/2a
150 00 Praha 5
www.jkservice.cz

www.kpkbcr.cz
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Poèet krádeží automobilù neustále narùstá,
protože vìtšina majitelù zabezpeèení žádným zpùsobem neøeší. A vzhledem k ekonomické situaci se
není èemu divit. Lidé mnohdy nemají volné mnohatisícové èástky na zakoupení zabezpeèovacího zaøízení a potom další tisíce na jejich odbornou montáž.
Kradou se automobily u nákupních center, na benzinových pumpách, v ulicích mìst.

revoluèní
GSM alarm

A to by se mohlo již brzy zmìnit!
Èeská firma FLAJZAR, s.r.o., uvedla koncem ledna
2012 na trh nový, skuteènì revoluèní zabezpeèovací
GSM komunikátor (alarm) pro automobily – zaøízení s názvem EMA (Electronic Micro Alarm), které za velmi nízkou
cenu zabezpeèí libovolný vùz a nemá dosud ve svìtì
obdoby.
Geniální myšlenka spoèívá ve využití
„cigaretového“ palubního konektoru, který je souèástí
každého vozu. Miniaturní alarm EMA se do konektoru
jednoduše zasune, bìhem jízdy je dobíjen a po zaparkování a odpojení napájení z konektoru zaène vùz zcela automaticky hlídat. Obsahuje totiž v malém tìle nejen již
zmínìný konektor, ale i kompletní GSM komunikátor,
tøíosý akcelerometr, detekuje otøesy vozidla, rozbití skla,
prudký náraz do vozu (napøíklad pøi parkování na pøecpaných parkovištích u nákupních center), mùže detekovat neoprávnìné startování vozu a díky konektoru lze
k EMÌ pøipojit další pohybový externí senzor, zcela miniaturních rozmìrù, který navíc spolehlivì oznámí vstup neoprávnìné osoby do vozu. Øada možností a kombinací
pro zaruèení maximální odolnosti proti falešným poplachùm je øízena výkonným procesorem s øadou filtrovacích algoritmù.
A jak EMA funguje od zakoupení až po hlídání?
Popíšeme jeden z možných scénáøù používání, i když na
výbìr jejich nìkolik. Nicménì pro naprosté laiky je tento
nejjednodušší a nejpohodlnìjší – není tøeba vùbec nic
nastavovat. Prostì a jednoduše – po vybalení EMY z krabièky vložíte do držáku SIM kartu. Vložením SIM karty se
EMA aktivuje a pøihlásí ke GSM síti. Pak prozvoníte zaøízení ze svého mobilu a ono si vaše telefonní èíslo uloží coby
kontakt na osobu, která je oprávnìna alarm ovládat.
Takto je EMA nastavena v základním režimu, pøipravena
chránit váš vùz.
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Další, ponìkud nároènìjší možností
je nastavit EMU pomocí pøehledného programu pro PC – EMA config, který vám pomùže jednoduše nastaviti další funkce, doplnit další telefonní èísla, definovat odchodové a pøíchodové èasy, citlivost senzorù,
délku zvonìní, prozvonìní, texty SMS, úhel
naklonìní pøi detekci odtahu vozidla, intenzitu nebo vypnutí LED diod a jiné.
Jakmile je zaøízení EMA nastaveno,
vložíte je do konektoru 12V, který je dnes
souèástí snad každého automobilu. Z dùvodu nenápadnosti je pochopitelnì vhodné,
aby to byl konektor spíše v zadní èásti vozu,
vìtšinou bývá mezi sedadly nebo v zavazadlovém prostoru. Pokud chcete EMU skrýt
ještì lépe, mùžete si dokoupit prodlužovací
kabel, který ji umožní umístit tøeba pod
sedadlo.
Jakmile je EMA umístìna ve voze a je
nastaven automatický režim aktivace a deaktivace, vše již funguje samovolnì. Bìhem
jízdy je dobíjen vnitøní akumulátor. Když
zaparkujete, napøíklad pøed nákupním centrem, a vytáhnete klíèek zapalování, zaène
být odpoèítáván èas do aktivace senzorù.
Odpoèet si mùžete nastavit v potøebnì širokém rozsahu – tak, abyste mìli vždy dost

EMA
èasu na opuštìní vozu, popøípadì vyložení
zavazadel, nákladu apod.
Jakmile je odpoèet ukonèen, EMA se
zaktivuje a její senzory vùz hlídají. Mùžete si
nastavit automatické prozvonìní po aktivaci, které vám potvrdí, že je váš vùz zabezpeèen.
Pokud pak dojde k neoprávnìnému
násilnému vniknutí do vozu, a• už vylomením zámku, rozbitím skla, nebo i pouhým
otevøením dveøí, popøípadì k nárazu do vozidla nebo jeho odtahu – EMA vám odešle
SMS zprávu na váš mobilní telefon a ještì
vám mùže pro jistotu prozvonit.
Pokud pachatel vozem odjíždí, EMA
nabízí možnost sledovat trasu vozidla pomocí BTS bunìk GSM sítì. Zasláním pøíkazu
SLEDUJ vám potom oznamuje každou novou GSM buòku a tím ukazuje smìr a pøibližnou trasu vozidla. Navíc se tyto informace ukládají chronologicky do pamìti a pouhým zasláním pøíkazu TRASA obdržíte výpis
celé trasy vozidla. Kódy BTS bunìk jsou pak
vítaným pomocníkem pro policii pøi hledání vozidla.
V rušných mìstech je pomìrnì vysoká pravdìpodobnost falešných poplachù,
proto EMA obsahuje ještì takzvanou

„kombinovanou podmínku“. Pokud zaøízení
opatøíte jednoduchým a miniaturním pohybovým senzorem, jehož rozmìry jsou jen
20x25x14 mm, dojde k vyvolání alarmového volání a zaslání SMS až pøi kombinaci
otøesového senzoru a vniknutí do vozu. Vše
je pochopitelnì èasovì svázáno s možností
editace pomocí programu EMA config.
Využití malého pohybového senzoru, který
snadno umístitelný na libovolném místì ve
voze, napøíklad v pøední èásti vozu, má další
velkou výhodu – vlastní zaøízení EMA mùže
být zcela ukryto nìkde ve voze.
Deaktivace EMY mùže být provádìna
také automaticky. Jakmile pøijdete k vozu
a otevøete dveøe, je spuštìn èasovaè pøíchodu, který je opìt nastaven od jednotek
až po desítky vteøin. Bìhem té doby musíte
vložit klíèek do zapalování a EMU
deaktivovat.
Celý tento proces je provoznì bezplatný. EMA se aktivuje automaticky, bezplatnì vám prozvoní a po návratu se automaticky deaktivuje. Pokud nedojde k poplachu, neodesílá ani žádnou SMS.
Máte zde mnoho možností ovládání.
Mùžete vynechat automatické režimy a EMU ovládat prozvonìním z vašeho mobilu.
Stejnì tak mùžete zaøízení ovládat pomocí SMS. Mìnit
nastavení
lze velmi
jednoduše
a pøehlednì pomocí
programu
EMA config.
Ten je rozdìlen
na èást pro laiky a
èást pro odborníky.
Navíc jediným kliknutím lze
provést aktualizaci firmware z webu, protože EMA je živý projekt a podle požadavkù uživatelù budou do nìj dopisovány další funkce a vylepšení.
Že je EMA opatøena Li-ion akumulátorem, již zaznìlo, ale pro zaruèení spolehli-

vé èinnosti je do ní integrována funkce automatického dobíjení bìhem jízdy a øízení
spotøeby. Je sledován stav akumulátoru,
pøedpokládaná výdrž a v pravý èas EMA pøejde, vìtšinou po nìkolika hodinách od parkování, do režimu spánku. V nastavení si
mùžete povolit zaslání informaèní SMS
o pøechodu do spánku. V tomto režimu, kdy
je EMA odsí•ována, zhasnou LED a šetøí se
energie. Všechny senzory však zùstávají aktivní! Jakmile dojde k nežádoucímu dìní,
EMA se rychle zasí•uje a vyvolá poplach.
Po urèité dobì pak opìt pøechází do režimu
spánku.
EMA je projekt, který vznikl od zaèátku až do konce ve firmì FLAJZAR. Jedná se
tedy o 100% pùvodní èeský projekt. Poprvé
bylo zaøízení EMA pøedstaveno na prestižní
výbìrové pøehlídce nejnovìjších trendù
v oblasti zabezpeèovací techniky Prague
Fire & Security Days v záøí 2011 v Praze, kde
vyhrálo první cenu – získalo hlas všech porotcù z øad odborníkù, znalcù a novináøù.
EMA si klade za cíl nabídnout majiteli
bìžného automobilu efektivní, snadné
a cenovì snadno dostupné zabezpeèení vozu a tím pøispìt ke snížení kriminality nejen u nás v ÈR.
Nevyžaduje žádnou odbornou montáž, je miniaturní,
snadno pøenositelná z vozu do vozu,
prostì geniální.
Protože možnosti zaøízení pøekraèují
rámec tohoto èlánku, podrobné informace si mùžete najít na pøipravovaném webu www.mojeema.cz, kde najdete i
ukázkové video a další fotografie.

„Èeský
výrobek
pro èeského
motoristu.“
EMA je již v prodeji
a její cena byla stanovena
na pouhých 2 990,- Kè
vèetnì DPH!!!

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
PRAGUE security group, spol. s r. o.
Volutova 2519/8
150 00 Praha 5
www.security-group.cz

Èeská bezpeènostní agentura, a. s.
Orlí 542/27
602 00 Brno
www.ceskabezpecnostni.cz

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

Bezpeènostní služba FIDOS, s. r. o.
Lhota 27
252 41 Dolní Bøežany
www.fidos.cz

Torex Security, s. r. o.
Fialková 19
460 01 Liberec 1
www.torex-security.cz

AB Facility, a. s.
Kodaòská 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

ALWAS MATY security s. r. o.
Klírova 1919
148 00 Praha 4
www.bezpecnostni-agentura.cz

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 bezpeènostní služba, spol. s r. o.
Drtinova 467/2a
150 00 Praha 5
www.jkservice.cz

www.kpkbcr.cz
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PROFESNÍ
OBRANA
v prùmyslu komerèní bezpeènosti
Pojem profesní obrana je úzce spjat s pracovníky prùmyslu komerèní bezpeènosti (dále jen
PKB). S tìmi se v dnešní dobì setkáváme témìø na každém kroku. A• už v práci, v obchodních centrech, v obchodech, na sportovních utkáních, koncertech èi jinde. Vìøím, že každý minimálnì jednou za týden potká pracovníka PKB. A pøitom informace, které o nich kolují mezi veøejností, jsou velmi omezené, a• už se týkají jejich pravomocí, pracovní náplnì èi dalších záležitostí.
Nejvìtší problém spatøuji v tom, že se èasto zamìòují pojmy „profesní obrana“ a „sebeobrana“. Jejich základní rozdíl je v cíli a motivu. Pøi sebeobranì se snažíme
primárnì bránit sebe nebo své blízké, svoje zájmy a hodnoty. Motivem je naše bezpeèí nebo bezpeèí nìkoho blízkého. Pøi profesní obranì pracovník PKB brání zájmy
a hodnoty nìkoho jiného, zpravidla cizího. Hlavním motivem je finanèní ohodnocení, tedy mzda.
Nutno zdùraznit, že pravomoci pracovníka PKB
jsou prakticky totožné s pravomocemi bìžného obèana. I
on se musí øídit trestním zákoníkem, zejména § 28 o krajní nouzi a § 29 o nutné obranì, a stejnì jako každý bìžný
obèan má právo zadržet osobu, která byla pøistižena pøi
trestném èinu nebo bezprostøednì poté. Pøitom platí
podmínka, že zadrženou osobu musí neprodlenì pøedat
policejnímu orgánu. Nejasnosti jsou nìkdy v pøípadì prohlídky zadržené osoby – zde je nutno vìdìt, že zadrženou osobu mùže prohledat, ale jen v pøípadì podezøení,
že má u sebe zbraò, a pouze osobou stejného pohlaví.
Zobrazené grafy, které jsou výsledkem dotazníkové akce, ukazují, že veøejnost má o zadržení osoby strážným a o prohlídce zadrženého dosti rozdílné a namnoze
nesprávné pøedstavy. Dotazníkové akce se zúèastnilo
66 respondentù, mužù a žen ve vìku 15–41 let.
Rozdíl mezi èinností pracovníka PKB a sebeobranou bìžného obèana se zøetelnì projeví v konfliktních
situacích. Pracovník PKB, napø. strážný v obchodním centru, bude ve vìtšinì pøípadù øešit èiny proti interním normám (krádeže, pití alkoholu v prostorách obchodního
centra, špatnì parkující vozidla na parkovišti apod.).
Zatímco sebeobranu využijí obèané pøi krádežích, loupežích,obtìžování, pokusech o ublížení na zdraví apod.,
kdy jinou možnost ochrany nemají.
Øešení konfliktní situace z hlediska profesní obrany (napø. u bodyguardù, pøi pøepravì cenin, u strážných,
u detektivù v obchodì atd.) mùže mít rùzné formy,
aspekty a zpùsoby. Pokud se zamìøíme jenom na zpùsoby øešení z hlediska kontaktu, mùžeme rozdìlit øešení
konfliktní situace na bezkontaktní a kontaktní.
Bezkontaktní zpùsob se odvíjí zejména podle
gradování vzniklé situace. Pracovník PKB mùže využít následující varianty øešení:
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Kontaktní zpùsob mùžeme rozdìlit
na ochrannou a obrannou variantu.
Ochranná varianta pøedpokládá využití rùzných ochranných prvkù a prostøedkù, jako
jsou napø. rukavice, pøilba, vesty apod.
Obranná varianta je opìt závislá na gradování vzniklé situace, od èehož se odvíjí použití obranných prostøedkù a techniky,
zejména zbraní, z hlediska vzdálenosti
a úèinku (palná zbraò, obranný sprej, teleskopický obušek, kopy, údery apod.).
S pracovníky PKB se mùžeme setkávat každý den. Proto bychom mìli vìdìt,
za jakých okolností a jestli vùbec nás mohou prohledat, èi dokonce zadržet, abychom tak pøedcházeli nedorozumìním,
nebo dokonce nebezpeèným situacím. Dle
mého názoru pracovníci médií v souèasné
dobì bohužel spíše pøispívají ke zmatenosti
obèanù, k šíøení mýtù o této problematice
a k používání nesprávné terminologie
(napø. nutná sebeobrana), protože sami
èasto zamìòují a pletou si velmi dùležité
pojmy.
Dora Lapková, Zdenìk Maláník
Seznam literatury:
[1] LUKÁŠ, Ludìk a kolektiv. Bezpeènostní technologie, systémy a management I. Zlín: VeRBuM,
2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7.
[2] MALÁNÍK, Zdenìk. Hlavní vlivy pùsobící na øe-
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V pátek 24. 2. 2012 poøádala èeská
sekce Krav MagaGlobal (KMG) ve svých prostorách semináø pro èleny bezpeènostních
agentur, ochranek klubù a strážných.
Úèastníky semináøe pøivítali øeditel èeské sekce KMG Jakub
Otipka a izraelský instruktor Zeev Cohen,
který semináø vedl.
Zeev je druhý nejvyšší
pøedstavitel KMG teamu a zkušenosti se systémem Krav Maga má
již od roku 1989.
Nìkolik let sloužil u speciálních jednotek náZeev Cohen
moønictva izraelských
obranných sil a je zakladatelem Impact teamu, skupiny instruktorù
zodpovìdných za výuku KM v Izraeli. Pùsobí
jako instruktor pro ozbrojené složky (SWAT, Air

ANO, za urèitých podmínek
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Marshal), armádu, VIP ochranu a bezpeènostní
služby.
Semináø byl zamìøen na specifické problémy vyplývající z povahy èinnosti pracovníkù ostrahy majetku a osob. Jednalo se zejména
o zpùsoby pøedcházení konfliktù (deeskalace
napìtí), o øešení nejèastìjších krizových situací, jako jsou napø. obrana proti útokùm s bìžnými pøedmìty (rozbitými lahvemi, popelníky), o kontrolu a vyvádìní závadové osoby,
obranu proti více útoèníkùm èi øešení typických problémù u vstupu do klubu, u baru atd.
Úèastníci semináøe pracovali ve dvojicích i ve skupinkách, kdy mìli možnost trénovat práci ochranky samostatnì i v týmu. Aby se
výcvik co nejvíce pøiblížil reálné situaci, nacvièovaly se nìkteré techniky i za zhoršených svìtelných podmínek, jaké jsou napø. v klubech
nebo barech. Na závìr semináøe prozradil
Zeev nìkolik zajímavých informací k taktice
ochrany klubù, jistá doporuèení k zajištìní
ochrany a uvedl také nìkolik pøíkladù ze své
praxe.
Více informací o systému Krav Maga pøineseme v pøíštím èísle v rozhovoru s øeditelem
èeské sekce Krav MagaGlobal Jakubem
Otipkou.

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

Loomis Czech Republic a. s.
Podìbradská 186/56
198 21 Praha 9 - Hloubìtín

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

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

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

Petr Žák

Má strážný zadrženou osobu podrobit
osobní prohlídce?
foto KMG CZ

JINÉ
87%
- 21 -

Agentura Pancéø, s. r. o.

ZBRAÒ
13%
-3-

Jaké podmínky by to mìly být?

šení a výsledek situace profesní obrany. In:
Sborník 3. mezinárodní konference Bezpeènostní
technologie, systémy a management. Zlín:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta aplikované informatiky, 2011. ISBN 978-80-7454-111-7.
[3] SVOBODA, Jiøí. Problematika prohlídky zadržené osoby v podmínkách PKB. Zlín, 2011.
Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì.
Vedoucí práce Ing. Zdenìk Maláník, DCv.

… SEMINÁØ PRO PROVOZOVATELE
BEZPEÈNOSTNÍCH SLUŽEB
Ve ètvrtek 16. února 2012 se uskuteènil semináø na téma „Zmìny v zamìstnávání fyzických osob od 1. 1. 2012 (novela zákoníku práce a dalších souvisejících pøedpisù)
a odborná zpùsobilost zamìstnancù pro výkon fyzické ostrahy a postup pøi jejím nesplnìní“.
Semináø poøádala Komora podnikù komerèní bezpeènosti ÈR v prostorách Ústavu teorie a informace a automatizace AV ÈR (ÚTIA).
Zahájení se ujala tajemnice komory Kateøina
Poludová pøedstavením pøednášející
JUDr. Vìry Hrouzkové. V úvodu se paní doktorka vìnovala dùvodùm novely zákoníku práce
a pøehledu nejvýznamnìjších zmìn. Mezi nì
patøí zejména definice závislé práce a nelegální práce podle zákona o zamìstnanosti, jednoznaèná subsidiární pùsobnost obèanského zá-

JUDr. Vìra Hrouzková

koníku, nová koncepce a úprava neplatnosti
pracovnìprávních úkonù, úprava zkušební doby, doba trvání pracovního pomìru na dobu
urèitou, výpoèet odstupného, èerpání dovolené, odpovìdnost za škody, nové podmínky
u dohod konaných mimo pracovní pomìr atd.
Krátce bych zmínil poslednì zmiòované dohody konané mimo pracovní pomìr, konkrétnì

dohody o provedení práce (DoPP), které jsou mnoha zamìstnavateli v oboru ostrahy majetku a osob velmi èasto využívány. Od ledna 2012 je zamìstnavatel povinen DoPP uzavøít
pouze písemnì, jinak je neplatná. Rozsah práce nesmí být
vìtší než 300 hodin v kalendáøním roce. Pokud pøíjem z DoPP
pøesáhne v jednom mìsíci 10 000 Kè je zamìstnanec úèasten
nemocenského pojištìní. S tím také souvisí povinnost zamìstnavatele stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do
smìn, a to alespoò fiktivnì. Od dubna letošního roku se bude
muset u novì uzavíraných DoPP dokládat zdravotní zpùsobilost zamìstnance k práci, a to formou vstupní lékaøské prohlídky pøed vznikem pracovnìprávního vztahu. Tato právní
úprava je soustøedìna v zákonì è. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který nabývá úèinnosti dnem
1. dubna 2012. Uvedený právní pøedpis stanoví povinnost
provedení vstupní lékaøské prohlídky pøed vznikem pracovnìprávního vztahu, z toho tedy vyplývá, že i pøed uzavøením
DoPP.
Pøednášku doplnil svým pøíspìvkem viceprezident
KPKB ÈR Ing. Petr Hartman, který se zamìøil na aktuální problematiku odborné zpùsobilosti zamìstnancù vykonávajících èinnost ostrahy. Protože se blíží se termín, do kterého
musí všichni zamìstnanci vykonávající èinnost v tomto oboru doložit zkoušku odborné zpùsobilosti (1. 8. 2012), týkala
se pøednáška hlavnì možností a postupù vùèi zamìstnancùm v pøípadì nesplnìní této podmínky.

Petr Žák

www.kpkbcr.cz
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PROFESNÍ
OBRANA
v prùmyslu komerèní bezpeènosti
Pojem profesní obrana je úzce spjat s pracovníky prùmyslu komerèní bezpeènosti (dále jen
PKB). S tìmi se v dnešní dobì setkáváme témìø na každém kroku. A• už v práci, v obchodních centrech, v obchodech, na sportovních utkáních, koncertech èi jinde. Vìøím, že každý minimálnì jednou za týden potká pracovníka PKB. A pøitom informace, které o nich kolují mezi veøejností, jsou velmi omezené, a• už se týkají jejich pravomocí, pracovní náplnì èi dalších záležitostí.
Nejvìtší problém spatøuji v tom, že se èasto zamìòují pojmy „profesní obrana“ a „sebeobrana“. Jejich základní rozdíl je v cíli a motivu. Pøi sebeobranì se snažíme
primárnì bránit sebe nebo své blízké, svoje zájmy a hodnoty. Motivem je naše bezpeèí nebo bezpeèí nìkoho blízkého. Pøi profesní obranì pracovník PKB brání zájmy
a hodnoty nìkoho jiného, zpravidla cizího. Hlavním motivem je finanèní ohodnocení, tedy mzda.
Nutno zdùraznit, že pravomoci pracovníka PKB
jsou prakticky totožné s pravomocemi bìžného obèana. I
on se musí øídit trestním zákoníkem, zejména § 28 o krajní nouzi a § 29 o nutné obranì, a stejnì jako každý bìžný
obèan má právo zadržet osobu, která byla pøistižena pøi
trestném èinu nebo bezprostøednì poté. Pøitom platí
podmínka, že zadrženou osobu musí neprodlenì pøedat
policejnímu orgánu. Nejasnosti jsou nìkdy v pøípadì prohlídky zadržené osoby – zde je nutno vìdìt, že zadrženou osobu mùže prohledat, ale jen v pøípadì podezøení,
že má u sebe zbraò, a pouze osobou stejného pohlaví.
Zobrazené grafy, které jsou výsledkem dotazníkové akce, ukazují, že veøejnost má o zadržení osoby strážným a o prohlídce zadrženého dosti rozdílné a namnoze
nesprávné pøedstavy. Dotazníkové akce se zúèastnilo
66 respondentù, mužù a žen ve vìku 15–41 let.
Rozdíl mezi èinností pracovníka PKB a sebeobranou bìžného obèana se zøetelnì projeví v konfliktních
situacích. Pracovník PKB, napø. strážný v obchodním centru, bude ve vìtšinì pøípadù øešit èiny proti interním normám (krádeže, pití alkoholu v prostorách obchodního
centra, špatnì parkující vozidla na parkovišti apod.).
Zatímco sebeobranu využijí obèané pøi krádežích, loupežích,obtìžování, pokusech o ublížení na zdraví apod.,
kdy jinou možnost ochrany nemají.
Øešení konfliktní situace z hlediska profesní obrany (napø. u bodyguardù, pøi pøepravì cenin, u strážných,
u detektivù v obchodì atd.) mùže mít rùzné formy,
aspekty a zpùsoby. Pokud se zamìøíme jenom na zpùsoby øešení z hlediska kontaktu, mùžeme rozdìlit øešení
konfliktní situace na bezkontaktní a kontaktní.
Bezkontaktní zpùsob se odvíjí zejména podle
gradování vzniklé situace. Pracovník PKB mùže využít následující varianty øešení:
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Kontaktní zpùsob mùžeme rozdìlit
na ochrannou a obrannou variantu.
Ochranná varianta pøedpokládá využití rùzných ochranných prvkù a prostøedkù, jako
jsou napø. rukavice, pøilba, vesty apod.
Obranná varianta je opìt závislá na gradování vzniklé situace, od èehož se odvíjí použití obranných prostøedkù a techniky,
zejména zbraní, z hlediska vzdálenosti
a úèinku (palná zbraò, obranný sprej, teleskopický obušek, kopy, údery apod.).
S pracovníky PKB se mùžeme setkávat každý den. Proto bychom mìli vìdìt,
za jakých okolností a jestli vùbec nás mohou prohledat, èi dokonce zadržet, abychom tak pøedcházeli nedorozumìním,
nebo dokonce nebezpeèným situacím. Dle
mého názoru pracovníci médií v souèasné
dobì bohužel spíše pøispívají ke zmatenosti
obèanù, k šíøení mýtù o této problematice
a k používání nesprávné terminologie
(napø. nutná sebeobrana), protože sami
èasto zamìòují a pletou si velmi dùležité
pojmy.
Dora Lapková, Zdenìk Maláník
Seznam literatury:
[1] LUKÁŠ, Ludìk a kolektiv. Bezpeènostní technologie, systémy a management I. Zlín: VeRBuM,
2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7.
[2] MALÁNÍK, Zdenìk. Hlavní vlivy pùsobící na øe-
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V pátek 24. 2. 2012 poøádala èeská
sekce Krav MagaGlobal (KMG) ve svých prostorách semináø pro èleny bezpeènostních
agentur, ochranek klubù a strážných.
Úèastníky semináøe pøivítali øeditel èeské sekce KMG Jakub
Otipka a izraelský instruktor Zeev Cohen,
který semináø vedl.
Zeev je druhý nejvyšší
pøedstavitel KMG teamu a zkušenosti se systémem Krav Maga má
již od roku 1989.
Nìkolik let sloužil u speciálních jednotek náZeev Cohen
moønictva izraelských
obranných sil a je zakladatelem Impact teamu, skupiny instruktorù
zodpovìdných za výuku KM v Izraeli. Pùsobí
jako instruktor pro ozbrojené složky (SWAT, Air
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Marshal), armádu, VIP ochranu a bezpeènostní
služby.
Semináø byl zamìøen na specifické problémy vyplývající z povahy èinnosti pracovníkù ostrahy majetku a osob. Jednalo se zejména
o zpùsoby pøedcházení konfliktù (deeskalace
napìtí), o øešení nejèastìjších krizových situací, jako jsou napø. obrana proti útokùm s bìžnými pøedmìty (rozbitými lahvemi, popelníky), o kontrolu a vyvádìní závadové osoby,
obranu proti více útoèníkùm èi øešení typických problémù u vstupu do klubu, u baru atd.
Úèastníci semináøe pracovali ve dvojicích i ve skupinkách, kdy mìli možnost trénovat práci ochranky samostatnì i v týmu. Aby se
výcvik co nejvíce pøiblížil reálné situaci, nacvièovaly se nìkteré techniky i za zhoršených svìtelných podmínek, jaké jsou napø. v klubech
nebo barech. Na závìr semináøe prozradil
Zeev nìkolik zajímavých informací k taktice
ochrany klubù, jistá doporuèení k zajištìní
ochrany a uvedl také nìkolik pøíkladù ze své
praxe.
Více informací o systému Krav Maga pøineseme v pøíštím èísle v rozhovoru s øeditelem
èeské sekce Krav MagaGlobal Jakubem
Otipkou.
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Ve ètvrtek 16. února 2012 se uskuteènil semináø na téma „Zmìny v zamìstnávání fyzických osob od 1. 1. 2012 (novela zákoníku práce a dalších souvisejících pøedpisù)
a odborná zpùsobilost zamìstnancù pro výkon fyzické ostrahy a postup pøi jejím nesplnìní“.
Semináø poøádala Komora podnikù komerèní bezpeènosti ÈR v prostorách Ústavu teorie a informace a automatizace AV ÈR (ÚTIA).
Zahájení se ujala tajemnice komory Kateøina
Poludová pøedstavením pøednášející
JUDr. Vìry Hrouzkové. V úvodu se paní doktorka vìnovala dùvodùm novely zákoníku práce
a pøehledu nejvýznamnìjších zmìn. Mezi nì
patøí zejména definice závislé práce a nelegální práce podle zákona o zamìstnanosti, jednoznaèná subsidiární pùsobnost obèanského zá-
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koníku, nová koncepce a úprava neplatnosti
pracovnìprávních úkonù, úprava zkušební doby, doba trvání pracovního pomìru na dobu
urèitou, výpoèet odstupného, èerpání dovolené, odpovìdnost za škody, nové podmínky
u dohod konaných mimo pracovní pomìr atd.
Krátce bych zmínil poslednì zmiòované dohody konané mimo pracovní pomìr, konkrétnì

dohody o provedení práce (DoPP), které jsou mnoha zamìstnavateli v oboru ostrahy majetku a osob velmi èasto využívány. Od ledna 2012 je zamìstnavatel povinen DoPP uzavøít
pouze písemnì, jinak je neplatná. Rozsah práce nesmí být
vìtší než 300 hodin v kalendáøním roce. Pokud pøíjem z DoPP
pøesáhne v jednom mìsíci 10 000 Kè je zamìstnanec úèasten
nemocenského pojištìní. S tím také souvisí povinnost zamìstnavatele stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do
smìn, a to alespoò fiktivnì. Od dubna letošního roku se bude
muset u novì uzavíraných DoPP dokládat zdravotní zpùsobilost zamìstnance k práci, a to formou vstupní lékaøské prohlídky pøed vznikem pracovnìprávního vztahu. Tato právní
úprava je soustøedìna v zákonì è. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který nabývá úèinnosti dnem
1. dubna 2012. Uvedený právní pøedpis stanoví povinnost
provedení vstupní lékaøské prohlídky pøed vznikem pracovnìprávního vztahu, z toho tedy vyplývá, že i pøed uzavøením
DoPP.
Pøednášku doplnil svým pøíspìvkem viceprezident
KPKB ÈR Ing. Petr Hartman, který se zamìøil na aktuální problematiku odborné zpùsobilosti zamìstnancù vykonávajících èinnost ostrahy. Protože se blíží se termín, do kterého
musí všichni zamìstnanci vykonávající èinnost v tomto oboru doložit zkoušku odborné zpùsobilosti (1. 8. 2012), týkala
se pøednáška hlavnì možností a postupù vùèi zamìstnancùm v pøípadì nesplnìní této podmínky.

Petr Žák
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IX. BEZPEÈNOSTNÍ PLES MORAVY, SLEZSKA A ÈECH
tradièní setkání v Brnì
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Komora podnikù komerèní bezpeènosti brnìnského regionu uspoøádala v poøadí již devátý Bezpeènostní ples
Moravy, Slezska a Èech. Letošní roèník
se uskuteènil v nádherných prostorách
Spoleèenského centra Sýpka v areálu bývalého Panského dvora v mìstské èásti
Brno – Medlánky. Prezident brnìnské poboèky KPKB Petr Sehnal vìnoval se svým
pracovním štábem pøípravì plesu patøièný èas a úsilí, jejichž výsledkem byl bezchybný prùbìh celé noci – skvìlá nálada
všech úèastníkù a hostù, mimo jiné mediálních partnerù, dlouholetých pøíznivcù,
hlavních partnerù a sponzorù plesu.
Ke skvìlé atmosféøe nemalou mìrou pøispìl i bohatý spoleèenský program,
z nìhož jsme ètenáøùm pøipravili malou
fotografickou reportáž. Redakce našeho
èasopisu dìkuje za možnost být této jedineèné akci mediálním partnerem a tìší
se na pøípadné další pozvání.

foto Jaromír Kyncl

foto Jaromír Kyncl
Fakír ze skupiny In Flamenus pøedvedl strhující ohnivou podívanou.
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Prezident KPKB brnìnského regionu Petr Sehnal zahájil
IX. ROÈNÍK REPREZENTAÈNÍHO BEZPEÈNOSTNÍHO PLESU
Moravy, Slezska a Èech.

Slièná ROMANITA pøedvedla práci s lasem a kolty.

foto Jaromír Kyncl
Na snímku uprostøed Petr Sehnal se svým organizaèním
štábem a èleny poøadatelského týmu.

Hadí žena skupiny In Flamenus. (foto vlevo)
foto Petr Žák
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