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SUBDODÁVKY
V KOMERÈNÍ BEZPEÈNOSTI
Touto úvahou bych chtìl volnì navázat na èlánek„Trh soukromých bezpeènostních
služeb z pohledu cen a mezd“, uveøejnìný v èísle 1/2012 našeho èasopisu. V nìm jsem
rozebíral fakt, že trh komerèní bezpeènosti je v posledních letech degenerován spoleènostmi, které nabízejí svoje služby hluboce pod obvyklou cenu.
Vìtšinou jde o spoleènosti, které zamìstnávají výhradnì osoby se zdravotním
postižením a díky státním dotacím se jim
vyplatí nabízet služby za ceny i pod hranicí
minimální mzdy. Mimochodem, od napsání
pøedchozího èlánku se la•ka nejnižší nabídkové ceny, se kterou jsem se já osobnì
ve výbìrových øízeních setkal, posunula
na 45 Kè/h za jednoho strážného. V tomto
pøípadì již státní dotace dle mého názoru
neplní zamýšlený úèel, ale pouze umožòují
tìmto spoleènostem nièit trh a povìst pracovníkù bezpeènostních agentur.
Je sice chvályhodné, že postižený èlovìk má možnost získat zamìstnání, ale pokud je zaøazen na práci, kterou by mìl plnohodnotnì vykonávat pouze zdravý èlovìk,
pak buï invalidní dùchod nepotøebuje
a mìl by mu být odebrán, nebo ho jeho zamìstnavatel na takovou práci zaøadil s plným vìdomím, že zdravotní zpùsobilost
nesplòuje. Zkusíte-li zavolat do bezpeènostní agentury, která hledá zamìstnance,
vìtšinou jsou vám položeny dvì otázky:
1) Máte certifikát? 2) Jste invalidní? Pokud
na obì odpovíte ano, máte práci témìø jistou. Nikoho už dále nezajímají vaše zkušenosti, dovednosti nebo praxe – hlavnì že se
budou sypat dotace!
Èlovìk by si øekl, že firma postavená na
invalidních pracovnících nemùže v kvalitì
konkurovat firmì, která dbá na profesní
a zdravotní zpùsobilost svých zamìstnancù. Bohužel mùže, nebo• klienta vìtšinou
zajímá nejnižší nabídková cena. A pokud
firma vznikla novì a nemá dostateèné reference nebo objem zakázek, nevadí – nabídne se jako subdodavatel velké spoleènosti,
která ostatní podmínky nutné k úèasti
ve výbìrovém øízení splòuje.
Jak to dìlají?
Dostávají se ke mnì nabídky rùzných
fyzických osob èi právnických subjektù
s nabídkovými cenami zaèínajícími
od 60 Kè/h za jednoho strážného. Každý,
kdo umí trochu poèítat, ví, že s touto faktu-

raèní sazbou nemùže mít zamìstnance
v pracovním pomìru a pøitom neprodìlat.
Jak je to tedy možné?
Jednoduše. Jejich podnikání je založeno na invalidních zamìstnancích a dotacích, nebo na zamìstnancích zamìstnaných pøes dohodu o provedení práce a úsporách na odvodech státu. V úvahu pøipadá
nezøídka ještì i tøetí varianta, kdy zamìstnanci pracují bez pracovní smlouvy (dokonce i bez odborné zpùsobilosti) a jsou vypláceni„na èerno“.
Využívat tyto spoleènosti, èi ne?
Z mého úhlu pohledu je vhodné obrátit
se na subdodavatele v pøípadì jednorázové
èi krátkodobé akce, kdy spoleènost nemá
personální rezervy na zajištìní požadavku u
stávajícího klienta. Je nutné spoleènost peèlivì vybrat a zjistit si reference. Urèitì bych
nedoporuèoval jít do spolupráce se spoleèností, která své služby nabízí za podezøele
nízkou cenu. U seriózních a provìøených
spoleèností je to urèitì dobrá cesta k zajištìní nadstandardních nebo mimoøádných
akcí, nebo• tak je možné ušetøit èas i finanèní prostøedky.
Vrátím se ale zpìt ke spoleènostem,
které nabízejí zamìstnance za „velmi výhodných“ cenových podmínek. Proè si je
firmy najímají? Odpovìï je velmi jednoduchá – pro nízkou cenu. Díky spolupráci s takovou spoleèností si mohou dovolit jít
do výbìrových øízení za tak smìšné ceny,
za jaké by do nich samy nešly. A vydìlá
na tom jak spoleènost, která si dodavatele
najme, tak dodavatel sám. Odnese to bohužel klient, nebo• kvalita zamìstnancù najaté firmy zajisté nebude mít požadovanou
úroveò.
Problém nastává i pøi øízení dodavatelských zamìstnancù. Jejich motivace je velmi nízká, nebo• v mnoha pøípadech nedostávají ani minimální mzdu. To se samozøejmì projeví i na jejich pøístupu k pracovním
povinnostem. Bìžnì se stává, že zamìstnanec z dodavatelské firmy si z pøíkazù vedení

spoleènosti, pro kterou pracuje, nic nedìlá, protože ví,
že o práci nepøijde a maximálnì bude pøeøazen na jiný
objekt. Firma, která si najme jinou spoleènost, nemá na
její zamìstnance žádné páky, obì strany si sice mùžou
tyto záležitosti smluvnì ošetøit, ale problémy s konkrétními zamìstnanci to neøeší. Problémového zamìstnance
prostì pøestìhuje na jiný objekt, a dokud mu ho nevyhodí poslední klient,„korunky se sypou“ a pøibude„další mìsíc k dobru“.
Jaká však mùže být pøi takové fluktuaci kvalita zaškolení tìchto zamìstnancù? Dá se vùbec negativnímu chování takových zamìstnancù zabránit? Napadá mì spousta dalších otázek, které bych mohl položit a ze kterých mi
vždy vyjde, že je lepší zajiš•ovat ostrahu vlastními zamìstnanci. Všechno se ale odvíjí od nákladù – a pokud
chci kvalitu, musím na ni mít dostatek prostøedkù.
Závìr
Nechápu, jak mùže nìkdo podat nabídku na zajištìní ostrahy za 60 Kè/h na zamìstnance, je-li v podmínkách
zadávací dokumentace jasnì napsáno, že dodavatel musí výkon èinností zajiš•ovat výhradnì vlastními silami
a osobami zdravotnì a odbornì zpùsobilými?
Je jasné, že spoleènost, která takovou nabídku podá,
vìdomì lže. Spoléhá na to, že klient díky nízké cenì
„pøivøe oèi“, nebo že se na porušení podmínek smlouvy
nepøijde. Žádná zákonná úprava totiž rozmezí cen nenaøizuje a v pøípadì podání námitky na Úøad pro ochranu
hospodáøské soutìže pro podezøele nízkou nabídkovou
cenu vyzve úøad danou spoleènost ke zdùvodnìní a ta se
èasto obhájí využitím nástrojù aktivní politiky zamìstnanosti dle zákona è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti.
A jsme zpìt u invalidních pracovníkù. Jsou-li zdravotnì zpùsobilí tuto èinnost vykonávat, proè pobírají dùchody a jejich zamìstnavatelé státní dotace? Z mého
úhlu pohledu je na vinì legislativa, která toto umožòuje.
Mìli by se nad sebou zamyslet i klienti – kdyby totiž z jejich strany nebyla po spoleènostech, jež nabízejí
„pracovníky ostrahy pod cenou“, poptávka, nabídka by
také brzy zmizela. O výbìru dodavatele však bohužel vìtšinou rozhodují lidé, jejichž povìdomí o tom, co èinnost
ostrahy majetku a osob obnáší, je velmi nedostateèné
nebo zkreslené. Jejich jediným výbìrovým kritériem bývá cena a už nedomýšlejí negativní dùsledky, které mohou výbìrem nekvalitní spoleènosti pro zajištìní bezpeènostních služeb v budoucnu vzniknout.
Petr Žák

www.kpkbcr.cz
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VALNÁ HROMADA KPKB ÈR
výroèní setkání v Chodové Plané

Oficiální èást valné hromady byla zakonèena pracovním obìdem v restauraci, kterou majitelé
vybudovali v unikátní èásti skalního labyrintu. V pùvodních ležáckých sklepích ze 12. století,
tesaných v žulové skále, se nachází stylová restaurace s místy pro 260 hostù.
Exkurzi hostitelé ukonèili ochutnávkou
piva z „kouzelné“ kašny na jeho nádvoøí.

(jk) Letošní valná hromada Komory podnikù komerèní bezpeènosti ÈR se uskuteènila ve dnech
18.–19. øíjna 2012 v prostorách pøekrásného historického areálu rodinného pivovaru Chodovar
v Chodové Plané, na jehož objekty navazuje pivovarská zahrada se stylovým posezením pro 3 000 hostù.
Oficiální èást valné hromady probìhla v kamenné bu-

Pøed veèeøí a pøátelským posezením v restauraci Stará sladovna absolvovali
úèastníci valné hromady zajímavou prohlídku všech výrobních prostor pivovaru.

dovì, kterou do roku 1860 využíval pivovar k výrobì
a skladování sladu. Po nároèné rekonstrukci je její jedineèná architektura s navazující rozlehlou terasou
a výhledem na pivovar využívána pro prezentaci pivovaru, jeho historie i souèasné produkce výrobkù.

Úèastníky a hosty valné hromady pøivítal
Mgr. Miroslav Kovaøíèek, prezident KPKB ÈR. Po schválení
programu valné hromady, jehož jednotlivé body prezentoval viceprezident KPKB ÈR Ing. Petr Hartmann, uctili
všichni pøítomní minutou ticha památku letos zesnulého
èlena prezídia, pøedsedy dozorèí rady, kolegy a kamaráda Freda Formera. Následovala volba mandátové komise, do níž byli zvoleni Kateøina Poludová, DiS., Alois Beran
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Oficiální èást valné hromady zahájil
Mgr. Miroslav Kovaøíèek (na snímku uprostøed)
a na správnost jejího prùbìhu dohlížel
Ing. Petr Hartmann (na snímku vpravo).

O organizaèní stránku, komplexní realizaci
a spokojenost úèastníkù valné hromady
se i letos bezchybnì postarala
Kateøina Poludová, DiS., tajemnice KPKB ÈR.

a Martin Obdržálek. Zprávu o èinnosti komory pøednesl M. Kovaøíèek, zprávu o stavu
èlenské základny Kateøina Poludová, DiS.,
zprávu dozorèí rady Petr Žák a návrh programového zamìøení KPKB ÈR na další období pøedstavili PhDr. Michal Bavšenkov
a Martin Obdržálek. Potøebu zmìny èlenského pøíspìvkového øádu a jeho novelizaci

vysvìtlil pøítomným Ing. Petr Hartmann.
Pøed schválením návrhu usnesení vystoupili se svými pøíspìvky také hosté valné
hromady. Ing. M. Krutinová z Hospodáøské
komory ÈR seznámila pøítomné se zmìnami v oddìlení Autorizované osoby HK ÈR
a statistickými údaji o kvalifikaèních zkouškách pro výkon èinnosti fyzické ostrahy

Ing. V. Nepraš a Mgr. R. Zapletal
byli hosty letošní valné hromady KPKB ÈR.

Aktuální stav legislativní fáze pøípravy
zákona o SBS na jeho schválení popisoval
Mgr. I. Chauer, pracovník Odboru
bezpeènostní politiky Ministerstva vnitra ÈR.

a služeb soukromých detektivù v Èeské republice podle autorizujících orgánù. O postupu živnostenských úøadù pøi kontrolách
SBS v souvislosti s prokazováním odborné
zpùsobilosti u poskytovatelù koncesovaných živností bezpeènostních služeb referovala M. Machaèová, pracovnice Živnostenského úøadu v Tachovì. Informace o sta-

vu pøijetí zákona o soukromých bezpeènostních službách pøiblížil Ing. V. Nepraš
(AGA) a dále toto téma svými pøíspìvky
upøesnili Ing. I. Chauer a Mgr. M. Baèkovská,
hosté z Odboru bezpeènostní politiky
Ministerstva vnitra ÈR. Mgr. R. Zapletal vystoupil s návrhem na užší spolupráci mezi
Unií SBS ÈR a KPKB ÈR.

Následoval soutìžní program,
jehož souèástí byly pivní test, hod pivním táckem
na cíl, koulení dubových sudù a nechybìla
ani degustace piva. Vítìzové jednotlivých skupin
byli odmìnìni produkty pivovaru Chodovar.

www.kpkbcr.cz

4

VALNÁ HROMADA KPKB ÈR
výroèní setkání v Chodové Plané

Oficiální èást valné hromady byla zakonèena pracovním obìdem v restauraci, kterou majitelé
vybudovali v unikátní èásti skalního labyrintu. V pùvodních ležáckých sklepích ze 12. století,
tesaných v žulové skále, se nachází stylová restaurace s místy pro 260 hostù.
Exkurzi hostitelé ukonèili ochutnávkou
piva z „kouzelné“ kašny na jeho nádvoøí.

(jk) Letošní valná hromada Komory podnikù komerèní bezpeènosti ÈR se uskuteènila ve dnech
18.–19. øíjna 2012 v prostorách pøekrásného historického areálu rodinného pivovaru Chodovar
v Chodové Plané, na jehož objekty navazuje pivovarská zahrada se stylovým posezením pro 3 000 hostù.
Oficiální èást valné hromady probìhla v kamenné bu-

Pøed veèeøí a pøátelským posezením v restauraci Stará sladovna absolvovali
úèastníci valné hromady zajímavou prohlídku všech výrobních prostor pivovaru.

dovì, kterou do roku 1860 využíval pivovar k výrobì
a skladování sladu. Po nároèné rekonstrukci je její jedineèná architektura s navazující rozlehlou terasou
a výhledem na pivovar využívána pro prezentaci pivovaru, jeho historie i souèasné produkce výrobkù.

Úèastníky a hosty valné hromady pøivítal
Mgr. Miroslav Kovaøíèek, prezident KPKB ÈR. Po schválení
programu valné hromady, jehož jednotlivé body prezentoval viceprezident KPKB ÈR Ing. Petr Hartmann, uctili
všichni pøítomní minutou ticha památku letos zesnulého
èlena prezídia, pøedsedy dozorèí rady, kolegy a kamaráda Freda Formera. Následovala volba mandátové komise, do níž byli zvoleni Kateøina Poludová, DiS., Alois Beran

3

Oficiální èást valné hromady zahájil
Mgr. Miroslav Kovaøíèek (na snímku uprostøed)
a na správnost jejího prùbìhu dohlížel
Ing. Petr Hartmann (na snímku vpravo).

O organizaèní stránku, komplexní realizaci
a spokojenost úèastníkù valné hromady
se i letos bezchybnì postarala
Kateøina Poludová, DiS., tajemnice KPKB ÈR.

a Martin Obdržálek. Zprávu o èinnosti komory pøednesl M. Kovaøíèek, zprávu o stavu
èlenské základny Kateøina Poludová, DiS.,
zprávu dozorèí rady Petr Žák a návrh programového zamìøení KPKB ÈR na další období pøedstavili PhDr. Michal Bavšenkov
a Martin Obdržálek. Potøebu zmìny èlenského pøíspìvkového øádu a jeho novelizaci

vysvìtlil pøítomným Ing. Petr Hartmann.
Pøed schválením návrhu usnesení vystoupili se svými pøíspìvky také hosté valné
hromady. Ing. M. Krutinová z Hospodáøské
komory ÈR seznámila pøítomné se zmìnami v oddìlení Autorizované osoby HK ÈR
a statistickými údaji o kvalifikaèních zkouškách pro výkon èinnosti fyzické ostrahy

Ing. V. Nepraš a Mgr. R. Zapletal
byli hosty letošní valné hromady KPKB ÈR.

Aktuální stav legislativní fáze pøípravy
zákona o SBS na jeho schválení popisoval
Mgr. I. Chauer, pracovník Odboru
bezpeènostní politiky Ministerstva vnitra ÈR.

a služeb soukromých detektivù v Èeské republice podle autorizujících orgánù. O postupu živnostenských úøadù pøi kontrolách
SBS v souvislosti s prokazováním odborné
zpùsobilosti u poskytovatelù koncesovaných živností bezpeènostních služeb referovala M. Machaèová, pracovnice Živnostenského úøadu v Tachovì. Informace o sta-

vu pøijetí zákona o soukromých bezpeènostních službách pøiblížil Ing. V. Nepraš
(AGA) a dále toto téma svými pøíspìvky
upøesnili Ing. I. Chauer a Mgr. M. Baèkovská,
hosté z Odboru bezpeènostní politiky
Ministerstva vnitra ÈR. Mgr. R. Zapletal vystoupil s návrhem na užší spolupráci mezi
Unií SBS ÈR a KPKB ÈR.

Následoval soutìžní program,
jehož souèástí byly pivní test, hod pivním táckem
na cíl, koulení dubových sudù a nechybìla
ani degustace piva. Vítìzové jednotlivých skupin
byli odmìnìni produkty pivovaru Chodovar.

www.kpkbcr.cz

4

TÝDEN FACILITY

MANAGEMENTU
2012
letošní motto „Kde jsou hranice úspor…“
(jk) Záštitu nad již XII. roèníkem, který se uskuteènil ve 12. až 16. listopadu 2012 v Praze, opìtovnì
pøevzal pøedseda vlády Èeské republiky Petr Neèas.
Konferenci podpoøil také Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ÈR. Mezinárodní konference
se letos konala 13. 11. 2012 v prostorách City Tower
Aureole v Praze 4. O den døíve jí pøedcházela exkurze,
tentokráte do technického zázemí zajímavého objektu, jíž se stala energeticky úsporná administrativní budova Amazon Court v pražském Karlínì.

PRIVATIZACE
BEZPEÈNOSTI
Metropolitní univerzita Praha
(jk) V pátek 23. listopadu 2012 se v prostorách Metropolitní univerzity Praha uskuteènila v poøadí již ètvrtá výroèní expertní konference Centra bezpeènostních studií MUP.
Letošní roèník byl vìnován tématu„Privatizace bezpeènosti“.

Záštitu nad již XII. roèníkem Týdne Facility
managementu opìtovnì pøevzal
Petr Neèas, pøedseda vlády Èeské republiky.

John Hanion, specialista pro
oblast veøejné správy (Velká Británie)

Èeská poboèka mezinárodní asociace facility managementu IFMA (IFMA CZ) se svou èinností a zamìøením hlásí k èinnosti International Facility Management
Association. Hlavním cílem IFMA CZ je prosazování zásad
facility managementu do èinnosti subjektù podnikajících èi jinak pùsobících na území ÈR. Dalším klíèovým cílem asociace je rozvoj vzdìlávacích a popularizaèních
aktivit na poli facility managementu. Asociace se také
podílí na mezinárodních aktivitách celosvìtové asociace
IFMA. Èeská poboèka IFMA CZ pùsobí na èeském trhu od
roku 2000.
Pozvání poøadatelù pøijali Thomas Mitchel Jr., Pass
Chairman IFMA z USA, John Hanion a David Chisholm,
oba FM specialisté pro oblast veøejné správy UK z Velké
Británie, prof. Alexander Keith, pøedseda vzdìlávací sekce EuroFM, prezidentka Slovenské asociace FM doc. Viera
Somorová, Ing. arch. Karol Hederling, viceprezident
SAFM, a mnoho dalších významných hostù.
Dopolední spoleèný program konference moderoval Milan Adámek, zprávu o stavu facility managementu
a èeské poboèky asociace IFMA pøednesl Ing. Ondøej
Štrup a na téma facility management v USA hovoøil
Thomas Mitchel. Zpùsob realizace úspor ve veøejném
sektoru ve Velké Británii prezentovali John Hanion
a David Chisholm.
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Jak již avizovala pozvánka na konferenci, bezpeènost v Èeské republice je obecnì vìtšinou obèanù vnímána jako výhradní starost státu. V praxi však v èeském
prostøedí pokroèila privatizace bezpeènosti do té míry,
že poèet zamìstnancù soukromých bezpeènostních spoleèností pøesahuje poèet pøíslušníkù Policie Èeské republiky. Protože se zaèínají objevovat také první pokusy o založení èeských vojenských spoleèností, pøednášející vìnovali pozornost zahranièním zkušenostem a aktuálnímu vývoji v oblasti privatizace bezpeènosti v Èeské republice. K této problematice se vyjadøovali nejenom zástupci akademické sféry, prostor dostali také pracovníci
sféry veøejné (Ministerstva vnitra ÈR a Ministerstva obrany ÈR), majitelé soukromých bezpeènostních služeb pùsobících v ÈR a pøedstavitelé oborových sdružení.

Akademickému panelu è. 2 pøedsedal Mgr. Richard
Stojar, Ph.D. (Univerzita obrany Èeské republiky).
Jeho pøednáška se týkala privatizace bezpeènosti
a ozbrojeného násilí v konfliktech v prostoru bývalé
Jugoslávie a její vliv na rozvoj soukromého vojenského
sektoru ve svìtì.

Konferenci oficiálnì zahájil
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., Csc.,
rektor Metropolitní univerzity Praha.
Ing. Ondøej Štrup, místopøedseda
EuroFM, prezident IFMA CZ

doc. Viera Somorová,
prezidentka SAFM (SK)

Thomas Mitchel Jr., Pass
Chairman IFMA (USA)

David Chisholm, specialista pro oblast
veøejné správy (Velká Británie)

Pøíspìvek o soukromých bezpeènostních
službách z pohledu dobrovolnictví
v bezpeènostní oblasti pøednesl
Mgr. Oldøich Krulík, Ph.D. (Policejní
akademie Èeské republiky).

PhDr. Vendula Nedvìdická
(Metropolitní univerzita Praha) pøednášela
na téma využívání soukromých vojenských
a bezpeènostních spoleèností
nevládními organizacemi.

Hosty pøivítal a prvnímu akademickému panelu
pøedsedal doc. Mgr. Oldøich Bureš, M.A., Ph.D., vedoucí
katedry mezinárodních vztahù a evropských studií MUP
a vedoucí výzkumného Centra bezpeènostních studií
MUP. Ve své pøednášce hovoøil o soukromých bezpeènostních službách v ÈR z pohledu implikace pro zajiš•ování a vnímání bezpeènosti.

Za Asociaci soukromých bezpeènostních
služeb vystoupil JUDr. Jiøí Kameník.
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sféry veøejné (Ministerstva vnitra ÈR a Ministerstva obrany ÈR), majitelé soukromých bezpeènostních služeb pùsobících v ÈR a pøedstavitelé oborových sdružení.

Akademickému panelu è. 2 pøedsedal Mgr. Richard
Stojar, Ph.D. (Univerzita obrany Èeské republiky).
Jeho pøednáška se týkala privatizace bezpeènosti
a ozbrojeného násilí v konfliktech v prostoru bývalé
Jugoslávie a její vliv na rozvoj soukromého vojenského
sektoru ve svìtì.

Konferenci oficiálnì zahájil
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., Csc.,
rektor Metropolitní univerzity Praha.
Ing. Ondøej Štrup, místopøedseda
EuroFM, prezident IFMA CZ

doc. Viera Somorová,
prezidentka SAFM (SK)

Thomas Mitchel Jr., Pass
Chairman IFMA (USA)

David Chisholm, specialista pro oblast
veøejné správy (Velká Británie)

Pøíspìvek o soukromých bezpeènostních
službách z pohledu dobrovolnictví
v bezpeènostní oblasti pøednesl
Mgr. Oldøich Krulík, Ph.D. (Policejní
akademie Èeské republiky).

PhDr. Vendula Nedvìdická
(Metropolitní univerzita Praha) pøednášela
na téma využívání soukromých vojenských
a bezpeènostních spoleèností
nevládními organizacemi.

Hosty pøivítal a prvnímu akademickému panelu
pøedsedal doc. Mgr. Oldøich Bureš, M.A., Ph.D., vedoucí
katedry mezinárodních vztahù a evropských studií MUP
a vedoucí výzkumného Centra bezpeènostních studií
MUP. Ve své pøednášce hovoøil o soukromých bezpeènostních službách v ÈR z pohledu implikace pro zajiš•ování a vnímání bezpeènosti.

Za Asociaci soukromých bezpeènostních
služeb vystoupil JUDr. Jiøí Kameník.
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KAMEROVÉprávníSYSTÉMY
režim

FM AWARDS
2012
výherci cen
Cenu Projekt roku pøevzal z rukou Pavla Novotného
(ATALIAN CZ, s. r. o.) Antonín Dillenz (AB Facility, a. s.,
na snímku vpravo).

(jk) Èeská poboèka mezinárodní asociace facility managementu (IFMA CZ)
udìlila dne 13. listopadu 2012 v Kaiserštejnském paláci prestižní ceny FM
Awards 2012, které jsou každoroènì vyhlašovány v rámci akce Týden facility managementu, a to v kategorii projekt
roku, studentská práce roku, odborná
práce roku, zvláštní cena poroty FM
AWARDS a zvláštní cena pøedstavenstva
asociace IFMA CZ.
PROJEKT ROKU
Ocenìní v této kategorii získala spoleènost AB Facility, a. s., za projekt
„Technický facility management nevýrobních technologií automobilky
Hyundai se zamìøením na bezporuchový provoz“.
Spoleènost AB Facility, a. s., navrhla
a následnì obhájila ve výbìrovém øízení
koncepci integrovaného facility managementu. Jde o nový koncept uceleného balíku služeb se zamìøením na maximalizaci
predikce závad k zajištìní vysoké spolehlivosti obsluhovaných zaøízení pro nepøetržitou kontinuitu výrobního procesu.

Cenu pøedával autorce projektu Pavlínì Hajnové (Centers Publishing, s. r. o.) prof. Alexander Keith, pøedseda
sekce výzkumu EURO FM.

Mgr. Adam Kuèera (na snímku vlevo) pøevzal vítìznou
cenu z rukou pana Arnošta Wagnera, zástupce hlavního mediálního partnera pro rok 2012 (spoleènost
WPremium event, s. r. o., èasopis Facility Manager).

7

ODBORNÁ PRÁCE ROKU
Cenu v kategorii Odborná práce
roku obdržela spoleènost Centers
Publishing, s. r. o., a to za publikaci
„OFFICE BOOK“.
ÈR i SR mají v podobì publikace OFFICE
BOOK svìtový unikát. Kniha nabízí kompletní pøehled existujících i reálnì plánovaných kanceláøských objektù, prùmyslových
a logistických parkù na území Èeské
a Slovenské republiky. Statistické pøehledy
jsou seøazeny podle krajù a mìst. Kniha je
rozdìlena do tøí kapitol. První je vìnována
spoleènostem, druhá kanceláøským budovám a tøetí logistice a prùmyslu. Každá kapitola je uvedena pøehledem stávajících i plánovaných objektù. Hlavní objekty jsou pøedstaveny na samostatných kartách. Publikace OFFICE BOOK je zdarma dostupná široké odborné veøejnosti. Od ledna 2013 bude
spuštìna verze tištìných map, tabulek a textù v podobì interaktivní databáze.

V PRAXI z pohledu zásad ochrany

STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU
V této kategorii vyhrála studentská
práce „Komplexní zpracování událostí
v systémech pro správu budov“.
Vítìzná práce Mgr. Adama Kuèery navrhuje využití techniky Complex Event
Processing pro BMS. Popisuje techniky pro
práci s daty z rozsáhlého BMS – výbìr, filtrování a agregaci dat na základì významu mìøených hodnot. Souèástí práce je implementace systému, který umožòuje v reálném èase provádìt výpoèty nad daty
z kampusu MU.

Cenu pøedával RNDr. Petru Glosovi (vpravo) z Masarykovy univerzity pan Thomas
Mitchel, Jr., Pass Chairman IFMA (USA).

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY FM AWARDS
Zvláštní cena poroty byla v letošním
roce udìlena RNDr. Petru Glosovi
z Masarykovy univerzity Brno.
Tento pedagogický a vìdecký pracovník je nositelem snahy a programového øešení, které spadá do jeho kompetencí v rámci lokalizace, evidence a dynamického dohledu aktivních prvkù poèítaèové sítì univerzity na celém území mìsta Brna. K tomuto základnímu cíli IT se postupnì pøidaly
podobné cíle pro technologická zaøízení
umístìná v budovách a koneènì i systém
jejich øízení. Mix všech tìchto cílù zajiš•uje
univerzita vlastním systémem založeným
nad vývojem v ESRI GIS a CAFM systémem
ARCHIBUS.
MIMOØÁDNÁ CENA PØEDSTAVENSTVA
ASOCIACE IFMA CZ
Mimoøádná cena byla udìlena
Ing. Drahomíøe Pourové za mimoøádné
úsilí pøi prosazování první ucelené odborné výuky oboru Facility management v ÈR.
Ing. Drahomíra Pourová se zasloužila
o vznik prvního uceleného vyššího odborného vzdìlání v oboru Facility managementu u nás. Díky jejímu úsilí otevøela Vyšší
odborná škola a Obchodní akademie
Chotìboø od letošního školního roku tøíletý
studijní obor Facility management, jehož
absolventi získají titul diplomovaný specialista (DiS.).
Zdroj: Petra Gütterová,
Tisková zpráva IFMA CZ, 2012

Cenu pøedával Ing. Drahomíøe Pourové
(na snímku uprostøed) Ing. Ondøej Štrup,
prezident asociace IFMA CZ.
Odborná porota letošního roèníku
rozhodovala ve složení
pøedseda poroty
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.,
vedoucí katedry technologie staveb,
Fakulta stavební, ÈVUT v Praze
èlenové poroty
doc. Ing. Viera Somorová, Ph.D.,
Stavebná fakulta, STU Bratislava,
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.,
Katedra ekonomiky a øízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ÈVUT v Praze,
Mgr. Otakar Martinec, advokát,
Weinhold Legal, v. o. s.,
Mgr. Vojtìch Bernard, MBA,
výrobní øeditel, TESCO SW, a. s.

Veškeré postupy týkající se zpracování osobních údajù musí být v souladu
se zásadami ochrany osobních údajù uvedenými zejména v Úmluvì o ochranì
osob se zøetelem na automatizované
zpracování osobních dat a ve Smìrnici
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochranì jednotlivcù v souvislosti se
zpracováním osobních údajù a o volném
pohybu tìchto údajù, jak jsou ostatnì
promítnuty i v nejširší obecné podobì
do zákona è. 101/2000 Sb. K zvláštním
ustanovením, jež urèují postupy pøi využívání audiovizuálních systémù, patøí:
zákon è. 273/2008 Sb., o Policii Èeské republiky
§
oprávnìní Policie Èeské republiky k poøizování zvukových, obrazových nebo
jiných záznamù (§ 62)
zákon è. 553/1991 Sb., o obecní policii
§
oprávnìní obecní policie k poøizování
zvukových, obrazových nebo jiných záznamù (§ 24b)
zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce
§
zákaz podrobovat zamìstnance otevøenému nebo skrytému sledování bez závažného dùvodu spoèívajícího ve zvláštní povaze èinnosti zamìstnavatele
(§ 316, odst. 2 a 3)
zákon è. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpeèovací detence a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù
§
oprávnìní trvale sledovat chovance s využitím kamerového systému (§ 35, odst. 4)
§
kontrola chovance, vùèi nìmuž byly omezovací prostøedky použity po delší dobu,
s využitím kamerového systému (§ 37,
odst. 5)
zákon è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zákonù
§
audiovizuální systémy, možnosti jejich
využití (§ 15)
zákon è. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách
§
povinnost kasina být vybaveno monitorovacím zaøízením, podmínky provozu
tohoto zaøízení (§ 37)

Zajímavá publikace k tématu
KAMEROVÉ SYSTÉMY V PRAXI – právní režim z pohledu ochrany osobních údajù a ochrany osobnosti
Autoøi: JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janeèková,
Nakladatelství LINDE Praha, a.s., Praha 2011, 240 s.

Anotace
Publikace je zamìøena na otázku nasazení kamerových systémù, nikoli však z pohledu technického,
ale právního. Kamerové systémy, obzvláštì kamerové
systémy se záznamem, jsou z hlediska práva na ochranu
soukromí vždy invazivní a záleží jen na tom, jak,
kde a kým mají èi mohou být použity. Publikace má za cíl
poskytnout základní ucelenìjší pohled na právní režim
provozování kamerových systémù pøi jejich využívání
v rùzných oblastech a rùznými subjekty, jak z oboru práva veøejného, tak i soukromého. Vìnuje se nejen základním právním otázkám, ale na základì uvádìných pøíkladù z praxe, literatury a také již existující judikatury mùže
být vhodným prostøedkem k seznámení s limity,
které souèasná právní úprava staví pøed každého,
kdo hodlá kamerový systém, a zejména kamerový systém se záznamem, provozovat. Mìla by tak pomoci eliminovat rizika všech subjektù, jejichž zámìrem je zøídit
kamerový systém. Kamerové systémy musí být zøizovány
v souladu s právním øádem, pøedevším nesmí zasahovat
do ústavních práv sledovaných osob.

www.kpkbcr.cz
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Publishing, s. r. o., a to za publikaci
„OFFICE BOOK“.
ÈR i SR mají v podobì publikace OFFICE
BOOK svìtový unikát. Kniha nabízí kompletní pøehled existujících i reálnì plánovaných kanceláøských objektù, prùmyslových
a logistických parkù na území Èeské
a Slovenské republiky. Statistické pøehledy
jsou seøazeny podle krajù a mìst. Kniha je
rozdìlena do tøí kapitol. První je vìnována
spoleènostem, druhá kanceláøským budovám a tøetí logistice a prùmyslu. Každá kapitola je uvedena pøehledem stávajících i plánovaných objektù. Hlavní objekty jsou pøedstaveny na samostatných kartách. Publikace OFFICE BOOK je zdarma dostupná široké odborné veøejnosti. Od ledna 2013 bude
spuštìna verze tištìných map, tabulek a textù v podobì interaktivní databáze.

V PRAXI z pohledu zásad ochrany

STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU
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Processing pro BMS. Popisuje techniky pro
práci s daty z rozsáhlého BMS – výbìr, filtrování a agregaci dat na základì významu mìøených hodnot. Souèástí práce je implementace systému, který umožòuje v reálném èase provádìt výpoèty nad daty
z kampusu MU.

Cenu pøedával RNDr. Petru Glosovi (vpravo) z Masarykovy univerzity pan Thomas
Mitchel, Jr., Pass Chairman IFMA (USA).

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY FM AWARDS
Zvláštní cena poroty byla v letošním
roce udìlena RNDr. Petru Glosovi
z Masarykovy univerzity Brno.
Tento pedagogický a vìdecký pracovník je nositelem snahy a programového øešení, které spadá do jeho kompetencí v rámci lokalizace, evidence a dynamického dohledu aktivních prvkù poèítaèové sítì univerzity na celém území mìsta Brna. K tomuto základnímu cíli IT se postupnì pøidaly
podobné cíle pro technologická zaøízení
umístìná v budovách a koneènì i systém
jejich øízení. Mix všech tìchto cílù zajiš•uje
univerzita vlastním systémem založeným
nad vývojem v ESRI GIS a CAFM systémem
ARCHIBUS.
MIMOØÁDNÁ CENA PØEDSTAVENSTVA
ASOCIACE IFMA CZ
Mimoøádná cena byla udìlena
Ing. Drahomíøe Pourové za mimoøádné
úsilí pøi prosazování první ucelené odborné výuky oboru Facility management v ÈR.
Ing. Drahomíra Pourová se zasloužila
o vznik prvního uceleného vyššího odborného vzdìlání v oboru Facility managementu u nás. Díky jejímu úsilí otevøela Vyšší
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studijní obor Facility management, jehož
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Cenu pøedával Ing. Drahomíøe Pourové
(na snímku uprostøed) Ing. Ondøej Štrup,
prezident asociace IFMA CZ.
Odborná porota letošního roèníku
rozhodovala ve složení
pøedseda poroty
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.,
vedoucí katedry technologie staveb,
Fakulta stavební, ÈVUT v Praze
èlenové poroty
doc. Ing. Viera Somorová, Ph.D.,
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Mgr. Otakar Martinec, advokát,
Weinhold Legal, v. o. s.,
Mgr. Vojtìch Bernard, MBA,
výrobní øeditel, TESCO SW, a. s.

Veškeré postupy týkající se zpracování osobních údajù musí být v souladu
se zásadami ochrany osobních údajù uvedenými zejména v Úmluvì o ochranì
osob se zøetelem na automatizované
zpracování osobních dat a ve Smìrnici
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochranì jednotlivcù v souvislosti se
zpracováním osobních údajù a o volném
pohybu tìchto údajù, jak jsou ostatnì
promítnuty i v nejširší obecné podobì
do zákona è. 101/2000 Sb. K zvláštním
ustanovením, jež urèují postupy pøi využívání audiovizuálních systémù, patøí:
zákon è. 273/2008 Sb., o Policii Èeské republiky
§
oprávnìní Policie Èeské republiky k poøizování zvukových, obrazových nebo
jiných záznamù (§ 62)
zákon è. 553/1991 Sb., o obecní policii
§
oprávnìní obecní policie k poøizování
zvukových, obrazových nebo jiných záznamù (§ 24b)
zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce
§
zákaz podrobovat zamìstnance otevøenému nebo skrytému sledování bez závažného dùvodu spoèívajícího ve zvláštní povaze èinnosti zamìstnavatele
(§ 316, odst. 2 a 3)
zákon è. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpeèovací detence a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù
§
oprávnìní trvale sledovat chovance s využitím kamerového systému (§ 35, odst. 4)
§
kontrola chovance, vùèi nìmuž byly omezovací prostøedky použity po delší dobu,
s využitím kamerového systému (§ 37,
odst. 5)
zákon è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zákonù
§
audiovizuální systémy, možnosti jejich
využití (§ 15)
zákon è. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách
§
povinnost kasina být vybaveno monitorovacím zaøízením, podmínky provozu
tohoto zaøízení (§ 37)

Zajímavá publikace k tématu
KAMEROVÉ SYSTÉMY V PRAXI – právní režim z pohledu ochrany osobních údajù a ochrany osobnosti
Autoøi: JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janeèková,
Nakladatelství LINDE Praha, a.s., Praha 2011, 240 s.

Anotace
Publikace je zamìøena na otázku nasazení kamerových systémù, nikoli však z pohledu technického,
ale právního. Kamerové systémy, obzvláštì kamerové
systémy se záznamem, jsou z hlediska práva na ochranu
soukromí vždy invazivní a záleží jen na tom, jak,
kde a kým mají èi mohou být použity. Publikace má za cíl
poskytnout základní ucelenìjší pohled na právní režim
provozování kamerových systémù pøi jejich využívání
v rùzných oblastech a rùznými subjekty, jak z oboru práva veøejného, tak i soukromého. Vìnuje se nejen základním právním otázkám, ale na základì uvádìných pøíkladù z praxe, literatury a také již existující judikatury mùže
být vhodným prostøedkem k seznámení s limity,
které souèasná právní úprava staví pøed každého,
kdo hodlá kamerový systém, a zejména kamerový systém se záznamem, provozovat. Mìla by tak pomoci eliminovat rizika všech subjektù, jejichž zámìrem je zøídit
kamerový systém. Kamerové systémy musí být zøizovány
v souladu s právním øádem, pøedevším nesmí zasahovat
do ústavních práv sledovaných osob.
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... STØELECKÉ ZÁVODY
KPKB ÈR V KVÌTNICI
Dne 27. záøí 2012 se na støelnici
v Kvìtnici již tradiènì uskuteènily støelecké
závody O pohár prezidenta KPKB ÈR.
Soutìže se mohli zúèastnit zástupci èlenských firem a jejich hosté. Soutìžilo se
ve ètyøech kategoriích – øadoví strážní, ženy
a muži, družstva a hosté. Soutìž probíhala
ve dvou disciplínách – pudová støelba
a støelba open. Celkovì se støeleb zúèastni-

Projekt momentálnì probíhá v mìstech Dìèín,
Havíøov, Chomutov, Karviná, Kutná Hora, Litvínov, Most,
Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov – v krajích Ústeckém,
Støedoèeském a Moravskoslezském.
Cílem projektu„Asistent prevence kriminality“ je snížení poètu spáchaných trestných èinù i pøestupkù (protiprávního jednání obecnì) v sociálnì vylouèené lokalitì,
zajištìní vymahatelnosti práva, prevence sousedských
sporù, bagatelní a latentní protiprávní èinnosti, kterou
Policie ÈR a obecní policie v rámci sociálnì vylouèených
lokalit obtížnì øeší. Projekt by mìl souèasnì pøispìt
ke zmìnì negativního pohledu majoritní spoleènosti
na osoby sociálnì vylouèené.
V rámci projektu budou pracovat ve vybraných sociálnì vylouèených lokalitách vyškolení asistenti prevence
kriminality. Díky dobré znalosti místní komunity budou
pomáhat obecní policii s udržováním veøejného poøádku
a se zvyšováním pocitu bezpeèí obèanù. Asistent prevence kriminality je zamìstnancem samosprávy zaøazeným v obecní policii ve smyslu zákona è. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

pinu asistentù prevence kriminality, a to na dobu
24 mìsícù
?
poskytnuto vstupní a prùbìžné vzdìlávání, individuál-

?
dohled nad veøejným poøádkem a øešení zá-

ní poradenství pøi hledání pracovního uplatnìní, individuální plánování, poskytnuta podpora mentorù z øad
obecní èi mìstské policie

ležitostí souvisejících s narušováním obèanského soužití
?
pravidelný kontakt s problémovými jedinci,
resp. celými rodinami, øešení vzniklých sporù, poskytování základních rad pøi øešení problémù (zadluženost apod.)
?
dohled nad bezpeèností dìtí v blízkosti základní školy v lokalitì (potlaèování projevù
šikany, fyzického a verbálního napadání,
kouøení dìtí)

?
vytváøena metodika, která bude po ukonèení projektu

šíøena mezi samosprávy, jež projeví zájem na zlepšení
situace v oblasti motivace, zamìstnanosti a zvýšení
bezpeèí obyvatel sociálnì vylouèených lokalit
?
poskytnuta pomoc nalézt trvalé zamìstnání pro mini-

málnì 20 % úèastníkù projektu
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v okolí školy v ranních hodinách pøi pøíchodu
dìtí do školy a v odpoledních hodinách pøi
jejich odchodu
?
kontrola okolí barù a heren, jejich návštìvy
za úèelem zjištìní pøítomnosti osob pod stanovenou vìkovou hranicí nebo mladistvých
a nezletilých pod vlivem alkoholu, pøípadnì
alkohol konzumujících
?
omezení osobní svobody pachatele pøistiženého bezprostøednì po spáchání trestného
èinu (do pøíjezdu Policie ÈR)
?
hlášení zjištìných problémù nadøízenému
?
asistence pøi øešení dalších sociálních problémù lokality dle aktuální bezpeènostní
situace ve mìstì
?
spolupráce s pøíslušným odborem sociálních
vìcí, s terénním sociálním pracovníkem
a nestátními neziskovými organizacemi,
s romským poradcem a asistentem, protidrogovým poradcem, manažerem prevence
kriminality, obèanskou poradnou apod.

Kateøina Poludová, DiS
Více informací na
http://www.mvcr.cz/clanek/
asistent-prevence-kriminality.aspx

Ulrychova 37
624 00 Brno
www.navos.cz

ABAS IPS Management s. r. o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
www.abasco.cz

MARTIN TVRDÝ
Veletržní 825/65
170 00 Praha 7

ANIM plus – RS, s. r. o.

PRIMM bezpeènostní služba s. r. o.

A ještì navštívíme…
?
dohled nad bezpeèností silnièního provozu

SECURITY NAVOS, s. r. o.

Areál TJ MEZ, 775 01
Vsetín – Ohrada
www.anim.cz

Asistenti prevence kriminality již úspìšnì pracují napøíklad v ostravské lokalitì Sirotèí.

Asistent prevence kriminality v NSP
Pracovní pozice Asistent prevence kriminality byla Sektorovou radou Národní
soustavy povolání pro Veøejnou správu
schválena a stala se souèástí Katalogu povolání Národní soustavy povolání. Odborný
smìr této typové pozice je koncipován pro
územnì samosprávní celky s cílem podílet
se na prevenci kriminality v obci a zajištìní
veøejného poøádku pod vedením pracovníkù obecní policie, pøispívat k ochranì a bezpeènosti osob a majetku a provádìt dohled
nad dodržováním èistoty na veøejných prostranstvích v obci.
Pracovní èinnosti

Facility and Property Agency, a. s.
Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6
www.fpag.cz

Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
www.primm.cz

…EVROPSKOU KONFERENCI
FACILITY MANAGEMENTU
(jk) V kvìtnu od 22. do 24. se Praha stane hlavním mìstem evropského FM.
Asociace IFMA CZ byla poctìna možností
zúèastnit se aktivnì na uspoøádání celoevropské konference Facility managementu
v roce 2013. Tato èest je výsledkem uznání
aktivní práce vedení èeské asociace FM
a zejména toho, jak je vnímána v Evropì
i na celosvìtové úrovni. Je to také výsledkem mezinárodního uznání èinnosti
Ing. Ondøeje Štrupa, prezidenta IFMA CZ.
Poslední Evropská konference v Kodani byla hodnocena jako jedna z nejúspìšnìjších.
K úspìchu dánským pøátelùm blahopøejeme, ale zároveò jim vzkazujeme, že se pøièiníme, aby se Praha stala nejménì stejnì
úspìšným hostitelským mìstem a aby i celá
FM komunita akci hodnotila jako zdaøilou.
Odborné konference jsou nejenom místem
k výmìnì zkušeností napøíè Evropou,
ale také místem setkávání pøátel a jejich rodinných pøíslušníkù. Setkávání odborníkù
pøinášejí k pøekonávání hranic mezi jednotlivými evropskými zemìmi a navázání pøátelství nezanedbatelnou úlohu, která je platná, bez ohledu na politické krize.

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

Ing. Ondøej Štrup,
místopøedseda EuroFM
a prezident IFMA CZ

SCHWARZ s. r. o.
SC HWARZ

Mariánská 355
261 00 Pøíbram
www.schwarzpb.com

IT

?
vytvoøeno 50 nových pracovních míst pro cílovou sku-

lo dvanáct tøíèlenných družstev a devìt hostù. Úèastníci si vyzkoušeli také støelbu z paintballových pušek nebo mìli možnost projet se na terénních dvoukolkách Segway.
Výsledky:
Muži:
1. Jan Zahálka
2. Martin Pekárek
3. Jan Mináø
Ženy:
1. Vìra Ševèíková
2. Lenka Antošková
3. Mária Kostrová
Družstva:
1. Loomis
2. ÈBA
3. Wakkenhat
Jednotlivci:
1. Pavel Dadák
2. Tomáš Beran
3. Jiøí Nekováø

UR

V rámci projektu je

ZAJÍMAVÝCH AKCÍ

S EC

Cílová skupina asistentù prevence kriminality bude
zamìstnána u obecní èi mìstské policie. Po ukonèení projektu se mohou úèastníci projektu díky svým zkušenostem v oblasti prevence kriminality dobøe uplatnit na rùzných pozicích u soukromých bezpeènostních služeb.

Navštívili jsme …

SIMACEK FACILITY CZ spol. s r. o.
Trnkova 34
628 00 Brno
www.simacek.cz

CE

asistent prevence kriminality

KALENDÁRIUM

VI

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
ÈR realizuje v reakci na prohlubování bezpeènostních problémù v sociálnì vylouèených lokalitách
a na základì dobrých zkušeností z pilotnì ovìøovaných samospráv v rámci individuální výzvy OP LZZ
(operaèní program lidské zdroje a zamìstnanost) projekt „Asistent prevence kriminality“. Projekt byl
schválen a podpoøen z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR (ESF) ve výši 37, 7 mil. Kè. V jeho
rámci je od 1. 7. 2012 po dobu dvou let zamìstnáno
50 asistentù prevence kriminality v 11 lokalitách
tøí krajù.

Y

ER

INFORMACE O PROJEKTU ESF OP LZZ

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR

S

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

… KULATÝ STÙL
(jk) Úøad pro ochranu osobních údajù
(ÚOOÚ) ve spolupráci s Asociací Grémium
Alarm (AGA) poøádá dne 30. 1. 2013 v prostorách Úøadu pro ochranu osobních údajù,
pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, kulatý stùl
na téma „Moderní trendy zabezpeèovací
techniky z pohledu zákona o ochranì osobních údajù“. Tato akce by mìla pøedevším
pøispìt k objasnìní otázek souvisejících
s vývojem moderní zabezpeèovací techniky z pohledu ochrany osobních údajù.

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

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

ROTWYG spol. s r.o.
Olšanská 5
130 00 Praha 3
www.rotwyg.cz

www.kpkbcr.cz
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... STØELECKÉ ZÁVODY
KPKB ÈR V KVÌTNICI
Dne 27. záøí 2012 se na støelnici
v Kvìtnici již tradiènì uskuteènily støelecké
závody O pohár prezidenta KPKB ÈR.
Soutìže se mohli zúèastnit zástupci èlenských firem a jejich hosté. Soutìžilo se
ve ètyøech kategoriích – øadoví strážní, ženy
a muži, družstva a hosté. Soutìž probíhala
ve dvou disciplínách – pudová støelba
a støelba open. Celkovì se støeleb zúèastni-

Projekt momentálnì probíhá v mìstech Dìèín,
Havíøov, Chomutov, Karviná, Kutná Hora, Litvínov, Most,
Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov – v krajích Ústeckém,
Støedoèeském a Moravskoslezském.
Cílem projektu„Asistent prevence kriminality“ je snížení poètu spáchaných trestných èinù i pøestupkù (protiprávního jednání obecnì) v sociálnì vylouèené lokalitì,
zajištìní vymahatelnosti práva, prevence sousedských
sporù, bagatelní a latentní protiprávní èinnosti, kterou
Policie ÈR a obecní policie v rámci sociálnì vylouèených
lokalit obtížnì øeší. Projekt by mìl souèasnì pøispìt
ke zmìnì negativního pohledu majoritní spoleènosti
na osoby sociálnì vylouèené.
V rámci projektu budou pracovat ve vybraných sociálnì vylouèených lokalitách vyškolení asistenti prevence
kriminality. Díky dobré znalosti místní komunity budou
pomáhat obecní policii s udržováním veøejného poøádku
a se zvyšováním pocitu bezpeèí obèanù. Asistent prevence kriminality je zamìstnancem samosprávy zaøazeným v obecní policii ve smyslu zákona è. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

pinu asistentù prevence kriminality, a to na dobu
24 mìsícù
?
poskytnuto vstupní a prùbìžné vzdìlávání, individuál-

?
dohled nad veøejným poøádkem a øešení zá-

ní poradenství pøi hledání pracovního uplatnìní, individuální plánování, poskytnuta podpora mentorù z øad
obecní èi mìstské policie

ležitostí souvisejících s narušováním obèanského soužití
?
pravidelný kontakt s problémovými jedinci,
resp. celými rodinami, øešení vzniklých sporù, poskytování základních rad pøi øešení problémù (zadluženost apod.)
?
dohled nad bezpeèností dìtí v blízkosti základní školy v lokalitì (potlaèování projevù
šikany, fyzického a verbálního napadání,
kouøení dìtí)

?
vytváøena metodika, která bude po ukonèení projektu

šíøena mezi samosprávy, jež projeví zájem na zlepšení
situace v oblasti motivace, zamìstnanosti a zvýšení
bezpeèí obyvatel sociálnì vylouèených lokalit
?
poskytnuta pomoc nalézt trvalé zamìstnání pro mini-

málnì 20 % úèastníkù projektu
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v okolí školy v ranních hodinách pøi pøíchodu
dìtí do školy a v odpoledních hodinách pøi
jejich odchodu
?
kontrola okolí barù a heren, jejich návštìvy
za úèelem zjištìní pøítomnosti osob pod stanovenou vìkovou hranicí nebo mladistvých
a nezletilých pod vlivem alkoholu, pøípadnì
alkohol konzumujících
?
omezení osobní svobody pachatele pøistiženého bezprostøednì po spáchání trestného
èinu (do pøíjezdu Policie ÈR)
?
hlášení zjištìných problémù nadøízenému
?
asistence pøi øešení dalších sociálních problémù lokality dle aktuální bezpeènostní
situace ve mìstì
?
spolupráce s pøíslušným odborem sociálních
vìcí, s terénním sociálním pracovníkem
a nestátními neziskovými organizacemi,
s romským poradcem a asistentem, protidrogovým poradcem, manažerem prevence
kriminality, obèanskou poradnou apod.

Kateøina Poludová, DiS
Více informací na
http://www.mvcr.cz/clanek/
asistent-prevence-kriminality.aspx

Ulrychova 37
624 00 Brno
www.navos.cz

ABAS IPS Management s. r. o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
www.abasco.cz

MARTIN TVRDÝ
Veletržní 825/65
170 00 Praha 7

ANIM plus – RS, s. r. o.

PRIMM bezpeènostní služba s. r. o.

A ještì navštívíme…
?
dohled nad bezpeèností silnièního provozu

SECURITY NAVOS, s. r. o.

Areál TJ MEZ, 775 01
Vsetín – Ohrada
www.anim.cz

Asistenti prevence kriminality již úspìšnì pracují napøíklad v ostravské lokalitì Sirotèí.

Asistent prevence kriminality v NSP
Pracovní pozice Asistent prevence kriminality byla Sektorovou radou Národní
soustavy povolání pro Veøejnou správu
schválena a stala se souèástí Katalogu povolání Národní soustavy povolání. Odborný
smìr této typové pozice je koncipován pro
územnì samosprávní celky s cílem podílet
se na prevenci kriminality v obci a zajištìní
veøejného poøádku pod vedením pracovníkù obecní policie, pøispívat k ochranì a bezpeènosti osob a majetku a provádìt dohled
nad dodržováním èistoty na veøejných prostranstvích v obci.
Pracovní èinnosti

Facility and Property Agency, a. s.
Makovského 1392/2b
163 00 Praha 6
www.fpag.cz

Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
www.primm.cz

…EVROPSKOU KONFERENCI
FACILITY MANAGEMENTU
(jk) V kvìtnu od 22. do 24. se Praha stane hlavním mìstem evropského FM.
Asociace IFMA CZ byla poctìna možností
zúèastnit se aktivnì na uspoøádání celoevropské konference Facility managementu
v roce 2013. Tato èest je výsledkem uznání
aktivní práce vedení èeské asociace FM
a zejména toho, jak je vnímána v Evropì
i na celosvìtové úrovni. Je to také výsledkem mezinárodního uznání èinnosti
Ing. Ondøeje Štrupa, prezidenta IFMA CZ.
Poslední Evropská konference v Kodani byla hodnocena jako jedna z nejúspìšnìjších.
K úspìchu dánským pøátelùm blahopøejeme, ale zároveò jim vzkazujeme, že se pøièiníme, aby se Praha stala nejménì stejnì
úspìšným hostitelským mìstem a aby i celá
FM komunita akci hodnotila jako zdaøilou.
Odborné konference jsou nejenom místem
k výmìnì zkušeností napøíè Evropou,
ale také místem setkávání pøátel a jejich rodinných pøíslušníkù. Setkávání odborníkù
pøinášejí k pøekonávání hranic mezi jednotlivými evropskými zemìmi a navázání pøátelství nezanedbatelnou úlohu, která je platná, bez ohledu na politické krize.

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

Ing. Ondøej Štrup,
místopøedseda EuroFM
a prezident IFMA CZ

SCHWARZ s. r. o.
SC HWARZ

Mariánská 355
261 00 Pøíbram
www.schwarzpb.com

IT

?
vytvoøeno 50 nových pracovních míst pro cílovou sku-

lo dvanáct tøíèlenných družstev a devìt hostù. Úèastníci si vyzkoušeli také støelbu z paintballových pušek nebo mìli možnost projet se na terénních dvoukolkách Segway.
Výsledky:
Muži:
1. Jan Zahálka
2. Martin Pekárek
3. Jan Mináø
Ženy:
1. Vìra Ševèíková
2. Lenka Antošková
3. Mária Kostrová
Družstva:
1. Loomis
2. ÈBA
3. Wakkenhat
Jednotlivci:
1. Pavel Dadák
2. Tomáš Beran
3. Jiøí Nekováø

UR

V rámci projektu je

ZAJÍMAVÝCH AKCÍ

S EC

Cílová skupina asistentù prevence kriminality bude
zamìstnána u obecní èi mìstské policie. Po ukonèení projektu se mohou úèastníci projektu díky svým zkušenostem v oblasti prevence kriminality dobøe uplatnit na rùzných pozicích u soukromých bezpeènostních služeb.

Navštívili jsme …

SIMACEK FACILITY CZ spol. s r. o.
Trnkova 34
628 00 Brno
www.simacek.cz

CE

asistent prevence kriminality

KALENDÁRIUM

VI

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
ÈR realizuje v reakci na prohlubování bezpeènostních problémù v sociálnì vylouèených lokalitách
a na základì dobrých zkušeností z pilotnì ovìøovaných samospráv v rámci individuální výzvy OP LZZ
(operaèní program lidské zdroje a zamìstnanost) projekt „Asistent prevence kriminality“. Projekt byl
schválen a podpoøen z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR (ESF) ve výši 37, 7 mil. Kè. V jeho
rámci je od 1. 7. 2012 po dobu dvou let zamìstnáno
50 asistentù prevence kriminality v 11 lokalitách
tøí krajù.

Y

ER

INFORMACE O PROJEKTU ESF OP LZZ

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR

S

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

… KULATÝ STÙL
(jk) Úøad pro ochranu osobních údajù
(ÚOOÚ) ve spolupráci s Asociací Grémium
Alarm (AGA) poøádá dne 30. 1. 2013 v prostorách Úøadu pro ochranu osobních údajù,
pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, kulatý stùl
na téma „Moderní trendy zabezpeèovací
techniky z pohledu zákona o ochranì osobních údajù“. Tato akce by mìla pøedevším
pøispìt k objasnìní otázek souvisejících
s vývojem moderní zabezpeèovací techniky z pohledu ochrany osobních údajù.

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

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

ROTWYG spol. s r.o.
Olšanská 5
130 00 Praha 3
www.rotwyg.cz

www.kpkbcr.cz
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NOVELA HODNOTICÍHO STANDARDU
rozhovor s Ing. Petrem Hartmannem,

viceprezidentem KPKB ÈR
øení znalostí a dovedností, se nezmìnila.
Došlo pouze k nìkolika formálním úpravám. Novela však plnì reagovala na zmìnu
zákonù, které se provozování živnosti a výkonu èinnosti ostraha majetku a osob pøímo týkají. Zejména se jedná úpravy vyvolané novelou trestního zákona, zákoníku práce, živnostenského zákona a v menší míøe i
nìkterých dalších.
Praxe vyvolala potøebu jednak rozšíøit
okruh otázek pro písemné pøezkoušení
a jednak také lépe popsat a rozšíøit okruh
typových situací ovìøujících praktickou
schopnost strážných reagovat na obvyklé
bezpeènostní situace.
Pane viceprezidente, všeobecnì se ví, že na zaèátku
pøíštího roku by mìl vstoupit v platnost novelizovaný hodnoticí standard pro strážné.
Ano, ta informace je správná. Musím øíci, že novela
standardu byla pøipravena pracovní skupinou Sektorové
rady pro bezpeènost, ostrahu osob a majetku a bezpeènost práce již koncem minulého roku. Vzhledem k právnímu doladìní nìkterých zásad zakotvených v èásti B této novely, Metodické pokyny, se však proces znaènì
zkomplikoval a protáhl.
Proè novelizovat standard, když jste sám nìkolikrát
prohlásil, že se v praxi osvìdèil a prokázal svoji opodstatnìnost?
Na tom trvám. Hodnotící standard pro pozici strážný,
kód 68-008-E, v prùbìhu více než dvou uplynulých let
skuteènì prokázal správnost a plnou životaschopnost.
Podle tohoto standardu byla ovìøena profesní kvalifikace témìø 50 tisíc osob – provozovatelù, pracovníkù
a uchazeèù o práci v oblasti ostraha majetku a osob.
Aby standard plnil svoji funkci bezezbytku, musí plnì odrážet požadavky trhu práce, požadavky zamìstnavatelù
na profesní zpùsobilost v bezpeènostním prùmyslu a souèasnì reagovat na zmìny právních norem a rozvoje bezpeènostních technologií. A v prùbìhu uplynulých let získal autorizující orgán, tj. Ministerstvo vnitra ÈR, a zkušební komise celou øadu cenných zkušeností, jak pozitivních
tak i negativních. Závažným zpùsobem byly upraveny
i zákony, jejichž ustanovení se ostrahy majetku a osob
pøímo týkají. To vše bylo nutno promítnout do standardu, jinak by neplnil svoji funkci. Proto jeho novelizace.
Co novela pøináší?
Obsahová èást standardu, tedy kritéria a zpùsob ovì-
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Vzhledem k tomu, že je tøeba, aby soubor otázek a typových situací reagoval vèas
a prùbìžnì na zmìny zákonù a potøeby praxe ostrahy majetku a osob, bylo s ministerstvem vnitra a ministerstvem školství dohodnuto, že tyto zmìny je možno provádìt
bez zaøazení do celkového procesu novelizace standardu v rozsahu stanoveném zákonem è. 179/2006 Sb. To by mìlo znaènì
urychlit celý proces novelizace a nemìla by
se opakovat souèasná situace.
Zásadní problém však pøinesl požadavek vyvolaný praxí. Odborná úroveò a prùbìh zkoušek nemìly vždy stejnou a odpovídající úroveò. Ministerstvo vnitra bylo nuceno v nìkterých pøípadech odebrat autorizaci a v nìkolika ovìøených i neovìøených pøípadech byla odborná úroveò zkušebních
komisaøù, správnì autorizovaných zástupcù a vlastní prùbìh zkoušky na velmi nízké
úrovni. Proto byl v sektorové radì vznesen
požadavek na kontrolu prùbìhu zkoušek
a na pøísnìjší zpùsob ovìøení odborné úrovnì zkušebních komisaøù.
Probìhla celá øada jednání s pøíslušnými ministerstvy, z nichž vzešly podnìty
a návrhy jak tuto situaci øešit. Hlavní myšlenkou bylo stanovit v souladu s ustanoveními zákona è. 179/2006 Sb., o ovìøování
a uznávání výsledkù dalšího vzdìlávání, zákona è. 500/ 2004 Sb., správní øád, a zákona
è. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní øád),
zpøísòující požadavky, zejména na ovìøení
odborné zpùsobilosti autorizovaných osob
a autorizovaných zástupcù (zkušebních komisaøù) cestou profesních spoleèenstev
Hospodáøské komory ÈR a Svazu prùmyslu

a dopravy. Souèasnì bylo požadováno zajistit úèast tìchto orgánù na namátkových
kontrolách prùbìhu zkoušek odborné zpùsobilosti. Skuteènost je taková, že cestu jak
tuto situaci øešit stále ještì hledáme, nebo•
zákony s touto alternativou vùbec nepoèítají. Pøesto se nám podaøilo prosadit do èásti B hodnotícího standardu alespoò kompromisní požadavky, které, jak vìøím, povedou k urèitému zlepšení.
Zejména se jedná o ustanovení o vyžádání stanoviska k odborné zpùsobilosti žadatele o autorizaci od vìcnì pøíslušného
profesního spoleèenstva a dále o úèasti zástupcù profesních spoleèenstev na kontrolách prùbìhu zkoušek spoleènì s kontrolními orgány Ministerstva vnitra. Dále budou
ze standardu vypuštìny napøíklad ustanovení o cenì zkoušky. Zpøísní se požadavky
na materiální a technické zabezpeèení zkoušek tak, aby zkouška lépe plnila cíl ovìøení
praktických dovedností a schopností aplikace zákonù do jednotlivých bezpeènostních úkonù žadatelem.
Jaký dopad bude mít novelizace standardu na žadatele o zkoušku?
Ve vztahu k žadateli a k prùbìhu vlastní
zkoušky nedochází k závažnìjším zmìnám.
Jak jsem již uvedl, rozšíøil se závazný poèet
otázek a typových situací, souèasnì však
byly otázky precizovány tak, aby navedly
žadatele do situace, kterou má vyøešit.
Rovnìž je kladen dùraz na praktické pøedvedení øešené situace, na správnou a vèasnou reakci žadatele na zmìnu situace vyvolanou èinností èlena komise nebo figuranta
a na správné náznakové (simulované) použití vìcných prostøedkù. Zpøísnil se požadavek na materiální zajištìní zkoušky ze strany
komise tak, aby žadatel mohl znalosti a dovednosti prokázat prakticky a pøesvìdèivì.
Tím se ovšem myšlenkovì dostávám
trochu mimo Vaši otázku. Problematika prùbìhu zkoušek a úrovnì znalostí žadatelù by
si totiž vyžádala nìkolik dalších odstavcù,
vlastnì celý nový pøíspìvek.
Takže se budeme tìšit
na další pokraèování v pøíštím èísle.

HK
ÈR
&
KPKB
ÈR
zkoušky odborné zpùsobilosti
(jk) Hospodáøská komora ÈR (dále
jen HK ÈR) sdružuje v souèasné dobì
témìø 14 000 èlenù (právnických i fyzických osob) organizovaných v 65 regionálních a 85 oborových asociacích.
HK ÈR chrání oprávnìné zájmy svých èlenù, zastupuje podnikatelskou veøejnost
a podporuje všechny podnikatelské oblasti vyjma zemìdìlství, potravináøství
a lesnictví (tuto èinnost vykonává
Agrární komora ÈR).
Hlavním posláním HK ÈR je vytváøet
pøíležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatøení, která pøispívají k rozvoji
podnikání v ÈR. KPKB ÈR je øádným èlenem
HK ÈR a jedním z nejvýznamnìjším autorizovaných zástupcù pro realizaci pøípravných kurzù a realizaci zkoušek odborné zpùsobilosti pro výkon èinností „ostraha majetku a osob“ a „služby soukromých detektivù“
podle Národní soustavy kvalifikací.
Jak jsem již v souvislosti s konáním valné hromady KPKB ÈR zmínil, pøijala letos pozvání Ing. Martina Krutinová z oddìlení
Autorizovaná osoba HK ÈR. V rámci své pracovní náplnì je mimo jiné zodpovìdná
za dohled nad dodržováním zákona
179/2006 Sb., o ovìøování a uznávání výsledkù dalšího vzdìlávání, za pøípravu, uzavírání a úpravy provádìcích smluv a v neposlední øadì za komunikaci se spoleèenstvy
a autorizujícími orgány.
Pøíspìvek obsahoval aktuální statistické údaje o celkovém poètu dosud realizova-

ných kvalifikaèních zkoušek odborné zpùsobilosti. Jak je z tabulky zøejmé, nejvyšší
poèet zkoušek (92 %) podle NSK realizovalo
Ministerstvo vnitra ÈR.
Poèty zkoušek realizovaných
autorizovanými osobami MV ÈR celkem
(k 31. 8. 2012)
MMR

MZE

MPO

MV

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
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

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

1 764

671

1 805

54 958

MŠMT

MD

MPSV

Celkem

ELSERVIS - Ivo Koláø

340

0

0

57 393

Dìdinská 898/15
161 00 Praha 6

Poèty zkoušek realizovaných HK ÈR
(k 31. 8. 2012)
HK ÈR

(182 autorizovaných osob)

Ostatní

Celkem

9 678

45 280

54 958

Poèty zkoušek realizovaných KPKB ÈR
(k 30. 9. 2012)
Pokud budeme brát v úvahu prvních
devìt mìsícù letošního roku, je zøejmé, že
KPKB ÈR získala absolutní prvenství realizací 2 019 zkoušek odborné zpùsobilosti, tzn.
celých ètyøiceti procent prozkoušených
osob z celkového poètu, který prezentuje
souèet níže uvedených profesních komor.
ÈKBS

ÈKDS

KPKB

ÈK SOMO

805

1 371

2 019

820

Poznámka
U ÈKBS byly v dobì prezentace výsledkù
na valné hromadì KPKB ÈR známé poèty pouze
k datu 31. 5. 2012.

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

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.

Ing. Martina Krutinová,
Hospodáøská komora ÈR.

Prokopova 12/164
130 00 Praha 3
www.rei.cz

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

Èeská ochranná služba, a. s.
Velká 2984/23
702 00 Ostrava
www.coska.cz

Agentura Pancéø, s. r. o.
Nad Šárkou 2551/6a
160 00 Praha 6
www.pancer.cz

Dìkuji za rozhovor. Jaromír Kyncl

www.kpkbcr.cz
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Na tom trvám. Hodnotící standard pro pozici strážný,
kód 68-008-E, v prùbìhu více než dvou uplynulých let
skuteènì prokázal správnost a plnou životaschopnost.
Podle tohoto standardu byla ovìøena profesní kvalifikace témìø 50 tisíc osob – provozovatelù, pracovníkù
a uchazeèù o práci v oblasti ostraha majetku a osob.
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tak i negativních. Závažným zpùsobem byly upraveny
i zákony, jejichž ustanovení se ostrahy majetku a osob
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Vzhledem k tomu, že je tøeba, aby soubor otázek a typových situací reagoval vèas
a prùbìžnì na zmìny zákonù a potøeby praxe ostrahy majetku a osob, bylo s ministerstvem vnitra a ministerstvem školství dohodnuto, že tyto zmìny je možno provádìt
bez zaøazení do celkového procesu novelizace standardu v rozsahu stanoveném zákonem è. 179/2006 Sb. To by mìlo znaènì
urychlit celý proces novelizace a nemìla by
se opakovat souèasná situace.
Zásadní problém však pøinesl požadavek vyvolaný praxí. Odborná úroveò a prùbìh zkoušek nemìly vždy stejnou a odpovídající úroveò. Ministerstvo vnitra bylo nuceno v nìkterých pøípadech odebrat autorizaci a v nìkolika ovìøených i neovìøených pøípadech byla odborná úroveò zkušebních
komisaøù, správnì autorizovaných zástupcù a vlastní prùbìh zkoušky na velmi nízké
úrovni. Proto byl v sektorové radì vznesen
požadavek na kontrolu prùbìhu zkoušek
a na pøísnìjší zpùsob ovìøení odborné úrovnì zkušebních komisaøù.
Probìhla celá øada jednání s pøíslušnými ministerstvy, z nichž vzešly podnìty
a návrhy jak tuto situaci øešit. Hlavní myšlenkou bylo stanovit v souladu s ustanoveními zákona è. 179/2006 Sb., o ovìøování
a uznávání výsledkù dalšího vzdìlávání, zákona è. 500/ 2004 Sb., správní øád, a zákona
è. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní øád),
zpøísòující požadavky, zejména na ovìøení
odborné zpùsobilosti autorizovaných osob
a autorizovaných zástupcù (zkušebních komisaøù) cestou profesních spoleèenstev
Hospodáøské komory ÈR a Svazu prùmyslu

a dopravy. Souèasnì bylo požadováno zajistit úèast tìchto orgánù na namátkových
kontrolách prùbìhu zkoušek odborné zpùsobilosti. Skuteènost je taková, že cestu jak
tuto situaci øešit stále ještì hledáme, nebo•
zákony s touto alternativou vùbec nepoèítají. Pøesto se nám podaøilo prosadit do èásti B hodnotícího standardu alespoò kompromisní požadavky, které, jak vìøím, povedou k urèitému zlepšení.
Zejména se jedná o ustanovení o vyžádání stanoviska k odborné zpùsobilosti žadatele o autorizaci od vìcnì pøíslušného
profesního spoleèenstva a dále o úèasti zástupcù profesních spoleèenstev na kontrolách prùbìhu zkoušek spoleènì s kontrolními orgány Ministerstva vnitra. Dále budou
ze standardu vypuštìny napøíklad ustanovení o cenì zkoušky. Zpøísní se požadavky
na materiální a technické zabezpeèení zkoušek tak, aby zkouška lépe plnila cíl ovìøení
praktických dovedností a schopností aplikace zákonù do jednotlivých bezpeènostních úkonù žadatelem.
Jaký dopad bude mít novelizace standardu na žadatele o zkoušku?
Ve vztahu k žadateli a k prùbìhu vlastní
zkoušky nedochází k závažnìjším zmìnám.
Jak jsem již uvedl, rozšíøil se závazný poèet
otázek a typových situací, souèasnì však
byly otázky precizovány tak, aby navedly
žadatele do situace, kterou má vyøešit.
Rovnìž je kladen dùraz na praktické pøedvedení øešené situace, na správnou a vèasnou reakci žadatele na zmìnu situace vyvolanou èinností èlena komise nebo figuranta
a na správné náznakové (simulované) použití vìcných prostøedkù. Zpøísnil se požadavek na materiální zajištìní zkoušky ze strany
komise tak, aby žadatel mohl znalosti a dovednosti prokázat prakticky a pøesvìdèivì.
Tím se ovšem myšlenkovì dostávám
trochu mimo Vaši otázku. Problematika prùbìhu zkoušek a úrovnì znalostí žadatelù by
si totiž vyžádala nìkolik dalších odstavcù,
vlastnì celý nový pøíspìvek.
Takže se budeme tìšit
na další pokraèování v pøíštím èísle.

HK
ÈR
&
KPKB
ÈR
zkoušky odborné zpùsobilosti
(jk) Hospodáøská komora ÈR (dále
jen HK ÈR) sdružuje v souèasné dobì
témìø 14 000 èlenù (právnických i fyzických osob) organizovaných v 65 regionálních a 85 oborových asociacích.
HK ÈR chrání oprávnìné zájmy svých èlenù, zastupuje podnikatelskou veøejnost
a podporuje všechny podnikatelské oblasti vyjma zemìdìlství, potravináøství
a lesnictví (tuto èinnost vykonává
Agrární komora ÈR).
Hlavním posláním HK ÈR je vytváøet
pøíležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatøení, která pøispívají k rozvoji
podnikání v ÈR. KPKB ÈR je øádným èlenem
HK ÈR a jedním z nejvýznamnìjším autorizovaných zástupcù pro realizaci pøípravných kurzù a realizaci zkoušek odborné zpùsobilosti pro výkon èinností „ostraha majetku a osob“ a „služby soukromých detektivù“
podle Národní soustavy kvalifikací.
Jak jsem již v souvislosti s konáním valné hromady KPKB ÈR zmínil, pøijala letos pozvání Ing. Martina Krutinová z oddìlení
Autorizovaná osoba HK ÈR. V rámci své pracovní náplnì je mimo jiné zodpovìdná
za dohled nad dodržováním zákona
179/2006 Sb., o ovìøování a uznávání výsledkù dalšího vzdìlávání, za pøípravu, uzavírání a úpravy provádìcích smluv a v neposlední øadì za komunikaci se spoleèenstvy
a autorizujícími orgány.
Pøíspìvek obsahoval aktuální statistické údaje o celkovém poètu dosud realizova-

ných kvalifikaèních zkoušek odborné zpùsobilosti. Jak je z tabulky zøejmé, nejvyšší
poèet zkoušek (92 %) podle NSK realizovalo
Ministerstvo vnitra ÈR.
Poèty zkoušek realizovaných
autorizovanými osobami MV ÈR celkem
(k 31. 8. 2012)
MMR

MZE

MPO

MV

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR
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

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

1 764

671

1 805

54 958

MŠMT

MD

MPSV

Celkem

ELSERVIS - Ivo Koláø

340

0

0

57 393

Dìdinská 898/15
161 00 Praha 6

Poèty zkoušek realizovaných HK ÈR
(k 31. 8. 2012)
HK ÈR

(182 autorizovaných osob)

Ostatní

Celkem

9 678

45 280

54 958

Poèty zkoušek realizovaných KPKB ÈR
(k 30. 9. 2012)
Pokud budeme brát v úvahu prvních
devìt mìsícù letošního roku, je zøejmé, že
KPKB ÈR získala absolutní prvenství realizací 2 019 zkoušek odborné zpùsobilosti, tzn.
celých ètyøiceti procent prozkoušených
osob z celkového poètu, který prezentuje
souèet níže uvedených profesních komor.
ÈKBS

ÈKDS

KPKB

ÈK SOMO

805

1 371

2 019

820

Poznámka
U ÈKBS byly v dobì prezentace výsledkù
na valné hromadì KPKB ÈR známé poèty pouze
k datu 31. 5. 2012.

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

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.

Ing. Martina Krutinová,
Hospodáøská komora ÈR.

Prokopova 12/164
130 00 Praha 3
www.rei.cz

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

Èeská ochranná služba, a. s.
Velká 2984/23
702 00 Ostrava
www.coska.cz

Agentura Pancéø, s. r. o.
Nad Šárkou 2551/6a
160 00 Praha 6
www.pancer.cz

Dìkuji za rozhovor. Jaromír Kyncl

www.kpkbcr.cz
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PORADNA
KPKB
ÈR
dotazy, odpovìdi
§
3. servis EZS, EPS a CCTV

§
4. pronájem zaøízení

§
5. ostraha, recepèní služby

Praktický rádce
Za jakých podmínek mùže nosit náš zamìstnanec
(strážný) do služby svoji soukromou krátkou zbraò? Je držitelem zbrojního prùkazu i prùkazu zbranì. Musí být v pracovní smlouvì zakotven souhlas èi nìjaké povolení zamìstnavatele s nošením této soukromé ostré zbranì do služby?
Nošení zbranì podléhá zákonu o Zbraních a støelivu.
Smluvnì musí být zakotveno, že ostraha je vykonávána
se zbraní + popsán typ zbranì, dùvod a zpùsob jejího použití v pøípadì narušení prostoru. Strážný musí mít u sebe
zbrojní prùkaz, prùkaz zbranì, musí být pouèen o použití
zbranì, musí mít 1x za rok podepsáno absolvování pouèení o bezpeènosti práce, musí být uzavøena smlouva
o vzájemné informovanosti v oblasti BOZP a rizicích mezi
klientem a SBS. Strážný musí prokázat ovládání zbranì
pøi praktické støelbì. Doporuèujeme prostudovat
Zákoník práce a Zákon o zbraních a støelivu.
Služební psi na strážních jednotkách jsou v majetku
firmy, do nákladù dáváme položky krmení i ošetøení.
Od 1. 8. 2012 je zpøísnìna možnost používání psa v ostraze
(kvalifikaèní zkoušky psovod!), proto stavíme psy na dožití
mimo výkon služby. Jsou to již 10letí ovèáci bez možnosti
umístìní do útulku. Proto je na stanovištích ponecháme
mimo službu. Prosím o odpovìï, zda náklady na jejich krmení a ošetøení mohou zùstat v úèetnictví firmy, by• tøeba
jen jako nedaòové.
Odpovìï na Váš dotaz má dvì èásti:

§
týká se psa – pokud je pes v majetku firmy, je možno
dávat náklady na jeho krmení do úèetnictví firmy;

§
týká se psovoda – dílèí kvalifikace „psovod“ je sice
uznána Národní soustavou kvalifikací http://narodnikvalifikace.cz, ale zatím není po provozovateli SBS požadována žádným zákonem, jako je tomu napø. u kvalifikace pro strážné (živnostenský zákon); kolegové
z komory doporuèují v administrativì Vaší spoleènosti
používat název„služba strážného posílená psem“.
Daòový rádce
Vážení, jako èlenové KPKB prosíme o zatøídìní jednotlivých služeb do CZ-CPA. V souvislosti se zavedením režimu
pøenesení daòové povinnosti na odbìratele u elektroinstalaèních prací máme od rùzných subjektù (poradcù) nejednotný výklad.

K Vašim dotazùm stran fakturace
èi pøefakturace ve vztahu k aplikaci
§ 92, písm. e), zákona o DPH, Vám poskytuji následující informace:
Úvodem upozornìní: je-li cokoli dodáváno neplátci DPH, pak vždy s DPH!
Režim pøenesení daòové povinnosti
podle § 92, písm. e), zákona o DPH, se týká
pouze stavebnì-montážních prací. To v praxi znamená, že vždy tam musí figurovat stavba tedy nemovitost. Budete-li napøíklad instalovat bezpeènostní nebo kamerový systém do autobusu, pak z logiky vìci vyplývá,
že nám tam ta stavba chybí a vždy to bude
nutno fakturovat s DPH; na druhou stranu
instalace kamer napøíklad na oplocení objektu je stavebnì montážní èinností.
Klasifikace CZ-CPA 41–43:
1. Montáže (instalace) EZS, EPS, CCTV
(jedná se o CZ-CPA 43.2)
Budete-li dodávat samotné EZS, EPS
a CCTV (bez montáže – podle kupní smlouvy), jde o prodej zboží se základní sazbou,
a• už se jedná o plátce èi neplátce DPH, bytový dùm nebo komerèní objekt.
V ostatních pøípadech se bude jednat,
samozøejmì pouze pøi dodání plátci DPH
(bude-li Vaše dodávka dílem – smlouva
o dílo, jinak také øeèeno stavebnì-montážní
èinností, tedy EZS, EPS a CCTV + montáž),
o reverse-charge (pøenesení daòové povinnosti dle § 92, písm. e) a Vy budete fakturovat bez DPH jak zboží, tak montáž. Na váš
daòový doklad doplníte text:
„Tento daòový doklad je vystaven v režimu pøenesení daòové povinnosti dle
§ 92, písm. e, zákona o DPH v základní /popø.
snížené/ sazbì danì, a pøíjemce plnìní
je povinen doplnit výši danì a tuto daò
pøiznat.“

Jedná se zejména o tyto služby:

2. Služby PCO a výjezdy

§
1. instalace elektrického zabezpeèovacího zaøízení

Nejsou v CZ-CPA 41-43, nepodléhají
režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH;
vždy bude fakturace s DPH.

do objektù,
§
2. služby PCO a výjezdy,
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§
6. údržba a pravidelná roèní revize EZS

3. Servis EZS, EPS a CCTV
(Jedná se o CZ-CPA 43.2.)
V pøípadì servisu zaøízení pro EZS, EPS
a CCTV a samozøejmì pouze pøi dodání plátci DPH, bude-li Vaše dodávka stavebnìmontážní èinností, pak se bude jednat o tuzemské reverse-charge, tj. o pøenesení daòové povinnosti dle § 92, písm. e), a Vy budete fakturovat bez DPH a na Váš daòový doklad doplníte text tohoto znìní:
„Tento daòový doklad je vystaven v režimu pøenesení daòové povinnosti dle § 92,
písm. e), zákona o DPH v základní (popø. snížené) sazbì danì, a pøíjemce plnìní je povinen doplnit výši danì a tuto daò pøiznat.“
Servisem je mínìno rozebrání zaøízení,
diagnostika závady a výmìna vadných dílù,
pouhá výmìna bezpeènostního èidla a zaklapnutí do patky není servis ale údržba.
4. Pronájem zaøízení
Není v CZ-CPA 41-43, nepodléhá režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH, a vždy
bude fakturace s DPH. Pronájem prostøedkù na ostrahu od sofistikovaných zaøízení
až napøíklad pro pronájem vysílaèky
je vždy s DPH. V zásadì se jedná
o pùjèení vìci movité.
5. Ostraha, recepèní služby
Nejsou v CZ-CPA 41-43, nepodléhají
režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH,
a vždy bude fakturace s DPH.
6. Údržba a pravidelná roèní revize EZS
Údržba bezpeènostních systému pod,
kterou spadá i roèní revize nepodléhají režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH, a vždy
bude fakturace s DPH. Jedná se CZ-CPA 80.

OMLUVA
ŠÉFREDAKTORA
Ing. Zdeòku Maláníkovi a Ing. Jiøímu Ševèíkovi
V minulém èísle èasopisu Bezpeènost s profesionály (3/2012) jsem uveøejnil èlánky
„Profesní obrana v komerèní bezpeènosti – terminologie, oblasti využití, trendy“

Pokud plátci doposud postupovali
v dobré víøe a následnì se ukáže, že jejich
postup není v souladu s výše uvedenými
shodnými závìry, nebude již uplatnìný režim ze strany daòové správy zpochybòován, resp. není nutné provádìt opravy. Výše
konstatované však platí samozøejmì pouze
za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak pøíjemce plnìní, a zároveò nedošlo ke zkrácení státního rozpoètu.

Ing. Karel Èejka, daòový poradce
ALATAR, s. r. o.
www.alatar.cz

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

a „Bezpeènostní posouzení objektu – legislativní opora, souèást návrhu PZTS“. Mou
snahou bylo seznámit ètenáøe ve velmi zkrácené verzi s nejzásadnìjšími úryvky pùvodního èlánku „Úvodní problematika profesní obrany“ autora Ing. Zdeòka Maláníka,

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

publikovaného na stranách 247–259 knihy Lukáš, L. a kolektiv: Bezpeènostní technologie, systémy a management (VeRBum – Radim Baèuvèík. Zlín, 2011. ISBN 978-8087500-05-7), a stejný cíl jsem sledoval u druhého zmínìného èlánku. Ten byl publikován pod názvem „Bezpeènostní posouzení objektu” na stranách 195–205 téže knihy a

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

jeho autorem je Ing. Jiøí Ševèík.
Bezpeènostní služba FIDOS, s. r. o.

Bohužel jsem nechtìnì autorizoval
oba své èlánky tak, že ve ètenáøích mohly
oprávnìnì vzbudit dojem, že jsou výluènì
mým dílem. Uvedl jsem za nimi sice správnì
pùvodní zdroj, což je jednou z podmínek
pro možnost užít ve svém díle v odùvodnìné míøe výòatky ze zveøejnìných dìl jiných
autorù*), neuvìdomil jsem si však, že jenom
uvedení zdroje k naplnìní litery zákona nedostaèuje. Je totiž pouze jednou, nikoli však
jedinou podmínkou k naplnìní zákona
è. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským
a o zmìnì nìkterých zákonù (dále jen AZ),
konkrétnì jeho oddílu èíslo 3, Bezúplatné
zákonné licence a § 31, Citace.
Správnì jsem tedy mìl ještì oznaèit
mnou pøevzaté pasáže tak, aby bylo zøejmé,
že se jedná o citace autorù Ing. Zdeòka
Maláníka a Ing. Jiøího Ševèíka. Za své pochybení se proto touto cestou upøímnì omlouvám nejenom Ing. Zdeòku Maláníkovi a
Ing. Jiøímu Ševèíkovi, ale také celému autor-

skému kolektivu knihy Lukáš, L. a kolektiv:
Bezpeènostní technologie, systémy a management. Vìøím, že mou omluvu jmenovaní pøijmou a má chyba nebude mít zásadní vliv na další spolupráci.
Moje „zkušenost“ nech• je ovšem ponauèením všem souèasným i budoucím
pøispìvatelùm našeho èasopisu:
Jednou z podmínek pro aplikování odstavce a) AZ totiž je, aby výòatky (úryvky)
byly zapracovány v samostatném díle. Další
podmínkou je užití v odùvodnìné míøe.
Protože pojem odùvodnìná míra není zákonem blíže specifikovaný, je tøeba se v tomto
pøípadì øídit „zdravým rozumem“, tedy uvìdomit si, zda vlastní práce vykazuje pojmové znaky samostatného díla, a jak významný je procentuální podíl vlastního díla proti
podílu použitých výòatkù z dìl cizích
(v mém pøípadì autorù výše uvedených
èlánkù).
Jaromír Kyncl
šéfredaktor

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

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.

Doplòující informace
Výòatek z INFORMACE GFØ è. j.:
29 726/12-3210-010311 z 31. 8. 2012

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR

*) ODDÍL 3 autorského zákona

Libušská 189/12
142 00 Praha 4
www.ares-group.cz

Bezúplatné zákonné licence
§ 31
Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

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

a) užije v odùvodnìné míøe výòatky ze zveøejnìných dìl jiných autorù ve svém díle,
Loomis Czech Republic a. s.

b) užije výòatky z díla nebo drobná celá díla pro úèely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vìdecké èi odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi
a v rozsahu vyžadovaném konkrétním úèelem,

Podìbradská 186/56
198 21 Praha 9 - Hloubìtín

c) užije dílo pøi vyuèování pro ilustraèní úèel nebo pøi vìdeckém výzkumu, jejichž úèelem není dosažení pøímého nebo nepøímého hospodáøského nebo obchodního prospìchu,
a nepøesáhne rozsah odpovídající sledovanému úèelu;

ELZA-TECH, s. r. o.

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno
osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veøejnost, a dále název díla a pramen.

Tišická 396/1
181 00 Praha 8
www.elzatech.cz

www.kpkbcr.cz
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PORADNA
KPKB
ÈR
dotazy, odpovìdi
§
3. servis EZS, EPS a CCTV

§
4. pronájem zaøízení

§
5. ostraha, recepèní služby

Praktický rádce
Za jakých podmínek mùže nosit náš zamìstnanec
(strážný) do služby svoji soukromou krátkou zbraò? Je držitelem zbrojního prùkazu i prùkazu zbranì. Musí být v pracovní smlouvì zakotven souhlas èi nìjaké povolení zamìstnavatele s nošením této soukromé ostré zbranì do služby?
Nošení zbranì podléhá zákonu o Zbraních a støelivu.
Smluvnì musí být zakotveno, že ostraha je vykonávána
se zbraní + popsán typ zbranì, dùvod a zpùsob jejího použití v pøípadì narušení prostoru. Strážný musí mít u sebe
zbrojní prùkaz, prùkaz zbranì, musí být pouèen o použití
zbranì, musí mít 1x za rok podepsáno absolvování pouèení o bezpeènosti práce, musí být uzavøena smlouva
o vzájemné informovanosti v oblasti BOZP a rizicích mezi
klientem a SBS. Strážný musí prokázat ovládání zbranì
pøi praktické støelbì. Doporuèujeme prostudovat
Zákoník práce a Zákon o zbraních a støelivu.
Služební psi na strážních jednotkách jsou v majetku
firmy, do nákladù dáváme položky krmení i ošetøení.
Od 1. 8. 2012 je zpøísnìna možnost používání psa v ostraze
(kvalifikaèní zkoušky psovod!), proto stavíme psy na dožití
mimo výkon služby. Jsou to již 10letí ovèáci bez možnosti
umístìní do útulku. Proto je na stanovištích ponecháme
mimo službu. Prosím o odpovìï, zda náklady na jejich krmení a ošetøení mohou zùstat v úèetnictví firmy, by• tøeba
jen jako nedaòové.
Odpovìï na Váš dotaz má dvì èásti:

§
týká se psa – pokud je pes v majetku firmy, je možno
dávat náklady na jeho krmení do úèetnictví firmy;

§
týká se psovoda – dílèí kvalifikace „psovod“ je sice
uznána Národní soustavou kvalifikací http://narodnikvalifikace.cz, ale zatím není po provozovateli SBS požadována žádným zákonem, jako je tomu napø. u kvalifikace pro strážné (živnostenský zákon); kolegové
z komory doporuèují v administrativì Vaší spoleènosti
používat název„služba strážného posílená psem“.
Daòový rádce
Vážení, jako èlenové KPKB prosíme o zatøídìní jednotlivých služeb do CZ-CPA. V souvislosti se zavedením režimu
pøenesení daòové povinnosti na odbìratele u elektroinstalaèních prací máme od rùzných subjektù (poradcù) nejednotný výklad.

K Vašim dotazùm stran fakturace
èi pøefakturace ve vztahu k aplikaci
§ 92, písm. e), zákona o DPH, Vám poskytuji následující informace:
Úvodem upozornìní: je-li cokoli dodáváno neplátci DPH, pak vždy s DPH!
Režim pøenesení daòové povinnosti
podle § 92, písm. e), zákona o DPH, se týká
pouze stavebnì-montážních prací. To v praxi znamená, že vždy tam musí figurovat stavba tedy nemovitost. Budete-li napøíklad instalovat bezpeènostní nebo kamerový systém do autobusu, pak z logiky vìci vyplývá,
že nám tam ta stavba chybí a vždy to bude
nutno fakturovat s DPH; na druhou stranu
instalace kamer napøíklad na oplocení objektu je stavebnì montážní èinností.
Klasifikace CZ-CPA 41–43:
1. Montáže (instalace) EZS, EPS, CCTV
(jedná se o CZ-CPA 43.2)
Budete-li dodávat samotné EZS, EPS
a CCTV (bez montáže – podle kupní smlouvy), jde o prodej zboží se základní sazbou,
a• už se jedná o plátce èi neplátce DPH, bytový dùm nebo komerèní objekt.
V ostatních pøípadech se bude jednat,
samozøejmì pouze pøi dodání plátci DPH
(bude-li Vaše dodávka dílem – smlouva
o dílo, jinak také øeèeno stavebnì-montážní
èinností, tedy EZS, EPS a CCTV + montáž),
o reverse-charge (pøenesení daòové povinnosti dle § 92, písm. e) a Vy budete fakturovat bez DPH jak zboží, tak montáž. Na váš
daòový doklad doplníte text:
„Tento daòový doklad je vystaven v režimu pøenesení daòové povinnosti dle
§ 92, písm. e, zákona o DPH v základní /popø.
snížené/ sazbì danì, a pøíjemce plnìní
je povinen doplnit výši danì a tuto daò
pøiznat.“

Jedná se zejména o tyto služby:

2. Služby PCO a výjezdy

§
1. instalace elektrického zabezpeèovacího zaøízení

Nejsou v CZ-CPA 41-43, nepodléhají
režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH;
vždy bude fakturace s DPH.

do objektù,
§
2. služby PCO a výjezdy,
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§
6. údržba a pravidelná roèní revize EZS

3. Servis EZS, EPS a CCTV
(Jedná se o CZ-CPA 43.2.)
V pøípadì servisu zaøízení pro EZS, EPS
a CCTV a samozøejmì pouze pøi dodání plátci DPH, bude-li Vaše dodávka stavebnìmontážní èinností, pak se bude jednat o tuzemské reverse-charge, tj. o pøenesení daòové povinnosti dle § 92, písm. e), a Vy budete fakturovat bez DPH a na Váš daòový doklad doplníte text tohoto znìní:
„Tento daòový doklad je vystaven v režimu pøenesení daòové povinnosti dle § 92,
písm. e), zákona o DPH v základní (popø. snížené) sazbì danì, a pøíjemce plnìní je povinen doplnit výši danì a tuto daò pøiznat.“
Servisem je mínìno rozebrání zaøízení,
diagnostika závady a výmìna vadných dílù,
pouhá výmìna bezpeènostního èidla a zaklapnutí do patky není servis ale údržba.
4. Pronájem zaøízení
Není v CZ-CPA 41-43, nepodléhá režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH, a vždy
bude fakturace s DPH. Pronájem prostøedkù na ostrahu od sofistikovaných zaøízení
až napøíklad pro pronájem vysílaèky
je vždy s DPH. V zásadì se jedná
o pùjèení vìci movité.
5. Ostraha, recepèní služby
Nejsou v CZ-CPA 41-43, nepodléhají
režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH,
a vždy bude fakturace s DPH.
6. Údržba a pravidelná roèní revize EZS
Údržba bezpeènostních systému pod,
kterou spadá i roèní revize nepodléhají režimu dle § 92, písm. e), zákona o DPH, a vždy
bude fakturace s DPH. Jedná se CZ-CPA 80.

OMLUVA
ŠÉFREDAKTORA
Ing. Zdeòku Maláníkovi a Ing. Jiøímu Ševèíkovi
V minulém èísle èasopisu Bezpeènost s profesionály (3/2012) jsem uveøejnil èlánky
„Profesní obrana v komerèní bezpeènosti – terminologie, oblasti využití, trendy“

Pokud plátci doposud postupovali
v dobré víøe a následnì se ukáže, že jejich
postup není v souladu s výše uvedenými
shodnými závìry, nebude již uplatnìný režim ze strany daòové správy zpochybòován, resp. není nutné provádìt opravy. Výše
konstatované však platí samozøejmì pouze
za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak pøíjemce plnìní, a zároveò nedošlo ke zkrácení státního rozpoètu.

Ing. Karel Èejka, daòový poradce
ALATAR, s. r. o.
www.alatar.cz

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

a „Bezpeènostní posouzení objektu – legislativní opora, souèást návrhu PZTS“. Mou
snahou bylo seznámit ètenáøe ve velmi zkrácené verzi s nejzásadnìjšími úryvky pùvodního èlánku „Úvodní problematika profesní obrany“ autora Ing. Zdeòka Maláníka,

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

publikovaného na stranách 247–259 knihy Lukáš, L. a kolektiv: Bezpeènostní technologie, systémy a management (VeRBum – Radim Baèuvèík. Zlín, 2011. ISBN 978-8087500-05-7), a stejný cíl jsem sledoval u druhého zmínìného èlánku. Ten byl publikován pod názvem „Bezpeènostní posouzení objektu” na stranách 195–205 téže knihy a

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

jeho autorem je Ing. Jiøí Ševèík.
Bezpeènostní služba FIDOS, s. r. o.

Bohužel jsem nechtìnì autorizoval
oba své èlánky tak, že ve ètenáøích mohly
oprávnìnì vzbudit dojem, že jsou výluènì
mým dílem. Uvedl jsem za nimi sice správnì
pùvodní zdroj, což je jednou z podmínek
pro možnost užít ve svém díle v odùvodnìné míøe výòatky ze zveøejnìných dìl jiných
autorù*), neuvìdomil jsem si však, že jenom
uvedení zdroje k naplnìní litery zákona nedostaèuje. Je totiž pouze jednou, nikoli však
jedinou podmínkou k naplnìní zákona
è. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským
a o zmìnì nìkterých zákonù (dále jen AZ),
konkrétnì jeho oddílu èíslo 3, Bezúplatné
zákonné licence a § 31, Citace.
Správnì jsem tedy mìl ještì oznaèit
mnou pøevzaté pasáže tak, aby bylo zøejmé,
že se jedná o citace autorù Ing. Zdeòka
Maláníka a Ing. Jiøího Ševèíka. Za své pochybení se proto touto cestou upøímnì omlouvám nejenom Ing. Zdeòku Maláníkovi a
Ing. Jiøímu Ševèíkovi, ale také celému autor-

skému kolektivu knihy Lukáš, L. a kolektiv:
Bezpeènostní technologie, systémy a management. Vìøím, že mou omluvu jmenovaní pøijmou a má chyba nebude mít zásadní vliv na další spolupráci.
Moje „zkušenost“ nech• je ovšem ponauèením všem souèasným i budoucím
pøispìvatelùm našeho èasopisu:
Jednou z podmínek pro aplikování odstavce a) AZ totiž je, aby výòatky (úryvky)
byly zapracovány v samostatném díle. Další
podmínkou je užití v odùvodnìné míøe.
Protože pojem odùvodnìná míra není zákonem blíže specifikovaný, je tøeba se v tomto
pøípadì øídit „zdravým rozumem“, tedy uvìdomit si, zda vlastní práce vykazuje pojmové znaky samostatného díla, a jak významný je procentuální podíl vlastního díla proti
podílu použitých výòatkù z dìl cizích
(v mém pøípadì autorù výše uvedených
èlánkù).
Jaromír Kyncl
šéfredaktor

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

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.

Doplòující informace
Výòatek z INFORMACE GFØ è. j.:
29 726/12-3210-010311 z 31. 8. 2012

Èlenové Komory podnikù
komerèní bezpeènosti ÈR

*) ODDÍL 3 autorského zákona

Libušská 189/12
142 00 Praha 4
www.ares-group.cz

Bezúplatné zákonné licence
§ 31
Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

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

a) užije v odùvodnìné míøe výòatky ze zveøejnìných dìl jiných autorù ve svém díle,
Loomis Czech Republic a. s.

b) užije výòatky z díla nebo drobná celá díla pro úèely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vìdecké èi odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi
a v rozsahu vyžadovaném konkrétním úèelem,

Podìbradská 186/56
198 21 Praha 9 - Hloubìtín

c) užije dílo pøi vyuèování pro ilustraèní úèel nebo pøi vìdeckém výzkumu, jejichž úèelem není dosažení pøímého nebo nepøímého hospodáøského nebo obchodního prospìchu,
a nepøesáhne rozsah odpovídající sledovanému úèelu;

ELZA-TECH, s. r. o.

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno
osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veøejnost, a dále název díla a pramen.

Tišická 396/1
181 00 Praha 8
www.elzatech.cz
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BEZPEÈNOSTNÍ STRATEGIE ÈR
základní dokument bezpeènostní politiky ÈR

„Bezpeènostní strategie ÈR“ je základním dokumentem bezpeènostní politiky ÈR, na který navazují
dílèí strategie a koncepce. Je vládním dokumentem
zpracovaným ve spolupráci s Kanceláøí prezidenta
republiky a Parlamentem ÈR s cílem hledat nadstranické pøístupy k otázkám bezpeènosti. Na jeho tvorbì se rovnìž podílela bezpeènostní komunita ÈR zahrnující zástupce státní i nestátní sféry.
Východiska bezpeènostní politiky ÈR
I. Bezpeènostní strategie ÈR pøedstavuje pøístupy, nástroje a opatøení k zajištìní bezpeènosti, obrany a ochrany obèanù a státu.
II. Úkolem Vlády ÈR a orgánù všech územních samosprávných celkù je zajistit v pøíslušném rozsahu bezpeènost Èeské republiky.

II. Prevence a zvládání místních a regionálních konfliktù a zmíròování jejich následkù.
III. Zachování globální stabilizaèní role
a zvýšení efektivnosti OSN.
IV. Posilování soudržnosti a efektivnosti
NATO a EU a zachování funkèní a vìrohodné
transatlantické vazby.
V. Naplòování strategického partnerství
mezi NATO a EU, vèetnì posilování jejich
spolupráce pøi komplementárním rozvíjení
obranných a bezpeènostních schopností.

XIII. Zajištìní energetické, surovinové a potravinové bezpeènosti ÈR a adekvátní úrovnì strategických rezerv.
XIV. Prevence a potlaèování bezpeènostních hrozeb ovlivòujících bezpeènost ÈR
a jejích spojencù.

IV. Klíèový význam má politická a hospodáøská stabilita.

IV. Rozvoj obèanských sdružení a nevládních organizací pùsobících v oblasti bezpeènosti.

V. Bezpeènostní strategie vychází z principu nedìlitelnosti bezpeènosti.

VIII. Podpora a rozvoj regionální spolupráce.

VI. ÈR dává pøednost aktivnímu pøedcházení ozbrojeným konfliktùm a preventivní diplomacii.

IX. Podpora mezinárodní stability prostøednictvím spolupráce s partnerskými
zemìmi.

V. Posilování veøejné informovanosti
a aktivního podílu obèanù na zajištìní bezpeènosti.

Bezpeènostní zájmy ÈR
Èeská republika rozlišuje své bezpeènostní zájmy
podle stupnì dùležitosti. V Bezpeènostní strategii ÈR
jsou zájmy rozdìleny do tìchto tøí kategorií:
1) Životní zájmy – zajištìní svrchované existence, územní celistvosti a politické nezávislosti ÈR, zachování všech
náležitostí demokratického právního státu, vèetnì záruky a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel.
2) Strategické zájmy – naplòování strategických zájmù
napomáhá ochranì životních zájmù a zároveò slouží
k zajištìní spoleèenského rozvoje a prosperity ÈR. K jejich prosazování jsou voleny pøístupy a prostøedky pøimìøené situaci.
3) Další významné zájmy – úèelem prosazování dalších
významných zájmù je pøispìt k zajištìní životních a strategických zájmù a zvyšovat odolnost spoleènosti vùèi
bezpeènostním hrozbám.

XI. Zajištìní vnitøní bezpeènosti a ochrany
obyvatelstva.
XII. Zajištìní ekonomické bezpeènosti ÈR
a posilování konkurenceschopnosti
ekonomiky.

VI. Vìdecko-technický rozvoj s dùrazem
na nové technologie s vysokou pøidanou
hodnotou inovace.
VII. Rozvíjení technických a technologických schopností pøi zpracování a pøenosu
utajovaných a citlivých informací s dùrazem
na jejich ochranu a dostupnost.
VIII. Ochrana životního prostøedí.
kpt. Ing. Milan Øíha, DiS.

§
terorismus
§
šíøení zbraní hromadného nièení a jejich nosièù
§
kybernetické útoky
§
nestabilita a regionální konflikty

v euroatlantickém prostoru a jeho okolí
§
negativní aspekty mezinárodní migrace
§
organizovaný zloèin a korupce
§
ohrožení funkènosti kritické infrastruktury
§
pøerušení dodávek strategických

II. Vytváøení podmínek pro tolerantní obèanskou spoleènost, potlaèování extremismu a jeho pøíèin.

VII. Udržení funkèního a transparentního
režimu kontroly konvenèního zbrojení
v Evropì.

X. Podpora demokracie, základních svobod a principù právního státu.

Na základì analýzy bezpeènostního prostøedí, ve kterém se ÈR nachází, lze identifikovat specifické hrozby pro její bezpeènost. ÈR jako zodpovìdný èlen mezinárodních organizací zahrnuje mezi relevantní bezpeènostní hrozby i takové, které nemají
pøímý dopad na její bezpeènost, ale ohrožují její spojence:

I. Snižování kriminality s dùrazem na hospodáøskou kriminalitu.

VI. Rozvíjení role OBSE v oblasti prevence
ozbrojených konfliktù, demokratizace a posilování vzájemné dùvìry a bezpeènosti.

VII. Aktivní úèast v systému kolektivní obrany NATO opírající se o silnou transatlantickou vazbu, rozvoj schopností EU pro zvládání krizí a o spolupráci s partnerskými
zemìmi.

STRATEGIE a bezpeènosti

Další významné zájmy Èeské republiky

III. Zvyšování efektivity a profesionality
státních institucí a soudnictví, a v této souvislosti posilování spolupráce veøejné správy s obèany a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami.

III. Bezpeènostní politika je založena na principu zajištìní bezpeènosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví
a majetku, bezpeènosti státních institucí, vèetnì jejich
plné funkènosti, a na rozvíjení procesù a nástrojù sloužících k posilování bezpeènosti a ochrany obyvatel.
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Strategické zájmy Èeské republiky
I. Bezpeènost a stabilita, pøedevším v euroatlantickém prostoru.

RIZIKA PODLE BEZPEÈNOSTNÍ
zajištìní obrany
surovin nebo energie
§
pohromy pøírodního a antropogenního

pùvodu a jiné mimoøádné
události

Terorismus
Hrozba terorismu coby metody násilného prosazování politických cílù je trvale
vysoká. Charakteristickým rysem je existence nadnárodních sítí volnì propojených skupin, které i bez jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a plány k jejich naplnìní, finanèní
zdroje a informace. Jsou schopny pøímo
ohrozit lidské životy a zdraví, ale také kritickou infrastrukturu.

ních institucí èi strategických podnikù
a spoleèností, které zajiš•ují základní
funkce státu, mohou ohrozit strategické
zájmy ÈR.

Šíøení zbraní hromadného
nièení a jejich nosièù

Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí

Nìkteøí státní i nestátní aktéøi usilují otevøenì èi skrytì o získání zbraní hromadného nièení a jejich nosièù. Šíøení tìchto prostøedkù mùže mít závažné dùsledky pro bezpeènost v euroatlantickém prostoru.
Specifickou hrozbu pak pøedstavuje možné
použití balistických øízených støel a øízených
støel s plochou dráhou letu nesoucích konvenèní nebo nekonvenèní nálož.
Schopnost tìchto prostøedkù zasáhnout
z velké vzdálenosti území ÈR nebo jejich
spojencù klade vysoké nároky na aktivní
i pasivní protiopatøení.

Nevyøešené konflikty se všemi negativními dùsledky mohou mít pøímý i nepøímý vliv na bezpeènost ÈR. Neøešené
spory etnického, teritoriálního nebo politického a ekonomického charakteru mají
potenciál vyústit do ozbrojených konfliktù èi svádìt nìkteré státy k budování sfér
vlivu a zároveò oslabovat mechanismy
kooperativní bezpeènosti i politické
a právní závazky v oblasti evropské bezpeènosti.

Kybernetické útoky

Negativním jevem je zejména nelegální migrace a její možné dùsledky, napøíklad napojení na organizovaný zloèin.
Pozitivní pøínosy legální migrace pro kulturní, politický a ekonomický rozvoj spoleènosti mùže oslabit nedostateèná integrace pøistìhovalcù. Ta mùže být zdrojem sociálního napìtí, které mùže ústit
napøíklad v nežádoucí radikalizaci pøistìhovaleckých komunit.

Rostoucí závislost na informaèních
a komunikaèních technologiích zvyšuje zranitelnost státu a jeho obèanù vùèi kybernetickým útokùm. Tyto útoky mohou pøedstavovat nový zpùsob vedení války nebo mohou mít kriminální èi teroristickou motivaci
a mohou být použity k destabilizaci spoleènosti. Úniky strategicky dùležitých informací, zásahy do informaèních systémù stát-

Negativní aspekty
mezinárodní migrace

Organizovaný zloèin a korupce
Širší rozmìr získává v souèasném bezpeènostním
prostøedí organizovaný zloèin, který prostøednictvím obchodních i osobních vztahù pøekraèuje hranice státù.
Narùstá schopnost kriminálních sítí narušovat instituce
a hodnoty právního státu, infiltrovat orgány státní správy
a ohrožovat bezpeènost obèanù. Èasto se tak dìje prostøednictvím korupce.
Organizovaný zloèin spoleènì s korupèními praktikami mùže nabýt podoby vlivových klientelistických nebo korupèních sítí a vést k podkopání samotných základù spoleènosti. Výsledkem mùže být ztráta dùvìry obèana v poctivost a nestrannost fungování veøejných institucí, pokøivení tržních vazeb, ekonomický úpadek a destabilizace státu. Nejasná hranice mezi politickou a kriminální motivací živenou korupcí navíc èasto vede k propojování struktur organizovaného zloèinu s teroristickými
sítìmi.
Ohrožení funkènosti kritické infrastruktury
Kritická infrastruktura pøedstavuje klíèový systém
prvkù, jejichž narušení nebo nefunkènost by mìly závažný dopad na bezpeènost státu, zabezpeèení základních
životních potøeb obyvatelstva nebo ekonomiku státu.
S ohledem na vysoký stupeò vzájemného propojení jednotlivých odvìtví je kritická infrastruktura ohrožena komplexnì, a to pøírodními, technologickými a asymetrickými hrozbami. Zejména funkènost energetické infrastruktury je ohrožována jak politickými tlaky, tak hrozbami
s kriminální podstatou. Pøíkladem tìchto ohrožení jsou
politicky motivované manipulace s dodávkami strategic-
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BEZPEÈNOSTNÍ STRATEGIE ÈR
základní dokument bezpeènostní politiky ÈR

„Bezpeènostní strategie ÈR“ je základním dokumentem bezpeènostní politiky ÈR, na který navazují
dílèí strategie a koncepce. Je vládním dokumentem
zpracovaným ve spolupráci s Kanceláøí prezidenta
republiky a Parlamentem ÈR s cílem hledat nadstranické pøístupy k otázkám bezpeènosti. Na jeho tvorbì se rovnìž podílela bezpeènostní komunita ÈR zahrnující zástupce státní i nestátní sféry.
Východiska bezpeènostní politiky ÈR
I. Bezpeènostní strategie ÈR pøedstavuje pøístupy, nástroje a opatøení k zajištìní bezpeènosti, obrany a ochrany obèanù a státu.
II. Úkolem Vlády ÈR a orgánù všech územních samosprávných celkù je zajistit v pøíslušném rozsahu bezpeènost Èeské republiky.

II. Prevence a zvládání místních a regionálních konfliktù a zmíròování jejich následkù.
III. Zachování globální stabilizaèní role
a zvýšení efektivnosti OSN.
IV. Posilování soudržnosti a efektivnosti
NATO a EU a zachování funkèní a vìrohodné
transatlantické vazby.
V. Naplòování strategického partnerství
mezi NATO a EU, vèetnì posilování jejich
spolupráce pøi komplementárním rozvíjení
obranných a bezpeènostních schopností.

XIII. Zajištìní energetické, surovinové a potravinové bezpeènosti ÈR a adekvátní úrovnì strategických rezerv.
XIV. Prevence a potlaèování bezpeènostních hrozeb ovlivòujících bezpeènost ÈR
a jejích spojencù.

IV. Klíèový význam má politická a hospodáøská stabilita.

IV. Rozvoj obèanských sdružení a nevládních organizací pùsobících v oblasti bezpeènosti.

V. Bezpeènostní strategie vychází z principu nedìlitelnosti bezpeènosti.

VIII. Podpora a rozvoj regionální spolupráce.

VI. ÈR dává pøednost aktivnímu pøedcházení ozbrojeným konfliktùm a preventivní diplomacii.

IX. Podpora mezinárodní stability prostøednictvím spolupráce s partnerskými
zemìmi.

V. Posilování veøejné informovanosti
a aktivního podílu obèanù na zajištìní bezpeènosti.

Bezpeènostní zájmy ÈR
Èeská republika rozlišuje své bezpeènostní zájmy
podle stupnì dùležitosti. V Bezpeènostní strategii ÈR
jsou zájmy rozdìleny do tìchto tøí kategorií:
1) Životní zájmy – zajištìní svrchované existence, územní celistvosti a politické nezávislosti ÈR, zachování všech
náležitostí demokratického právního státu, vèetnì záruky a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel.
2) Strategické zájmy – naplòování strategických zájmù
napomáhá ochranì životních zájmù a zároveò slouží
k zajištìní spoleèenského rozvoje a prosperity ÈR. K jejich prosazování jsou voleny pøístupy a prostøedky pøimìøené situaci.
3) Další významné zájmy – úèelem prosazování dalších
významných zájmù je pøispìt k zajištìní životních a strategických zájmù a zvyšovat odolnost spoleènosti vùèi
bezpeènostním hrozbám.

XI. Zajištìní vnitøní bezpeènosti a ochrany
obyvatelstva.
XII. Zajištìní ekonomické bezpeènosti ÈR
a posilování konkurenceschopnosti
ekonomiky.

VI. Vìdecko-technický rozvoj s dùrazem
na nové technologie s vysokou pøidanou
hodnotou inovace.
VII. Rozvíjení technických a technologických schopností pøi zpracování a pøenosu
utajovaných a citlivých informací s dùrazem
na jejich ochranu a dostupnost.
VIII. Ochrana životního prostøedí.
kpt. Ing. Milan Øíha, DiS.

§
terorismus
§
šíøení zbraní hromadného nièení a jejich nosièù
§
kybernetické útoky
§
nestabilita a regionální konflikty

v euroatlantickém prostoru a jeho okolí
§
negativní aspekty mezinárodní migrace
§
organizovaný zloèin a korupce
§
ohrožení funkènosti kritické infrastruktury
§
pøerušení dodávek strategických

II. Vytváøení podmínek pro tolerantní obèanskou spoleènost, potlaèování extremismu a jeho pøíèin.

VII. Udržení funkèního a transparentního
režimu kontroly konvenèního zbrojení
v Evropì.

X. Podpora demokracie, základních svobod a principù právního státu.

Na základì analýzy bezpeènostního prostøedí, ve kterém se ÈR nachází, lze identifikovat specifické hrozby pro její bezpeènost. ÈR jako zodpovìdný èlen mezinárodních organizací zahrnuje mezi relevantní bezpeènostní hrozby i takové, které nemají
pøímý dopad na její bezpeènost, ale ohrožují její spojence:

I. Snižování kriminality s dùrazem na hospodáøskou kriminalitu.

VI. Rozvíjení role OBSE v oblasti prevence
ozbrojených konfliktù, demokratizace a posilování vzájemné dùvìry a bezpeènosti.

VII. Aktivní úèast v systému kolektivní obrany NATO opírající se o silnou transatlantickou vazbu, rozvoj schopností EU pro zvládání krizí a o spolupráci s partnerskými
zemìmi.

STRATEGIE a bezpeènosti

Další významné zájmy Èeské republiky

III. Zvyšování efektivity a profesionality
státních institucí a soudnictví, a v této souvislosti posilování spolupráce veøejné správy s obèany a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami.

III. Bezpeènostní politika je založena na principu zajištìní bezpeènosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví
a majetku, bezpeènosti státních institucí, vèetnì jejich
plné funkènosti, a na rozvíjení procesù a nástrojù sloužících k posilování bezpeènosti a ochrany obyvatel.
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Strategické zájmy Èeské republiky
I. Bezpeènost a stabilita, pøedevším v euroatlantickém prostoru.

RIZIKA PODLE BEZPEÈNOSTNÍ
zajištìní obrany
surovin nebo energie
§
pohromy pøírodního a antropogenního

pùvodu a jiné mimoøádné
události

Terorismus
Hrozba terorismu coby metody násilného prosazování politických cílù je trvale
vysoká. Charakteristickým rysem je existence nadnárodních sítí volnì propojených skupin, které i bez jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a plány k jejich naplnìní, finanèní
zdroje a informace. Jsou schopny pøímo
ohrozit lidské životy a zdraví, ale také kritickou infrastrukturu.

ních institucí èi strategických podnikù
a spoleèností, které zajiš•ují základní
funkce státu, mohou ohrozit strategické
zájmy ÈR.

Šíøení zbraní hromadného
nièení a jejich nosièù

Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí

Nìkteøí státní i nestátní aktéøi usilují otevøenì èi skrytì o získání zbraní hromadného nièení a jejich nosièù. Šíøení tìchto prostøedkù mùže mít závažné dùsledky pro bezpeènost v euroatlantickém prostoru.
Specifickou hrozbu pak pøedstavuje možné
použití balistických øízených støel a øízených
støel s plochou dráhou letu nesoucích konvenèní nebo nekonvenèní nálož.
Schopnost tìchto prostøedkù zasáhnout
z velké vzdálenosti území ÈR nebo jejich
spojencù klade vysoké nároky na aktivní
i pasivní protiopatøení.

Nevyøešené konflikty se všemi negativními dùsledky mohou mít pøímý i nepøímý vliv na bezpeènost ÈR. Neøešené
spory etnického, teritoriálního nebo politického a ekonomického charakteru mají
potenciál vyústit do ozbrojených konfliktù èi svádìt nìkteré státy k budování sfér
vlivu a zároveò oslabovat mechanismy
kooperativní bezpeènosti i politické
a právní závazky v oblasti evropské bezpeènosti.

Kybernetické útoky

Negativním jevem je zejména nelegální migrace a její možné dùsledky, napøíklad napojení na organizovaný zloèin.
Pozitivní pøínosy legální migrace pro kulturní, politický a ekonomický rozvoj spoleènosti mùže oslabit nedostateèná integrace pøistìhovalcù. Ta mùže být zdrojem sociálního napìtí, které mùže ústit
napøíklad v nežádoucí radikalizaci pøistìhovaleckých komunit.

Rostoucí závislost na informaèních
a komunikaèních technologiích zvyšuje zranitelnost státu a jeho obèanù vùèi kybernetickým útokùm. Tyto útoky mohou pøedstavovat nový zpùsob vedení války nebo mohou mít kriminální èi teroristickou motivaci
a mohou být použity k destabilizaci spoleènosti. Úniky strategicky dùležitých informací, zásahy do informaèních systémù stát-

Negativní aspekty
mezinárodní migrace

Organizovaný zloèin a korupce
Širší rozmìr získává v souèasném bezpeènostním
prostøedí organizovaný zloèin, který prostøednictvím obchodních i osobních vztahù pøekraèuje hranice státù.
Narùstá schopnost kriminálních sítí narušovat instituce
a hodnoty právního státu, infiltrovat orgány státní správy
a ohrožovat bezpeènost obèanù. Èasto se tak dìje prostøednictvím korupce.
Organizovaný zloèin spoleènì s korupèními praktikami mùže nabýt podoby vlivových klientelistických nebo korupèních sítí a vést k podkopání samotných základù spoleènosti. Výsledkem mùže být ztráta dùvìry obèana v poctivost a nestrannost fungování veøejných institucí, pokøivení tržních vazeb, ekonomický úpadek a destabilizace státu. Nejasná hranice mezi politickou a kriminální motivací živenou korupcí navíc èasto vede k propojování struktur organizovaného zloèinu s teroristickými
sítìmi.
Ohrožení funkènosti kritické infrastruktury
Kritická infrastruktura pøedstavuje klíèový systém
prvkù, jejichž narušení nebo nefunkènost by mìly závažný dopad na bezpeènost státu, zabezpeèení základních
životních potøeb obyvatelstva nebo ekonomiku státu.
S ohledem na vysoký stupeò vzájemného propojení jednotlivých odvìtví je kritická infrastruktura ohrožena komplexnì, a to pøírodními, technologickými a asymetrickými hrozbami. Zejména funkènost energetické infrastruktury je ohrožována jak politickými tlaky, tak hrozbami
s kriminální podstatou. Pøíkladem tìchto ohrožení jsou
politicky motivované manipulace s dodávkami strategic-
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kých surovin, vstup cizího kapitálu s potenciálnì rizikovým pùvodem a cíli do kritické infrastruktury ÈR, sabotáže èi hospodáøská kriminalita.
Pøerušení dodávek
strategických surovin nebo energie
V rychle se mìnícím globálním svìtì získávají otázky
zajištìní energetické a surovinové bezpeènosti stále vìtší význam. Soutìžení o pøístup ke zdrojùm strategických,
zejména energetických surovin se stává nedílnou souèástí mezinárodních vztahù. Prioritou je vytváøet pøedpoklady pro nepøerušované diverzifikované dodávky
strategických surovin a v domácím prostøedí pak pøedpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie a pro
tvorbu strategických rezerv státu. Rostoucí dùležitost má
i oblast potravinové bezpeènosti a zajištìní pøístupu ke
zdrojùm pitné vody.
Pohromy pøírodního a antropogenního
pùvodu a jiné mimoøádné události
Extrémní projevy poèasí a pohromy pøírodního a antropogenního pùvodu mohou mít kromì ohrožení bezpeènosti, životù a zdraví obyvatel a jejich majetku a životního prostøedí dopad také na ekonomiku zemì, zásobování surovinami, pitnou vodou èi poškození kritické infrastruktury. Šíøení infekèních nemocí s pandemickým
potenciálem zvyšuje zranitelnost populace a klade vìtší
nároky na ochranu veøejného zdraví a zajištìní poskytování zdravotní péèe.
ZAJIŠTÌNÍ OBRANY A BEZPEÈNOSTI
kolektivní rozmìr
Kolektivní rozmìr pro zajištìní obrany a bezpeènosti
v sobì zahrnuje
§
aktivní úèast v systému kolektivní obrany NATO

§
pøipojení se k donucovacím prostøedkùm
v souladu se závazky v rámci NATO a EU
a s principy Charty OSN

Visegrádská skupina
Visegrádská skupina (také nazývaná
Visegrádská ètyøka nebo V4) je aliancí ètyø
státù støední Evropy – tvoøí ji:
§
Èeská republika,
§
Maïarská republika,
§
Polská republika,

Organizace pro bezpeènost a spolupráci
v Evropì (OBSE)
OBSE (angl. Organization for Security
and Cooperation in Europe, OSCE) je mezinárodní bezpeènostní organizace, která
vznikla v roce 1995 transformací Konference o bezpeènosti a spolupráci v Evropì
(KBSE, též Helsinská konference). OBSE sdružuje celkem 56 èlenských státù – pøevážnì
evropských. Kromì státù v Evropì
a pøi Støedozemním moøi jsou jejími èleny
též státy zakavkazské, støedoasijské a USA
s Kanadou.

§
Slovenská republika.
Vznik aliance státù V4 byl inspirován
setkáním tøí králù v maïarském mìstì
Visegrád v roce 1335. Uherský král Karel I.
Robert, èeský král Jan Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký se zde dohodli
na tìsné spolupráci v politických èi obchodních otázkách a na vìèném pøátelství. Tímto
krokem podnítili o 656 let pozdìji založení
další úspìšné støedoevropské iniciativy.
Novodobá Visegrádská trojka vznikla
15. února 1991 (deset dní pøed zánikem
Varšavské smlouvy) na setkání maïarského
premiéra Józsefa Antalla, prezidenta ÈSFR
Václava Havla a polského prezidenta Lecha
Walesy ve Visegrádu.

Integrovaný systém protivzdušné obrany (NATINADS)
Dne 1. èer vence 1961 vznikl
Integrovaný systém protivzdušné obrany
(NATINADS; angl. NATO Integrated Air
Defence System). Jeho podstatou je nepøetržitá ochrana státního vzdušného prostoru
evropských èlenských státù NATO. Èlen systému NATINADS musí mít velení a øízení
kompatibilní s ostatními èleny aliance, zároveò se stará o nepøetržitý radarový prùzkum vzdušného prostoru. V pøípadì mimoøádné události ve vzdušném prostoru vydá
velitelství pokyn pohotovostním letadlùm
k okamžitému vzletu (tzv. Alpha Scramble)
s cílem vizuálnì identifikovat podezøelý objekt. Nejèastìjším dùvodem takových ostrý
startù bývá ztráta rádiového spojení
mezi pilotem civilního letadla a øízením letového provozu.
Strategie prevence a potlaèování bezpeènostních hrozeb
§
aktivní úsilí o potírání všech forem terorismu, a to jak na národní úrovni, tak v rámci
mezinárodních organizací
§
sdílení zpravodajských informací
§
pøispívání k formulování konkrétních
opatøení v oblasti boje proti terorismu
§
dùsledné odhalování a postihování projevù extremismu, vèetnì xenofobie, rasismu a jiných forem netolerance a diskriminace
§
prohlubování a zefektivòování procesù
a mechanismù odzbrojení, kontroly zbrojení a nešíøení zbraní hromadného nièení
a jejich nosièù

§
zapojení do Integrovaného systému protivzdušné
obrany (NATINADS)

§
podporování alianèní politiky odstrašení

§
úèast v misích NATO, EU a OSN pøi øešení celého spektra
krizí

§
kontrola systému exportu, zabránìní zneužívání položek dvojího použití

§
zapojení civilních a vojenských expertù na pomoc místním úøadùm

§
zkvalitnìní transparentního systému kontroly a podpory obchodu s vojenským materiálem a dalšími obrannými a bezpeènostními komoditami

§
rozvoj nástrojù a politik definovaných Lisabonskou
smlouvou
§
budování souboru kapacit, mechanismù a prostøedkù
EU k prohloubení systému kooperativní bezpeènosti,
posilování stability a zvládání krizí a konfliktù civilními
nástroji
§
evropská integrace s prohlubováním demokratické
legitimity evropských institucí
§
pøedcházení konfliktùm, postkonfliktní obnovu, prohlubování stability a posilování kooperativního pøístupu k øešení bezpeènostních otázek hraje OBSE (Organizace pro bezpeènost a spolupráci v Evropì)
§
kontrolu konvenèního zbrojení v Evropì
§
regionální spolupráci, vèetnì Visegrádské skupiny
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§
pøedcházení ozbrojeným konfliktùm
a øešení bezpeènostních výzev diplomatickými, politickými a dalšími nenásilnými
prostøedky

§
zøízení vládního koordinaèního místa pro
okamžitou reakci na poèítaèové incidenty (Computer Security Incident Response
Team – CSIRT)
§
zapojení do projektu „Politika sousedství
EU“
§
ochrana vnìjších hranic Evropské unie
§
zvyšování ochrany a odolnosti prvkù národní a evropské kritické infrastruktury
§
vytváøení pøedpokladù pro diverzifikované dodávky strategických surovin a tvorba strategických rezerv státu pro zajištìní
stabilních dodávek

§
maximální možná diverzifikace zdrojových teritorií a pøepravní infrastruktury
dovážených strategických surovin s dùrazem na uchování tranzitního postavení
Èeské republiky
§
pøednostní a efektivní využívání domácích surovinových zdrojù
§
nesnižování vlivu a kontroly státu ve strategických spoleènostech pùsobících
v oblasti energetiky a dále neposilování
vlivu subjektù, zemí èi regionù, na nichž je
ÈR v energetické oblasti již nyní dominantnì závislá

v ÈR, u nichž existuje podezøení, že svou èinností mohou poškodit ekonomické zájmy ÈR
§
minimalizace rizikové zahranièní investièní zaintereso-

vanosti v ÈR a vèasná indikace pøílivu problematického
zahranièního kapitálu do ÈR
§
pøedcházení a eliminace mezinárodních arbitráží proti

Èeské republice
§
provìøování aktivit suverénních fondù, u kterých lze

pøedpokládat snahy o cílené ovlivòování hospodáøského a politického vývoje zemì
§
ÈNB – provádìním nezávislé mìnové politiky k zajištì-

ní cenové stability

§
udržování pøimìøené zásoby strategicky
významných zemìdìlských a potravináøských komodit

§
rozvíjení systému hospodáøských opatøení pro krizové

§
zlepšování podmínek pro akceschopnost
Integrovaného záchranného systému
(IZS) a vìtší zapojení sboru dobrovolných
hasièù do øešení mimoøádných událostí

Institucionální rámec zajištìní bezpeènosti

§
adekvátní preventivní i represivní protiepidemická opatøení a vytváøení podmínek pro poskytování zdravotní péèe
§
zapojení ÈR do Mechanismu civilní ochrany EU a rozvíjení efektivní spolupráce
s Monitorovacím a informaèním støediskem EU a Euroatlantickým koordinaèním
støediskem pro katastrofy NATO
§
poskytování humanitární pomoci a vysílání záchranáøských týmù do zahranièí
§
podpora vzdìlávání obèanù v oblasti zajištìní bezpeènosti, zejména v pøedcházení hrozbám, ale také v oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci pøi mimoøádných událostech

stavy

Institucionálním nástrojem bezpeènostní politiky
státu je odpovídající bezpeènostní systém, jehož základní funkcí je integrovat, koordinovat a øídit jednotlivé složky a pružnì reagovat na vzniklé hrozby.
Systém (èesky soustava) – je souhrnem prvkù, které
mezi sebou mají vzájemné vazby. Za systém lze tedy považovat napø. studenty jedné tøídy, ponìvadž jejich spoleèným znakem je právì pøíslušnost ke stejné tøídì,
zatímco systémem nemohou být zcela náhodnì
vybraní lidé.
Bezpeènostní systém ÈR tvoøí:
§
prezident ÈR, vláda, bezpeènostní rada státu,
§
ministerstva a ostatní ústøední správní orgány,
§
orgány státní správy a samosprávy,
§
bezpeènostní sbory,
§
záchranné sbory, záchranné služby a havarijní služby,

Ekonomický rámec zajištìní bezpeènostních zájmù
ÈR podporuje opatøení vedoucí k udržitelnému hospodáøskému rùstu a vytváøení
pøíznivého ekonomického klimatu prostøednictvím:
§
udržování a posilování mezinárodní konkurenceschopnosti ÈR, vèetnì podpory
inovací, výzkumu a vývoje
§
prevence rizik (napø. zneužívání významného tržního postavení)
§
minimalizace dopadu negativních ekonomických jevù a aktivit (daòové úniky,
finanèní podvody, mezinárodní arbitráže)

§
podnikající fyzické a právnické osoby podílející se na

zajiš•ování bezpeènosti osob a majetku a jejich vzájemné vazby.
Významnou roli pøi zajiš•ování bezpeènostních zájmù ÈR sehrává diplomatická služba, a to zejména prostøednictvím rozvíjení dobrých bilaterálních vztahù
a spolupráce a pùsobení v mezinárodních organizacích
se zamìøením na sbìr informací, pøedcházení krizím
a stabilizování krizových oblastí, na podporu transformaèních a demokratizaèních procesù a na spolupráci
v boji proti terorismu a nešíøení zbraní hromadného
nièení.
kpt. Ing. Milan Øíha, DiS.

§
prùbìžné optimalizace ochranných mechanismù v hospodáøské sféøe
§
vyhodnocování snah rizikových zahranièních subjektù o získání podílù ve vybraných strategických podnicích v ÈR, vèetnì komplexního provìøování zahranièních ekonomických subjektù se zájmy
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kých surovin, vstup cizího kapitálu s potenciálnì rizikovým pùvodem a cíli do kritické infrastruktury ÈR, sabotáže èi hospodáøská kriminalita.
Pøerušení dodávek
strategických surovin nebo energie
V rychle se mìnícím globálním svìtì získávají otázky
zajištìní energetické a surovinové bezpeènosti stále vìtší význam. Soutìžení o pøístup ke zdrojùm strategických,
zejména energetických surovin se stává nedílnou souèástí mezinárodních vztahù. Prioritou je vytváøet pøedpoklady pro nepøerušované diverzifikované dodávky
strategických surovin a v domácím prostøedí pak pøedpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie a pro
tvorbu strategických rezerv státu. Rostoucí dùležitost má
i oblast potravinové bezpeènosti a zajištìní pøístupu ke
zdrojùm pitné vody.
Pohromy pøírodního a antropogenního
pùvodu a jiné mimoøádné události
Extrémní projevy poèasí a pohromy pøírodního a antropogenního pùvodu mohou mít kromì ohrožení bezpeènosti, životù a zdraví obyvatel a jejich majetku a životního prostøedí dopad také na ekonomiku zemì, zásobování surovinami, pitnou vodou èi poškození kritické infrastruktury. Šíøení infekèních nemocí s pandemickým
potenciálem zvyšuje zranitelnost populace a klade vìtší
nároky na ochranu veøejného zdraví a zajištìní poskytování zdravotní péèe.
ZAJIŠTÌNÍ OBRANY A BEZPEÈNOSTI
kolektivní rozmìr
Kolektivní rozmìr pro zajištìní obrany a bezpeènosti
v sobì zahrnuje
§
aktivní úèast v systému kolektivní obrany NATO

§
pøipojení se k donucovacím prostøedkùm
v souladu se závazky v rámci NATO a EU
a s principy Charty OSN

Visegrádská skupina
Visegrádská skupina (také nazývaná
Visegrádská ètyøka nebo V4) je aliancí ètyø
státù støední Evropy – tvoøí ji:
§
Èeská republika,
§
Maïarská republika,
§
Polská republika,

Organizace pro bezpeènost a spolupráci
v Evropì (OBSE)
OBSE (angl. Organization for Security
and Cooperation in Europe, OSCE) je mezinárodní bezpeènostní organizace, která
vznikla v roce 1995 transformací Konference o bezpeènosti a spolupráci v Evropì
(KBSE, též Helsinská konference). OBSE sdružuje celkem 56 èlenských státù – pøevážnì
evropských. Kromì státù v Evropì
a pøi Støedozemním moøi jsou jejími èleny
též státy zakavkazské, støedoasijské a USA
s Kanadou.

§
Slovenská republika.
Vznik aliance státù V4 byl inspirován
setkáním tøí králù v maïarském mìstì
Visegrád v roce 1335. Uherský král Karel I.
Robert, èeský král Jan Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký se zde dohodli
na tìsné spolupráci v politických èi obchodních otázkách a na vìèném pøátelství. Tímto
krokem podnítili o 656 let pozdìji založení
další úspìšné støedoevropské iniciativy.
Novodobá Visegrádská trojka vznikla
15. února 1991 (deset dní pøed zánikem
Varšavské smlouvy) na setkání maïarského
premiéra Józsefa Antalla, prezidenta ÈSFR
Václava Havla a polského prezidenta Lecha
Walesy ve Visegrádu.

Integrovaný systém protivzdušné obrany (NATINADS)
Dne 1. èer vence 1961 vznikl
Integrovaný systém protivzdušné obrany
(NATINADS; angl. NATO Integrated Air
Defence System). Jeho podstatou je nepøetržitá ochrana státního vzdušného prostoru
evropských èlenských státù NATO. Èlen systému NATINADS musí mít velení a øízení
kompatibilní s ostatními èleny aliance, zároveò se stará o nepøetržitý radarový prùzkum vzdušného prostoru. V pøípadì mimoøádné události ve vzdušném prostoru vydá
velitelství pokyn pohotovostním letadlùm
k okamžitému vzletu (tzv. Alpha Scramble)
s cílem vizuálnì identifikovat podezøelý objekt. Nejèastìjším dùvodem takových ostrý
startù bývá ztráta rádiového spojení
mezi pilotem civilního letadla a øízením letového provozu.
Strategie prevence a potlaèování bezpeènostních hrozeb
§
aktivní úsilí o potírání všech forem terorismu, a to jak na národní úrovni, tak v rámci
mezinárodních organizací
§
sdílení zpravodajských informací
§
pøispívání k formulování konkrétních
opatøení v oblasti boje proti terorismu
§
dùsledné odhalování a postihování projevù extremismu, vèetnì xenofobie, rasismu a jiných forem netolerance a diskriminace
§
prohlubování a zefektivòování procesù
a mechanismù odzbrojení, kontroly zbrojení a nešíøení zbraní hromadného nièení
a jejich nosièù

§
zapojení do Integrovaného systému protivzdušné
obrany (NATINADS)

§
podporování alianèní politiky odstrašení

§
úèast v misích NATO, EU a OSN pøi øešení celého spektra
krizí

§
kontrola systému exportu, zabránìní zneužívání položek dvojího použití

§
zapojení civilních a vojenských expertù na pomoc místním úøadùm

§
zkvalitnìní transparentního systému kontroly a podpory obchodu s vojenským materiálem a dalšími obrannými a bezpeènostními komoditami

§
rozvoj nástrojù a politik definovaných Lisabonskou
smlouvou
§
budování souboru kapacit, mechanismù a prostøedkù
EU k prohloubení systému kooperativní bezpeènosti,
posilování stability a zvládání krizí a konfliktù civilními
nástroji
§
evropská integrace s prohlubováním demokratické
legitimity evropských institucí
§
pøedcházení konfliktùm, postkonfliktní obnovu, prohlubování stability a posilování kooperativního pøístupu k øešení bezpeènostních otázek hraje OBSE (Organizace pro bezpeènost a spolupráci v Evropì)
§
kontrolu konvenèního zbrojení v Evropì
§
regionální spolupráci, vèetnì Visegrádské skupiny
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§
pøedcházení ozbrojeným konfliktùm
a øešení bezpeènostních výzev diplomatickými, politickými a dalšími nenásilnými
prostøedky

§
zøízení vládního koordinaèního místa pro
okamžitou reakci na poèítaèové incidenty (Computer Security Incident Response
Team – CSIRT)
§
zapojení do projektu „Politika sousedství
EU“
§
ochrana vnìjších hranic Evropské unie
§
zvyšování ochrany a odolnosti prvkù národní a evropské kritické infrastruktury
§
vytváøení pøedpokladù pro diverzifikované dodávky strategických surovin a tvorba strategických rezerv státu pro zajištìní
stabilních dodávek

§
maximální možná diverzifikace zdrojových teritorií a pøepravní infrastruktury
dovážených strategických surovin s dùrazem na uchování tranzitního postavení
Èeské republiky
§
pøednostní a efektivní využívání domácích surovinových zdrojù
§
nesnižování vlivu a kontroly státu ve strategických spoleènostech pùsobících
v oblasti energetiky a dále neposilování
vlivu subjektù, zemí èi regionù, na nichž je
ÈR v energetické oblasti již nyní dominantnì závislá

v ÈR, u nichž existuje podezøení, že svou èinností mohou poškodit ekonomické zájmy ÈR
§
minimalizace rizikové zahranièní investièní zaintereso-

vanosti v ÈR a vèasná indikace pøílivu problematického
zahranièního kapitálu do ÈR
§
pøedcházení a eliminace mezinárodních arbitráží proti

Èeské republice
§
provìøování aktivit suverénních fondù, u kterých lze

pøedpokládat snahy o cílené ovlivòování hospodáøského a politického vývoje zemì
§
ÈNB – provádìním nezávislé mìnové politiky k zajištì-

ní cenové stability

§
udržování pøimìøené zásoby strategicky
významných zemìdìlských a potravináøských komodit

§
rozvíjení systému hospodáøských opatøení pro krizové

§
zlepšování podmínek pro akceschopnost
Integrovaného záchranného systému
(IZS) a vìtší zapojení sboru dobrovolných
hasièù do øešení mimoøádných událostí

Institucionální rámec zajištìní bezpeènosti

§
adekvátní preventivní i represivní protiepidemická opatøení a vytváøení podmínek pro poskytování zdravotní péèe
§
zapojení ÈR do Mechanismu civilní ochrany EU a rozvíjení efektivní spolupráce
s Monitorovacím a informaèním støediskem EU a Euroatlantickým koordinaèním
støediskem pro katastrofy NATO
§
poskytování humanitární pomoci a vysílání záchranáøských týmù do zahranièí
§
podpora vzdìlávání obèanù v oblasti zajištìní bezpeènosti, zejména v pøedcházení hrozbám, ale také v oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci pøi mimoøádných událostech

stavy

Institucionálním nástrojem bezpeènostní politiky
státu je odpovídající bezpeènostní systém, jehož základní funkcí je integrovat, koordinovat a øídit jednotlivé složky a pružnì reagovat na vzniklé hrozby.
Systém (èesky soustava) – je souhrnem prvkù, které
mezi sebou mají vzájemné vazby. Za systém lze tedy považovat napø. studenty jedné tøídy, ponìvadž jejich spoleèným znakem je právì pøíslušnost ke stejné tøídì,
zatímco systémem nemohou být zcela náhodnì
vybraní lidé.
Bezpeènostní systém ÈR tvoøí:
§
prezident ÈR, vláda, bezpeènostní rada státu,
§
ministerstva a ostatní ústøední správní orgány,
§
orgány státní správy a samosprávy,
§
bezpeènostní sbory,
§
záchranné sbory, záchranné služby a havarijní služby,

Ekonomický rámec zajištìní bezpeènostních zájmù
ÈR podporuje opatøení vedoucí k udržitelnému hospodáøskému rùstu a vytváøení
pøíznivého ekonomického klimatu prostøednictvím:
§
udržování a posilování mezinárodní konkurenceschopnosti ÈR, vèetnì podpory
inovací, výzkumu a vývoje
§
prevence rizik (napø. zneužívání významného tržního postavení)
§
minimalizace dopadu negativních ekonomických jevù a aktivit (daòové úniky,
finanèní podvody, mezinárodní arbitráže)

§
podnikající fyzické a právnické osoby podílející se na

zajiš•ování bezpeènosti osob a majetku a jejich vzájemné vazby.
Významnou roli pøi zajiš•ování bezpeènostních zájmù ÈR sehrává diplomatická služba, a to zejména prostøednictvím rozvíjení dobrých bilaterálních vztahù
a spolupráce a pùsobení v mezinárodních organizacích
se zamìøením na sbìr informací, pøedcházení krizím
a stabilizování krizových oblastí, na podporu transformaèních a demokratizaèních procesù a na spolupráci
v boji proti terorismu a nešíøení zbraní hromadného
nièení.
kpt. Ing. Milan Øíha, DiS.
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