
číslo 2-3/2013

PROGRAM VALNÉ HROMADY

1) 9.30–10.00 hod. – prezence účastníků

2) 10.00 hod. – zahájení valné hromady, přivítání 
účastníků, seznámení s organizací a programem 
– Bc. M. Kovaříček, prezident KPKB ČR

· jmenování řídícího VH, volba mandátové komise

· schválení programu VH

· zpráva o činnosti KPKB ČR 
– Bc. M. Kovaříček

· zpráva o hospodaření 
– Ing. P. Hartmann

· zpráva o stavu členské základny 
–  Bc. K. Poludová, DiS.

· zpráva dozorčí rady 
– P. Žák, DiS.

· plán činnosti KPKB ČR na další období 
– Bc. M. Kovaříček

· informace o transformaci KPKB ČR na spolek 
ve smyslu novely občanského zákoníku 
(hlasování o transformaci) – Ing. P. Hartmann

· volby členů prezidia (představenstva) KPKB ČR 
– Ing. P. Hartmann

· návrh usnesení VH

13.30 hod. – oběd – v restauraci Parkhotel Morris

15.30 hod. – odjezd na autodrom Sosnová – motokáry

19.00 – 23.00 hod. – spol. večer – v hotelové restauraci

Valná hromada
KPKB ČR 2013 
výroční setkání v Novém Boru

Letošní valná hromada
KPKB ČR se uskuteční

26. září 2013 v Parkhotelu
Morris, Žižkova 269, Nový Bor.

PŘÍSPĚVKY K AKTUÁLNÍM TÉMATŮM
1. Návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách – Ing. I. Chauer, 
Mgr. M. Bačkovská, odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR

2. Informace o preventivních programech Odboru prevence kriminality 
MV, informace k projektu Asistent prevence kriminality – Mgr. J. Gjuričová, 
ředitelka OPK , JUDr. T. Koníček

3. Aplikace zákona o veřejných zakázkách v činnosti SBS – Ing. P. Šiška, 
odborný poradce v oblasti veřejných zakázek

4.  Prezentace  firem

Na širokou účast se těší
prezidium KPKB ČR



Šéfredaktor
Jaromír Kyncl

+420 702 441 227
kynclmir@seznam.cz

Jazyková spolupráce
Alena Hasáková

Redakční rada
Miroslav Kovaříček
Kateřina Poludová
Petr Hartmann
Michal Bavšenkov
Petr Žák

Odborná spolupráce

Inzerce

Milan Říha

Petr Žák
       +420 604 889 143
       zak.petr@volny.cz

Radomír Ščurek
Ivo Popardowski

Nesignované fotografie a články (jk)
Jaromír Kyncl

Grafická úprava, sazba a zlom
MAGICO G.S.

Vydavatel
KPKB ČR
Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5

Registrace
Bezpečnost s profesionály MK ČR E 20140

Tisk
Tiskárna PROPIS
Cihelní 99, 702 00 Ostrava

Rozšiřování zdarma
Autorská práva vykonává vydavatel, užití
celku nebo částí, rozmnožování a šíření
jakýmkoli způsobem je bez výslovného
souhlasu vydavatele zakázáno.

Na přední straně obálky
foto Jaromír Kyncl

OBSAH

1 2www.kpkbcr.cz

Kalendárium 

KPKB ČR

KPKB ČR

O pohár KPKB ČR

EGYPT

Bahna 2013

Vzpomínka na kolegu

Krádeže v obchodech I.

Obrazová reportáž

ABAS IPS Management

Facility Management

Bezpečnostní management

Poradna KPKB ČR

Profesní soutěž členů ZJ

Náš zahraniční partner

Pragoalarm 2013

Metodická příručka

Fundamentalismus

zajímavých akcí

již 20 let s námi

kdo jsme, co poskytujeme

X. ročník střelecké soutěže

máme se současné situace obávat

24. ročník Dne pozemního vojska

PhDr. Michal Fábera

fakta a prevence

činnost KPKB ČR

další vzdělávání

sedm dílů evropské normy EN15221

mezinárodní konference 2013

minimální mzda pracovníků SBS

pozvánka na druhý ročník

Slovenské komora súkromnej bezpečnosti

20. ročník mezinárodního veletrhu

pro výkon strážní služby

islámský fundamentalismus

2

3

5

7

9

11

12

13

15

18

19

21

23

25

26

27

28

29

 ačkoli se to nezdá, uplynulo již dvacet let od doby, 
kdy se KPKB ČR začala aktivně podílet na všech činnostech 
v oblasti průmyslu komerční bezpečnosti. Že to nebyla vždy 
léta jednoduchá, o tom se dočtete v článku „KPKB ČR – již 20 let 
s námi“.  

 Vím, že mnoho společností používá ve svých sloganech 
slovní spojení „… již x let s vámi“. Mně však tentokrát přišlo 
vhodnější použít vazbu „… již 20 let s námi“, neboť jsem pře-
svědčený, že v případě Komory je určitě příhodnější. Mimo jiné 
i proto, že Komora je tady opravdu s námi a hlavně pro nás. 
O tom jednoznačně svědčí stoupající zájem o členství v ní, 
který je motivován zejména důslednou péčí a servisem, 
jež prostřednictvím delegovaných zástupců Komora své člen-
ské základně poskytuje. Bohatou škálou úspěšně realizova-
ných vzdělávacích programů, kulturních, sportovních i spole-
čenských akcí nepochybně a bezezbytku naplňuje své stanovy, 
programové cíle i tematická zaměření. Některé z nich jsme se 
na našich stránkách rozhodli připomenout ve stručné obrazo-
vé reportáži. 

 Během své dvacetileté historie se tak KPKB ČR zapsala 
pozitivně do povědomí většiny majitelů bezpečnostních agen-
tur, managementu i řadových pracovníků soukromých bez-
pečnostních služeb; bez toho by výsledky naší společné práce 
rozhodně nebyly na tak vysoké úrovni, jakou se můžeme chlu-
bit dnes. Jistě se tedy shodneme, že důvod k oslavě jubilea 
Komory je více než zasloužený. 

 Jak tomu ale v životě bývá, potkávají nás i méně radost-
né události. Není to tak dlouho, co jsme se museli vyrovnat se 
ztrátou oblíbeného kolegy pana Ing. Fredegara Formera, 
a potkala nás nová smutná skutečnost. Naše řady navždy opus-
til pan PhDr. Michal Fábera, další významný průkopník a mezi-
národně uznávaný odborník v oblasti komerční bezpečnosti. 
Nicméně doufám, že památka na oba kolegy nás všechny 
vyburcuje k ještě aktivnější činnosti a že jejich bohatému odka-
zu nezůstaneme nic dlužni. 

 Hlavně však věřím, že společné úsilí o pozitivnější vní-
mání našeho profesního oboru veřejností dopomůže časem 
k jeho začlenění na mnohem atraktivnější místo v žebříčku 
zajímavých povolání. 

 Do dalších dvaceti let přeji Komoře jménem redakční 
rady mnoho optimismu, skvělých pracovních aktivit a radost-
ných výsledků. 

Vážení čtenáři,

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

číslo 2-3/2013 KALENDÁRIUM
 KPKB ČR zorganizovala pro zaměst-
nance členských firem vzdělávací kurz po-
skytování první pomoci a neodkladné laic-
ké resuscitace. Kurz vedla lektorka Bc. Klára 
Čiperová, která je profesionální záchranář-
kou s dlouholetou praxí. Přednáška byla rea-
lizována formou prezentace s ústním výkla-
dem a praktickou ukázkou resuscitace, 
kterou si mohli vyzkoušet všichni přítomní. 
Účastníci školení se dozvěděli, jak se mají 
chovat při volání na tísňovou linku a jak 
správně podávat informace dispečerovi zá-
chranné služby. Nezřídka se totiž stává, že 
špatnou komunikací se prodlužuje čas pří-

 Dalším z řady vzdělávacích seminářů, 
které KPKB ČR pořádala pro své členské fir-
my, byl kurz manažerské komunikace pro 
vedoucí zaměstnance. Přednášející byla psy-
choložka Mgr. Zoja Kalivodová, CSc., 
která se touto problematikou zabývá 
zejména u ozbrojených složek a také ji před-
náší na vysokých školách. Obsahem kurzu 
byly především komunikační dovednosti 
(nadřízený-podřízený, zákazník-klient), 
asertivita jako základní požadavek při komu-
nikaci s l idmi a umění vyjednávání. 
Zajímavým blokem přednášky, do kterého 
se zapojili všichni přítomní, bylo téma kriti-

ky a schopnosti ji konstruktivně vyjadřovat 
a přijímat. Velká pozornost byla také věno-
vána tématu psychické zátěže při manažer-
ské činnosti, agresi, hněvu a zejména zvlá-
dání stresových situací. Lektorka kombino-
vala teoretické poznatky z psychologie s pří-
klady, se kterými se setkala za dobu své 
dlouholeté praxe. Vzhledem k časovým 
možnostem nebylo v jejích silách probrat 
všechna témata, která přítomné zajímala, 
proto komora zorganizovala další, pokraču-
jící seminář, jenž se setkal se stejně velkým 
zájmem jako ten první.

Petr Žák

Navštívili jsme…

Navštívili jsme…

ZAJÍMAVÝCH AKCÍ
jezdu sanitky s lékařem, což může mít pro 
pacienta závažné důsledky. Jelikož lektorka 
působí jako dispečerka linky 155, uvedla ta-
ké zajímavé příklady ze své praxe. V kurzu se 
dále vyučovala první pomoc při úrazech, 
které mohou potkat kohokoli doma nebo 
v zaměstnání (zlomeniny, otravy, popáleni-
ny), při dopravních nehodách (zejména zá-
stava krvácení, poranění páteře), při aktivi-
tách v přírodě (například tonutí) atd. Na zá-
věr kurzu probíhala diskuze, při které lektor-
ka kvalifikovaně odpovídala na dotazy pří-
tomných. Vzhledem k velkému zájmu 
ze stran členských firem probíhalo školení v 
několika termínech a v budoucnu komora 
plánuje v obdobných vzdělávacích akcích 
pokračovat.

Petr Žák, DiS
(text a foto)

… KURZ „MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE"

A přijali jsme pozvání...
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 Významné společenské změny po listopadu 
1989 umožnily rychlý rozvoj podnikání ve všech ob-
lastech lidské činnosti. Také oblast ochrany majetku 
a osob, která byla do té doby realizována výhradně 
výkonnými bezpečnostními složkami státu, případ-
ně závodní stráží ve státních podnicích, organizacích 
a družstvech, začala být provozována na komerčních 
základech. Objevovaly se první soukromé bezpeč-
nostní i detektivní agentury, a to na podkladě tehdy 
platného vládního nařízení č. 1/1988 Sb., o podpoře 
drobného podnikání. 

zilo své postavení v komerčním průmyslu, 
ale hlavně by usilovalo o zkultivování pro-
cesu činností SBS, sdružovalo by firmy 
ochotné respektovat vytyčené zásady 
a v neposlední řadě by vylepšovalo pohled 
společnosti na tento obor podnikání. 

 K historicky nejvýznamnějším se však 
řadí jednání, které se uskutečnilo počátkem 
roku 1993 v Hořovicích. Sešli se zde zástupci 
tehdejších firem BANZAI Plzeň, SBS CATT 
Beroun, D+D Liberec, D.H.S.O. Praha, Fenix 
International, KARA CO Kladno, MATT 
Praha, SBS Rokycany, SAFE GUARD, 
Securition International, Tuebor G.S. Plzeň, 
VIDOCQ Pardubice a VV Guard. Ve spolu-
práci s renomovaným právníkem JUDr. 
Lumírem Mičánkem se dohodli na základ-
ních pravidlech pro založení společenství 
bezpečnostních služeb a na základě stano-
vených zásad a představ o další činnosti vy-
pracovali stanovy, které byly předány k re-
gistraci na MV ČR. V souladu s doporučením 
b r a n n ě  b e z p e č n o s t n í h o  v ý b o r u 
Parlamentu ČR bylo živnostenské spole-
čenstvo zaregistrováno dne 22. 1. 1993 pod 
názvem Komora soukromých bezpečnost-
ních služeb (KSBS), jejím prezidentem byl 
zvolen JUDr. František Maryška a viceprezi-
denty JUDr. Michal Bavšenkov a Vasil 
Vudmaska.¹     

 

Rozvoj další spolupráce

 Tehdejší KSBS navázala kontakty s bran-
ně bezpečnostním výborem Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, zástupci MV ČR 
a poslanci politických stran. Na činnost sdru-
žení měl také výrazný vliv vstup ČR 
do Evropské unie, což se ve svém důsledku 
projevilo i v komerčním bezpečnostním prů-
myslu. O členství se začaly zajímat rovněž 
velké nadnárodní společnosti, které do té 
doby realizovaly pouze své vlastní záměry 
a necítily potřebu se sdružovat či sdílet spo-
lečný program. Díky rychlému vývoji 
na tomto tržním segmentu vyvstala nut-
nost rozčlenění firem působících v KSBS 
na další sdružení a společenstva s působ-
ností v krajích, jejich zaregistrování a souvi-
sející požadavek na úpravu stanov. Veškeré 
změny byly realizovány dne 27. ledna 1997, 
přičemž k tomuto datu byl také změněn pů-
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vodní název KSBS na Komoru podniků 
komerční bezpečnosti ČR (KPKB ČR, 
dále zde zkráceně Komora). 

 Vzhledem k faktu, že v té době dochá-
zelo k výrazně intenzivnějším kontaktům 
s ostatními sdruženími, stal se dosavadní 
princip komunikace s členskými firmami 
nevyhovující. Stále výrazněji se začal proje-
vovat vliv velkých firem na dění KPKB ČR. 
Předsednictvo Komory proto pověřilo své 
představitele, aby společně se zástupci 
ostatních společenstev a sdružení hledali 
řešení stávající situace. Různé separátní do-
hody a kompromisy mezi jejich zástupci mě-
ly však zásadní, v mnoha případech i nebla-
hý vliv na pozdější dění Komory, její člen-
skou základnu i ostatní profesní sdružení. 
Jistě nebude od věci připomenout si ale-
spoň některé významné události té doby.
     Dne 9. září 1998 byla při Hospodářské ko-
moře České republiky (HK ČR) založena 
Sekce ochrany majetku a osob (SOMO) 
a představitelé KPKB ČR se spolu s předsta-
viteli ostatních sdružení stali členy předsed-
nictva SOMO při HK ČR. Ovšem následná 
snaha některých funkcionářů přetransfor-
movat všechna společenstva a sdružení do 
jednoho celku dala vzniknout novému útva-
ru pod názvem Asociace soukromých bez-
pečnostních služeb (ASBS ČR; dále zde zkrá-
ceně Asociace). Jeho vedení se ujaly osoby, 
které v té době již byly, až na některé výjim-
ky, členy vedení SOMO při HK ČR. S odvolá-
ním na nový zákon o krajovém uspořádání 
a zastupitelských úřadech vypracovali způ-
sob začleňování členských firem do územ-
ně správních celků podle jejich sídla, vypra-
covali strukturu orgánů ASBS, vytvořili po-

radní sbor a všechny tyto změny zapracova-
li do stanov ASBS ČR, které si nechali zare-
gistrovat na MV ČR. Asociace soukromých 
bezpečnostních služeb České republiky by-
la zaregistrována ke dni 31. srpna 1999. 

 Jak se však následně ukázalo, nebyly 
všechny záměry představitelů Asociace 
v souladu s většinovým názorem. Jejich opo-
nenti poukazovali na „vybudování“ nového 
útvaru bez možnosti vyjádření a zapojení 
široké odborné veřejnosti, bez možnosti 
přímého ovlivňování jeho dění a podílení se 
na jeho aktivitách, což se také záhy stalo 
předmětem spekulací a dohadů o účelo-
vosti jeho založení. 

 Je zajímavé, že ještě v roce 2000 byla 
KPKB ČR jakožto jedno ze zakládajících pro-
fesních sdružení řádným kolektivním čle-
nem ASBS ČR. Ze svých členských příspěv-
ků hradila do pokladny Asociace i příspěvky 
za své členy – všichni členové KPKB ČR tak 
byli automaticky i členy ASBS ČR. Ještě zají-
mavější je z dnešního pohledu skutečnost, 
s jakou rychlostí byla přijata a schválena revi-
ze Stanov Asociace (zejména čl. VII., 
Přechodná ustanovení), která kolektivní 
členství upravila. Od 1. ledna 2001 již neby-
lo kolektivní členství přípustné a členské 
firmy se mohly stát členy ASBS ČR pouze 
přímo, tedy ne prostřednictvím Komory.       

 Pro tehdejší KPKB ČR byl proto rok 
2001 zásadním mezníkem v jejím dalším 
vývoji. Členské firmy KPKB ČR se musely roz-
hodnout, kterou z možných variant svého 
uplatnění zvolí. Zda zůstanou u Komory, 
popřípadě se budou samostatně a přímo 
ucházet o členství v Asociaci.  

 Ještě v tomtéž roce odešli z vedení 
KPKB ČR prezident Vilém Kytlica (funkční 
období 1999–2001) a první viceprezident 
JUDr. Josef Černý. 

 Podle slov pamětníka a spoluzaklada-
tele KPKB ČR Vasila Vudmasky hrozil v té do-
bě sdružení rozpad, což jednoznačně po-
tvrzuje „Zápis ze zasedání mimořádné valné 
hromady Komory podniků komerční bez-
pečnosti České republiky ze dne 22. 2. 
2001“, která se konala v pražském Hotelu 
DUO. Jenom díky odhodlání a zodpověd-

nosti členů Komory bylo tehdejší vedení na 
této mimořádné valné hromadě rozpuště-
no a zvoleno nové prezidium ve složení 
JUDr. M. Bavšenkov, V. Vudmaska, M. Tuček, 
Ing. Pásek a H. Blechová. 

 Pod vedením nového prezidenta 
JUDr. Michala Bavšenkova a všech nově zvo-
lených představitelů se postupnými změ-
nami podařilo přispět k opětovnému posí-
lení pozice KPKB ČR v průmyslu komerční 
bezpečnosti. 

     

K 10. výročí založení KPKB ČR 

 V roce 2003 uplynulo 10 let od založení 
Komory podniků komerční bezpečnosti 
České republiky. Toto výročí bylo jedineč-
nou příležitostí k ohlédnutí za vývojem, 
kterým KPKB ČR v uplynulém období pro-
šla. Vývojem, který poznamenalo hledání, 
nezkušenost a určitá naivita ve věcech pro-
sazování vytčených cílů a programového 
zaměření, ale současně také obrovské nasa-
zení všech představitelů a příznivců 
Komory při začleňování do nově vznikají-
cích profesních organizací a státních insti-
tucí a určování významného postavení 
v oblasti komerčního bezpečnostního 
průmyslu.  

Jubilejní 10. valná hromada 

 Dne 27. 11. 2003 se uskutečnila slav-
nostní valná hromada Komory podniků ko-
merční bezpečnosti České republiky u příle-
žitosti 10. výročí jejího založení. Setkání se 
uskutečnilo v penzionu Solitary poblíž obce 
Milovy u Svratky na Vysočině. Prezidium 
KPKB ČR udělilo při této příležitosti čestná 
uznání za zásluhy o rozvoj bezpečnostního 
průmyslu význačným osobnostem z této 
oblasti. Oceněny byly nejenom osobnosti 
významně se podílející na činnosti a vývoji 
KPKB ČR, ale i ty, které měly osobní zásluhy 
na rozvoji bezpečnostního průmyslu v rám-
ci celé České republiky. 

 Při této příležitosti byla také vydána pa-
mětní medaile Komory podniků komerční 
bezpečnosti České republiky, kterou obdr-
žely za osobní přínos k rozvoji bezpečnost-
ního průmyslu níže uvedené osobnosti: 

za KPKB ČR

 JUDr. František Maryška, 
I. prezident KPKB ČR   

 JUDr. Michal Bavšenkov st., 
prezident KPKB ČR v letech 2001–2003,

 Milan Tuček, 
prezident KPKB ČR v letech 2003–2006,

 Vasil Vudmaska, 
spoluzakladatel a I. viceprezident KPKB ČR

 Vladimír Sotona, 
viceprezident KPKB ČR 

a dále

 JUDr. František Brabec, 
prezident České komory detektivů,

 Vladimír Rambousek, prezident Českého klubu sou-
kromých bezpečnostních a detektivních služeb,

 Petr Sehnal, prezident Komory podniků komerční 
bezpečnosti Brněnského regionu,

 JUDr. Radomír Fiala, prezident Komory podniků ko-
merční bezpečnosti severní Moravy a Slezska,

 Jaroslav Zavázal, I. prezident Asociace soukromých 
bezpečnostních služeb ČR,

 JUDr. František Růžička, 
viceprezident Asociace Gremium Alarm,

 JUDr. Karel Klvaňa, předseda představenstva sou-
kromé veřejnoprávní akademie TRIVIS.



 V historii bezpečnostního průmyslu tak bylo poprvé 
veřejně poděkováno lidem budujícím tento neustále se 
rozvíjející obor lidské činnosti – oblast ochrany majetku, 
osob a rozvoj zabezpečovacích technologií.    

Současnost

 Účastí v legislativních procesech a svými připomín-
kami zcela zásadně ovlivňují pověření zástupci KPKB ČR 
projednávání návrhu připravovaného zákona o soukro-
mých bezpečnostních službách a dalších normativních 
úkonů. 

 Velký význam má zapojení KPKB ČR do sektorové 
rady hospodářské komory České republiky. Základním 
posláním Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu 
osob a majetku a bezpečnost práce je především ochra-
na zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v té-

 Zpočátku se mohly nové firmy fyzických osob pod-
nikající v oblasti komerční bezpečnosti opírat ve svých 
činnostech (v případě postupů, povinností a oprávnění) 
prakticky pouze o vyhlášku Federálního ministerstva vnit-
ra č. 135/1983 Sb., o ochraně majetku v socialistickém 
vlastnictví, která upravovala činnost hlídačů a závodních 
stráží. Když byla tato vyhláška zákonem č. 333/1991 Sb., 
o federální policii, zrušena, ztratili provozovatelé služeb 
ochrany majetku a osob paradoxně i poslední, sice chabý 
a tržnímu prostředí již neodpovídající, nicméně právní 
základ k vlastnímu výkonu činností, respektive všech do-
savadních postupů. Od té doby se mohli řídit pouze něko-
lika paragrafy trestního zákona a trestního řádu (§ 13 
trestního zákona – nutná obrana, § 14 trestního zákona – 
krajní nouze, § 76, odst. 2 trestního řádu – omezení osob-
ní svobody) a některými ustanoveními občanského záko-
níku, zejména příslušnými statěmi o svépomoci, před-
cházení škodě a zastoupení. Je přirozené, že proces utvá-
ření komerčního průmyslu zaměřeného na ochranu fy-
zických a právnických subjektů a limitovaného pouze 
výše uvedenými ustanoveními a rostoucí poptávkou tr-
hu byl ve svých počátcích poznamenán nezkušeností 
a částečnou profesní neodborností. Potřeba profesiona-
lity a začlenění do nově vznikajících institucí se však zača-
la projevovat stále naléhavěji. 

První kroky 

 V zájmu zvyšování profesní úrovně na úseku soukro-
mých bezpečnostních služeb (SBS) a ochrany zájmů 
a zajištění potřeb podnikatelů a jiných subjektů působí-
cích v této sféře proběhlo v prvních polistopadových le-
tech několik významných setkání představitelů SBS, po-
slanců a zástupců MV ČR. Záměr vytvořit profesní spole-
čenství a stylizovat základní směr vývoje rozvíjejícího se 
komerčního bezpečnostního průmyslu projednali zá-
stupci několika soukromých bezpečnostních agentur, 
Ministerstva vnitra ČR a poslanců již v listopadu roku 
1992 v Liberci. Hlavním cílem jejich jednání bylo vytvoře-
ní profesního společenství, které by nejenom jasně vyme-

Vasil Vudmaska, spoluzakladatel
a I. viceprezident KPKB ČR.

(foto Jaromír Kyncl) 
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 Významné společenské změny po listopadu 
1989 umožnily rychlý rozvoj podnikání ve všech ob-
lastech lidské činnosti. Také oblast ochrany majetku 
a osob, která byla do té doby realizována výhradně 
výkonnými bezpečnostními složkami státu, případ-
ně závodní stráží ve státních podnicích, organizacích 
a družstvech, začala být provozována na komerčních 
základech. Objevovaly se první soukromé bezpeč-
nostní i detektivní agentury, a to na podkladě tehdy 
platného vládního nařízení č. 1/1988 Sb., o podpoře 
drobného podnikání. 

zilo své postavení v komerčním průmyslu, 
ale hlavně by usilovalo o zkultivování pro-
cesu činností SBS, sdružovalo by firmy 
ochotné respektovat vytyčené zásady 
a v neposlední řadě by vylepšovalo pohled 
společnosti na tento obor podnikání. 

 K historicky nejvýznamnějším se však 
řadí jednání, které se uskutečnilo počátkem 
roku 1993 v Hořovicích. Sešli se zde zástupci 
tehdejších firem BANZAI Plzeň, SBS CATT 
Beroun, D+D Liberec, D.H.S.O. Praha, Fenix 
International, KARA CO Kladno, MATT 
Praha, SBS Rokycany, SAFE GUARD, 
Securition International, Tuebor G.S. Plzeň, 
VIDOCQ Pardubice a VV Guard. Ve spolu-
práci s renomovaným právníkem JUDr. 
Lumírem Mičánkem se dohodli na základ-
ních pravidlech pro založení společenství 
bezpečnostních služeb a na základě stano-
vených zásad a představ o další činnosti vy-
pracovali stanovy, které byly předány k re-
gistraci na MV ČR. V souladu s doporučením 
b r a n n ě  b e z p e č n o s t n í h o  v ý b o r u 
Parlamentu ČR bylo živnostenské spole-
čenstvo zaregistrováno dne 22. 1. 1993 pod 
názvem Komora soukromých bezpečnost-
ních služeb (KSBS), jejím prezidentem byl 
zvolen JUDr. František Maryška a viceprezi-
denty JUDr. Michal Bavšenkov a Vasil 
Vudmaska.¹     

 

Rozvoj další spolupráce

 Tehdejší KSBS navázala kontakty s bran-
ně bezpečnostním výborem Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, zástupci MV ČR 
a poslanci politických stran. Na činnost sdru-
žení měl také výrazný vliv vstup ČR 
do Evropské unie, což se ve svém důsledku 
projevilo i v komerčním bezpečnostním prů-
myslu. O členství se začaly zajímat rovněž 
velké nadnárodní společnosti, které do té 
doby realizovaly pouze své vlastní záměry 
a necítily potřebu se sdružovat či sdílet spo-
lečný program. Díky rychlému vývoji 
na tomto tržním segmentu vyvstala nut-
nost rozčlenění firem působících v KSBS 
na další sdružení a společenstva s působ-
ností v krajích, jejich zaregistrování a souvi-
sející požadavek na úpravu stanov. Veškeré 
změny byly realizovány dne 27. ledna 1997, 
přičemž k tomuto datu byl také změněn pů-
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vodní název KSBS na Komoru podniků 
komerční bezpečnosti ČR (KPKB ČR, 
dále zde zkráceně Komora). 

 Vzhledem k faktu, že v té době dochá-
zelo k výrazně intenzivnějším kontaktům 
s ostatními sdruženími, stal se dosavadní 
princip komunikace s členskými firmami 
nevyhovující. Stále výrazněji se začal proje-
vovat vliv velkých firem na dění KPKB ČR. 
Předsednictvo Komory proto pověřilo své 
představitele, aby společně se zástupci 
ostatních společenstev a sdružení hledali 
řešení stávající situace. Různé separátní do-
hody a kompromisy mezi jejich zástupci mě-
ly však zásadní, v mnoha případech i nebla-
hý vliv na pozdější dění Komory, její člen-
skou základnu i ostatní profesní sdružení. 
Jistě nebude od věci připomenout si ale-
spoň některé významné události té doby.
     Dne 9. září 1998 byla při Hospodářské ko-
moře České republiky (HK ČR) založena 
Sekce ochrany majetku a osob (SOMO) 
a představitelé KPKB ČR se spolu s předsta-
viteli ostatních sdružení stali členy předsed-
nictva SOMO při HK ČR. Ovšem následná 
snaha některých funkcionářů přetransfor-
movat všechna společenstva a sdružení do 
jednoho celku dala vzniknout novému útva-
ru pod názvem Asociace soukromých bez-
pečnostních služeb (ASBS ČR; dále zde zkrá-
ceně Asociace). Jeho vedení se ujaly osoby, 
které v té době již byly, až na některé výjim-
ky, členy vedení SOMO při HK ČR. S odvolá-
ním na nový zákon o krajovém uspořádání 
a zastupitelských úřadech vypracovali způ-
sob začleňování členských firem do územ-
ně správních celků podle jejich sídla, vypra-
covali strukturu orgánů ASBS, vytvořili po-

radní sbor a všechny tyto změny zapracova-
li do stanov ASBS ČR, které si nechali zare-
gistrovat na MV ČR. Asociace soukromých 
bezpečnostních služeb České republiky by-
la zaregistrována ke dni 31. srpna 1999. 

 Jak se však následně ukázalo, nebyly 
všechny záměry představitelů Asociace 
v souladu s většinovým názorem. Jejich opo-
nenti poukazovali na „vybudování“ nového 
útvaru bez možnosti vyjádření a zapojení 
široké odborné veřejnosti, bez možnosti 
přímého ovlivňování jeho dění a podílení se 
na jeho aktivitách, což se také záhy stalo 
předmětem spekulací a dohadů o účelo-
vosti jeho založení. 

 Je zajímavé, že ještě v roce 2000 byla 
KPKB ČR jakožto jedno ze zakládajících pro-
fesních sdružení řádným kolektivním čle-
nem ASBS ČR. Ze svých členských příspěv-
ků hradila do pokladny Asociace i příspěvky 
za své členy – všichni členové KPKB ČR tak 
byli automaticky i členy ASBS ČR. Ještě zají-
mavější je z dnešního pohledu skutečnost, 
s jakou rychlostí byla přijata a schválena revi-
ze Stanov Asociace (zejména čl. VII., 
Přechodná ustanovení), která kolektivní 
členství upravila. Od 1. ledna 2001 již neby-
lo kolektivní členství přípustné a členské 
firmy se mohly stát členy ASBS ČR pouze 
přímo, tedy ne prostřednictvím Komory.       

 Pro tehdejší KPKB ČR byl proto rok 
2001 zásadním mezníkem v jejím dalším 
vývoji. Členské firmy KPKB ČR se musely roz-
hodnout, kterou z možných variant svého 
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K 10. výročí založení KPKB ČR 
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 JUDr. František Maryška, 
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Vasil Vudmaska, spoluzakladatel
a I. viceprezident KPKB ČR.

(foto Jaromír Kyncl) 
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to sféře, a to v souladu s obecně závaznými právními nor-
mami České republiky a ve světě bezpečnostního prů-
myslu uznávanými standardy, zejména pak standardy 
Evropské unie.        

 Souběžně s těmito aktivitami probíhá aktivní proces 
začleňování nových firem do KPKB ČR, a to na základě 
důsledného uplatňování principu rovnoprávnosti všech 
zúčastněných členů – tzn. že veškeré problémy a zásadní 
záměry jsou řešeny kolektivně, bez preferování zájmů 
velkých členských firem. 

 K velkým úspěchům lze řadit skutečnost, že se před-
stavitelům KPKB ČR podařilo iniciovat rozsáhlejší spolu-
práci takřka se všemi profesními sdruženími a společen-
stvy působícími o oblasti komerční bezpečnosti. Tato ini-
ciativa vyústila v podepsání smluv s minimálně dalšími 
šesti subjekty, zejména s asociací AGA (Asociace 
Grémium Alarm), Českou komorou detektivních služeb, 
Českým klubem bezpečnostních služeb, Cechem me-
chanických zámkových systémů, Českou komorou slu-
žeb ochrany majetku a osob a Unií soukromých bezpeč-
nostních služeb.

 KPKB ČR navázala úzké kontakty s Hospodářskou 
komorou ČR (dále jen HK ČR) a stala se jejím řádným čle-
nem.

 Řadu let spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR – 
odborem prevence kriminality a svého zástupce má 
i v poradním sboru MV ČR.

 KPKB ČR organizuje přípravné kurzy a kvalifikační 
zkoušky pro profese „Strážný“ a „Detektiv – koncipient“. 

 

 

Současným prezidentem KPKB ČR je Bc. Miroslav 
Kovaříček (2007 – dosud), kterého v roce 2005 koopto

valo prezidium za svého řádného člena. V roce 2006 byl 
zvolen I. viceprezidentem a po rezignaci Milana Tučka 

dne 12. října 2006 byl pověřen dočasným vedením 
KPKB ČR. Na valné hromadě, jež se uskutečnila dne 20. 

června 2007 v Březiněvsi, byl zvolen prezidentem KPKB 
ČR a tuto funkci vykonává dodnes. 

(foto Jaromír Kyncl)  

Jaromír Kyncl, šéfredaktor
Vasil Vudmaska, spoluzakladatel KPKB ČR

¹ (Pozn. autorů – názvy firem v tomto odstavci jsou 
doslovným přepisem ze str. 3 sborníku KPKB ČR, 
který byl vydán k 10. výročí jejího založení; 
autor Vasil Vudmaska.)
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Kyncl, Jaromír: Odborná způsobilost v komerční 
bezpečnosti. Profesional Publishing, Praha 2010. Str. 15.   

DLOUHODOBĚ
A KOMPLEXNĚ 
ZAJIŠŤUJEME

 zkoušky odborné způsobilosti pro pro-
vozování a výkon činnosti v oborech 
Ochrana majetku a osob a Služby soukro-
mých detektivů podle platných kvalifi-
kačních a hodnoticích standardů

 reprezentačně lobbystické zastoupení 
svých členů ve vztahu ke státním a veřej-
ným institucím

 zastoupení svých členů v podnikatelské 
komunitě aktivním členstvím v Hospo-
dářské komoře ČR

 reprezentaci svých členů spojenou s ga-
rancemi na trhu bezpečnostních služeb – 
a ve vztahu k jejich odběratelům základní 
program činnosti, jehož cílem je poskyto-
vání kvalitních a vysoce profesionálních 
služeb

 prohloubení vzájemné spolupráce v pod-
mínkách konkurenčního prostředí a jeho 
kultivaci

 vzdělávací projekty – ve spolupráci s od-
bornými a vzdělávacími institucemi a spo-
lečnostmi, včetně celonárodních – s ga-
rancí vysoké profesionální a odborné 
úrovně

 právní a legislativní služby – formou pora-
denství a konzultací v otázkách souvisejí-
cích s činností bezpečnostních služeb 
a vypracováním odborných stanovisek 
k nim podle obecně závazných norem 

 ekonomické a organizační poradenství 

 zastoupení členů v různých institucích

 aktivní zapojení do mezinárodních, 
zejména evropských struktur

 informační dispečink o aktuálním dění 
v bezpečnostním průmyslu, neformální 
výměnu důležitých poznatků 

 aktuální informovanost členské základny 
prostřednictvím časopisu Bezpečnost 
s profesionály. 

KPKB ČR
KDO JSME,
CO POSKYTUJEME
 Komora podniků komerční bezpečnos-
ti ČR (KPKB ČR) je profesní společenství 
a samosprávné stavovské sdružení právnic-
kých a fyzických osob, které poskytují bez-
pečnostní služby v oblasti ochrany majetku 
a osob, případně se na poskytování těchto 
služeb nějakým způsobem podílejí. Toto 
společenství je otevřené všem, jejichž čin-
nost je zaměřena na oblast bezpečnostního 
průmyslu nebo s ním souvisí.

 Pro své členy je KPKB ČR spolehlivým 
partnerem, o kterého se mohou profesně 
a legislativně opřít a u kterého se mohou 
inspirovat, a to i v podmínkách současného 
tvrdého konkurenčního prostředí. Pro stát-
ní orgány a instituce je dlouhodobým part-
nerem pro spolupráci a oboustrannou vý-
měnu informací a pro odběratele bezpeč-
nostních služeb garantem profesionality 
a obchodní spolehlivosti svých členů.

 Cílem činnosti KPKB ČR je zvyšování 
profesní úrovně a společenské prestiže sou-
kromých bezpečnostních služeb poskytují-
cích ochranu majetku a osob, ochrana a pro-
sazování oprávněných zájmů a zajišťování 
potřeb členů a subjektů působících v této 
oblasti v souladu s právními normami a obo-
rovými standardy. Ve své činnosti se KPKB 
ČR a její členové opírají o interní normy 
a zejména o profesní a etický řád.
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 (jk) Dne 23. května 2013 se na střelnici ve Vra-
žkově u Roudnice nad Labem uskutečnil v pořadí již 
X. ročník střelecké soutěže O pohár KPKB ČR. Pozvání 
letos přijali i zástupci Slovenské komory soukromé 
bezpečnosti (SKSB).   

 Jak vyplynulo z propozic střelecké soutěže, jednalo 
se tentokrát o střelecký víceboj tříčlenných družstev 
a jednotlivců VPi a VRe. Soutěž byla určena všem zaměst-
nancům a majitelům členských firem KPKB ČR, kteří se 
řádně přihlásili ve stanoveném termínu, nastoupili k pre-
zentaci před zahájením soutěže a předložili příslušné do-
klady (přihlášku, průkaz totožnosti, vlastníci zbraně 
zbrojní průkaz a průkaz zbraně). Závodníci byli před za-
čátkem závodu seznámeni hlavním rozhodčím s pravidly 
bezpečnosti závodu a s procedurou střeleckých situací. 

Soutěžilo se v kategoriích: 

 řadoví strážní v klasickém zaměstna-
neckém poměru

 ženy a muži (hodnocení zvlášť ve 
všech výše uvedených kategoriích)

 družstva

 hosté

Složení organizačního výboru:

 ředitel soutěže: Alois Beran

 tajemník soutěže: Jiří Nekovář

 hlavní rozhodčí: Jan Zahálka

 zdravotník soutěže: Kateřina 
Poludová, DiS.

 velitel střelnice a inspektor zbraní: 
Alois Beran

Soutěžní výbor pracoval ve složení:

 ředitel soutěže

 hlavní rozhodčí 

 technický delegát 

Soutěžilo se v disciplínách:

 rychlopalba na odjíždějící terč 

 střelba na pevné cíle 
s časovým intervalem

 OPEN 

Jednotlivé disciplíny probíhaly současně 
na 3 střeleckých pozicích.

O POHÁR KPKB ČR X. ročník
střelecké soutěže

POŘADÍ DRUŽSTEV

POŘADÍ HOSTÉ – MUŽI

1. LOOMIS II.

1. Jiří Ptáček

2. LOOMIS I.

2. Jiří Nekovář

3. ČBA

3. Petr Žák

POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ

POŘADÍ HOSTÉ – ŽENY

1. Michal Šuba

1. Mária Kostrová

2. Jiří Sýkora

2. Věra Šimandlová

3. Petr Hruška

3. Erika Szijjartová

 Jiří Ptáček (uprostřed), Jiří Nekovář (vlevo) a Petr Žák se v kategorii Hosté – muži umístili na prvních 
třech místech tabulky.

Štefan Janis (na snímku vlevo), viceprezident a vedoucí sekce technických služeb SKSB, poděkoval 
za pozvání a recipročně pozval zástupce naší Komory na střeleckou soutěž do Nitry.

 PKB ČR využila kapacit a možností střelnice 
ve Vražkově a zajistila soutěžícím i hostům 
vynikající speciality z místního grilu.

 Soutěžící si na každém ze střeleckých stano-
višť vyslechli poučení o bezpečnosti střeleb 
a další pokyny k jejich průběhu. 

Pozvání na střeleckou soutěž přijali v letošním 
roce i zástupci Slovenské komory soukromé 
bezpečnosti (SKSB).
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 Vojenská diktatura. Nejméně pravdě-
podobná možnost vývoje, kdy by vlá-
du převzala armáda. 

 Demokratická vláda. Přání zřejmě vět-
šiny obyvatel, avšak z historického po-
hledu naprosto nereálné. Egypt, stejně 
jako mnoho j iných států nejen 
na Blízkém východě, není připraven 
nastolit demokracii se všemi prvky. 

 Násilí a terorismus. Poslední možnost 
by mohla být lehčí verzí občanské vál-
ky, ovšem s menším procentem úmrtí. 
Boje  budou nadále pok račovat 
a je možné, že menší část členů Mu-
slimského bratrstva se bude radikali-
zovat a připravovat teroristické útoky. 
Tomuto napovídá i událost z 15. srpna, 
kdy v Egyptě začalo vypalování kostelů 
a neislámských obchodů. 

 Zdá se, že lze pouze doufat, že nastalá 
situace nebude dále eskalovat a boje 
ustanou. Velice by pomohlo vystoupení 
imáma či vůdce Muslimského bratrstva 
s vydáním příkazu ukončit boje a podvolit 
se novému režimu. Paradoxní „třešničkou 
na dortu" v těchto bojích je pravděpodob-
né propuštění prezidenta Mubaraka.  

Bc. Kateřina Bízová

Členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR

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

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

SECURITY NAVOS, s. r. o.
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.
Areál TJ MEZ, 775 01
Vsetín – Ohrada
www.anim.cz

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

SWBC – service, a. s.

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

Tovačovského 2/92
130 00  Praha 3

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

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

ROTWYG spol. s r.o.

HENIG – security servis, s.r.o.

Olšanská 5
130 00  Praha 3
www.rotwyg.cz

5. května 797
470 01  Česká Lípa
www.henig.cz

 Milí čtenáři, na základě četby některých článků 
týkajících se horké otázky Egypta a jeho budoucnosti 
jsem se rozhodla uvést některé věci na pravou míru 
a nechat vás udělat si vlastní obrázek a úsudek k dané-
mu problému, který se může týkat v případě nejhor-
šího scénáře i nás. Hned v úvodu bych ovšem ráda 
upozornila, že se v článku objeví kromě faktických 
informací i můj osobní, tedy subjektivní názor na da-
nou situaci, nicméně nechci, aby byl vnímán jako ber-
ná mince při vytváření vašeho vlastního názoru. Člá-
nek se soustřeďuje na vládu bývalého prezidenta 
Husního Mubaraka, Muslimské bratrstvo a jeho odno-
že a v neposlední řadě také na potencionální scénáře 
budoucnosti. 

 Jakkoli se vám mé názory mohou zdát 
nevyzrálé či bez sociálního cítění, vzpo-
meňte na osudové osmičky v českých ději-
nách, konec konců i naši současnost. 
Podobné události ,  případy zneužití 
„demokracie", se odehrávaly od prvních de-
mokratických voleb v Egyptě po Arabském 
jaru před třemi roky. 

Husní Mubarak – nenáviděný a milovaný

 Ačkoli byl tento prezident svržen a pů-
vodně odsouzen na doživotí, dovolte mi 
vznést obdiv k jeho osobě a odvaze postavit 

se okolnímu arabskému světu a teroristic-
kým skupinám, kterou projevil za léta svého 
30letého vládnutí. Husní Mubarak navázal 
svou činností na dobu vlády Anvara Sadata, 
který byl zabit při atentátu v roce 1981. 
Roku 1979 byl na základě Dohody z Camp 
Davidu podepsán dokument, který změnil 
h i s t o r i i  S i n a j s k é h o  p o l o o s t r o v a . 
Nebojácnost Sadata a Mubaraka spočívala 
v podpisu egyptsko-izraelské mírové 
smlouvy, která ukončila několikaleté boje 
mezi těmito dvěma státy a fakticky uznala 
suverenitu Izraele. Oba muži věděli, jaký do-
pad může jejich čin mít, přesto je to neodra-
dilo. A skutečně. Krátce po podpisu smlou-
vy bylo Egyptu pozastaveno důležité člen-
ství v Lize arabských států a trvalo celých 
deset let, než došlo k jeho obnovení. Během 
té doby se musel Egypt postarat sám o sebe; 
nemohl očekávat spolupráci či pomoc ani 
od států ideově a geograficky blízkých. 
Jediným státem, který mu v té době poskytl 
pomoc, byť pravděpodobně zištnou, byly 
USA. Tento krok však nakonec podnítil i dal-
ší státy k podpisu a ukončení bojů.

 Husní Mubarak zastával jako jeden 
z mála vládců na Sinajském poloostrově spí-
še proevrovské myšlení a byl si velice vě-
dom důležitosti cestovního ruchu pro eko-
nomiku státu. Možná právě pod dojmem 
teroristických útoků v roce 1997 
na turisty zakázal kandidaturu ve 
volbách stranám sponzorovaným 
či vedeným ilegálním islamistic-

kým a fundamentalistickým Muslimským 
bratrstvem. Trnem v oku byl také početné 
skupině těch, kteří nesouhlasili s izolací tra-
dičního obyvatelstva země – beduínů. I jim 
se nelíbil jeho pohled a prozápadní myšlení, 
které absolutně nekorespondovalo s typic-
kým způsobem života muslima.   

První svobodné volby?

 Když „diktátor" Mubarak rezignoval 
a byl zatčen, následovalo období vojenské 
vlády do prvních „svobodných" voleb v roce 
2012. Jak se dalo očekávat, do prezidentské 
volby se tehdy přihlásil zástupce Strany svo-
body a spravedlnosti (paradoxně vedenou 
Muslimským bratrstvem) Muhammad 
Mursí a Mubarakův přívrženec, tehdejší pre-
miér Ahmad Šáfik. Existují domněnky, 
že volby a jejich výsledky byly zmanipulo-
vány – voliči byli podpláceni či násilně nuce-
ni. Navzdory všem připomínkám nastoupil 
do úřadu kandidát Muslimského bratrstva 
Mursí. Strana svobody a spravedlnosti se 
vždy snažila navrátit k tradičním kořenům 
a hlavně transformovat ústavu a implemen-
tovat islámské právo šária do každodenní-
ho života, proto jedním z prvních jeho poči-
nů bylo vydání rozhodnutí vládnout pomo-
cí dekretů a znemožnit tak přezkoumání 
jeho rozhodnutí. Usuzuji, že tento akt byl 
tím klíčovým k eskalaci problému. 

A co bude dál? 

 Nabízí se hned několik scénářů. Nejvíce 
odborníků v problematice zainteresova-
ných se přiklání ke čtyřem pravděpodob-
ným verzím vyústění konfliktu. 

 Občanská válka. Logicky se může zdát, 
že zastánci Muslimského bratrstva 
nemají šanci čelit vyzbrojené ar-
mádě, avšak je třeba brát v po
taz, že Muslimské bratrstvo pat-
ří k nejradikálnějším tero-
ristickým skupi-
nám a své úto-
ky může vést 
v tuto chvíli spí-
š e  p r o t i  „ n e -
čistým a prozá-
p a d n í m ".  O h l é -
dneme-li se do minu-
l o s t i ,  k o n k r é t n ě 
k roku 1991, který situ-
aci vzniklou v Egyptě 
připomíná, vybavíme si 
jistě anulaci voleb v Al-
žírsku a následné krveprolití 
táhnoucí se deset let.  

EGYPT aneb máme se
současné situace obávat? 
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ší státy k podpisu a ukončení bojů.

 Husní Mubarak zastával jako jeden 
z mála vládců na Sinajském poloostrově spí-
še proevrovské myšlení a byl si velice vě-
dom důležitosti cestovního ruchu pro eko-
nomiku státu. Možná právě pod dojmem 
teroristických útoků v roce 1997 
na turisty zakázal kandidaturu ve 
volbách stranám sponzorovaným 
či vedeným ilegálním islamistic-

kým a fundamentalistickým Muslimským 
bratrstvem. Trnem v oku byl také početné 
skupině těch, kteří nesouhlasili s izolací tra-
dičního obyvatelstva země – beduínů. I jim 
se nelíbil jeho pohled a prozápadní myšlení, 
které absolutně nekorespondovalo s typic-
kým způsobem života muslima.   

První svobodné volby?

 Když „diktátor" Mubarak rezignoval 
a byl zatčen, následovalo období vojenské 
vlády do prvních „svobodných" voleb v roce 
2012. Jak se dalo očekávat, do prezidentské 
volby se tehdy přihlásil zástupce Strany svo-
body a spravedlnosti (paradoxně vedenou 
Muslimským bratrstvem) Muhammad 
Mursí a Mubarakův přívrženec, tehdejší pre-
miér Ahmad Šáfik. Existují domněnky, 
že volby a jejich výsledky byly zmanipulo-
vány – voliči byli podpláceni či násilně nuce-
ni. Navzdory všem připomínkám nastoupil 
do úřadu kandidát Muslimského bratrstva 
Mursí. Strana svobody a spravedlnosti se 
vždy snažila navrátit k tradičním kořenům 
a hlavně transformovat ústavu a implemen-
tovat islámské právo šária do každodenní-
ho života, proto jedním z prvních jeho poči-
nů bylo vydání rozhodnutí vládnout pomo-
cí dekretů a znemožnit tak přezkoumání 
jeho rozhodnutí. Usuzuji, že tento akt byl 
tím klíčovým k eskalaci problému. 

A co bude dál? 

 Nabízí se hned několik scénářů. Nejvíce 
odborníků v problematice zainteresova-
ných se přiklání ke čtyřem pravděpodob-
ným verzím vyústění konfliktu. 

 Občanská válka. Logicky se může zdát, 
že zastánci Muslimského bratrstva 
nemají šanci čelit vyzbrojené ar-
mádě, avšak je třeba brát v po
taz, že Muslimské bratrstvo pat-
ří k nejradikálnějším tero-
ristickým skupi-
nám a své úto-
ky může vést 
v tuto chvíli spí-
š e  p r o t i  „ n e -
čistým a prozá-
p a d n í m ".  O h l é -
dneme-li se do minu-
l o s t i ,  k o n k r é t n ě 
k roku 1991, který situ-
aci vzniklou v Egyptě 
připomíná, vybavíme si 
jistě anulaci voleb v Al-
žírsku a následné krveprolití 
táhnoucí se deset let.  

EGYPT aneb máme se
současné situace obávat? 

9 10www.abasco.cz
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Kaprova 42/14 
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 Po odloženém termínu, na kterém se z důvodu 
řešení škod po červových povodních vzájemně do-
hodli  Ministerstvo obrany České republiky, 
Generální štáb AČR a Nadace pozemního vojska AČR, 
se  příznivci této akce konečně dočkali. V sobotu dne 
31. srpna 2013 se uskutečnil již 24. ročník tradiční ak-
ce BAHNA – Den pozemního vojska AČR. Akce se ko-
nala opět v prostoru Zadní bahna v obci Strašice na 
Rokycansku. 

 Jednu z největších vojenských přehlídek v ČR, kte-
rou každoročně navštěvují desetitisíce příznivců vojen-
ské techniky, pravidelně pořádá Velitelství Společných sil 
a Nadace pozemního vojska AČR ve spolupráci s velitel-
stvím Sil podpory a výcviku, Muzeem na demarkační linii 
v Rokycanech a Klubem vojenského muzea na demar-
kační linii v Rokycanech, Československou obcí legionář-
skou, Policií ČR, AMK Volduchy a kluby vojenské historie. 
Cílem akce je předvést současnou vojenskou techniku 
a demonstrovat profesní připravenost příslušníků 
Armády České republiky a hostů ze zahraničí. Její nedíl-
nou součástí jsou i rekonstrukce historických událostí 
předvedené členy vojensko-historických klubů a ukázky 
jízd vojensko-historických vozidel těžkým terénem.

 Muzeum na demarkační linii v Rokycanech vyslalo 
letos na Den pozemního vojska Bahna 2013 také na osm 
desítek kusů historické techniky. Historické ukázky při-
pomenuly letošní výročí mobilizace československé 
branné moci v září 1938, a také 70. výročí osvobození 
Kyjeva, na němž se značnou měrou podílely jednotky Čes-
koslovenského armádního sboru a samostatné tankové 
brigády.

Jaromír Kyncl, text a foto

BAHNA 2013
24. ročník Dne pozemního vojska

VZPOMÍNKA NA KOLEGU
 Dovolte nám na tomto místě připomenout, že po krátké a těžké nemoci opustil na-
še řady v srpnu letošního roku ve věku 62 let pan PhDr. Michal Fábera. 

 Byl mezinárodně uznávaným odborníkem na problematiku komerční bezpečnosti. 
Zastupoval Českou republiku v Evropské konfederaci soukromých bezpečnostních služeb, 
více než deset let pracoval jako člen představenstva Evropské asociace přepravců hotovosti 
a cenin. Založil také Security klub – sdružení Soukromých bezpečnostních služeb a poraden-
skou společnost Orange Group, a.s. Svou celoživotní prací ve vrcholných řídících funkcích 
v České republice i v zahraničí, pedagogickým působením a kamarádským přístupem se na-
vždy zapsal do našich srdcí. 

(foto časopis Security magazín)

Díky, Michale, budeš nám chybět!
Prezidium KPKB ČR
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 Profese bezpečnostního pracovníka v obchodní 
jednotce je, ač se to někdy nezdá, velmi významnou 
pozicí v obchodních sítích. Tento pracovník spolupra-
cuje nebo je přímo odpovědný za snížení obchodní 
ztráty v maloobchodních prodejnách. Navíc si je po-
třeba uvědomit jednu věc – první a poslední repre-
zentant obchodu, kterého každý zákazník vidí, je prá-
vě bezpečnostní pracovník. 

na spotřebitele. Každý obchodník totiž pře-
sune tuto část do své koncové ceny a zapla-
tíme ji v konečném důsledku ze své kapsy 
my.  

Několik faktů o 
k r á d e ž í c h 
v obchodech

 K r á d e ž e 
v obchodech 
se dějí nejčas-
t ě j i  f o r m o u 
ukrývání zboží 
v kabelce, v kap-
se nebo v taš-
ce, ale může 
k  n i m  d o j í t 
i mnoha další-
mi způsoby. 

 V ě t š i n a 
zlodějů v ob-
c h o d e c h 
jsou příleži-
tostní ama-
téři.  N i c -
méně i retail za-
znamenává nárůst orga-
nizované kriminality, zloděj-
ských gangů, a to jak místních, 
tak tzv. cestujících gangů, nebo 
i zahraničních organizovaných 
skupin zlodějů, kteří navštíví 
v jednom dni několik prodejen 
v různých městech a poté se 
i s lupem vrátí zpět do do-
movského státu. Je také za-
znamenáván výskyt jednot-
livců, kteří se živí krádežemi 
v maloobchodních prodej-
nách. I amatérští či příleži-
tostní zloději jsou ve svém 
počínání mnohdy velmi 
zruční  a  v ynalézaví . 
Pa m at u j i  s i  p ř í p a d, 
kdy jedna paní měla 
upravený svůj oděv 
tak, že v něm chtěla 
pronést více než pat-
náct kilo masných 
a uzenářských vý-
robků a další kila 
cukrovinek. Díky 
bdělosti  našich 

opouští prodejnu bez zaplacení, není tedy 
deaktivované u pokladny. Rozumný prodej-
ce používá vyváženou kombinaci všech 
těchto systémů tak, aby byl schopen na jed-
né straně své zboží ochránit, ale druhé stra-
ně aby neznepříjemnil nakupování pocti-
vým zákazníkům, kterých je naštěstí stále 
velká většina.

 Pro zabezpečení drahých a pro zloděje 
vysoce atraktivních předmětů, jako jsou na-
příklad drobné kožené předměty, parfémy, 
kosmetika, nářadí, alkoholické nápoje nebo 
cigarety, se nezřídka využívají uzamčené 
vitríny v separovaných prostorách, případ-
ně  prodejci používají různé řetězy, visací 
zámky nebo jiné uzamykatelné systémy. 
Ty pak v situaci, kdy si chce zákazník zboží 
prohlédnout nebo vyzkoušet, vyžadují ak-
tivní pomoc prodavače. 

 Myslím, že pro nás, spotřebitele, je důle-
žité znát tato fakta a mít s obchodníky, kteří 
se takto snaží zvládat své ztráty z krádeží, 
trpělivost. I když je pro nás nepříjemné, 
že nám prodavač počítá oděvy před vstu-
pem a po výstupu ze zkušebních kabinek 
a že bota, kterou si chceme vyzkoušet, má 
na sobě bezpečnostní prvek, kvůli kterému 
máme problém si ji zkusit, buďme trpěliví.  
Pokusme se nevnímat negativně, když 
za námi po prodejní ploše chodí prodavač 
a zdá se nám, že sleduje každý náš pohyb. 
Vězme, že v drtivé většině případů nejde 
o šmírování.

 Obchodníci by však měli mít na paměti, 
že pokud použijí některé protikrádežové 
postupy bezmyšlenkovitě a nevhodně, mo-
hou nákupní zkušenost poctivého zákazní-
ka nepříznivě ovlivnit a odradit ho od příští 
návštěvy své prodejny. Zároveň ovšem mu-
sejí mít na zřeteli, že zloději preferují do-
stupnost zboží, soukromí a absenci prodej-
ního personálu. Zdá se tedy, že optimálním 
řešením je rozumná analýza prodejních 
možností, důkladné proškolení personálu 
a vyvážené nasazení protikrádežových pro-
středků – tak, aby se v prodejně vytvořilo 
prostředí vstřícné k poctivým zákazníkům, 
ale zároveň nepříjemné pro zloděje. A je jis-
té, že ti si pak mezi sebou velmi rychle sdělí, 
kam se oplatí jít a komu se naopak vyhnout.

Martin Kozlovský   

pracovníků se jí to však nepovedlo. Lze s ur-
čitostí říci, že i v tomto oboru, tj. v krádežích 
na prodejnách, dělá praxe mistra. Častokrát 
jsme se s kolegy podivovali nad vynaléza-
vostí zadržených zlodějů. Obecně lze říci, 
že zloděj je před pracovníky bezpečnosti 
vždy o krok napřed a že nejúčinnější zbraní 
proti řádění zlodějů je všímavost a angažo-
vanost. 

Profil zloděje

 Zloději se objevují v nejrůznějších spo-
lečenských vrstvách. Bývají různého stáří 
a pohlaví, různého etnického původu, s růz-
ným stupněm vzdělání či ekonomického 
postavení. Někteří kradou pro vzrušení 
či napětí ze samotné akce, jiní z potřeby uko-
jit touhu po nedostupném zboží, někteří 
kradou pro potřeby ukázat se v partě a jiní 
zase proto, že je to pro ně prostě forma 
„bussinesu", někteří jsou duševně nemocní. 
Řada zlodějů se rekrutuje ze skupin osob 
drogově závislých, alkoholiků či bezdomov-
ců. Děti a starší osoby někdy kradou, aniž by 
si uvědomily, že se dopouštějí něčeho nezá-
konného. Naprostá většina zlodějů se snaží 
své nezákonné chování obhájit tím, že velký 
obchodní řetězec nebo prodejna je dost 
bohatá, že jí „nějaké to zboží" chybět nebu-
de a že „takovou malou ztrátu" si může dovo-
lit unést.

 Ve velkých městech není v poslední do-
bě neobvyklé zaznamenat i tzv. krádeže 
na objednávku. V takovém případě se jedná 
o organizátory, ať už jednotlivce nebo sku-
pinu, kteří vysílají do konkrétních maloob-
chodních prodejen jednotlivé zloděje či pří-
mo týmy zlodějů, aby tu kradli konkrétní 
položky. Počínají si přitom podobně jako při 
připravování objednávky pro zákazníka. 
K danému účelu organizátoři většinou zneu-
žívají drogově nebo jinak závislé jedince, 
případně mladistvé s touhou po dobro-
družství. Za zrealizování takovéto „objedná-
vky" jim pak vyplatí většinou jen zlomek ce-
ny zboží, obvykle 10 až 20 procent. 
Nezřídka organizují pro své zlodějské týmy 
dokonce školení – jak co správně ukrást, 
jak minimalizovat riziko zadržení, jak roz-
ptýlit pozornost personálu prodejny nebo 
jak porazit protikrádežové technologie.

Prevence krádeží v obchodech

 K boji proti takovým druhům ztrát přijí-
mají obchodníci různá, mnohdy i zdánlivě 
extrémní opatření. Některé maloobchodní 
řetězce zaměstnávají nebo najímají bez-
pečnostní pracovníky – detektivy v civilu. 
Ti chodí mezi nakupujícími, pozorují zákaz-
níky, sledují a analyzují jejich chování. Jiní 
obchodníci zase používají videosystémy, 
případně elektronickou ochranu zboží, kte-
rá spustí světelný a zvukový alarm v přípa-
dě, že zboží tímto systémem chráněné 
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 Odborníci na prevenci ztrát včetně bezpečnostních 
pracovníků obchodních jednotek řídí, kontrolují nebo 
provádějí vnitřní bezpečnostní procesy a programy se 
zaměřením na snížení ztráty zboží. Ať už v důsledku krá-
deží či nekalých praktik zaměstnanců obchodu. 
Kontrolují dodavatele a eliminují tak i případné účetní 
chyby. Stejně jako ostatní pracovníci v bezpečnostním 
průmyslu musí bezpečnostní pracovníci maloobchod-
ních řetězců a obchodů každodenně komunikovat s ve-
dením prodejny a jejím personálem, s dodavateli a řidiči 
spedičních firem. Navíc však musí na místě se vší rozva-
hou a razantností řešit případy, kdy odhalí případy ne-
dbalostních nebo nekalých praktik, které by mohly po-
škodit chráněné hodnoty v jim svěřené prodejně. 
Představme si však, že v tak exponovaném místě, jako je 
maloobchodní prodejna, někoho obviní omylem – z ne-
dbalosti, nebo dokonce z nečestného jednání. Takový 
omyl může mít velmi nepříjemné důsledky, a proto musí 
být jakýkoli zákrok prováděn obezřetně a s maximální 
péčí a profesionalitou.

Náklady na ztráty v obchodech

 Ztráty v obchodech vzniklé z nekalých praktik 
zaměstnanců, dodavatelů, administrativní chybou nebo 
nezákonnou činností zákazníků zvyšují ve výročním zú-
čtování náklady maloobchodníků o mnoho miliard. 
Nezávislé studie, prováděné každoročně renomovanými 
poradenskými a konzultačními agenturami nebo profes-
ními sdruženími maloobchodních prodejců, odhadují 
ztráty z krádeží v prodejnách v závislosti na typu prodej-
ny v rozmezí od 0,7 % do 2,2 % z hrubých tržeb. Konkrétní 
příklad ze zámoří publikovaný ve studii National Retail 
Security Survey pro rok 2012 kupříkladu uvádí, 
že ve Spojených státech činily ztráty maloobchodníků 
v tomto roce více než 34 miliard dolarů. Ve stejné studii 
bylo také uvedeno, že některé maloobchodní řetězce 
ukončily svoji činnost právě v důsledku neschopnosti 
řídit ztráty, které jim působily maloobchodní krádeže. 

 V České republice jsou tyto částky samozřejmě řádo-
vě nižší, avšak procento ztrát v rozmezí 0,7–2,2 % 
z hrubých tržeb platí i u nás. To uznávají všichni obchod-
níci, jen to logicky neradi přiznávají. Co je však naprosto 
nutné si uvědomit, a to se mi jeví snad jako nejhorší, 
je fakt, že náklady těchto ztrát přecházejí logicky na nás – 
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 Profese bezpečnostního pracovníka v obchodní 
jednotce je, ač se to někdy nezdá, velmi významnou 
pozicí v obchodních sítích. Tento pracovník spolupra-
cuje nebo je přímo odpovědný za snížení obchodní 
ztráty v maloobchodních prodejnách. Navíc si je po-
třeba uvědomit jednu věc – první a poslední repre-
zentant obchodu, kterého každý zákazník vidí, je prá-
vě bezpečnostní pracovník. 

na spotřebitele. Každý obchodník totiž pře-
sune tuto část do své koncové ceny a zapla-
tíme ji v konečném důsledku ze své kapsy 
my.  

Několik faktů o 
k r á d e ž í c h 
v obchodech

 K r á d e ž e 
v obchodech 
se dějí nejčas-
t ě j i  f o r m o u 
ukrývání zboží 
v kabelce, v kap-
se nebo v taš-
ce, ale může 
k  n i m  d o j í t 
i mnoha další-
mi způsoby. 

 V ě t š i n a 
zlodějů v ob-
c h o d e c h 
jsou příleži-
tostní ama-
téři.  N i c -
méně i retail za-
znamenává nárůst orga-
nizované kriminality, zloděj-
ských gangů, a to jak místních, 
tak tzv. cestujících gangů, nebo 
i zahraničních organizovaných 
skupin zlodějů, kteří navštíví 
v jednom dni několik prodejen 
v různých městech a poté se 
i s lupem vrátí zpět do do-
movského státu. Je také za-
znamenáván výskyt jednot-
livců, kteří se živí krádežemi 
v maloobchodních prodej-
nách. I amatérští či příleži-
tostní zloději jsou ve svém 
počínání mnohdy velmi 
zruční  a  v ynalézaví . 
Pa m at u j i  s i  p ř í p a d, 
kdy jedna paní měla 
upravený svůj oděv 
tak, že v něm chtěla 
pronést více než pat-
náct kilo masných 
a uzenářských vý-
robků a další kila 
cukrovinek. Díky 
bdělosti  našich 

opouští prodejnu bez zaplacení, není tedy 
deaktivované u pokladny. Rozumný prodej-
ce používá vyváženou kombinaci všech 
těchto systémů tak, aby byl schopen na jed-
né straně své zboží ochránit, ale druhé stra-
ně aby neznepříjemnil nakupování pocti-
vým zákazníkům, kterých je naštěstí stále 
velká většina.

 Pro zabezpečení drahých a pro zloděje 
vysoce atraktivních předmětů, jako jsou na-
příklad drobné kožené předměty, parfémy, 
kosmetika, nářadí, alkoholické nápoje nebo 
cigarety, se nezřídka využívají uzamčené 
vitríny v separovaných prostorách, případ-
ně  prodejci používají různé řetězy, visací 
zámky nebo jiné uzamykatelné systémy. 
Ty pak v situaci, kdy si chce zákazník zboží 
prohlédnout nebo vyzkoušet, vyžadují ak-
tivní pomoc prodavače. 

 Myslím, že pro nás, spotřebitele, je důle-
žité znát tato fakta a mít s obchodníky, kteří 
se takto snaží zvládat své ztráty z krádeží, 
trpělivost. I když je pro nás nepříjemné, 
že nám prodavač počítá oděvy před vstu-
pem a po výstupu ze zkušebních kabinek 
a že bota, kterou si chceme vyzkoušet, má 
na sobě bezpečnostní prvek, kvůli kterému 
máme problém si ji zkusit, buďme trpěliví.  
Pokusme se nevnímat negativně, když 
za námi po prodejní ploše chodí prodavač 
a zdá se nám, že sleduje každý náš pohyb. 
Vězme, že v drtivé většině případů nejde 
o šmírování.

 Obchodníci by však měli mít na paměti, 
že pokud použijí některé protikrádežové 
postupy bezmyšlenkovitě a nevhodně, mo-
hou nákupní zkušenost poctivého zákazní-
ka nepříznivě ovlivnit a odradit ho od příští 
návštěvy své prodejny. Zároveň ovšem mu-
sejí mít na zřeteli, že zloději preferují do-
stupnost zboží, soukromí a absenci prodej-
ního personálu. Zdá se tedy, že optimálním 
řešením je rozumná analýza prodejních 
možností, důkladné proškolení personálu 
a vyvážené nasazení protikrádežových pro-
středků – tak, aby se v prodejně vytvořilo 
prostředí vstřícné k poctivým zákazníkům, 
ale zároveň nepříjemné pro zloděje. A je jis-
té, že ti si pak mezi sebou velmi rychle sdělí, 
kam se oplatí jít a komu se naopak vyhnout.

Martin Kozlovský   

pracovníků se jí to však nepovedlo. Lze s ur-
čitostí říci, že i v tomto oboru, tj. v krádežích 
na prodejnách, dělá praxe mistra. Častokrát 
jsme se s kolegy podivovali nad vynaléza-
vostí zadržených zlodějů. Obecně lze říci, 
že zloděj je před pracovníky bezpečnosti 
vždy o krok napřed a že nejúčinnější zbraní 
proti řádění zlodějů je všímavost a angažo-
vanost. 

Profil zloděje

 Zloději se objevují v nejrůznějších spo-
lečenských vrstvách. Bývají různého stáří 
a pohlaví, různého etnického původu, s růz-
ným stupněm vzdělání či ekonomického 
postavení. Někteří kradou pro vzrušení 
či napětí ze samotné akce, jiní z potřeby uko-
jit touhu po nedostupném zboží, někteří 
kradou pro potřeby ukázat se v partě a jiní 
zase proto, že je to pro ně prostě forma 
„bussinesu", někteří jsou duševně nemocní. 
Řada zlodějů se rekrutuje ze skupin osob 
drogově závislých, alkoholiků či bezdomov-
ců. Děti a starší osoby někdy kradou, aniž by 
si uvědomily, že se dopouštějí něčeho nezá-
konného. Naprostá většina zlodějů se snaží 
své nezákonné chování obhájit tím, že velký 
obchodní řetězec nebo prodejna je dost 
bohatá, že jí „nějaké to zboží" chybět nebu-
de a že „takovou malou ztrátu" si může dovo-
lit unést.

 Ve velkých městech není v poslední do-
bě neobvyklé zaznamenat i tzv. krádeže 
na objednávku. V takovém případě se jedná 
o organizátory, ať už jednotlivce nebo sku-
pinu, kteří vysílají do konkrétních maloob-
chodních prodejen jednotlivé zloděje či pří-
mo týmy zlodějů, aby tu kradli konkrétní 
položky. Počínají si přitom podobně jako při 
připravování objednávky pro zákazníka. 
K danému účelu organizátoři většinou zneu-
žívají drogově nebo jinak závislé jedince, 
případně mladistvé s touhou po dobro-
družství. Za zrealizování takovéto „objedná-
vky" jim pak vyplatí většinou jen zlomek ce-
ny zboží, obvykle 10 až 20 procent. 
Nezřídka organizují pro své zlodějské týmy 
dokonce školení – jak co správně ukrást, 
jak minimalizovat riziko zadržení, jak roz-
ptýlit pozornost personálu prodejny nebo 
jak porazit protikrádežové technologie.

Prevence krádeží v obchodech

 K boji proti takovým druhům ztrát přijí-
mají obchodníci různá, mnohdy i zdánlivě 
extrémní opatření. Některé maloobchodní 
řetězce zaměstnávají nebo najímají bez-
pečnostní pracovníky – detektivy v civilu. 
Ti chodí mezi nakupujícími, pozorují zákaz-
níky, sledují a analyzují jejich chování. Jiní 
obchodníci zase používají videosystémy, 
případně elektronickou ochranu zboží, kte-
rá spustí světelný a zvukový alarm v přípa-
dě, že zboží tímto systémem chráněné 
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 Odborníci na prevenci ztrát včetně bezpečnostních 
pracovníků obchodních jednotek řídí, kontrolují nebo 
provádějí vnitřní bezpečnostní procesy a programy se 
zaměřením na snížení ztráty zboží. Ať už v důsledku krá-
deží či nekalých praktik zaměstnanců obchodu. 
Kontrolují dodavatele a eliminují tak i případné účetní 
chyby. Stejně jako ostatní pracovníci v bezpečnostním 
průmyslu musí bezpečnostní pracovníci maloobchod-
ních řetězců a obchodů každodenně komunikovat s ve-
dením prodejny a jejím personálem, s dodavateli a řidiči 
spedičních firem. Navíc však musí na místě se vší rozva-
hou a razantností řešit případy, kdy odhalí případy ne-
dbalostních nebo nekalých praktik, které by mohly po-
škodit chráněné hodnoty v jim svěřené prodejně. 
Představme si však, že v tak exponovaném místě, jako je 
maloobchodní prodejna, někoho obviní omylem – z ne-
dbalosti, nebo dokonce z nečestného jednání. Takový 
omyl může mít velmi nepříjemné důsledky, a proto musí 
být jakýkoli zákrok prováděn obezřetně a s maximální 
péčí a profesionalitou.

Náklady na ztráty v obchodech

 Ztráty v obchodech vzniklé z nekalých praktik 
zaměstnanců, dodavatelů, administrativní chybou nebo 
nezákonnou činností zákazníků zvyšují ve výročním zú-
čtování náklady maloobchodníků o mnoho miliard. 
Nezávislé studie, prováděné každoročně renomovanými 
poradenskými a konzultačními agenturami nebo profes-
ními sdruženími maloobchodních prodejců, odhadují 
ztráty z krádeží v prodejnách v závislosti na typu prodej-
ny v rozmezí od 0,7 % do 2,2 % z hrubých tržeb. Konkrétní 
příklad ze zámoří publikovaný ve studii National Retail 
Security Survey pro rok 2012 kupříkladu uvádí, 
že ve Spojených státech činily ztráty maloobchodníků 
v tomto roce více než 34 miliard dolarů. Ve stejné studii 
bylo také uvedeno, že některé maloobchodní řetězce 
ukončily svoji činnost právě v důsledku neschopnosti 
řídit ztráty, které jim působily maloobchodní krádeže. 

 V České republice jsou tyto částky samozřejmě řádo-
vě nižší, avšak procento ztrát v rozmezí 0,7–2,2 % 
z hrubých tržeb platí i u nás. To uznávají všichni obchod-
níci, jen to logicky neradi přiznávají. Co je však naprosto 
nutné si uvědomit, a to se mi jeví snad jako nejhorší, 
je fakt, že náklady těchto ztrát přecházejí logicky na nás – 



Účastníci výroční valné hromady KPKB 
ČR se 14. října 2010 sešli v reprezentativ-

ních prostorách Škoda Auto Muzeum 
v Mladé Boleslavi.  
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 Komora podniků komerční bezpečnosti ČR je stálým 
a aktivním členem  Sektorové rady pro bezpečnost 
a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, která vý-
znamným způsobem ovlivňuje trh práce. Sektorová rada 
reprezentuje a prosazuje zájmy podnikatelů – zaměstna-
vatelů v oblasti kvality a odborné připravenosti pracov-
ních sil na celostátní úrovni a je přímým partnerem pří-
slušných ministerstev. Delegovaný zástupce komory 
v sektorové radě se aktivně podílí na tvorbě a realizaci 
Národní soustavy povolání a soustavy kvalifikací, jejíž 
součástí jsou i zkoušky odborné způsobilosti pracovníků 
soukromých bezpečnostních služeb a na dalších připra-
vovaných projektech. Za svoji dosavadní práci byla sek-
torová rada a její  členové odměněni uznáním 
„Excelence“.

OBRAZOVÁ REPORTÁŽ
z činnosti KPKB ČR

OCENĚNÍ KPKB ČR

 Ing. Petr Hartmann byl prezidiem KPKB ČR koopto-
ván do Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a 
majetku a bezpečnost práce. Díky jeho aktivní práci na 
úpravě hodnotícího standardu pro pracovní profesi 
„Strážný“  a dále na tvorbě hodnotících standardů pro 
výkon profese „Bezpečnostní referent“ a „Převozce fi-
nanční hotovosti“ obdržela KPKB ČR v letošním roce 
prestižní uznání „EXCELENCE“.  

Bc. Miroslav Kovaříček a Ing. Petr 
Hartmann si vzájemně upřesňují pro-

gram před zahájením výroční valné hro-
mady v Chodové Plané (2012).

Bc. Kateřina Poludová, DiS., dlouholetá ta-
jemnice KPKB ČR, se pravidelně podílí na 
přípravách všech akcí spojených s proble-
matikou průmyslu komerční bezpečnosti. 

V souladu se svými cíli a programovým 
zaměřením se KPKB ČR prvoplánově vě-

nuje poradenské činnosti a pořádání kur-
zů v oblasti obecné legislativy, pracovní-

ho, přestupkového a trestního práva, eko-
nomické problematiky, krizového řízení, 

BOZP, PO, předlékařské první pomoci 
a dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti 

komerční bezpečnosti. 

Několik minut na prolistování nového 
čísla časopisu Bezpečnost s profesionály 
si vyšetřil Martin Obdržálek, 
člen prezidia KPKB ČR. 

Alois Beran se v pozici ředitele střelec-
ké soutěže O pohár KPKB ČR každoroč-
ně obětavě stará o její zdárný a hlavně 
bezpečný průběh. 

Jan Poluda připravuje pro soutěžící 
členy KPKB ČR oddechovou disciplínu, 
střelbu na terče z paintballových 
zbraní.     

Možnost zastřílet si a setkat se s přáteli 
si málokdy nechá ujít ani náš společný 
dlouholetý kamarád Julius Rancso, 
majitel a šéfredaktor časopisu 
Zabezpečení a kriminalita + SAVE.

PhDr. Michal Bavšenkov, viceprezident 
KPKB ČR, se společně s Bc. Miroslavem 
Kovaříčkem aktivně účastní jednání 
diskuzního fóra v režii podvýboru 
pro obecní policii a soukromé 
bezpečnostní služby Výboru 
pro obranu a bezpečnost Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR.      

Již tradiční místo v každoročním plánu mají předvá-
noční akce pro členy KPKB ČR i s rodinnými 
příslušníky. Snímek je ze setkání ve vinném 

sklípku na brněnské Kraví Hoře.  

Petr Sehnal, prezident partnerské 
Komory podniků komerční bezpečnosti 

Brněnského kraje, zve každoročně 
zástupce členských firem KPKB ČR 

na reprezentativní „Bezpečnostní ples 
Moravy, Slezska a Čech“.   

Na IX. ročníku Bezpečnostního plesu Moravy, Slezska 
a Čech si na bicí nástroje zahrál také Jaromír Kyncl, 

šéfredaktor časopisu Bezpečnost s profesionály. 



Účastníci výroční valné hromady KPKB 
ČR se 14. října 2010 sešli v reprezentativ-

ních prostorách Škoda Auto Muzeum 
v Mladé Boleslavi.  
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OBRAZOVÁ REPORTÁŽ
z činnosti KPKB ČR

OCENĚNÍ KPKB ČR
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Hartmann si vzájemně upřesňují pro-

gram před zahájením výroční valné hro-
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 (jk, jj) Společnost ABAS IPS Management se rozhodla připojit k projektu „Stáže ve firmách 
– vzdělávání praxí“ realizovanému Fondem dalšího vzdělávání (FDV). Projekt byl iniciován 
a podpořen usnesením vlády z roku 2011 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 Stáže ve firmách skýtají možnost proškolit si a následně v praxi vyzkoušet uchazeče o zaměstnání 
vhodné pro obsazení nejrůznějších pracovních pozic ve společnosti. Tato skutečnost je dále podpořena 
možností zlepšovat interní vzdělávací procesy. Pro naši společnost je jedním z hlavních cílů zajistit řádný 
a kvalitní výkon stáží pro vhodné uchazeče z řad osob vedených na úřadu práce, osob vracejících se na trh 
práce a osob se zájmem o změnu dosavadní kvalifikace a umožnit jim získání certifikátu EUROPASS. Nad 
rámec zadávací dokumentace projektu umožňujeme uchazečům o práci získat také (na náklady společ-
nosti) osvědčení o profesní kvalifikaci strážný (68-008-E). Tím se aktivně podílíme na snižování nezaměst-
nanosti, zejména v regionech, které jsou tímto jevem nejvíce postižené. Účast v projektu chápeme i jako 
další krok v uceleném systému vzdělávání našich kmenových zaměstnanců.   

ABAS IPS MANAGEMENT 
další vzdělávání

Zástupci členských firem KPKB ČR se 
pravidelně zúčastňují výstav a veletrhů, 
které svou náplní korespondují s jejich 
profesním zaměřením. K nejvíce navště-
vované akci nepochybně patří IWA & 
Outdoor Classics v Norimberku, jeden 
z největších evropských veletrhů zbraní, 
střeliva a kompletní výstroje pro bez-
pečnostní agentury. 

Bc. Jana Čížkovská se na aktivitách 
KPKB ČR podílí jako členka 
dozorčí rady.

Petr Žák, DiS., bezpečnostní manažer 
a spoluzakladatel webového portálu 

Bezpečnostní zpravodaj, působí v do-
zorčí radě KPKB ČR. Je členem redakční 
rady časopisu Bezpečnost s profesioná-

ly a před nedávnem byl pověřen sprá-
vou webových stránek komory. 

Organizaci akcí zaměřených na taktický 
a obranný výcvik má na starosti in-
struktor Jiří Nekovář, člen prezidia 
KPKB ČR

KPKB ČR připravuje pro své členy mnoho výukových 
programů, mezi nimiž nechybí ani výcvik psovodů 
strážní služby.

Členy současného prezidia KPKB ČR jsou také Karel Kopecký (na snímku) a Martin Pejšek, 
o kterém bude zmínka na jiném místě tohoto čísla časopisu.
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     Účelem následujících řádků není popisovat úlohu ani význam Facility managementu a jeho pod-
půrných procesů, ale seznámit čtenáře s okolnostmi racionální potřeby a následné realizace celo-
evropského standardu v tomto relativně mladém oboru. Je totiž logické, že s ohledem na historic-
ké, demografické, ekonomické i kulturní prostředí se v různých státech Evropy vyvíjel proces facili-
ty managementu odlišně. V důsledku jeho různého vnímání, vzrůstající potřeby jednotné definice 
včetně nalezení společného jazyka a terminologie, byla postupně realizována myšlenka, která ved-
la ke vzniku evropské normy FM.   

 Od roku 2007 jsou v České i Slovenské republice 
v platnosti první dva díly evropské normy EN 15221. 
Jedná se o ČSN EN 15221–1 Facility management – Část 
1: Definice a terminologie a ČSN EN 15221–2 Facility 
Management – Část 2: Průvodce přípravou smluv o facili-
ty managementu. První část EU standardu ČSN EN 15221 
se zabývá základy tohoto relativně mladého oboru, jeho 
obsahem, definicemi základních pojmů a integrací všech 
požadovaných podpůrných činností.                                                                                                                    

 Druhá část normy definuje vztah mezi klientem 
a poskytovatelem FM služeb a nabízí návod k vypracová-
ní FM smlouvy o poskytovaných službách. Na tento rám-
cový vzor smlouvy by měly přímo navazovat jednotlivé 
SLA smlouvy (Service Level Agreement – smlouvy o úrov-
ni služby), které již popisují jednotlivé konkrétní FM služ-
by.                                                             

 Ing. Ondřej Štrup, místopředseda EuroFM a prezi-
dent IFMA CZ, v článku pro časopis REALIT č. 10/2011 mi-
mo jiné prohlásil: „Tento díl přináší i mnohé pro nás ne-
zvyklé přístupy, zde si uveďme alespoň dva z nich. 
Předně je zde zdůrazněno, že cena a kvalita nemohou 
existovat odděleně (u nás jsme dnes a denně svědky sna-
hy o minimální cenu, bez „ošetření“, jak bude dodržena 
požadovaná kvalita). Druhým, u nás velice nestandard-
ním přístupem je požadavek, aby návrh FM smlouvy 
a SLA smluv připravil klient a tyto předložil již ve fázi výbě-
rového řízení.“

Další díly evropské normy

 V dubnu 2011 byly zástupci členských států schvále-
ny další čtyři díly zmíněné normy. V rámci hlasování se 
vyskytly pouze dva negativní hlasy zástupců BSI (UK), 
kteří hlasovali proti části 3 a části 4. Tyto dvě části tak do-
sáhly výsledku 90 % pozitivních vážených hlasů, přičemž 
ke schválení stačilo již 71 %. Části 5 a 6 byly schváleny 
100 % hlasů. Všechny čtyři díly nabyly účinnosti od 1. květ-
na 2012. Jejich texty jsou prozatím dostupné jen v anglic-
kém, francouzském a německém překladu. Do českého 
jazyka se momentálně překládají.  

1) ČSN EN 15221–3 Facility management – Část 3: 
Návod pro kvalitu ve facility managementu

 Třetí díl normy je účinný od 1. května 2012. Věnuje 
pozornost pravidlům pro měření, dosahování a zlepšo-
vání kvality ve službách FM. Poskytuje mimo jiné doplň-

FACILITY MANAGEMENT
sedm dílů evropské normy EN 15221 

kové zásady pro EN ISO 9000 a EN ISO 9001 
tak, aby bylo možno implementovat princi-
py ISO do prostředí FM služeb. Proto také 
zavádí pojem FM produkt, kterým míní přes-
ně vymezenou a měřitelnou FM službu. 
Dodnes je totiž zvyklostmi ustáleno tzv. defi-
nování služby na vstupu. To znamená, 
že klient taxativně, většinou úkon za úko-
nem definuje, jak se má FM služba realizo-
vat. Od jejího poskytovatele pak vyžaduje 
pouze nabídku ceny za jednotlivé úkony. 
Nové pojetí facility managementu však 
předpokládá, že klient sám specifikuje, jak 
má výsledek požadované služby vypadat.                                                                      

 Dále norma upozorňuje na význam 
přesné definice procesů vstupů a výstupů 
a vazby mezi procesy a kvalitativním cyk-
lem PDCA (z angl. Plan–Do–Check–Act). 
V tomto pojetí se jedná o základní kroky pro 
dosažení neustálého zdokonalování na úse-
ku plánování, realizace a kontroly. Jinými 
slovy, v moderním řízení procesů FM se ho-
voří o systémech řízení jakosti nebo kvality 
(z angl. „quality control“, někdy nesprávně 

přek ládané jako „kontrola kvality “) , 
čímž je míněno odstraňování zjištěných ne-
dostatků, vylepšování služeb i motivace pra-
covníků, obdobně, jako je tomu ve výrob-
ním procesu.                                                                                       

 Ve třetí části norma zavádí ještě další 
nový pojem, vyjádřený zkratkou SL (Service 
Level – úroveň služby). Úroveň služby sta-
novuje klient, respektive specifikuje nově 
požadavek na FM produkt. Měl by popsat 
cílový stav, který bude zajištěním FM služby 
dosažen, a dále stanovit účinnost a efektiv-
nost úrovně služby (KPI). Tedy vypracovat 
soubor různých klíčových výkonnostních 
a kvalitativních hodnoticích pr vků, 
které mu umožní měřit výkon a kvalitu po-
skytovaných služeb.                                                                                                              

 K bližšímu vysvětlení si dovolíme opět 
použít citaci Ing. Ondřeje Štrupa z výše uve-
deného zdroje: „… nepopisujeme, kolik pří-
slušníků ostrahy požadujeme u vjezdu 
do objektu a jak vyzbrojení mají být, ale spe-
cifikujeme, co je podle nás zabezpečený ob-
jekt. Počet osob, výzbroj a forma ostrahy je 

pak záležitostí FM poskytovatele. Klient 
pouze specifikuje, co pro něj znamená, 
že objekt nebyl kvalitně zabezpečen (popí-
še, jak bude reagovat v případě, že FM po-
skytovatel nesplnil svoji úlohu).“ SL je svým 
způsobem jakýmsi předstupněm SLA. 

2) ČSN EN 15221–4 Facility manage-
ment – Část 4: Taxonomie, klasifikace 
a struktury ve facility managementu

 Od 1. května 2012 je v účinnosti též čtvr-
tý díl normy EN 15221. Tento standard pou-
kazuje na plnou šíři problematiky řízení faci-
lity managementu. Současně řeší souvztaž-
nost kategorií FM produktů, které vymezuje 
na tzv. „tvrdé služby“, vztahující se k prosto-
ru a infrastruktuře, a tzv. „měkké služby“, 
vztahující se k lidem a organizacím. 
Dále specifikuje úroveň řízení, kvalitativ-
ních a finančních fází, majetkových vazeb, 
obchodních etap atd. V taxonomii FM po-
drobněji popisuje jednotlivé FM produkty, 
které řadí do skupin a specifikuje je proces-
ně i nákladově. 

3) ČSN EN 15221–5 Facility manage-
ment – Část 5: Návod pro procesy ve faci-
lity managementu

 Pátý díl normy řeší zásadní procesní 
standardy. Zdůrazňuje jednotlivé etapy pro-
cesu, specifikuje rozdíl mezi účinností pro-

cesu a jeho efektivitou. Dává příklady pro-
cesů na úrovních strategických, taktických 
a provozních, navíc upozorňuje na význam 
přesné definice vstupů a výstupů procesů. 
Vysvětluje také vazby mezi jednotlivými 
procesy a již zmíněným kvalitativním cyk-
lem PDCA.                                                                     

     

4) ČSN EN 15221–6 Facility manage-
ment – Část 6: Měření ploch a prostorů 
ve facility managementu

 V šestém dílu normy jsou popisovány 
standardy měření, zejména užitných ploch 
a prostor. Tento díl normy tedy standardizu-
je kategorie prostor podle užitečnosti pro 
uživatele, nikoli podle standardů měření 
používaných architekty a stavebními pro-
jektanty. Zavedená metrika by měla do bu-
doucna usnadnit provádění benchmarkin-
gu, jinými slovy poměřování na úrovni vybu-
dované srovnatelné základny údajů (dat) 
v rámci facility managementu.                                                                                             

 

Závěrem   

 Avízovaný sedmý díl EN 15221–7: Facility manage-
ment – Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti 
by měl zavést novou dimenzi řízení, která umožní skuteč-
né řízené zkvalitňování a optimalizaci všech služeb v ob-
lasti facility managementu. 

 Jak nám dodatečně sdělil Ing. Ondřej Štrup, byla tato 
sedmá část normy v době přípravy tohoto článku schvá-
lena, a protože je v současné době předmětem zájmu pře-
kladatelů, budeme čtenáře o jejím obsahu informovat 
v některém z dalších příspěvků.  

     Ivo Popardowski

Poznámka redakce

     Evropská komise zařadila služby FM mezi čtyři prefero-
vané obory dalších let. Facility management představuje 
zhruba 5 % HDP celé Evropské unie, což ve finančním vy-
jádření činí téměř 900 mld. ročně. Zároveň byl touto komi-
sí akceptován strategický plán rozvoje facility manage-
mentu do roku 2020, který jí byl předložen evropskou 
asociací facility managementu EuroFM. Tato komise také 
podpořila postup implementace výše popsaného EU 
standardu do každodenní praxe.

Použitý zdroj

ŠTRUP, Ondřej, MICHÁLKOVÁ, Štěpánka: Nové čtyři díly 
evropské normy EN 15221 jsou na světě. Časopis Realit, 
číslo 10. Praha 2011.

Ing. Ondřej Štrup, prezident IFMA CZ, nastoupil dne 
1. ledna 2012 do funkce místopředsedy (Vice Chairman) 
asociace EuroFM. Je to poprvé v historii, kdy byl do před-
stavenstva asociace jmenován český zástupce. Ing. Štrup 
v této funkci nahradil Freda Kloeta z Nizozemí. 

(foto Jaromír Kyncl)
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     Účelem následujících řádků není popisovat úlohu ani význam Facility managementu a jeho pod-
půrných procesů, ale seznámit čtenáře s okolnostmi racionální potřeby a následné realizace celo-
evropského standardu v tomto relativně mladém oboru. Je totiž logické, že s ohledem na historic-
ké, demografické, ekonomické i kulturní prostředí se v různých státech Evropy vyvíjel proces facili-
ty managementu odlišně. V důsledku jeho různého vnímání, vzrůstající potřeby jednotné definice 
včetně nalezení společného jazyka a terminologie, byla postupně realizována myšlenka, která ved-
la ke vzniku evropské normy FM.   

 Od roku 2007 jsou v České i Slovenské republice 
v platnosti první dva díly evropské normy EN 15221. 
Jedná se o ČSN EN 15221–1 Facility management – Část 
1: Definice a terminologie a ČSN EN 15221–2 Facility 
Management – Část 2: Průvodce přípravou smluv o facili-
ty managementu. První část EU standardu ČSN EN 15221 
se zabývá základy tohoto relativně mladého oboru, jeho 
obsahem, definicemi základních pojmů a integrací všech 
požadovaných podpůrných činností.                                                                                                                    

 Druhá část normy definuje vztah mezi klientem 
a poskytovatelem FM služeb a nabízí návod k vypracová-
ní FM smlouvy o poskytovaných službách. Na tento rám-
cový vzor smlouvy by měly přímo navazovat jednotlivé 
SLA smlouvy (Service Level Agreement – smlouvy o úrov-
ni služby), které již popisují jednotlivé konkrétní FM služ-
by.                                                             

 Ing. Ondřej Štrup, místopředseda EuroFM a prezi-
dent IFMA CZ, v článku pro časopis REALIT č. 10/2011 mi-
mo jiné prohlásil: „Tento díl přináší i mnohé pro nás ne-
zvyklé přístupy, zde si uveďme alespoň dva z nich. 
Předně je zde zdůrazněno, že cena a kvalita nemohou 
existovat odděleně (u nás jsme dnes a denně svědky sna-
hy o minimální cenu, bez „ošetření“, jak bude dodržena 
požadovaná kvalita). Druhým, u nás velice nestandard-
ním přístupem je požadavek, aby návrh FM smlouvy 
a SLA smluv připravil klient a tyto předložil již ve fázi výbě-
rového řízení.“

Další díly evropské normy

 V dubnu 2011 byly zástupci členských států schvále-
ny další čtyři díly zmíněné normy. V rámci hlasování se 
vyskytly pouze dva negativní hlasy zástupců BSI (UK), 
kteří hlasovali proti části 3 a části 4. Tyto dvě části tak do-
sáhly výsledku 90 % pozitivních vážených hlasů, přičemž 
ke schválení stačilo již 71 %. Části 5 a 6 byly schváleny 
100 % hlasů. Všechny čtyři díly nabyly účinnosti od 1. květ-
na 2012. Jejich texty jsou prozatím dostupné jen v anglic-
kém, francouzském a německém překladu. Do českého 
jazyka se momentálně překládají.  

1) ČSN EN 15221–3 Facility management – Část 3: 
Návod pro kvalitu ve facility managementu

 Třetí díl normy je účinný od 1. května 2012. Věnuje 
pozornost pravidlům pro měření, dosahování a zlepšo-
vání kvality ve službách FM. Poskytuje mimo jiné doplň-

FACILITY MANAGEMENT
sedm dílů evropské normy EN 15221 

kové zásady pro EN ISO 9000 a EN ISO 9001 
tak, aby bylo možno implementovat princi-
py ISO do prostředí FM služeb. Proto také 
zavádí pojem FM produkt, kterým míní přes-
ně vymezenou a měřitelnou FM službu. 
Dodnes je totiž zvyklostmi ustáleno tzv. defi-
nování služby na vstupu. To znamená, 
že klient taxativně, většinou úkon za úko-
nem definuje, jak se má FM služba realizo-
vat. Od jejího poskytovatele pak vyžaduje 
pouze nabídku ceny za jednotlivé úkony. 
Nové pojetí facility managementu však 
předpokládá, že klient sám specifikuje, jak 
má výsledek požadované služby vypadat.                                                                      

 Dále norma upozorňuje na význam 
přesné definice procesů vstupů a výstupů 
a vazby mezi procesy a kvalitativním cyk-
lem PDCA (z angl. Plan–Do–Check–Act). 
V tomto pojetí se jedná o základní kroky pro 
dosažení neustálého zdokonalování na úse-
ku plánování, realizace a kontroly. Jinými 
slovy, v moderním řízení procesů FM se ho-
voří o systémech řízení jakosti nebo kvality 
(z angl. „quality control“, někdy nesprávně 

přek ládané jako „kontrola kvality “) , 
čímž je míněno odstraňování zjištěných ne-
dostatků, vylepšování služeb i motivace pra-
covníků, obdobně, jako je tomu ve výrob-
ním procesu.                                                                                       

 Ve třetí části norma zavádí ještě další 
nový pojem, vyjádřený zkratkou SL (Service 
Level – úroveň služby). Úroveň služby sta-
novuje klient, respektive specifikuje nově 
požadavek na FM produkt. Měl by popsat 
cílový stav, který bude zajištěním FM služby 
dosažen, a dále stanovit účinnost a efektiv-
nost úrovně služby (KPI). Tedy vypracovat 
soubor různých klíčových výkonnostních 
a kvalitativních hodnoticích pr vků, 
které mu umožní měřit výkon a kvalitu po-
skytovaných služeb.                                                                                                              

 K bližšímu vysvětlení si dovolíme opět 
použít citaci Ing. Ondřeje Štrupa z výše uve-
deného zdroje: „… nepopisujeme, kolik pří-
slušníků ostrahy požadujeme u vjezdu 
do objektu a jak vyzbrojení mají být, ale spe-
cifikujeme, co je podle nás zabezpečený ob-
jekt. Počet osob, výzbroj a forma ostrahy je 

pak záležitostí FM poskytovatele. Klient 
pouze specifikuje, co pro něj znamená, 
že objekt nebyl kvalitně zabezpečen (popí-
še, jak bude reagovat v případě, že FM po-
skytovatel nesplnil svoji úlohu).“ SL je svým 
způsobem jakýmsi předstupněm SLA. 

2) ČSN EN 15221–4 Facility manage-
ment – Část 4: Taxonomie, klasifikace 
a struktury ve facility managementu

 Od 1. května 2012 je v účinnosti též čtvr-
tý díl normy EN 15221. Tento standard pou-
kazuje na plnou šíři problematiky řízení faci-
lity managementu. Současně řeší souvztaž-
nost kategorií FM produktů, které vymezuje 
na tzv. „tvrdé služby“, vztahující se k prosto-
ru a infrastruktuře, a tzv. „měkké služby“, 
vztahující se k lidem a organizacím. 
Dále specifikuje úroveň řízení, kvalitativ-
ních a finančních fází, majetkových vazeb, 
obchodních etap atd. V taxonomii FM po-
drobněji popisuje jednotlivé FM produkty, 
které řadí do skupin a specifikuje je proces-
ně i nákladově. 

3) ČSN EN 15221–5 Facility manage-
ment – Část 5: Návod pro procesy ve faci-
lity managementu

 Pátý díl normy řeší zásadní procesní 
standardy. Zdůrazňuje jednotlivé etapy pro-
cesu, specifikuje rozdíl mezi účinností pro-

cesu a jeho efektivitou. Dává příklady pro-
cesů na úrovních strategických, taktických 
a provozních, navíc upozorňuje na význam 
přesné definice vstupů a výstupů procesů. 
Vysvětluje také vazby mezi jednotlivými 
procesy a již zmíněným kvalitativním cyk-
lem PDCA.                                                                     

     

4) ČSN EN 15221–6 Facility manage-
ment – Část 6: Měření ploch a prostorů 
ve facility managementu

 V šestém dílu normy jsou popisovány 
standardy měření, zejména užitných ploch 
a prostor. Tento díl normy tedy standardizu-
je kategorie prostor podle užitečnosti pro 
uživatele, nikoli podle standardů měření 
používaných architekty a stavebními pro-
jektanty. Zavedená metrika by měla do bu-
doucna usnadnit provádění benchmarkin-
gu, jinými slovy poměřování na úrovni vybu-
dované srovnatelné základny údajů (dat) 
v rámci facility managementu.                                                                                             

 

Závěrem   

 Avízovaný sedmý díl EN 15221–7: Facility manage-
ment – Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti 
by měl zavést novou dimenzi řízení, která umožní skuteč-
né řízené zkvalitňování a optimalizaci všech služeb v ob-
lasti facility managementu. 

 Jak nám dodatečně sdělil Ing. Ondřej Štrup, byla tato 
sedmá část normy v době přípravy tohoto článku schvá-
lena, a protože je v současné době předmětem zájmu pře-
kladatelů, budeme čtenáře o jejím obsahu informovat 
v některém z dalších příspěvků.  

     Ivo Popardowski

Poznámka redakce

     Evropská komise zařadila služby FM mezi čtyři prefero-
vané obory dalších let. Facility management představuje 
zhruba 5 % HDP celé Evropské unie, což ve finančním vy-
jádření činí téměř 900 mld. ročně. Zároveň byl touto komi-
sí akceptován strategický plán rozvoje facility manage-
mentu do roku 2020, který jí byl předložen evropskou 
asociací facility managementu EuroFM. Tato komise také 
podpořila postup implementace výše popsaného EU 
standardu do každodenní praxe.

Použitý zdroj

ŠTRUP, Ondřej, MICHÁLKOVÁ, Štěpánka: Nové čtyři díly 
evropské normy EN 15221 jsou na světě. Časopis Realit, 
číslo 10. Praha 2011.

Ing. Ondřej Štrup, prezident IFMA CZ, nastoupil dne 
1. ledna 2012 do funkce místopředsedy (Vice Chairman) 
asociace EuroFM. Je to poprvé v historii, kdy byl do před-
stavenstva asociace jmenován český zástupce. Ing. Štrup 
v této funkci nahradil Freda Kloeta z Nizozemí. 

(foto Jaromír Kyncl)
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 Ve čtvrtek 13. června 2013 projednávala mezinárodní Konference bezpečnostního manage-
mentu 2013 témata z oblasti komerční i nekomerční bezpečnosti a bezpečnostních technologií. 
Pořadatelem této konference byla česká pobočka ASIS International ČR, jejíž základní vizí je rozvoj 
celosvětové bezpečnosti.

 V unikátních prostorách Masarykovy koleje Českého 
vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se sešlo přes 
160 posluchačů z řad bezpečnostních firem, ambasád, 
developerů, zástupců regionální veřejné správy, desti-
načních managementů, novinářů z odborných periodik, 
nadějných studentů vysokých škol a dalších subjektů. 
Souhrnně řečeno všichni ti, kteří chtějí přispět ke zlepše-
ní rozvoje bezpečnostního managementu nebo k němu 
mají co říci.

 Poměrně velká návštěvnost a pestrost hostů svědči-
la o atraktivitě zvolených témat a zvoleného formátu kon-
ference. Velkou měrou přispěla i z odborného hlediska 
velmi kvalitní základna panelistů, v čele se  Steviem 
Weinbergem (ICT, Izrael), Uzim Morem (CEO MIP 
Security, Izrael), Erikem Justem (ICTS, ČR), Josefem 
Rechem ( T-Mobile, ČR), Jiřím Halaškou (ČVUT ), 
Gabrielou Holčákovou (Preventivně informační skupina 
Ostrava) a Jaromírem Průšou (AHOLD, ČR).

 Česká pobočka ASIS International pořádala tuto kon-
ferenci s cílem podpořit bezpečnostní rozvoj, nabídnout 
jejím účastníkům inspirativní přístupy a ukázat zahranič-
ní zkušenost. 

 Konference byla zahájena prezentacemi zahranič-
ních hostů z Izraele na téma „Terorismus – aktuálně“. 
Stevie Weinberg, operation director institutu ICT, jedno-
ho ze světově nejvýznamnějších „think tanků“ na protite-
rorismus, prezentoval výzkum sebevražedných útoků. 
Tento modus operandi je podle Stevieho Weinberga vel-
mi výhodný takticky, neboť útočník si vybere místo a čas 
podle aktuální potřeby a způsobí maximální psycholo-
gický dopad pro napadenou společnost. Z pohledu útoč-
níka nejde o fanatismus, ale o racionální akt předcházejí-
cí vstupu do nebe. Tuto představu vštěpuje člověku celá 
společnost, včetně samotné rodiny útočníka. V následu-
jící prezentaci rozebral Uzi More, CEO inženýrské společ-
nosti MIP Security, metodiku zabezpečování objektů pro-
ti extrémním hrozbám. Zdůraznil, že metodika důsledné-
ho zabezpečení je bez ohledu na to, zda budovu ohrožu-
je přírodní katastrofa, teroristický útok nebo kriminalita, 
stejná. Opatření musí řešit perimetrickou ochranu, 
ochranu vlastní budovy a sterilní prostředí uvnitř. 
Bezpečnostní systém je třeba v návrhu ověřit z hlediska 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

BEZPEČNOSTNÍHO
MANAGEMENTU 2013 

funkčnosti – odstrašení, detekce a reakce. 
Zdůraznil též nezbytnost pravidelného tes-
tování systému.    

 Panel „Protiterorismus – detekce pode-
zřelého chování“ nabídl případové studie 
v rámci detekce podezřelých osob na veřej-
ných prostranstvích. Zdeněk Kalvach, bez-
pečnostní specialista společnosti Mark2 
Corporation Czech, a. s., a předseda české 
pobočky ASIS International, prezentoval 
základní metodickou osnovu zabezpečová-
ní objektů nebo akcí proti extrémním hroz-
bám. Dále představil kruh přípravy teroris-
tických útoků a poukázal na fáze, kdy je mož-
né útokům zabránit bezpečnostními pra-
covníky s využitím metody detekce pode-
zřelého chování. Erik Just, station manager 
společnosti ICTS Czech pracující dle stan-
dardů americké TSA pro leteckou bezpeč-
nost, pak detailněji rozvinul využití detekce 
podezřelého chování v letecké bezpečnos-
ti. Uvedl řadu případů z minulosti a popsal 
základní postup vyhodnocování podezře-
lých osob. Metodu detekce podezřelého 
chování popsali tito panelisté jako univer-
zálně použitelný a velmi efektivní nástroj 
při zabezpečování i tzv. měkkých cílů, jako 
jsou veřejná shromáždění, sportovní akce, 
konference nebo objekty ambasádního ty-
pu bez stálé policejní ochrany.   

 Jeden z doprovodných programů 
„Domácí prostředí má dopad na zaměst-
nance“ popisoval konkrétní hořké případy 
a propojení s dalšími navazujícími problé-
my ve vztahu zaměstnanec a zaměstnava-
tel, které se této problematiky velmi úzce 
dotýkají, protože „doma“ nespokojený za-
městnanec nepodává dobrý pracovní vý-
kon. Tím, že (logicky) myslí na své problémy, 
může u něho, ale i u dalších spolupracovní-
ků dojít například i k úrazu nebo k porušení 
dalších norem BOZP. Zajímavé rovněž bylo 
vyslechnout si, jaké možnosti má stát, 

jak k věci přistupují policie a neziskové orga-
nizace. Por. Mgr. Gabriela Holčáková před-
stavila na panelu projekt Policie Morav-
skoslezkého kraje „Místo činu? Domov!“, kte-
rý mimo jiné získal v rámci Konference bez-
pečnostního managementu 2013 cenu 
Bezpečnostní projekt roku 2012. Do celé 
diskuse se svými bohatými zkušenostmi 
zapojoval Jaromír Průša, vystupující za spo-
lečnost Ahold. Svým nezměrným dlouhole-
tým úsilím se zapojuje aktivně do boje s do-
mácím násilím, a jeho tým je tak kdykoli pl-
ně k dispozici podat svým zaměstnancům 
pomocnou ruku. Je však smutným zjiště-
ním, že ze soukromého sektoru je právě 
Ahold jedinou společností, která se k pro-
blematice nestaví zády. O to větší respekt si 
tímto zaslouží a my můžeme jen doufat 
a přát si, aby se zapojily i další instituce, a to 
nejen v interní kampani, kterou bude Ahold 
připravovat ve spolupráci s krajským ředi-
telstvím Policie Moravskoslezského kraje.                                        

 Interaktivní panel „Krizové plánování – 
když všechno selže …“ moderoval Jaromír 
Průša, který propojil panelisty ze státní a ko-
merční sféry. O dané problematice diskuto-
vali pan Jiří Halaška, proděkan Fakulty bio-
medicínského inženýrství (FBMI) ČVUT 
Kladno, pan Josef Rech, senior manažer sdí-
leného bezpečnostního centra T-Mobile 
ČR, a pan Jakub Končelík, děkan Fakulty so-
ciálních věd Univerzity Karlovy. Bylo zajíma-
vé pozorovat, jak se jednotliví panelisté do-
plňují, a skutečnost, že ačkoli každá strana 
řeší (či řešila) problémy v rámci BCM na jiné 
úrovni, odpovědnost, základní principy 
a pravidla zůstávají stejná. Velkým příno-
sem byl pak rozbor konkrétních případů 
panem Rechem, který seznámil posluchače 
s testovacím business continuity plánem 
na konkrétní krizové události, jež vytváří T-
Mobile ČR pro své zaměstnance. Zmínil ta-
ké, že k tomuto testování využívá T-Mobile 

Hasičský záchranný sbor ČR a Záchrannou 
službu ČR, jež si v rámci svého vlastního cvi-
čení vyzkoušejí praktické zachraňování 
v komerční sféře, přičemž zaměstnanci T-
Mobile naopak osobně poznají, jak tyto slož-
ky pracují. V rámci finančního rozpočtu 
představuje „zapůjčení“ těchto státních slo-
žek na jednu akci zanedbatelnou částku. 

 Zájemci o nejnovější trendy v oblasti 
komplexní správy, tzn. „inteligentních bu-
dov“, ocenili informace převážně ze soukro-
mého sektoru. Jednotliví přednášející před-
stavili své unikátní projekty, které vedou 
mimo jiné k nemalým úsporám energie 
v moderních komplexních administrativ-
ních budovách i bytových jednotkách. 
Za společnost Siemens vystoupil vedoucí 
obchodního oddělení FSS pan Jaroslav 
Pastyřík a dokázal, že společnost Siemens 
je maximálně připravena na všechny mož-
né druhy prevence nejen po technologické 
stránce, ale může svým zákazníkům nabíd-
nout také komplexní portfolio služeb. 
Za společnost Retegate vystoupil jednatel 
Pavel Kudrna, který sestavil tým odborníků 
zabývajících se inovativními technologiemi 
se zaměřením na SHM (Structural Health 
Monitoring). Jedná se o detekci problema-
tických míst u konstrukcí v širokém průmys-
lovém využití. Včasným zásahem se tak dá 
předejít případným katastrofám, v základ-
ním pojetí pak k úsporám obrovských fi-
nančních nákladů, jež provázejí jakoukoli 
rekonstrukci průmyslových objektů.  
Interaktivní prezentací se do přednášky za-
pojila i společnost Insight Home, a.s. 
Předseda představenstva, pan Jan Průcha, 
uzavřel diskusní fórum ukázkou konkrét-
ních případů pro moderní, úsporné, ekolo-
gické, chytré a bezpečné bydlení, tzv. řídicí 
systém inHome AMX, který by měl být v le-
tech blízké budoucnosti nedílnou součástí 
všech bytových jednotek a domácností. 

Moderátor panelu Matěj Bárta vhodně po-
nechal dostatečný prostor všem přednáše-
jícím, aby je následně vyzpovídal konkrétní-
mi dotazy a zapojil tak do diskuse i samotné 
posluchače z řad laické i odborné veřejnos-
ti, kteří opět více než plně využili kapacitu 
přednáškového sálu. 

 

After Party KBM 2013

 V rámci následné večerní After Party 
KBM 2013 byly vyhlášeny výsledky tří sou-
těží: 

a) Bezpečnostní manažer roku 2012 
b)  Bezpečnostní  projekt  roku 2012
c) Bezpečnostní bakalářská práce roku 2013 

 Cílem vyhlášení těchto soutěží je sti-
mulace rozvoje bezpečnostního manage-
mentu v českých podmínkách, a to formou 
oceňování osobností přispívajících k řízení 
bezpečnostního průmyslu, které se zaslou-
žily o kultivaci bezpečnostního průmyslu 
a bezpečnostních věd v České republice. 
Výherci soutěží a jejich pořadových ročníků 
se stali:

 Bezpečnostní manažer roku 2012, VI. 
ročník – Martin Bílek, bezpečnostní ředi-
tel společnosti ČEPS

 Bezpečnostní projekt roku 2012, V. roč-
ník – „Místo činu? DOMOV!“, Krajské ředi-
telství  Moravskoslezského kraje, 
Městské ředitelství policie Ostrava 
a Mobilní aplikace M2C. HELP, Holding 
Mark2 Corporation, a.s.

 Bezpečnostní diplomová práce roku 
2013, I. ročník – „Vymezení kritické in-
frastruktury primárně ohrožené proje-
vy nových bezpečnostních fenoménů“, 
autor Pavel Klučka, Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava

Závěrem

 A co nás čeká do budoucna? V roce 2014 proběhne 
již 10. jubilejní ročník konferencí KBM a již nyní začínáme 
řešit jeho podobu. Za úspěchem konferencí jsou vždy 
konkrétní lidé a letošní ročník mě přesvědčil, že ASIS nabí-
zí skutečně vynikající profesionály a schopné, motivova-
né lidi, kterým jde o věc, a je velmi příjemné s nimi spolu-
pracovat. Proto nepochybuji, že příští ročník bude opět 
přínosný a již nyní se můžete těšit na smysluplně stráve-

Zdeněk Kalvach
 předseda ASIS International ČR
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 Ve čtvrtek 13. června 2013 projednávala mezinárodní Konference bezpečnostního manage-
mentu 2013 témata z oblasti komerční i nekomerční bezpečnosti a bezpečnostních technologií. 
Pořadatelem této konference byla česká pobočka ASIS International ČR, jejíž základní vizí je rozvoj 
celosvětové bezpečnosti.

 V unikátních prostorách Masarykovy koleje Českého 
vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se sešlo přes 
160 posluchačů z řad bezpečnostních firem, ambasád, 
developerů, zástupců regionální veřejné správy, desti-
načních managementů, novinářů z odborných periodik, 
nadějných studentů vysokých škol a dalších subjektů. 
Souhrnně řečeno všichni ti, kteří chtějí přispět ke zlepše-
ní rozvoje bezpečnostního managementu nebo k němu 
mají co říci.

 Poměrně velká návštěvnost a pestrost hostů svědči-
la o atraktivitě zvolených témat a zvoleného formátu kon-
ference. Velkou měrou přispěla i z odborného hlediska 
velmi kvalitní základna panelistů, v čele se  Steviem 
Weinbergem (ICT, Izrael), Uzim Morem (CEO MIP 
Security, Izrael), Erikem Justem (ICTS, ČR), Josefem 
Rechem ( T-Mobile, ČR), Jiřím Halaškou (ČVUT ), 
Gabrielou Holčákovou (Preventivně informační skupina 
Ostrava) a Jaromírem Průšou (AHOLD, ČR).

 Česká pobočka ASIS International pořádala tuto kon-
ferenci s cílem podpořit bezpečnostní rozvoj, nabídnout 
jejím účastníkům inspirativní přístupy a ukázat zahranič-
ní zkušenost. 

 Konference byla zahájena prezentacemi zahranič-
ních hostů z Izraele na téma „Terorismus – aktuálně“. 
Stevie Weinberg, operation director institutu ICT, jedno-
ho ze světově nejvýznamnějších „think tanků“ na protite-
rorismus, prezentoval výzkum sebevražedných útoků. 
Tento modus operandi je podle Stevieho Weinberga vel-
mi výhodný takticky, neboť útočník si vybere místo a čas 
podle aktuální potřeby a způsobí maximální psycholo-
gický dopad pro napadenou společnost. Z pohledu útoč-
níka nejde o fanatismus, ale o racionální akt předcházejí-
cí vstupu do nebe. Tuto představu vštěpuje člověku celá 
společnost, včetně samotné rodiny útočníka. V následu-
jící prezentaci rozebral Uzi More, CEO inženýrské společ-
nosti MIP Security, metodiku zabezpečování objektů pro-
ti extrémním hrozbám. Zdůraznil, že metodika důsledné-
ho zabezpečení je bez ohledu na to, zda budovu ohrožu-
je přírodní katastrofa, teroristický útok nebo kriminalita, 
stejná. Opatření musí řešit perimetrickou ochranu, 
ochranu vlastní budovy a sterilní prostředí uvnitř. 
Bezpečnostní systém je třeba v návrhu ověřit z hlediska 
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funkčnosti – odstrašení, detekce a reakce. 
Zdůraznil též nezbytnost pravidelného tes-
tování systému.    

 Panel „Protiterorismus – detekce pode-
zřelého chování“ nabídl případové studie 
v rámci detekce podezřelých osob na veřej-
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Corporation Czech, a. s., a předseda české 
pobočky ASIS International, prezentoval 
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ní objektů nebo akcí proti extrémním hroz-
bám. Dále představil kruh přípravy teroris-
tických útoků a poukázal na fáze, kdy je mož-
né útokům zabránit bezpečnostními pra-
covníky s využitím metody detekce pode-
zřelého chování. Erik Just, station manager 
společnosti ICTS Czech pracující dle stan-
dardů americké TSA pro leteckou bezpeč-
nost, pak detailněji rozvinul využití detekce 
podezřelého chování v letecké bezpečnos-
ti. Uvedl řadu případů z minulosti a popsal 
základní postup vyhodnocování podezře-
lých osob. Metodu detekce podezřelého 
chování popsali tito panelisté jako univer-
zálně použitelný a velmi efektivní nástroj 
při zabezpečování i tzv. měkkých cílů, jako 
jsou veřejná shromáždění, sportovní akce, 
konference nebo objekty ambasádního ty-
pu bez stálé policejní ochrany.   

 Jeden z doprovodných programů 
„Domácí prostředí má dopad na zaměst-
nance“ popisoval konkrétní hořké případy 
a propojení s dalšími navazujícími problé-
my ve vztahu zaměstnanec a zaměstnava-
tel, které se této problematiky velmi úzce 
dotýkají, protože „doma“ nespokojený za-
městnanec nepodává dobrý pracovní vý-
kon. Tím, že (logicky) myslí na své problémy, 
může u něho, ale i u dalších spolupracovní-
ků dojít například i k úrazu nebo k porušení 
dalších norem BOZP. Zajímavé rovněž bylo 
vyslechnout si, jaké možnosti má stát, 

jak k věci přistupují policie a neziskové orga-
nizace. Por. Mgr. Gabriela Holčáková před-
stavila na panelu projekt Policie Morav-
skoslezkého kraje „Místo činu? Domov!“, kte-
rý mimo jiné získal v rámci Konference bez-
pečnostního managementu 2013 cenu 
Bezpečnostní projekt roku 2012. Do celé 
diskuse se svými bohatými zkušenostmi 
zapojoval Jaromír Průša, vystupující za spo-
lečnost Ahold. Svým nezměrným dlouhole-
tým úsilím se zapojuje aktivně do boje s do-
mácím násilím, a jeho tým je tak kdykoli pl-
ně k dispozici podat svým zaměstnancům 
pomocnou ruku. Je však smutným zjiště-
ním, že ze soukromého sektoru je právě 
Ahold jedinou společností, která se k pro-
blematice nestaví zády. O to větší respekt si 
tímto zaslouží a my můžeme jen doufat 
a přát si, aby se zapojily i další instituce, a to 
nejen v interní kampani, kterou bude Ahold 
připravovat ve spolupráci s krajským ředi-
telstvím Policie Moravskoslezského kraje.                                        

 Interaktivní panel „Krizové plánování – 
když všechno selže …“ moderoval Jaromír 
Průša, který propojil panelisty ze státní a ko-
merční sféry. O dané problematice diskuto-
vali pan Jiří Halaška, proděkan Fakulty bio-
medicínského inženýrství (FBMI) ČVUT 
Kladno, pan Josef Rech, senior manažer sdí-
leného bezpečnostního centra T-Mobile 
ČR, a pan Jakub Končelík, děkan Fakulty so-
ciálních věd Univerzity Karlovy. Bylo zajíma-
vé pozorovat, jak se jednotliví panelisté do-
plňují, a skutečnost, že ačkoli každá strana 
řeší (či řešila) problémy v rámci BCM na jiné 
úrovni, odpovědnost, základní principy 
a pravidla zůstávají stejná. Velkým příno-
sem byl pak rozbor konkrétních případů 
panem Rechem, který seznámil posluchače 
s testovacím business continuity plánem 
na konkrétní krizové události, jež vytváří T-
Mobile ČR pro své zaměstnance. Zmínil ta-
ké, že k tomuto testování využívá T-Mobile 

Hasičský záchranný sbor ČR a Záchrannou 
službu ČR, jež si v rámci svého vlastního cvi-
čení vyzkoušejí praktické zachraňování 
v komerční sféře, přičemž zaměstnanci T-
Mobile naopak osobně poznají, jak tyto slož-
ky pracují. V rámci finančního rozpočtu 
představuje „zapůjčení“ těchto státních slo-
žek na jednu akci zanedbatelnou částku. 

 Zájemci o nejnovější trendy v oblasti 
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dov“, ocenili informace převážně ze soukro-
mého sektoru. Jednotliví přednášející před-
stavili své unikátní projekty, které vedou 
mimo jiné k nemalým úsporám energie 
v moderních komplexních administrativ-
ních budovách i bytových jednotkách. 
Za společnost Siemens vystoupil vedoucí 
obchodního oddělení FSS pan Jaroslav 
Pastyřík a dokázal, že společnost Siemens 
je maximálně připravena na všechny mož-
né druhy prevence nejen po technologické 
stránce, ale může svým zákazníkům nabíd-
nout také komplexní portfolio služeb. 
Za společnost Retegate vystoupil jednatel 
Pavel Kudrna, který sestavil tým odborníků 
zabývajících se inovativními technologiemi 
se zaměřením na SHM (Structural Health 
Monitoring). Jedná se o detekci problema-
tických míst u konstrukcí v širokém průmys-
lovém využití. Včasným zásahem se tak dá 
předejít případným katastrofám, v základ-
ním pojetí pak k úsporám obrovských fi-
nančních nákladů, jež provázejí jakoukoli 
rekonstrukci průmyslových objektů.  
Interaktivní prezentací se do přednášky za-
pojila i společnost Insight Home, a.s. 
Předseda představenstva, pan Jan Průcha, 
uzavřel diskusní fórum ukázkou konkrét-
ních případů pro moderní, úsporné, ekolo-
gické, chytré a bezpečné bydlení, tzv. řídicí 
systém inHome AMX, který by měl být v le-
tech blízké budoucnosti nedílnou součástí 
všech bytových jednotek a domácností. 

Moderátor panelu Matěj Bárta vhodně po-
nechal dostatečný prostor všem přednáše-
jícím, aby je následně vyzpovídal konkrétní-
mi dotazy a zapojil tak do diskuse i samotné 
posluchače z řad laické i odborné veřejnos-
ti, kteří opět více než plně využili kapacitu 
přednáškového sálu. 

 

After Party KBM 2013

 V rámci následné večerní After Party 
KBM 2013 byly vyhlášeny výsledky tří sou-
těží: 

a) Bezpečnostní manažer roku 2012 
b)  Bezpečnostní  projekt  roku 2012
c) Bezpečnostní bakalářská práce roku 2013 

 Cílem vyhlášení těchto soutěží je sti-
mulace rozvoje bezpečnostního manage-
mentu v českých podmínkách, a to formou 
oceňování osobností přispívajících k řízení 
bezpečnostního průmyslu, které se zaslou-
žily o kultivaci bezpečnostního průmyslu 
a bezpečnostních věd v České republice. 
Výherci soutěží a jejich pořadových ročníků 
se stali:

 Bezpečnostní manažer roku 2012, VI. 
ročník – Martin Bílek, bezpečnostní ředi-
tel společnosti ČEPS

 Bezpečnostní projekt roku 2012, V. roč-
ník – „Místo činu? DOMOV!“, Krajské ředi-
telství  Moravskoslezského kraje, 
Městské ředitelství policie Ostrava 
a Mobilní aplikace M2C. HELP, Holding 
Mark2 Corporation, a.s.

 Bezpečnostní diplomová práce roku 
2013, I. ročník – „Vymezení kritické in-
frastruktury primárně ohrožené proje-
vy nových bezpečnostních fenoménů“, 
autor Pavel Klučka, Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava

Závěrem

 A co nás čeká do budoucna? V roce 2014 proběhne 
již 10. jubilejní ročník konferencí KBM a již nyní začínáme 
řešit jeho podobu. Za úspěchem konferencí jsou vždy 
konkrétní lidé a letošní ročník mě přesvědčil, že ASIS nabí-
zí skutečně vynikající profesionály a schopné, motivova-
né lidi, kterým jde o věc, a je velmi příjemné s nimi spolu-
pracovat. Proto nepochybuji, že příští ročník bude opět 
přínosný a již nyní se můžete těšit na smysluplně stráve-

Zdeněk Kalvach
 předseda ASIS International ČR
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PORADNA KPKB ČR Minimální mzda
pracovníků soukromých
bezpečnostních služeb

 Dne 1. srpna 2013 došlo nařízením vlády1) ke zvýše-
ní minimální mzdy. Minimální mzda je nejnižší přípustná 
výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její zá-
kladní právní úprava je stanovena zákoníkem práce2). 
Podle této právní úpravy vzrostla minimální mzda 
ze 48,10 Kč za hodinu, resp. 8.000 Kč za měsíc, na 50,60 Kč 
za hodinu, resp. 8.500 Kč za měsíc. Tato nejnižší částka se 
samozřejmě týká první skupiny prací a stanovené týden-
ní pracovní doby na 40 hodin.

 S navýšením minimální mzdy souvisí i navýšení 
zaručené mzdy3). Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou 
odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáha-
vosti vykonávaných prací a třídí se do osmi skupin. 
Skupiny prací jsou popsány v příloze nařízení vlády3), 
kde je uvedena obecná charakteristika skupiny práce 
i konkrétní příklady prací. 

 Strážní, provádějící klasické činnosti při ostraze admi-
nistrativní budovy (obchůzky a obsluha bezpečnostních 
systémů) patří dle specifikace tohoto nařízení do druhé 
skupiny prací, tzn. nejnižší úroveň zaručené mzdy 
je 55,90 Kč/h při týdenní pracovní době 40 h. Vhledem 
k tomu, že ostraha budov je nejčastěji zajišťována nepře-
tržitě a pracovníci pracují v nepřetržitém pracovním reži-
mu, je pro tento pracovní režim stanovena dle § 792) ma-
ximální týdenní pracovní doba 37,5 h a tím se dle § 53) 
navyšuje nejnižší úroveň zaručené mzdy v této skupině 

prací na hodnotu 59,60 Kč/h. Přehled zaru-
čené mzdy dle náplně práce, resp. skupiny 
práce a úvazku, popisuje následující 
tabulka.  

 Výjimku tvoří pouze poživatelé invalid-
ních důchodů. Při jejich omezeném pracov-
ním uplatnění zůstala sazba minimální 
mzdy na úrovni platné od 1. ledna 2013, 
a tudíž se nezvyšuje.

Petr Žák, DiS

Použitá literatura:

1) Nařízení vlády č. 210/2013 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrov-
ních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů.

3) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nej-
nižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci 
ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů.

Výše minimální mzdy od 1. 8. 2013

Skupina

práce

Úvazek
Náplň práce

měsíčně 40 h/týden 37,5 h/týden

1. 8.500 Kč 50,60 Kč 54,00 Kč 

59,60 Kč 55,90 Kč9.400 Kč2.
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Vážení přátelé, 

 dovolte, abychom Vás pozvali na unikátní profesní 
soutěž, ve které si změří síly pracovníci zásahových jed-
notek BS. Cílem soutěže, která se uskuteční 26. září 2013 
(viz níže v propozicích soutěže), je především přátelské 
profesní setkání, výměna zkušeností a dovedností. 
Pro účastníky bude jistě velmi zajímavé porovnat své 
schopnosti s ostatními a nejúspěšnějším závodníkům 
i jejich mateřským firmám vzroste profesní prestiž. Nově 
se bude soutěžit o putovní pohár prezidenta klubu ČKBS. 
Vítězové se mohou těšit na velmi zajímavé ceny, ale oce-
nění budou nakonec všichni absolventi soutěže. První tři 
nejlepší účastníci soutěže dostanou dle pozice zlatý, stří-
brný a bronzový certifikát kvality ČKBS. 

 Přihlásit se je možné individuálně nebo pod hlavič-
kou firmy. Veškeré podrobnosti k soutěži naleznete v při-
ložených propozicích, v případě zájmu o účast stačí vypl-
nit a odeslat přiloženou přihlášku. 

 S přihlédnutím k limitovanému počtu možných 
účastníků a k předem avízovanému zájmu doporučuje-
me s přihlášením neváhat. 

    Těšíme se na Vaši účast. 

Ing. Wojciech Bogdański
tajemník

PROPOZICE

 Pořadatel: Český klub bezpečnostních 
služeb, o.s.

 Organizátor: SCSA Security, s.r.o.

 Zodpovědná osoba: Ing. Wojciech 
Bogdański (ČKBS)

 Hlavní rozhodčí: Tomáš Roštík – SCSA

 Rozhodčí: budou delegováni ČKBS 

 Datum konání: 26. září 2013

 Místo konání: Lužecká – Čimická 
141/18 (N50° 8.39013', E14° 25.79707') 
Praha 8

 Parkování: před nákupním centrem 
Draháň (cca 150 m)

 Místo a čas srazu: tělocvična MU SA DO 
na výše uvedené adrese v 8:00 hodin

 Zdravotní dozor: bude zajištěn organi-
zátorem

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU

Ing. Wojciech Bogdański, 
tajemník ČKBS, o.s. 

Adresa:  Třebešovská 109/11, 
193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

E-mail:  tajemnik@ckbs.cz 

Tel.:   +420 773 551 077 

V korespondenci vždy uvádějte heslo: 
SOUTĚŽ ZJ

PROFESNÍ SOUTĚŽ ČLENŮ
ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK
pozvánka na 2. ročník
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SLOVENSKÁ KOMORA
SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI (SKSB)
náš zahraniční partner
 Slovenská komora súkromnej bez-
pečnosti – SKSB (predtým Združenia 
ochrany majetku a osôb - ZOMO) vznikla 
18. marca 1996. Zakladajúcimi členmi 
bolo 42 firiem z oblasti Bezpečnostného 
priemyslu Slovenska. SKSB je záujmo-
vým združením občanov, živnostníkov, 
podnikateľov, organizačných jednotiek 
firiem (společnosti), samostatných 
firiem (společnosti), vzdelávacích inštit-
úcií, ktoré sa zaoberajú niektorou 
z činností bezpečnostného priemyslu 
n a  ú z e m í  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y. 
Združenie je samostatnou právnickou 
osobou v zmysle ustanovení zákona 
o združovaní občanov.

Predmetom činnosti združenia je najmä:

 zastupovať, ochraňovať a presadzovať 
spoločné záujmy členov vo vzťahu k or-
gánom štátnej správy, širokej verejnosti 
i vo vzťahu k zahraničiu,

 podávať pripomienky k právnym pred-
pisom a navrhovať legislatívne úpravy,

 zastupovať členov v medzinárodných 
organizáciách a ich orgánoch a zúčast-
ňovať sa na ich činnosti,

 vydávať propagačné materiály, spolu-
pracovať s hromadnými oznamovacími 
prostriedkami za účelom propagácie 
a vytvárania kladného a korektného 
trhu BP,

 organizovať semináre a školenia  oblas-
ti BP,

 organizovať, zabezpečovať a sprostred-
kúvať vzdelávanie,

 spolupracovať s orgánmi a organizácia-
mi činnými v oblasti prevencie krimina-
lity, škodovej prevencie, podporovať 
tvorbu noriem v oblasti BP,

 úzko spolupracovať so strednými a vyso-
kými školami a ďalšími teoreticko-

výskumnými organizáciami pri výcho-
ve odborníkov v BP.

Štatutárnym orgánom SKSB je prezident 
SKSB pán Ing. Imrich Vaváček a 1. viceprezi-
dent pán Ľubomír Kösegi.

 Pre riešenie odborných otázok v BP 
si členovia SKSB zriadili 8 odborných a jed-
nu regionálnu sekciu:

 SBM – sekcia bezpečnostných manažé-
rov, viceprezident Ing. Róbert Groman

 SDS – sekcia detektívnych služieb, 
viceprezident JUDr. Ladislav Kuffa

 SOZ – sekcia občianskych združení, vi-
ceprezidentka Ing. Táňa Hanusová

 SPP – sekcia personálne právna, 
viceprezidentka Ing. Dagmar Vidríková, 
PhD.

 S S S  –  sekcia  strážnych s luž ieb, 
viceprezident Dalibor Remiš

 STS – sekcia technických služieb, 
viceprezident Štefan Janis

 SV – sekcia vzdelávania, viceprezident 
prof. Ing. Josef Raitšpís

 SZS – sekcia pre zahraničné styky, viceprezident 
Ing. Martin Štubian

 RSVS – regionálna sekcia Východné Slovensko, 
viceprezident Daniel Rochlitz

 Za 17. rokov existencie sa SKSB stalo dôstojným 
reprezentantom svojich členov nielen v SR ale aj v európ-
skych krajinách. Na Slovensku niekoľko rokov pôsobilo 
v legislatívnej rade vlády, jeho členovia boli autormi 
prvých noriem z BP a naďalej spolupracujú so SUTN pri 
tvorbe noriem,  vzdelávajú študentov na stredných a vy-
sokých školách, aktívne sa zúčastňovali a zúčastňujú pri 
tvorbe legislatívy na Slovensku. SKSB nezaostáva ani 
na európskej úrovni – bolo členom CoESSu, spolupracu-
je s obdobnými organizáciami v Česku, Poľsku, 
Maďarsku, na Ukrajine. SKSB je spoluzakladateľom 
ESBOCu.

 V súčasnosti má SKSB 61 členov, ktorí zamestnávajú 
viac 30% z celkového počtu osôb pracujúcich v BP 
Slovenska.

Ing. Ivan Fiala
generálny tajomník SKSB
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 V letošním roce vydala KPKB ČR nový 
výukový materiál, a to obsahově i grafic-
ky zdařilou „Metodickou příručku pro vý-
kon strážní služby“. Autorem zajímavého 
projektu je Martin Pejšek, viceprezident 
KPKB ČR. O odbornou korekturu požádal 
Ing. Václava Nepraše a Bc. Miroslava 
Kovaříčka, na jazykové úpravě se podílel 
Jaromír Kyncl. Výslednou grafickou podo-
bu dal projektu Marcel Tůma ze společ-
nosti ARP Centrum. Věříme, že tato ojedi-
nělá pomůcka bude přínosem všem, 
kteří během své služby přijdou do styku 
v rámci obsluhy bezpečnostních systé-
mů s jiným běžně dostupným zařízením. 

METODICKÁ PŘÍRUČKA
PRO VÝKON STRÁŽNÍ SLUŽBY

 Na pražském Výstavišti v Holešovicích se 
v novém termínu ve dnech 23. až 25. října 2013 usku-
teční jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu za-
bezpečení & požární ochrany PRAGOALARM a 2. roč-
ník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov 
a smart technologií PRAGOSMART.

 Koncepce nadcházejícího jubilejního ročníku 
PRAGOALARMU jednoznačně naváže na úspěšný model 
z roku 2012 a bude jej dál rozvíjet. Bude se opět konat 
uprostřed pracovního týdne, čímž podtrhne své zaměře-
ní na profesionály v oboru a potenciální investory z ko-
merční i soukromé sféry. Veletrh dále osloví zejména rea-
lizační (montážní) firmy, bezpečnostní a IT manažery fi-
rem, odborníky ze stavebnictví, zástupce bezpečnost-
ních služeb a silových složek státu.

 Úvodní ročník PRAGOSMARTU měl za cíl seznámit 
odbornou veřejnost s možnostmi ve všech oblastech 
chytrého bydlení (Bezpečí, Úspory, Pohodlí, Zábava, 
Ekologie), letos se zaměření veletrhu navíc rozšiřuje 
i o problematiku uplatnění smart technologií v projekto-
vání, výstavbě a provozu průmyslových a kancelářských 
budov (Řízení, Regulace, Automatizace, Integrace).

 Hlavními tématy budou v letošním roce Uplatnění 
„inteligentních" technologií v zabezpečení a protipožární 
ochraně budov, Integrovaná bezpečnostní řešení s využitím 
ICT a Uživatelský komfort a úspory.

Organizátoři stavějí na osvědčených základech

 Úspěšné propojení bezpečnostního oboru s „inteli-
gentními" technologiemi na minulém veletrhu bude po-
kračovat i letos, tentokrát s mnohem větším důrazem 
na tematickou a návštěvnickou synergii, již přináší. Nově 
se veletrh zaměří i na problematiku šetrných budov.

 Pokračovat bude rovněž úspěšný projekt Poraden-
ského centra, jehož cílem je poskytnout návštěvníkům 
inspiraci, rady a základní informace o možnostech zabez-
pečení a nabídnout ucelený přehled produktů a služeb 
dostupných na českém trhu. Garantem projektu je odbor 
prevence kriminality MVČR a další odborní partneři 
veletrhu.

 I přes jednoznačný trend propojování zabezpečení 
s IT bude věnován dostatečný prostor pro prezentaci pře-
hlídky mechanických zábranných systémů, které jsou 
i nadále základním kamenem zabezpečení komerčních 
i soukromých budov. I  tento sektor přináší své novinky 
a inovaci v podobě mechatronických systémů.

 Cílem podzimního veletrhu je společně s odbornými 
partnery vytvořit v rámci doprovodného programu hod-

notnou vzdělávací platformu s aktivním za-
pojením vystavujících firem, aby se tak zvý-
šil přínos veletrhu pro odborné návštěvní-
ky. 

Více informací na www.pragoalarm.cz.

PRAGOALARM 2013
20. ročník mezinárodního veletrhu

27 28www.kpkbcr.cz



 V letošním roce vydala KPKB ČR nový 
výukový materiál, a to obsahově i grafic-
ky zdařilou „Metodickou příručku pro vý-
kon strážní služby“. Autorem zajímavého 
projektu je Martin Pejšek, viceprezident 
KPKB ČR. O odbornou korekturu požádal 
Ing. Václava Nepraše a Bc. Miroslava 
Kovaříčka, na jazykové úpravě se podílel 
Jaromír Kyncl. Výslednou grafickou podo-
bu dal projektu Marcel Tůma ze společ-
nosti ARP Centrum. Věříme, že tato ojedi-
nělá pomůcka bude přínosem všem, 
kteří během své služby přijdou do styku 
v rámci obsluhy bezpečnostních systé-
mů s jiným běžně dostupným zařízením. 

METODICKÁ PŘÍRUČKA
PRO VÝKON STRÁŽNÍ SLUŽBY

 Na pražském Výstavišti v Holešovicích se 
v novém termínu ve dnech 23. až 25. října 2013 usku-
teční jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu za-
bezpečení & požární ochrany PRAGOALARM a 2. roč-
ník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov 
a smart technologií PRAGOSMART.

 Koncepce nadcházejícího jubilejního ročníku 
PRAGOALARMU jednoznačně naváže na úspěšný model 
z roku 2012 a bude jej dál rozvíjet. Bude se opět konat 
uprostřed pracovního týdne, čímž podtrhne své zaměře-
ní na profesionály v oboru a potenciální investory z ko-
merční i soukromé sféry. Veletrh dále osloví zejména rea-
lizační (montážní) firmy, bezpečnostní a IT manažery fi-
rem, odborníky ze stavebnictví, zástupce bezpečnost-
ních služeb a silových složek státu.

 Úvodní ročník PRAGOSMARTU měl za cíl seznámit 
odbornou veřejnost s možnostmi ve všech oblastech 
chytrého bydlení (Bezpečí, Úspory, Pohodlí, Zábava, 
Ekologie), letos se zaměření veletrhu navíc rozšiřuje 
i o problematiku uplatnění smart technologií v projekto-
vání, výstavbě a provozu průmyslových a kancelářských 
budov (Řízení, Regulace, Automatizace, Integrace).

 Hlavními tématy budou v letošním roce Uplatnění 
„inteligentních" technologií v zabezpečení a protipožární 
ochraně budov, Integrovaná bezpečnostní řešení s využitím 
ICT a Uživatelský komfort a úspory.

Organizátoři stavějí na osvědčených základech

 Úspěšné propojení bezpečnostního oboru s „inteli-
gentními" technologiemi na minulém veletrhu bude po-
kračovat i letos, tentokrát s mnohem větším důrazem 
na tematickou a návštěvnickou synergii, již přináší. Nově 
se veletrh zaměří i na problematiku šetrných budov.

 Pokračovat bude rovněž úspěšný projekt Poraden-
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 I přes jednoznačný trend propojování zabezpečení 
s IT bude věnován dostatečný prostor pro prezentaci pře-
hlídky mechanických zábranných systémů, které jsou 
i nadále základním kamenem zabezpečení komerčních 
i soukromých budov. I  tento sektor přináší své novinky 
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 Cílem podzimního veletrhu je společně s odbornými 
partnery vytvořit v rámci doprovodného programu hod-

notnou vzdělávací platformu s aktivním za-
pojením vystavujících firem, aby se tak zvý-
šil přínos veletrhu pro odborné návštěvní-
ky. 

Více informací na www.pragoalarm.cz.

PRAGOALARM 2013
20. ročník mezinárodního veletrhu
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západní, nám známý model demokracie. 
Nebojí se při této transformaci použít ani 
vojenské intervence, jako to bylo například 
v případě Afghánistánu. Nemůžeme se tedy 
divit, že muslimská společnost se tomuto 
trendu ze strany západních velmocí brání. 
Je nutno podotknout velice významnou 
faktickou skutečnost. Arabská a muslimská 
politika i právo vycházejí z Koránu, správné-
ho výkladu náboženských textů, které jsou 
součástí této společnosti po mnohá staletí.  

ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS

 Islámský fundamentalismus jako po-
jem se začal vytvářet na počátku 70. let mi-
nulého století, a sice v souvislosti s tehdejší-
mi únosy letadel, atentáty a dalšími teroris-
tickými činy, které byly úzce spjaty se střety 
na Blízkém východě; palestinsko-izraelský 
konflikt či libanonská válka jsou toho jas-
ným důkazem. Během tohoto časového ho-
rizontu byl zahájen proces vytváření sku-
pin, které navazovaly se stejnou ideologic-
kou myšlenkou a prameny na egyptskou 
Asociaci muslimských bratří. Věřící se začali 
odvracet od státu a jeho správní politiky 
zpět k víře v představě lepšího života. 
„Islámský fundamentalismus představuje 
bouřlivě vzniklou obranu proti západní 
nadvládě, kterou doprovázel mocný cizí 
vliv v oblasti civilizace, hospodářství 
a duchovna.“ �

 Protože mnozí odborníci užívají pro ten-
to směr fundamentalismu nepřesné 
a mnohdy nahodilé termíny, znamenající 
v samotné podstatě něco zcela jiného, uvá-
dí docent Miloš Mendel pro lepší poznání 
islámského fundamentalismu tyto jeho cha-
rakteristické rysy: 

a) sdružuje aktivistické skupiny, hnutí nebo 
politické strany v rámci nábožensky formu-
lovaných akčních programů

b) cílem těchto skupin je mravní obroda zka-
žené společnosti, její ochrana před zkorum-
povanými a despotickými režimy, jež se de-
klarují jako více nebo méně islámské, ve sku-

 Samotné počátky projevů islámského 
fundamentalismu můžeme z historického 
kontextu nalézt již po 1. světové válce. V té 
době došlo ke koloniálnímu rozdělení afric-
kých a muslimských území mezi vítězné 
strany, což vedlo k narušení života obyvatel 
a k dekadenci zásad a pojetí islámu. Rodící 
se aktivistický islám byl prezentován 
Hasanem al-Bannaem a Sajjidem Qutbou, 
patřícími do zmíněné Asociace muslim-
ských bratří, a Abu´lem-Áláem Maudúdím. 
Hlavním cílem tohoto směru se stalo svrže-
ní liberálních režimů neodpovídajících is-
lámskému učení či historickém pojetí sun-
ny a zbavení se evropské nadvlády ve všech 
možných sférách. „Pro tento směr se v ev-
ropské odborné literatuře nejprve vžil ter-
mín – islámský fundamentalismus, později 
se objevily jiné varianty téhož, jako – poli-
tický islám, islámský radikalismus a islamis-
mus.“ ⁴

 Díky ekonomické a ideologické krizi ve 
státních zřízeních vznikaly, stejně jako v glo-
bálním spojení s těmito aspekty, ilegální 
opoziční skupiny či hnutí. Rodící se organi-
zace stavěly své základy na pilířích islámské 
terminologie, frází a postupů.  

 Skupiny, hnutí i organizace využily ros-
toucí nestability v 80. letech. S pomocí zko-
rumpovaných ozbrojených sil v průběhu 
převratů, revolucí a snah o demokratické 
uskupení státní moci západem uskutečnily 
nezdařilé pokusy o správu nad daným úze-
mím. I přes perfektně propracované kon-
cepce však nedokázaly přesvědčit společ-
nost o ideálnosti islámského státu. Konec 
80. let vedl k radikalizaci aktivistických hnu-
tí. Jedná se například o egyptskou skupinu 
Muslimských bratří a její odnože, které se 
uchylují k vytváření teroru nebo k ozbroje-
nému džihádu, Islámskou frontu spásy 
v Alžírsku, Stranu islámské obrody v Tunisku 
či hnutí Hamás na palestinských okupova-
ných územích. 

 Toto jednání mělo ovšem z psycholo-
gického hlediska obdobné následky jako 
terorismus. Vedlo k nenávisti vůči islámské-

mu světu globálně. Protimuslimské chování a nechuť 
k jakémukoli kontaktu s muslimským světem přispěly 
ke vzniku nového druhu fobie, a sice islamofobie – iracio-
nálního strachu z islámu a gradující nenávisti vůči musli-
mům. V evropských zemích se tento trend projevil jako 
čirý antisemitismus.

tečnosti jsou však ateistické a mravně zka-
žené

c) vlastní zkorumpované režimy vidí jako 
neislámské, neboť se drží u moci jen díky 
podpoře ze strany západních nepřátel islá-
mu (sekularistů, komunistů…)

d) nápravu spatřuje v různých formách od-
poru odpovídajících specifickým podmín-
kám daného státu nebo teritoria

e) hnutí a struktury jsou reprezentovány 
téměř výhradně laiky 

f ) sunnitské aktivistické skupiny nejsou vá-
zány na legislativu dotyčného státu nebo 
teritoria, učenci nechtějí být zatahování do 
fundamentalistických struktur 

g) u šíitské strany je to naopak, vzdělanci se 
stavějí do čela opozičních hnutí proti seku-
lárním režimům

h) je potřeba brát v úvahu, že jen malé množ-
ství  islámských fundamentalistů útočí pro-
střednictvím individuálního teroru a že mus-
limští teroristé nemusejí být zákonitě fun-
damentalisty
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 Termín fundamentalismus vychází z latinského slo-
va „fundamentum“, který slovníky cizích slov vysvětlují 
českým synonymem „základ“. Ovšem stejně jako existuje 
několik definic v případě terorismu, podobně obtížně 
je jednoznačně popsatelný i samotný fundamentalis-
mus; některé jeho odborné definice jsou významně 
ovlivněny předpojatostí vůči vírám jako takovým. 
„Fundamentalismus je přesvědčení (nejčastěji nábožen-
ské) o absolutnosti vlastní pravdy, spojené s netolerancí 
k odlišným názorům. Je charakterizován nekritickým pří-
stupem k pramenům daného náboženství, jehož základ-
ní požadavky prosazuje násilím, obvykle spojeným se 
státní mocí.“�  

 Fundamentalismus je sám o sobě náboženský 
proud, v jehož obsahu je zahrnuta zpětná vazba na zá-
kladní myšlenku náboženství. Vyzývá k návratům na již 
zmíněné základy/fundamenty a náboženské texty ať už 
Starého či Nového zákona v křesťanství či islámského 
Koránu a sunn. Cílem křesťanského fundamentalismu 
je již mnoho let prosazování pro křesťany správné mravní 
sebereflexe, čili retrospektivní návraty k tradičním 
cestám v Bibli.  

 Svým způsobem se fundamentalismus stal pro mno-
há náboženství a jejich odnože jistou zbraní. Díky zkres-
lenému laickému pochopení začaly vznikat různé nená-
vistné sekty, bojující s odlišnými náboženskými etniky 
a menšinovými komunitami. Exemplárním příkladem 
špatné interpretace náboženských textů a praktikování 
stylu „čtení mezi řádky“, je americký Ku-Klux-Klan. Ten 
vznikl v USA krátce po občanské válce, kdy se několik ve-
teránů rozhodlo prostřednictvím této organizace výsle-
dek války zvrátit. Členové Ku-Klux-Klanu se odmítali smí-
řit se zrušením „černého otroctví“. A když zákon zvrátit 
nemohli, začali černošské obyvatelstvo všemožnými 
praktikami terorizovat. 

 Fundamentalismus začal prostupovat i do politické-
ho prostředí velmocí. Jak Danics uvádí: „… fundamenta-
listická víra se nehodlá omezovat jen na sféru osobní mo-
rálky a bohoslužeb, ale uplatňuje vliv i na hospodářský 
a politický život.“� K jeho přiblížení a lepšímu pochopení 
může přispět mimo jiné pohled na vztahy mezi americ-
kou a arabskou politikou. Politika USA v sobě skrývá zá-
klady klasického fundamentalismu. Přední politici se sna-
ží dokázat, že islám vede své věřící k agresivitě vůči zá-
padnímu světu. Proto USA vynakládají velké úsilí na to, 
aby do muslimské společnosti, kultury a správ začlenili 
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proud, v jehož obsahu je zahrnuta zpětná vazba na zá-
kladní myšlenku náboženství. Vyzývá k návratům na již 
zmíněné základy/fundamenty a náboženské texty ať už 
Starého či Nového zákona v křesťanství či islámského 
Koránu a sunn. Cílem křesťanského fundamentalismu 
je již mnoho let prosazování pro křesťany správné mravní 
sebereflexe, čili retrospektivní návraty k tradičním 
cestám v Bibli.  

 Svým způsobem se fundamentalismus stal pro mno-
há náboženství a jejich odnože jistou zbraní. Díky zkres-
lenému laickému pochopení začaly vznikat různé nená-
vistné sekty, bojující s odlišnými náboženskými etniky 
a menšinovými komunitami. Exemplárním příkladem 
špatné interpretace náboženských textů a praktikování 
stylu „čtení mezi řádky“, je americký Ku-Klux-Klan. Ten 
vznikl v USA krátce po občanské válce, kdy se několik ve-
teránů rozhodlo prostřednictvím této organizace výsle-
dek války zvrátit. Členové Ku-Klux-Klanu se odmítali smí-
řit se zrušením „černého otroctví“. A když zákon zvrátit 
nemohli, začali černošské obyvatelstvo všemožnými 
praktikami terorizovat. 

 Fundamentalismus začal prostupovat i do politické-
ho prostředí velmocí. Jak Danics uvádí: „… fundamenta-
listická víra se nehodlá omezovat jen na sféru osobní mo-
rálky a bohoslužeb, ale uplatňuje vliv i na hospodářský 
a politický život.“� K jeho přiblížení a lepšímu pochopení 
může přispět mimo jiné pohled na vztahy mezi americ-
kou a arabskou politikou. Politika USA v sobě skrývá zá-
klady klasického fundamentalismu. Přední politici se sna-
ží dokázat, že islám vede své věřící k agresivitě vůči zá-
padnímu světu. Proto USA vynakládají velké úsilí na to, 
aby do muslimské společnosti, kultury a správ začlenili 



číslo 2-3/2013

PROGRAM VALNÉ HROMADY

1) 9.30–10.00 hod. – prezence účastníků

2) 10.00 hod. – zahájení valné hromady, přivítání 
účastníků, seznámení s organizací a programem 
– Bc. M. Kovaříček, prezident KPKB ČR

· jmenování řídícího VH, volba mandátové komise

· schválení programu VH

· zpráva o činnosti KPKB ČR 
– Bc. M. Kovaříček

· zpráva o hospodaření 
– Ing. P. Hartmann

· zpráva o stavu členské základny 
–  Bc. K. Poludová, DiS.

· zpráva dozorčí rady 
– P. Žák, DiS.

· plán činnosti KPKB ČR na další období 
– Bc. M. Kovaříček

· informace o transformaci KPKB ČR na spolek 
ve smyslu novely občanského zákoníku 
(hlasování o transformaci) – Ing. P. Hartmann

· volby členů prezidia (představenstva) KPKB ČR 
– Ing. P. Hartmann

· návrh usnesení VH

13.30 hod. – oběd – v restauraci Parkhotel Morris

15.30 hod. – odjezd na autodrom Sosnová – motokáry

19.00 – 23.00 hod. – spol. večer – v hotelové restauraci

Valná hromada
KPKB ČR 2013 
výroční setkání v Novém Boru

Letošní valná hromada
KPKB ČR se uskuteční

26. září 2013 v Parkhotelu
Morris, Žižkova 269, Nový Bor.

PŘÍSPĚVKY K AKTUÁLNÍM TÉMATŮM
1. Návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách – Ing. I. Chauer, 
Mgr. M. Bačkovská, odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR

2. Informace o preventivních programech Odboru prevence kriminality 
MV, informace k projektu Asistent prevence kriminality – Mgr. J. Gjuričová, 
ředitelka OPK , JUDr. T. Koníček

3. Aplikace zákona o veřejných zakázkách v činnosti SBS – Ing. P. Šiška, 
odborný poradce v oblasti veřejných zakázek

4.  Prezentace  firem

Na širokou účast se těší
prezidium KPKB ČR
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