
číslo 1/2014PROFESNÍ
A ETICKÝ ŘÁD
Tento profesní a etický řád je výrazem živnostenské praxe a podnika-
telské kvality členů Komory podniků komerční bezpečnosti ČR (dále 
jen Komora). Řád stanovuje zásady chování a jednání členů Komory 
vyplývající z jejich členství. Členové Komory se dobrovolně zavazují 
tímto řádem řídit a činí tak v souladu se svými i obecnými zájmy, 
ku prospěchu Komory a k rozvoji a kultivaci profesního oboru.

 dodržují zákony, dobré mravy v podnikání a zdrží se veškerého jednání, 
které by bylo v rozporu se zásadami hospodářské soutěže;

 usilují o trvalou kultivaci profesního oboru a vytvoření standardů 
a kvalifikačních předpokladů pro výkon činností;

 poskytují své služby s vysokou profesionalitou, komplexností 
a spolehlivostí a za spravedlivou cenu; cílem jejich služeb je spokojenost 
zákazníka, spolehlivá ochrana jeho majetku, osob a oprávněných zájmů, 
vytváření seriozních obchodních vztahů a posilování dobré pověsti 
bezpečnostního průmyslu; 

 spolupracují se státními orgány, organizacemi a s místní správou, 
zejména v oblasti zajišťování bezpečnosti a prevence kriminality; 

 podle svých zájmů a možností se zapojují do činnosti 
místních podnikatelských komunit; 

 respektují zákonná práva zaměstnanců a vytvářejí podmínky 
pro jejich profesní a odborný růst a etickou stránku práce; 

 plní úkoly vyplývající členům z programového zaměření a plánu činnosti 
Komory, účastní se aktivně komorového života, na žádost orgánů 
Komory a ve svém zájmu podporují aktivity vyvíjené Komorou;

 posilují obecné povědomí o Komoře a její činnosti, přispívají 
k její propagaci a zdrží se veškerého jednání, které by vedlo 
k poškození Komory a jejích členů.
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 jak jste si již jistě všimli, daří se nám, prostřednictvím 
našeho vydavatele Komory podniků komerční bezpečnosti 
České republiky, rozšiřovat v souladu s původním edičním 
záměrem činorodou spolupráci nejenom s vysokými školami, 
státními institucemi a mnoha profesními organizacemi, 
ale postupně se zapojujeme i do mnoha oblastí činnosti odbo-
ru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, s nímž partici-
pujeme na několika již běžících projektech. K nim nepochybně 
patří navzájem úzce související projekty Bezpečná země, 
Bezpečná lokalita a Bezpečné bydlení. Snad mohu prozradit, 
že připravujeme i některé další společné akce, například semi-
náře k problematice prevence kriminality, odbornou bezpeč-
nostní konferenci či vydání knižní monografie na téma objek-
tová bezpečnost. 
 V příštím čísle časopisu Bezpečnost s profesionály 
seznámíme naše čtenáře s obsahem připravované publikace 
podrobněji a navíc představíme Manuál bezpečného bydlení, 
o němž je stručná zmínka v článku Poradní sbor pro situační 
prevenci kriminality na těchto stránkách. 
 Letos jsme na podnět Petra Hartmanna odstartovali 
novou pravidelnou rubriku s názvem Odborná terminologie 
v komerční bezpečnosti, v níž se pokusíme na základě názorů 
a výsledků diskusí spolupracujících odborníků přispět k jed-
notnějšímu chápání užívaných termínů. Je nám totiž jasné, 
že v praxi bezpečnostních služeb a jejich klientů se používá celá 
řada pojmů, jejichž význam je často vnímán nepřesně. 
 Náš redakční tým si také nemohl nevšimnout, že mnoho 
členských firem KPKB ČR již dávno překročilo ve svých aktivi-
tách hranice státu. Proto možná ocení námi připravený mezi-
národní kalendář veletrhů a výstav, který hodláme na našich 
stránkách pravidelně aktualizovat. 
 KPKB ČR připravila pro letošní rok svým členům a příz-
nivcům opět několik vzdělávacích seminářů z oboru pracovně 
právních vztahů, předlékařské první pomoci či problematiky 
komerční bezpečnosti. Chybět nebude ani tradiční střelecká 
soutěž O pohár KPKB ČR a mnoho dalších setkání.

 Hezké prožití velikonočních svátků přeje 

Vážení čtenáři,

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

číslo 1/2014

SPECIÁLNÍ VÝSLECHOVÉ MÍSTNOSTI
 výslechy dětských svědků

 Odhalování, objasňování a vyšetřo-
vání sexuálně motivovaných trestných 
činů páchaných na dětech patří v policej-
ní práci k těm nejnáročnějším. Policisté, 
specialisté na tuto problematiku, si ne-
mohou vystačit se standardními znalost-
mi policejní práce. Musí mít alespoň zá-
kladní znalosti z vývojové psychologie, 
komunikace s dětmi, rodiči a spolupra-
cujícími organizacemi, dobré znalosti 
syndromu sexuálního zneužívání a týrá-

 posilování zákonnosti a kvality úkonů 
v trestním řízení, kde děti vystupují jako 
oběti nebo svědci.

 Konkrétním cílem bylo vybudovat 
v rámci Policie ČR speciální výslechové kom-
plexy pro dětské oběti a svědky, které bu-
dou upraveny a vybaveny tak, aby přispíva-
ly k uklidňující a nestresující atmosféře při 
výslechu. Další podmínkou bylo jejich vyba-
vení monitorovací audiovizuální technikou, 
umožňující on-line sledování průběhu vý-
slechu určenými osobami a současné poři-
zování kvalitní dokumentace výslechu. 
Zároveň měl být zajištěn prostor pro státní-
ho zástupce, soudce, soudního znalce, psy-
chologa či obhájce tak, aby mohli výslech 
na místě sledovat a přitom ho svojí přítom-
ností nenarušovali. 

 Na realizaci programu bylo z rozpočtu 
odboru prevence kriminality vyčleněno 
2,5 mil. Kč, za něž bylo vybudováno 17 spe-
ciálních výslechových místností (SVM).

 Se vznikem SVM vyvstala nutnost koor-
dinovat činnost jejich budování v rámci 
Policie ČR. Při odboru prevence kriminality 
MV ČR byla v roce 2010 vytvořena koordi-
nační skupina specialistů SKPV zabývajících 
se problematikou mravnosti a mládeže, slo-
žená ze zástupců všech krajských ředitel-
ství. Úkolem této skupiny je nejen koordi-
novat budování SVM, ale také realizovat pro-
jekt přípravy a vzdělávání kriminalistů (spe-
cialistů), kteří SVM využívají, neboť vybudo-
vání SVM je teprve prvním krůčkem na ces-
tě k stanovenému cíli. Je potřeba SVM 
správně a profesionálně využívat. Ani sebe-
lépe vybudovaná a za velké částky peněz 
technikou vybavená SVM nepřinese po-
třebný efekt, pokud v ní nebudou pracovat 
policisté náležitě připravení odvádět profe-
sionální práci.

 Od počátku roku 2013 je do systému policejního 
vzdělávání zařazen týdenní specializační kurz pro specia-
listy ÚSKPV „Výslech dětského svědka – oběti mravnostní 
trestné činnosti“. Toto vzdělávání probíhá ve VPŠ MV 
Praha Hrdlořezy a VPŠ a SPŠ MV Holešov. Důraz je při výu-
ce kladen hlavně na modelové situace, a proto vznikla 
ve VPŠ a SPŠ MV Holešov speciální výslechová místnost, 
která je prvotně určena právě pro výukové účely, 
může ale sloužit i pro skutečné výslechy dětí.

 V současné době funguje v České republice celkem 
48 speciálních výslechových místností. V roce 2013 v nich 
bylo provedeno celkem 1 652 úkonů, z toho 839 úkonů 
ve vztahu k dětem. Na vybudování zmíněného počtu spe-
ciálních výslechových místností se podílel částkou přesa-
hující 5 mil. Kč odbor prevence kriminality, a to v rámci 
dotačního projektu „Program prevence kriminality v kra-
jích a městech“. V letošním roce se předpokládá budová-
ní dalších SVM.   

 Práci specialistů SKPV představuje blíže výstavní pa-
nel v Muzeu Policie ČR, jehož cílem je informovat veřej-
nost o problematice vyšetřování trestné činnosti pácha-
né na dětech

foto Litoměřice, Aktuality, Eva Břeňová, 
http://radnice.litomerice.cz/clanek-1171.html

Mgr. Iva Fürbacherová
odbor prevence kriminality MV ČR

 Významným mezníkem pro zkvalitnění 
práce při řešení sexuálně motivovaných 
trestných činů páchaných na dětech bylo 
přijetí zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví 
ve věcech mládeže, a reorganizace uvnitř 
policie, kdy vznikla služba kriminální policie 
a vyšetřování. V rámci této služby byla vybu-
dována specializovaná pracoviště pro řeše-
ní trestné činnosti páchané na dětech a dět-
mi. Je samozřejmým předpokladem, 
že policisté-specialisté vykonávající práci 
na těchto pracovištích jsou odborně způso-
bilí a prošli speciální průpravou pro zachá-
zení s dětmi.

 V roce 2006 přijala vláda ČR národní 
plán boje proti komerčnímu sexuálnímu 
zneužívání dětí na období let 2006–2008 
a v jeho rámci přijal a vyhlásil Republikový 
výbor pro prevenci kriminality dne 22. úno-
ra 2007 program „Zřizování speciálních vý-
slechových místností pro dětské oběti 
a svědky Policie ČR“.

 Cílem projektu bylo vybudovat míst-
nosti, které se budou od tradičních policej-
ních kanceláří zásadně lišit. Místnosti zaří-
zené tak, aby doba, kterou tu budou muset 
děti strávit při výslechu, byla pro ně co nej-
méně traumatizující. Prostředí místnosti má 
v dítěti vzbudit důvěru, a policii tak usnad-
nit vedení výslechu a kontakt s dítětem. 
Dítě by se tu mělo cítit v bezpečí, chráněné 
před nepříjemnými pocity, jaké vyvolává 
standardní prostředí policejního pracoviš-
tě. Současně by tu měla být zachována mož-
nost zajistit potřebnou dokumentaci výsle-
chu. V programu „Zřizování SVM“ byly přes-
ně definovány a deklarovány obecné cíle:

 posilování práv dětí – obětí nebo svěd-
ků trestné činnosti – cestou zamezení 
sekundární viktimizace v rámci trestní-
ho řízení,

ní dětí. Je nezbytné, aby zvládali bez pro-
blémů metodiku výslechu dítěte ve spe-
ciální výslechové místnosti, neboť právě 
výslech dítěte bývá často stěžejním důka-
zem při vyšetřování výše uvedené trest-
né činnosti.

Dobrovolnictví

Reprezentační ples

při mimořádných událostech

Moravy, Slezska a Čech
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listy ÚSKPV „Výslech dětského svědka – oběti mravnostní 
trestné činnosti“. Toto vzdělávání probíhá ve VPŠ MV 
Praha Hrdlořezy a VPŠ a SPŠ MV Holešov. Důraz je při výu-
ce kladen hlavně na modelové situace, a proto vznikla 
ve VPŠ a SPŠ MV Holešov speciální výslechová místnost, 
která je prvotně určena právě pro výukové účely, 
může ale sloužit i pro skutečné výslechy dětí.

 V současné době funguje v České republice celkem 
48 speciálních výslechových místností. V roce 2013 v nich 
bylo provedeno celkem 1 652 úkonů, z toho 839 úkonů 
ve vztahu k dětem. Na vybudování zmíněného počtu spe-
ciálních výslechových místností se podílel částkou přesa-
hující 5 mil. Kč odbor prevence kriminality, a to v rámci 
dotačního projektu „Program prevence kriminality v kra-
jích a městech“. V letošním roce se předpokládá budová-
ní dalších SVM.   

 Práci specialistů SKPV představuje blíže výstavní pa-
nel v Muzeu Policie ČR, jehož cílem je informovat veřej-
nost o problematice vyšetřování trestné činnosti pácha-
né na dětech

foto Litoměřice, Aktuality, Eva Břeňová, 
http://radnice.litomerice.cz/clanek-1171.html

Mgr. Iva Fürbacherová
odbor prevence kriminality MV ČR

 Významným mezníkem pro zkvalitnění 
práce při řešení sexuálně motivovaných 
trestných činů páchaných na dětech bylo 
přijetí zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví 
ve věcech mládeže, a reorganizace uvnitř 
policie, kdy vznikla služba kriminální policie 
a vyšetřování. V rámci této služby byla vybu-
dována specializovaná pracoviště pro řeše-
ní trestné činnosti páchané na dětech a dět-
mi. Je samozřejmým předpokladem, 
že policisté-specialisté vykonávající práci 
na těchto pracovištích jsou odborně způso-
bilí a prošli speciální průpravou pro zachá-
zení s dětmi.

 V roce 2006 přijala vláda ČR národní 
plán boje proti komerčnímu sexuálnímu 
zneužívání dětí na období let 2006–2008 
a v jeho rámci přijal a vyhlásil Republikový 
výbor pro prevenci kriminality dne 22. úno-
ra 2007 program „Zřizování speciálních vý-
slechových místností pro dětské oběti 
a svědky Policie ČR“.

 Cílem projektu bylo vybudovat míst-
nosti, které se budou od tradičních policej-
ních kanceláří zásadně lišit. Místnosti zaří-
zené tak, aby doba, kterou tu budou muset 
děti strávit při výslechu, byla pro ně co nej-
méně traumatizující. Prostředí místnosti má 
v dítěti vzbudit důvěru, a policii tak usnad-
nit vedení výslechu a kontakt s dítětem. 
Dítě by se tu mělo cítit v bezpečí, chráněné 
před nepříjemnými pocity, jaké vyvolává 
standardní prostředí policejního pracoviš-
tě. Současně by tu měla být zachována mož-
nost zajistit potřebnou dokumentaci výsle-
chu. V programu „Zřizování SVM“ byly přes-
ně definovány a deklarovány obecné cíle:

 posilování práv dětí – obětí nebo svěd-
ků trestné činnosti – cestou zamezení 
sekundární viktimizace v rámci trestní-
ho řízení,

ní dětí. Je nezbytné, aby zvládali bez pro-
blémů metodiku výslechu dítěte ve spe-
ciální výslechové místnosti, neboť právě 
výslech dítěte bývá často stěžejním důka-
zem při vyšetřování výše uvedené trest-
né činnosti.

Dobrovolnictví

Reprezentační ples

při mimořádných událostech

Moravy, Slezska a Čech
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MONITOROVANÉ
PRACOVIŠTĚ
 otevřené a skryté sledování zaměstnanců 

 Účelem tohoto článku není opisovat příslušné 
paragrafy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů, případně 
aspekty ústavního zakotvení ochrany osobních úda-
jů a práva na ochranu soukromí, nýbrž objektivně tu-
to problematiku rozebrat, pokud možno z komplex-
nějšího pohledu. Autorův záměr vychází také ze sna-
hy vysvětlit některé specifické pojmy a v neposlední 
řadě poukázat na obecné problémy monitorování 
v souladu s právním stavem k 1. lednu 2014. 

kumentace přijatých opatření v souladu 
s § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., vysta-
vila zpracovávané osobní údaje nedůvod-
nému riziku neoprávněného zpracování 
či ztráty, a postupovala tedy v rozporu s tím-
to zákonem.⁵

Elektronická pošta

     Elektronické dokumenty (soubory včet-
ně příloh typu doc, docx, xlsx, pdf, jpeg 
apod.) jsou podle § 562 občanského záko-
níku písemnostmi. Proto pro ně platí stejná 
pravidla jako pro ostatní písemnosti. 
Zajímavý je následující fakt. Je-li e-mailová 
adresa složena ze jména a příjmení zaměst-
nance (např. jaromir.kyncl@domena.cz), 
je „jmenovitý“ e-mail na ni doručený pova-
žován za soukromou elektronickou poštou. 
Taková e-mailová adresa je proto sama 
o sobě osobním údajem, a to i přesto, 
že doména patří zaměstnavateli. 
Při posuzování, je-li určitá informa-
ce osobním údajem, záleží jinými 
slovy na tom, jestli je na jejím 
základě možno identifiko-
vat konkrétní fyzickou 
osobu. V obecném pří-
p a d ě  b y  t e d y 
e-mailová adresa 

ve tvaru jaromir.kyncl@domena.cz osob-
ním údajem nebyla, protože takovouto 
e-mailovou adresu si může založit kdokoliv 
a nevypovídá nic o svém majiteli. Naproti 
tomu e-mailová adresa přidělená zaměst-
navatelem, která bude obsahovat jméno 
a příjmení zaměstnance a název zaměstna-
vatele, osobním údaje je, protože minimál-
ně ostatní zaměstnanci na jejím základě mo-
hou danou osobu jednoznačně identifiko-
vat. Je však nutné si uvědomit, že se sice jed-
ná o osobní údaj, ale komunikuje-li takový 
zaměstnanec se třetími osobami, respekti-

ANOTACE
 Monitorování pracoviště pomocí technického 
zařízení (softwarového vybavení) a další jakékoliv 
otevřené či skryté sledování zaměstnanců jsou před-
mětem mnoha vášnivých diskusí laické i odborné ve-
řejnosti. Této široké a náročné problematiky, která se 
věnuje monitoringu vlastních zaměstnanců a jim 
k práci svěřených komunikačních a dopravních pro-
středků prostřednictvím provozování kamerových 
systémů, odposlouchávání telefonů, sledování vozi-
del, pohybu na webových stránkách, kontroly 
e-mailové i listovní korespondence zaměstnanců 
apod., se dotýká několik právních předpisů. Ty regu-
lují jak právo na ochranu majetku zaměstnavatele 
a kontrolu výkonu práce jeho vlastních zaměstnan-
ců, tak právo zaměstnanců na ochranu osobních úda-
jů a soukromí na pracovišti. 

KLÍČOVÁ SLOVA
monitoring, ochrana osobních údajů, soukromí zaměst-
nance, legislativa, odposlouchávání, sledování, kamero-
vé systémy, vnitřní bezpečnost, vnější bezpečnost, sou-
kromí na pracovišti 

(např. Policií České republiky); v těchto 
případech je třeba dbát ustanovení pří-
slušného zákona,

 na základě řádného souhlasu subjektu 
údajů, což je prakticky realizovatelné pou-
ze v omezených případech, kdy je možné 
jednoznačně vymezit okruh osob nachá-
zejících se v dosahu kamery,

 užití kamerového systému je možné i bez 
souhlasu subjektu údajů, a to s využitím 
ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 101/2000 Sb.

Příklad oprávněného použití kamerové-
ho systému:

 správce kamerového systému splnil ozna-
movací povinnost ve smyslu § 16 zákona 
č. 101/2000 Sb., 

 správce stanovil v oznamovací povinnosti 
účel zpracování osobních údajů „ochrana 
a kontrola jeho majetku“ s tím, že záznam 
je pořizován pouze v zóně detekce pohy-
bu, která je omezena na nemovitosti v je-
ho majetku, což je v souladu se zněním 
§ 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.,

 záznamy jsou automaticky mazány po 
uplynutí tří dnů, což je v souladu se zně-
ním § 5 odst. 1 písm. e) téhož zákona,

 zaměstnanci vyjádřili souhlas s použitím 
kamer k ochraně majetku, tj. právem chrá-
něného zájmu správce,

 klienti a návštěvy jsou upozorněni na poři-
zování záznamu tabulkou s textem 
„Objekt je střežen kamerovým systé-
mem“, což odpovídá povinnosti správce, 
jak ji stanoví § 11 zákona č. 101/2000 Sb., 

 případným dalším příjemcem zpracová-
vaných osobních údajů je pouze Policie 
České republiky,

 správce řádně zajistil podle § 13 zákona 
č. 101/2000 Sb. ochranu snímacích zaříze-
ní, přenosových cest a datových nosičů, 
na nichž jsou uloženy záznamy, před neo-
právněným nebo nahodilým přístupem, 
změnou, zničením či ztrátou nebo jiným 
neoprávněným zpracováním. 

 K poslednímu bodu výše uvedeného 
„Příkladu oprávněného použití kamerové-
ho systému“ je také nutno uvést, že k napl-
nění správního deliktu porušením povin-
nosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona 
č. 101/2000 Sb. postačí již jen existence sta-
vu, kdy jsou zpracovávané osobní údaje vy-
staveny riziku ztráty či zneužití. Jestliže orga-
nizace instalovala kamerový systém a sou-
časně nepřijala přiměřená opatření tech-
nického i organizačního charakteru zahrnu-
jící mimo jiné i pravidelnou údržbu a správu 
instalovaného zařízení, včetně náležité do-

právně bezvýznamný a neúčinný, jelikož se 
jedná o právní jednání in fraudem legis 
(z lat.), tedy o jednání směřující k obcházení 
zákona, přestože se přímo zákonnému usta-
novení nepříčí.

     Z výše uvedené citace § 316 odst. 2 a 3 
zákona č. 262/2006 Sb. tedy vyplývá, že za-
městnavatel nesmí bez závažného důvodu 
narušovat soukromí zaměstnance na pra-
covištích a ve společných prostorách tím, 
že podrobuje zaměstnance otevřenému 
nebo skrytému sledování, odposlechu 
a záznamu jeho telefonických hovorů, kont-
role elektronické pošty nebo kontrole lis-
tovních zásilek adresovaných zaměstnanci. 
Závažným důvodem se rozumí pouze 
zvláštní povaha jeho činnosti�, stanovená 
zvláštními předpisy, protože podle stano-
viska Ústavního soudu je právo na soukro-
mí člověka upřednostněno před právem na 
vlastnictví majetku a jeho ochranu. 

Provozování kamerového systému 

 Používání kamerového systému je širo-
kou veřejností obecně vnímáno negativně 
a oprávněnost jeho instalace v mnoha ve-
řejných i pracovních prostorách je předmě-
tem bezpočtu dotazů. Problematika 
je z právního hlediska ještě složitější v pří-
padech, kdy je u kamerového systému pou-
žíván trvalý (průběžný) záznam záběrů. 
Vzhledem k tomu, že záznamy pořízené ka-
merovým systémem umožňují identifikaci 
jednotlivých osob, je nutno veškeré infor-
mace o konkrétních osobách tímto způso-
bem zaznamenané považovat za osobní 
údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona 
č. 101/2000 Sb.⁴ Pokud je tedy vedle on-line 
kamerového sledování prováděn ještě zá-
znam pořizovaných záběrů nebo jsou v zá-
znamovém zařízení uchovávány informace 
a účelem pořizovaných záznamů (vybra-
ných informací) je jejich využití k identifika-
ci fyzických osob v souvislosti s určitým jed-
náním, je provozování kamerového systé-
mu považováno za zpracování osobních 
údajů. Osobní údaj pak ve svém souhrnu 
tvoří obrazové, akustické a jiné identifikáto-
ry, které umožňují příslušnou osobu spojit 
s určitým jednáním. Fyzická osoba je identi-
fikovatelná, jsou-li ze snímku, na němž 
je zachycena, patrné její charakteristické 
rozpoznávací znaky (zejména obličej, způ-
sob držení těla, chůze apod.). Její plná iden-
tifikace je možná na základě propojení zís-
kaných rozpoznávacích znaků s dalšími dis-
ponibilními údaji.

Zpracování osobních údajů provozová-
ním kamerového systému je přípustné:

 v rámci plnění úkolů uložených zákonem 

ve pokud komunikace s klienty, zákazníky 
či obchodními partnery probíhá prostřed-
nictvím předmětné „jmenovité“ e-mailové 
adresy, je k jeho zpracování i případnému 
zveřejnění zaměstnavatel oprávněn. 
Naproti  tomu věcně konstruovaná 
e-mailová adresa (např. info@domena.cz) 
je ryze úřední elektronickou adresou, 
a to i v případě, že ji spravuje pouze jeden 
zaměstnanec.

     Jak již bylo zmíněno, zaměstnavatel sice 
není oprávněn sledovat, monitorovat 

né rejstříky a mnoho dalších oblastí a sub-
jektů, jež jsou k takovým úkonům oprávně-
ni. Dále existují zvláštní oblasti zákonného 
zpracování osobních údajů pro speciální 
potřeby státní i komerční bezpečnosti, 
jež jsou specifikované v legislativě pro in-
stalaci a užívání kamerových systémů (Ta-
bulka č. 1) a dále pro policejní postupy, ve-
řejný pořádek, vnější a vnitřní bezpečnost 
(Tabulka č. 2). Posledně jmenované oblasti 
budou předmětem stručného rozboru 
v tomto článku.  

 V oblasti soukromí zaměstnance na pra-
covišt i  zavedl  novou úpravu zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen 
„nový zákoník práce“ nebo „NZP“), který 
v § 316 odst. 2 a 3 výslovně uvádí: 

„(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného dů-
vodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnos-
ti zaměstnavatele narušovat soukromí 
zaměstnance na pracovištích a ve společných 
prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje 
zaměstnance otevřenému nebo skrytému 
sledování, odposlechu a záznamu jeho tele-
fonických hovorů, kontrole elektronické pošty 
nebo kontrole listovních zásilek adresova-
ných zaměstnanci.

(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný 
důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti 
zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení 
kontrolních mechanismů podle odstavce 2, 
je zaměstnavatel povinen přímo informovat 
zaměstnance o rozsahu kontroly a o způso-
bech jejího provádění.“ �

 Podle stanoviska Ministerstva práce 
a sociálních věcí čj. 2007/55722–52, p. 2, 
a rovněž na základě interpretace § 193 nále-
zu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06, 
který byl vyhlášen pod č. 116/2008 Sb., 
je tato úprava kogentní�. To znamená, 
že od ustanovení se nelze smluvně ani jinak 
odchýlit. Protože mnoho zaměstnavatelů 
se mylně domnívá, že k naplnění podmínek 
k monitorování zaměstnanců postačí jejich 
souhlas, je nezbytné uvést, že i případný 
souhlas zaměstnanců je v tomto případě 

 V České republice sice existuje institut ústavního za-
kotvení ochrany osobních údajů a práva na ochranu sou-
kromí, existuje ale příliš mnoho oblastí, jež mají menší či 
větší pravomoc osobní údaje na základě legislativní pod-
pory údaje shromažďovat, zpracovávat a archivovat. 
Jedná se především o bankovnictví, pojišťovnictví, ar-
chivnictví, daňová řízení, pracovněprávní vztahy, elek-
tronickou komunikaci, evidenci obyvatel, osobní dokla-
dy, sociální zabezpečení, územní samosprávu, matriky, 
notářství, statistická zjišťování, katastry nemovitostí, do-
pravu, školství, zdravotnictví, kasina, volební orgány, in-
stituce pro předávání osobních údajů do zahraničí, veřej-

� § 316 odst. 2 a 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce

� http://nalus.usoud.cz/
Search/ResultDetail.aspx?id=58004

� § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů  

⁴ Pavlát, David. K provozování kamerového 
systému na pracovišti. In http://www.uo-

ou.cz/k-provozovani-kameroveho-
systemu-na-pracovisti1/d-1742. 

⁵ Pavlát, David. K provozování kamerového 
systému na pracovišti. In http://www.uo-

ou.cz/k-provozovani-kameroveho-
systemu-na-pracovisti1/d-1742 
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 Účelem tohoto článku není opisovat příslušné 
paragrafy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů, případně 
aspekty ústavního zakotvení ochrany osobních úda-
jů a práva na ochranu soukromí, nýbrž objektivně tu-
to problematiku rozebrat, pokud možno z komplex-
nějšího pohledu. Autorův záměr vychází také ze sna-
hy vysvětlit některé specifické pojmy a v neposlední 
řadě poukázat na obecné problémy monitorování 
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kumentace přijatých opatření v souladu 
s § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., vysta-
vila zpracovávané osobní údaje nedůvod-
nému riziku neoprávněného zpracování 
či ztráty, a postupovala tedy v rozporu s tím-
to zákonem.⁵

Elektronická pošta

     Elektronické dokumenty (soubory včet-
ně příloh typu doc, docx, xlsx, pdf, jpeg 
apod.) jsou podle § 562 občanského záko-
níku písemnostmi. Proto pro ně platí stejná 
pravidla jako pro ostatní písemnosti. 
Zajímavý je následující fakt. Je-li e-mailová 
adresa složena ze jména a příjmení zaměst-
nance (např. jaromir.kyncl@domena.cz), 
je „jmenovitý“ e-mail na ni doručený pova-
žován za soukromou elektronickou poštou. 
Taková e-mailová adresa je proto sama 
o sobě osobním údajem, a to i přesto, 
že doména patří zaměstnavateli. 
Při posuzování, je-li určitá informa-
ce osobním údajem, záleží jinými 
slovy na tom, jestli je na jejím 
základě možno identifiko-
vat konkrétní fyzickou 
osobu. V obecném pří-
p a d ě  b y  t e d y 
e-mailová adresa 

ve tvaru jaromir.kyncl@domena.cz osob-
ním údajem nebyla, protože takovouto 
e-mailovou adresu si může založit kdokoliv 
a nevypovídá nic o svém majiteli. Naproti 
tomu e-mailová adresa přidělená zaměst-
navatelem, která bude obsahovat jméno 
a příjmení zaměstnance a název zaměstna-
vatele, osobním údaje je, protože minimál-
ně ostatní zaměstnanci na jejím základě mo-
hou danou osobu jednoznačně identifiko-
vat. Je však nutné si uvědomit, že se sice jed-
ná o osobní údaj, ale komunikuje-li takový 
zaměstnanec se třetími osobami, respekti-

ANOTACE
 Monitorování pracoviště pomocí technického 
zařízení (softwarového vybavení) a další jakékoliv 
otevřené či skryté sledování zaměstnanců jsou před-
mětem mnoha vášnivých diskusí laické i odborné ve-
řejnosti. Této široké a náročné problematiky, která se 
věnuje monitoringu vlastních zaměstnanců a jim 
k práci svěřených komunikačních a dopravních pro-
středků prostřednictvím provozování kamerových 
systémů, odposlouchávání telefonů, sledování vozi-
del, pohybu na webových stránkách, kontroly 
e-mailové i listovní korespondence zaměstnanců 
apod., se dotýká několik právních předpisů. Ty regu-
lují jak právo na ochranu majetku zaměstnavatele 
a kontrolu výkonu práce jeho vlastních zaměstnan-
ců, tak právo zaměstnanců na ochranu osobních úda-
jů a soukromí na pracovišti. 

KLÍČOVÁ SLOVA
monitoring, ochrana osobních údajů, soukromí zaměst-
nance, legislativa, odposlouchávání, sledování, kamero-
vé systémy, vnitřní bezpečnost, vnější bezpečnost, sou-
kromí na pracovišti 

(např. Policií České republiky); v těchto 
případech je třeba dbát ustanovení pří-
slušného zákona,

 na základě řádného souhlasu subjektu 
údajů, což je prakticky realizovatelné pou-
ze v omezených případech, kdy je možné 
jednoznačně vymezit okruh osob nachá-
zejících se v dosahu kamery,

 užití kamerového systému je možné i bez 
souhlasu subjektu údajů, a to s využitím 
ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 101/2000 Sb.

Příklad oprávněného použití kamerové-
ho systému:

 správce kamerového systému splnil ozna-
movací povinnost ve smyslu § 16 zákona 
č. 101/2000 Sb., 

 správce stanovil v oznamovací povinnosti 
účel zpracování osobních údajů „ochrana 
a kontrola jeho majetku“ s tím, že záznam 
je pořizován pouze v zóně detekce pohy-
bu, která je omezena na nemovitosti v je-
ho majetku, což je v souladu se zněním 
§ 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.,

 záznamy jsou automaticky mazány po 
uplynutí tří dnů, což je v souladu se zně-
ním § 5 odst. 1 písm. e) téhož zákona,

 zaměstnanci vyjádřili souhlas s použitím 
kamer k ochraně majetku, tj. právem chrá-
něného zájmu správce,

 klienti a návštěvy jsou upozorněni na poři-
zování záznamu tabulkou s textem 
„Objekt je střežen kamerovým systé-
mem“, což odpovídá povinnosti správce, 
jak ji stanoví § 11 zákona č. 101/2000 Sb., 

 případným dalším příjemcem zpracová-
vaných osobních údajů je pouze Policie 
České republiky,

 správce řádně zajistil podle § 13 zákona 
č. 101/2000 Sb. ochranu snímacích zaříze-
ní, přenosových cest a datových nosičů, 
na nichž jsou uloženy záznamy, před neo-
právněným nebo nahodilým přístupem, 
změnou, zničením či ztrátou nebo jiným 
neoprávněným zpracováním. 

 K poslednímu bodu výše uvedeného 
„Příkladu oprávněného použití kamerové-
ho systému“ je také nutno uvést, že k napl-
nění správního deliktu porušením povin-
nosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona 
č. 101/2000 Sb. postačí již jen existence sta-
vu, kdy jsou zpracovávané osobní údaje vy-
staveny riziku ztráty či zneužití. Jestliže orga-
nizace instalovala kamerový systém a sou-
časně nepřijala přiměřená opatření tech-
nického i organizačního charakteru zahrnu-
jící mimo jiné i pravidelnou údržbu a správu 
instalovaného zařízení, včetně náležité do-

právně bezvýznamný a neúčinný, jelikož se 
jedná o právní jednání in fraudem legis 
(z lat.), tedy o jednání směřující k obcházení 
zákona, přestože se přímo zákonnému usta-
novení nepříčí.

     Z výše uvedené citace § 316 odst. 2 a 3 
zákona č. 262/2006 Sb. tedy vyplývá, že za-
městnavatel nesmí bez závažného důvodu 
narušovat soukromí zaměstnance na pra-
covištích a ve společných prostorách tím, 
že podrobuje zaměstnance otevřenému 
nebo skrytému sledování, odposlechu 
a záznamu jeho telefonických hovorů, kont-
role elektronické pošty nebo kontrole lis-
tovních zásilek adresovaných zaměstnanci. 
Závažným důvodem se rozumí pouze 
zvláštní povaha jeho činnosti�, stanovená 
zvláštními předpisy, protože podle stano-
viska Ústavního soudu je právo na soukro-
mí člověka upřednostněno před právem na 
vlastnictví majetku a jeho ochranu. 

Provozování kamerového systému 

 Používání kamerového systému je širo-
kou veřejností obecně vnímáno negativně 
a oprávněnost jeho instalace v mnoha ve-
řejných i pracovních prostorách je předmě-
tem bezpočtu dotazů. Problematika 
je z právního hlediska ještě složitější v pří-
padech, kdy je u kamerového systému pou-
žíván trvalý (průběžný) záznam záběrů. 
Vzhledem k tomu, že záznamy pořízené ka-
merovým systémem umožňují identifikaci 
jednotlivých osob, je nutno veškeré infor-
mace o konkrétních osobách tímto způso-
bem zaznamenané považovat za osobní 
údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona 
č. 101/2000 Sb.⁴ Pokud je tedy vedle on-line 
kamerového sledování prováděn ještě zá-
znam pořizovaných záběrů nebo jsou v zá-
znamovém zařízení uchovávány informace 
a účelem pořizovaných záznamů (vybra-
ných informací) je jejich využití k identifika-
ci fyzických osob v souvislosti s určitým jed-
náním, je provozování kamerového systé-
mu považováno za zpracování osobních 
údajů. Osobní údaj pak ve svém souhrnu 
tvoří obrazové, akustické a jiné identifikáto-
ry, které umožňují příslušnou osobu spojit 
s určitým jednáním. Fyzická osoba je identi-
fikovatelná, jsou-li ze snímku, na němž 
je zachycena, patrné její charakteristické 
rozpoznávací znaky (zejména obličej, způ-
sob držení těla, chůze apod.). Její plná iden-
tifikace je možná na základě propojení zís-
kaných rozpoznávacích znaků s dalšími dis-
ponibilními údaji.

Zpracování osobních údajů provozová-
ním kamerového systému je přípustné:

 v rámci plnění úkolů uložených zákonem 

ve pokud komunikace s klienty, zákazníky 
či obchodními partnery probíhá prostřed-
nictvím předmětné „jmenovité“ e-mailové 
adresy, je k jeho zpracování i případnému 
zveřejnění zaměstnavatel oprávněn. 
Naprot i  tomu věcně konstruovaná 
e-mailová adresa (např. info@domena.cz) 
je ryze úřední elektronickou adresou, 
a to i v případě, že ji spravuje pouze jeden 
zaměstnanec.

     Jak již bylo zmíněno, zaměstnavatel sice 
není oprávněn sledovat, monitorovat 

né rejstříky a mnoho dalších oblastí a sub-
jektů, jež jsou k takovým úkonům oprávně-
ni. Dále existují zvláštní oblasti zákonného 
zpracování osobních údajů pro speciální 
potřeby státní i komerční bezpečnosti, 
jež jsou specifikované v legislativě pro in-
stalaci a užívání kamerových systémů (Ta-
bulka č. 1) a dále pro policejní postupy, ve-
řejný pořádek, vnější a vnitřní bezpečnost 
(Tabulka č. 2). Posledně jmenované oblasti 
budou předmětem stručného rozboru 
v tomto článku.  

 V oblasti soukromí zaměstnance na pra-
covišt i  zavedl  novou úpravu zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen 
„nový zákoník práce“ nebo „NZP“), který 
v § 316 odst. 2 a 3 výslovně uvádí: 

„(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného dů-
vodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnos-
ti zaměstnavatele narušovat soukromí 
zaměstnance na pracovištích a ve společných 
prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje 
zaměstnance otevřenému nebo skrytému 
sledování, odposlechu a záznamu jeho tele-
fonických hovorů, kontrole elektronické pošty 
nebo kontrole listovních zásilek adresova-
ných zaměstnanci.

(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný 
důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti 
zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení 
kontrolních mechanismů podle odstavce 2, 
je zaměstnavatel povinen přímo informovat 
zaměstnance o rozsahu kontroly a o způso-
bech jejího provádění.“ �

 Podle stanoviska Ministerstva práce 
a sociálních věcí čj. 2007/55722–52, p. 2, 
a rovněž na základě interpretace § 193 nále-
zu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06, 
který byl vyhlášen pod č. 116/2008 Sb., 
je tato úprava kogentní�. To znamená, 
že od ustanovení se nelze smluvně ani jinak 
odchýlit. Protože mnoho zaměstnavatelů 
se mylně domnívá, že k naplnění podmínek 
k monitorování zaměstnanců postačí jejich 
souhlas, je nezbytné uvést, že i případný 
souhlas zaměstnanců je v tomto případě 

 V České republice sice existuje institut ústavního za-
kotvení ochrany osobních údajů a práva na ochranu sou-
kromí, existuje ale příliš mnoho oblastí, jež mají menší či 
větší pravomoc osobní údaje na základě legislativní pod-
pory údaje shromažďovat, zpracovávat a archivovat. 
Jedná se především o bankovnictví, pojišťovnictví, ar-
chivnictví, daňová řízení, pracovněprávní vztahy, elek-
tronickou komunikaci, evidenci obyvatel, osobní dokla-
dy, sociální zabezpečení, územní samosprávu, matriky, 
notářství, statistická zjišťování, katastry nemovitostí, do-
pravu, školství, zdravotnictví, kasina, volební orgány, in-
stituce pro předávání osobních údajů do zahraničí, veřej-

� § 316 odst. 2 a 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce

� http://nalus.usoud.cz/
Search/ResultDetail.aspx?id=58004

� § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů  

⁴ Pavlát, David. K provozování kamerového 
systému na pracovišti. In http://www.uo-

ou.cz/k-provozovani-kameroveho-
systemu-na-pracovisti1/d-1742. 

⁵ Pavlát, David. K provozování kamerového 
systému na pracovišti. In http://www.uo-

ou.cz/k-provozovani-kameroveho-
systemu-na-pracovisti1/d-1742 
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a zpracovávat obsah korespondence svých zaměstnan-
ců, která probíhá touto „jmenovitou“ elektronickou ces-
tou, může však sledovat počet došlých a odeslaných 
e-mailů. V případě oprávněného podezření ze zneužívá-
ní pracovních prostředků, respektive jejich využívání 
k jiným než pracovním účelům, je pak oprávněn kontro-
lovat adresní kolonku (hlavičku) e-mailu, tedy komu za-
městnanci píší a od koho e-maily dostávají. Tato činnost 
je však již považována za zpracovávání osobních údajů 
zaměstnance, a zaměstnavatel proto musí dodržovat 
všechny zákonem stanovené povinnosti o ochraně osob-
ních údajů. V zájmu ochrany jeho oprávněných zájmů 
mu „nov ý  zákoník  práce“  dokonce umožňuje 
„předmětný“ e-mail zaměstnance otevřít a přečíst. Avšak 
jedině v případě, je-li zřejmé, že se jedná o pracovní 
e-mail. Jinými slovy, lze-li tento závěr učinit na základě 
údajů uvedených v hlavičce a je-li pravděpodobné, 
že z objektivních důvodů (např. dlouhodobá nemoc za-
městnance) by k vyřízení e-mailu tímto zaměstnancem 
mohlo dojít natolik pozdě, že by zaměstnavatel mohl utr-
pět újmu na svých právech. Z uvedeného je zřejmé, 
že zaměstnavateli je umožněno i přes přísná legislativní 
opatření provádět účinně kontrolu zaměstnanců a fak-
t i c k y  v y u ž í v a t  s vé h o  p ráv a  c h rá n i t  m a j e te k . 
Zaměstnanec by si měl uvědomit, že jemu svěřené pro-
středky k práci nejsou jeho soukromým vlastnictvím 
a jejich nadměrné využívání, či dokonce zneužívání k sou-
kromým účelům může být důvodem uplatnění sankcí ze 
strany zaměstnavatele.  

 

Listovní zásilky

 Na pracovišti zaměstnavatele platí bez výjimek lis-
tovní tajemství i pro soukromé poštovní zásilky. Pokud je 
jméno a příjmení uvedeno na zásilce na prvním místě 
a název zaměstnavatele je uveden až na místě dalším, 
musí být zásilka považována za soukromou a jako taková 
je primárně adresována zaměstnanci coby soukromé 
osobě. Název zaměstnavatele slouží v tomto případě 
pouze jako adresní údaj. Naproti tomu úřední zásilka, kte-
rá je primárně adresována instituci (její název je uveden 
na prvním místě) a jméno zaměstnance jako úřední oso-
by je případně uvedeno na dalším místě (k urychlení poš-
tovního styku), náleží přednostně zaměstnavateli.⁶  

Webové stránky

 Při ochraně soukromí zaměstnance během jeho po-
hybu na webových stránkách je nutno analogicky vychá-
zet z odstavce 26 preambule směrnice o soukromí a elek-
tronických komunikacích⁷, která specifikuje následující: 
„… údaje o účastnících, které jsou zpracovávány v rámci sítí 
elektronických komunikací pro navázání spojení a přenos 
informací, obsahují informace o soukromém životě fyzic-
kých osob a dotýkají se práva na ochranu jejich korespon-
dence nebo se dotýkají oprávněných zájmů právnických 
osob. Takové údaje je možno uchovávat pouze v rozsahu, 
který je nezbytný pro poskytování služby pro účely účtování 
a platby za propojení,  a to po omezenou dobu. 
Poskytovatelé služeb by měli účastníky vždy informovat 
o druhu zpracovávaných údajů, účelech a délce trvání tako-
vého zpracování.“ Jak již bylo zmíněno na počátku, 
zaměstnanec by měl být v zásadě o všech monitorova-

cích nástrojích předem informován. Pro úče-
ly zaměstnavatele tedy není možné sledo-
vat používání webových stránek zaměst-
nanci, pokud není dodržena zákonem sta-
novená podmínka závažného důvodu spo-
čívajícího ve zvláštní povaze činnosti za-
městnavatele, například v dozoru nad prací 
vězňů, při mezinárodních bankovních pře-
vodech aj. V souladu s novým zákoníkem 
práce rozhodně není ani statistické sledo-
vání využívání přístupu k internetu (doby 
strávené „surfováním“), nejsou-li splněny 
podmínky zvláštní povahy činnosti zaměst-
navatele.⁸ Výše uvedeným ustanovením 
však nejsou dotčena jeho práva postihnout 
zaměstnance v souladu s pracovněprávní-
mi předpisy, pokud tento nevyužívá pra-
covní doby a prostředků, které mu byly za-
městnavatelem svěřeny, řádně.

 V příštím čísle se zaměříme na povin-
nosti správce osobních údajů, biometrické 
údaje v docházkových systémech a monito-
rování telefonních rozhovorů. 

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

Poznámka: 

Kdo podrobněji sleduje mezinárodní vývoj 
v oblasti ochrany osobních údajů, tomu jis-
tě neunikla skutečnost, že názor na zpraco-
vávání osobních údajů při využívání kame-
rového záznamu není jednotný. Proto ani 
názor, který zastává Úřad na ochranu osob-
ních údajů, že o zpracování osobních údajů 
nejde, pokud není pořizován záznam, není 
v současné době jediný možný. Podle názo-
ru Evropského komisaře na ochranu osob-
ních údajů (viz Směrnice pro kamerové sle-
dování ze 17. března 2010, str. 9, art. 2. 3. 4) 
je totiž i sledování kamerou bez záznamu 
zpracováním osobních údajů. K jeho názo-
ru se začínají přiklánět i další odborníci 
s odůvodněním, že pořizování záznamu je 
velmi obtížně prokazatelné a představuje 
tak „úniková vrátka“ pro řadu osob zasahují-
cích pomocí kamer neoprávněně do práv 
druhých. Již dnes je patrná jejich snaha 
o změnu dosavadního výkladu ÚOOÚ pro-
střednictvím relevantní právní argumenta-
ce ve prospěch zpracování širšího pojetí 
pojmu „zpracování osobních údajů“.  

Tabulka č. 1

Vybrané oblasti zákonného zpracování 
osobních údajů – kamerové systémy

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České re-
publiky 

 oprávnění Policie České republiky k poři-
zování zvukových, obrazových nebo ji-
ných záznamů (§ 62)

 

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 oprávnění obecní policie k pořizování zvu-
kových, obrazových nebo jiných záznamů 
(§ 24b)

 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákaz podrobovat zaměstnance otevře-
nému nebo skrytému sledování bez zá-
važného důvodu spočívajícího ve zvláštní 
povaze činnosti zaměstnavatele (§ 316 
odst. 2 a 3)

zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabez-
pečovací detence a o změně některých 
souvisejících zákonů 

 oprávnění trvale sledovat chovance s vyu-
žitím kamerového systému (§ 35 odst. 4) 

 kontrola chovance, vůči němuž byly ome-
zovací prostředky použity po delší dobu, 
s  v y u ž i t í m  k a m e r o v é h o  s y s t é m u 
(§ 37 odst. 5)

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve škol-
ských zařízeních a o preventivně výchov-
né péči ve školských zařízeních a o změ-
ně dalších zákonů 

 audiovizuální systémy, možnosti jejich 
využití (§ 15)

zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách 

 povinnost kasina být vybaveno monito-
rovacím zařízením, podmínky provozu 
tohoto zařízení (§ 37)

Zdroj:  http://www.uoou.cz/oblasti-
z p r a c o v a n i - o s o b n i c h - u d a j u / d s -
1267/archiv=0&p1=1257#ob1

Tabulka č. 2

Vybrané oblasti zákonného zpracování 
osobních údajů – policejní postupy, 
veřejný pořádek, vnější a vnitřní bezpeč-
nost

 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České re-
publiky 

 zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě Čes-
ké republiky 

 zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupi-
telství

 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád)

 zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů

 zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě 
a justiční stráži České republiky

 zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svaz-
ků vzniklých činností bývalé Státní bez-
pečnosti

 zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpe-
čovací detence a o změně některých sou-
visejících zákonů

 zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně 
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů (zá-
kon o azylu) 

 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně ně-
kterých zákonů 

 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajova-
ných informací a o bezpečnostní způsobi-
losti 

 zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky 

 zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní in-
formační službě 

 zákon č. 289/2005 Sb., o vojenském zpra-
vodajství 

 zákon č. 585/2004 Sb., o branné povin-
nosti a jejím zajišťování (branný zákon) 

 zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbra-
ních a střel ivu a o změně zákona 
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných 
zbraní, střeliva a pyrotechnických před-
mětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu (zákon 
o střelných zbraních), ve znění zákona 
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o zbraních)

Zdroj: http://www.uoou.cz/oblasti-
zpracovani-osobnich-udaju/ds-
1267/archiv=0&p1=1257#ob1

Tabulka č. 3

Evropská legislativa pro ochranu osob-
ních údajů

 Úmluva o ochraně osob se zřetelem 
na automatizované zpracování osobních 
dat – pro ČR nabyla účinnosti dne 1. listo-
padu 2001 

 Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně 
osob se zřetelem na automatizované zpra-
cování osobních dat – pro ČR nabyl účin-
nosti dne 1. července 2004  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
9 5 / 4 6 / E S  z e  d n e  2 4 .  ř í j n a  1 9 9 5 , 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000, 
o určitých aspektech služeb informační 
společnosti, zejména elektronického ob-
chodního styku v rámci vnitřního trhu 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002, 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických komu-
nikací – ve znění dalších směrnic  

 Nařízení Komise (EU) č. 611/2013 ze dne 
24. června 2013, o opatřeních vztahují-
cích se na oznámení o narušení bezpeč-
nosti osobních údajů podle směrnice 
E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y 
2002/58/ES, o soukromí a elektronických 
komunikacích

 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV 
ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci 
policejní a justiční spolupráce v trestních 
věcech 

 Doporučení Komise 2009/387/ES ze dne 
12. května 2009, o zavedení zásad ochra-
ny soukromí a údajů v aplikacích podpo-
rovaných identifikací na základě rádiové 
frekvence

⁶ Podle čl. 4 odst. 7 rozhodnutí Českého telekomuni-
kačního úřadu čj. 40106/05-608, ve znění dalších roz-

hodnutí: „Je-li v poštovní adrese uvedena na prvém 
místě právnická osoba a na druhém místě fyzická 
osoba, za adresáta se považuje právnická osoba. 

Je-li v poštovní adrese uvedeno na prvém místě jmé-
no a příjmení fyzické osoby a na druhém místě ozna-

čení právnické osoby, za adresáta se považuje fyzic-
ká osoba s tím, že poštovní zásilka má být dodána 

prostřednictvím této právnické osoby. Je-li v poštov-
ní adrese namísto jména a příjmení určité fyzické 

osoby uvedena pouze její funkce v právnické osobě, 
za adresáta se považuje právnická osoba.“

 ⁷ Rozhodnutí ÚOOÚ zn. REG-3554/07-8. 
STANOVISKO č. 2/2009, únor 2009, 

aktualizace únor 20141

⁸ Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním 
zřetelem k monitoringu pracoviště
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a zpracovávat obsah korespondence svých zaměstnan-
ců, která probíhá touto „jmenovitou“ elektronickou ces-
tou, může však sledovat počet došlých a odeslaných 
e-mailů. V případě oprávněného podezření ze zneužívá-
ní pracovních prostředků, respektive jejich využívání 
k jiným než pracovním účelům, je pak oprávněn kontro-
lovat adresní kolonku (hlavičku) e-mailu, tedy komu za-
městnanci píší a od koho e-maily dostávají. Tato činnost 
je však již považována za zpracovávání osobních údajů 
zaměstnance, a zaměstnavatel proto musí dodržovat 
všechny zákonem stanovené povinnosti o ochraně osob-
ních údajů. V zájmu ochrany jeho oprávněných zájmů 
mu „nov ý  zákoník  práce“  dokonce umožňuje 
„předmětný“ e-mail zaměstnance otevřít a přečíst. Avšak 
jedině v případě, je-li zřejmé, že se jedná o pracovní 
e-mail. Jinými slovy, lze-li tento závěr učinit na základě 
údajů uvedených v hlavičce a je-li pravděpodobné, 
že z objektivních důvodů (např. dlouhodobá nemoc za-
městnance) by k vyřízení e-mailu tímto zaměstnancem 
mohlo dojít natolik pozdě, že by zaměstnavatel mohl utr-
pět újmu na svých právech. Z uvedeného je zřejmé, 
že zaměstnavateli je umožněno i přes přísná legislativní 
opatření provádět účinně kontrolu zaměstnanců a fak-
t i c k y  v y u ž í v a t  s vé h o  p ráv a  c h rá n i t  m a j e te k . 
Zaměstnanec by si měl uvědomit, že jemu svěřené pro-
středky k práci nejsou jeho soukromým vlastnictvím 
a jejich nadměrné využívání, či dokonce zneužívání k sou-
kromým účelům může být důvodem uplatnění sankcí ze 
strany zaměstnavatele.  

 

Listovní zásilky

 Na pracovišti zaměstnavatele platí bez výjimek lis-
tovní tajemství i pro soukromé poštovní zásilky. Pokud je 
jméno a příjmení uvedeno na zásilce na prvním místě 
a název zaměstnavatele je uveden až na místě dalším, 
musí být zásilka považována za soukromou a jako taková 
je primárně adresována zaměstnanci coby soukromé 
osobě. Název zaměstnavatele slouží v tomto případě 
pouze jako adresní údaj. Naproti tomu úřední zásilka, kte-
rá je primárně adresována instituci (její název je uveden 
na prvním místě) a jméno zaměstnance jako úřední oso-
by je případně uvedeno na dalším místě (k urychlení poš-
tovního styku), náleží přednostně zaměstnavateli.⁶  

Webové stránky

 Při ochraně soukromí zaměstnance během jeho po-
hybu na webových stránkách je nutno analogicky vychá-
zet z odstavce 26 preambule směrnice o soukromí a elek-
tronických komunikacích⁷, která specifikuje následující: 
„… údaje o účastnících, které jsou zpracovávány v rámci sítí 
elektronických komunikací pro navázání spojení a přenos 
informací, obsahují informace o soukromém životě fyzic-
kých osob a dotýkají se práva na ochranu jejich korespon-
dence nebo se dotýkají oprávněných zájmů právnických 
osob. Takové údaje je možno uchovávat pouze v rozsahu, 
který je nezbytný pro poskytování služby pro účely účtování 
a platby za propojení,  a to po omezenou dobu. 
Poskytovatelé služeb by měli účastníky vždy informovat 
o druhu zpracovávaných údajů, účelech a délce trvání tako-
vého zpracování.“ Jak již bylo zmíněno na počátku, 
zaměstnanec by měl být v zásadě o všech monitorova-

cích nástrojích předem informován. Pro úče-
ly zaměstnavatele tedy není možné sledo-
vat používání webových stránek zaměst-
nanci, pokud není dodržena zákonem sta-
novená podmínka závažného důvodu spo-
čívajícího ve zvláštní povaze činnosti za-
městnavatele, například v dozoru nad prací 
vězňů, při mezinárodních bankovních pře-
vodech aj. V souladu s novým zákoníkem 
práce rozhodně není ani statistické sledo-
vání využívání přístupu k internetu (doby 
strávené „surfováním“), nejsou-li splněny 
podmínky zvláštní povahy činnosti zaměst-
navatele.⁸ Výše uvedeným ustanovením 
však nejsou dotčena jeho práva postihnout 
zaměstnance v souladu s pracovněprávní-
mi předpisy, pokud tento nevyužívá pra-
covní doby a prostředků, které mu byly za-
městnavatelem svěřeny, řádně.

 V příštím čísle se zaměříme na povin-
nosti správce osobních údajů, biometrické 
údaje v docházkových systémech a monito-
rování telefonních rozhovorů. 

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

Poznámka: 

Kdo podrobněji sleduje mezinárodní vývoj 
v oblasti ochrany osobních údajů, tomu jis-
tě neunikla skutečnost, že názor na zpraco-
vávání osobních údajů při využívání kame-
rového záznamu není jednotný. Proto ani 
názor, který zastává Úřad na ochranu osob-
ních údajů, že o zpracování osobních údajů 
nejde, pokud není pořizován záznam, není 
v současné době jediný možný. Podle názo-
ru Evropského komisaře na ochranu osob-
ních údajů (viz Směrnice pro kamerové sle-
dování ze 17. března 2010, str. 9, art. 2. 3. 4) 
je totiž i sledování kamerou bez záznamu 
zpracováním osobních údajů. K jeho názo-
ru se začínají přiklánět i další odborníci 
s odůvodněním, že pořizování záznamu je 
velmi obtížně prokazatelné a představuje 
tak „úniková vrátka“ pro řadu osob zasahují-
cích pomocí kamer neoprávněně do práv 
druhých. Již dnes je patrná jejich snaha 
o změnu dosavadního výkladu ÚOOÚ pro-
střednictvím relevantní právní argumenta-
ce ve prospěch zpracování širšího pojetí 
pojmu „zpracování osobních údajů“.  

Tabulka č. 1

Vybrané oblasti zákonného zpracování 
osobních údajů – kamerové systémy

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České re-
publiky 

 oprávnění Policie České republiky k poři-
zování zvukových, obrazových nebo ji-
ných záznamů (§ 62)

 

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 oprávnění obecní policie k pořizování zvu-
kových, obrazových nebo jiných záznamů 
(§ 24b)

 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákaz podrobovat zaměstnance otevře-
nému nebo skrytému sledování bez zá-
važného důvodu spočívajícího ve zvláštní 
povaze činnosti zaměstnavatele (§ 316 
odst. 2 a 3)

zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabez-
pečovací detence a o změně některých 
souvisejících zákonů 

 oprávnění trvale sledovat chovance s vyu-
žitím kamerového systému (§ 35 odst. 4) 

 kontrola chovance, vůči němuž byly ome-
zovací prostředky použity po delší dobu, 
s  v y u ž i t í m  k a m e r o v é h o  s y s t é m u 
(§ 37 odst. 5)

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve škol-
ských zařízeních a o preventivně výchov-
né péči ve školských zařízeních a o změ-
ně dalších zákonů 

 audiovizuální systémy, možnosti jejich 
využití (§ 15)

zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách 

 povinnost kasina být vybaveno monito-
rovacím zařízením, podmínky provozu 
tohoto zařízení (§ 37)

Zdroj:  http://www.uoou.cz/oblasti-
z p r a c o v a n i - o s o b n i c h - u d a j u / d s -
1267/archiv=0&p1=1257#ob1

Tabulka č. 2

Vybrané oblasti zákonného zpracování 
osobních údajů – policejní postupy, 
veřejný pořádek, vnější a vnitřní bezpeč-
nost

 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České re-
publiky 

 zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě Čes-
ké republiky 

 zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupi-
telství

 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád)

 zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů

 zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě 
a justiční stráži České republiky

 zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svaz-
ků vzniklých činností bývalé Státní bez-
pečnosti

 zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpe-
čovací detence a o změně některých sou-
visejících zákonů

 zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně 
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů (zá-
kon o azylu) 

 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně ně-
kterých zákonů 

 zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajova-
ných informací a o bezpečnostní způsobi-
losti 

 zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky 

 zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní in-
formační službě 

 zákon č. 289/2005 Sb., o vojenském zpra-
vodajství 

 zákon č. 585/2004 Sb., o branné povin-
nosti a jejím zajišťování (branný zákon) 

 zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbra-
ních a střel ivu a o změně zákona 
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných 
zbraní, střeliva a pyrotechnických před-
mětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu (zákon 
o střelných zbraních), ve znění zákona 
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o zbraních)

Zdroj: http://www.uoou.cz/oblasti-
zpracovani-osobnich-udaju/ds-
1267/archiv=0&p1=1257#ob1

Tabulka č. 3

Evropská legislativa pro ochranu osob-
ních údajů

 Úmluva o ochraně osob se zřetelem 
na automatizované zpracování osobních 
dat – pro ČR nabyla účinnosti dne 1. listo-
padu 2001 

 Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně 
osob se zřetelem na automatizované zpra-
cování osobních dat – pro ČR nabyl účin-
nosti dne 1. července 2004  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
9 5 / 4 6 / E S  z e  d n e  2 4 .  ř í j n a  1 9 9 5 , 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000, 
o určitých aspektech služeb informační 
společnosti, zejména elektronického ob-
chodního styku v rámci vnitřního trhu 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002, 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických komu-
nikací – ve znění dalších směrnic  

 Nařízení Komise (EU) č. 611/2013 ze dne 
24. června 2013, o opatřeních vztahují-
cích se na oznámení o narušení bezpeč-
nosti osobních údajů podle směrnice 
E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y 
2002/58/ES, o soukromí a elektronických 
komunikacích

 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV 
ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci 
policejní a justiční spolupráce v trestních 
věcech 

 Doporučení Komise 2009/387/ES ze dne 
12. května 2009, o zavedení zásad ochra-
ny soukromí a údajů v aplikacích podpo-
rovaných identifikací na základě rádiové 
frekvence

⁶ Podle čl. 4 odst. 7 rozhodnutí Českého telekomuni-
kačního úřadu čj. 40106/05-608, ve znění dalších roz-

hodnutí: „Je-li v poštovní adrese uvedena na prvém 
místě právnická osoba a na druhém místě fyzická 
osoba, za adresáta se považuje právnická osoba. 

Je-li v poštovní adrese uvedeno na prvém místě jmé-
no a příjmení fyzické osoby a na druhém místě ozna-

čení právnické osoby, za adresáta se považuje fyzic-
ká osoba s tím, že poštovní zásilka má být dodána 

prostřednictvím této právnické osoby. Je-li v poštov-
ní adrese namísto jména a příjmení určité fyzické 

osoby uvedena pouze její funkce v právnické osobě, 
za adresáta se považuje právnická osoba.“

 ⁷ Rozhodnutí ÚOOÚ zn. REG-3554/07-8. 
STANOVISKO č. 2/2009, únor 2009, 

aktualizace únor 20141

⁸ Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním 
zřetelem k monitoringu pracoviště
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PSOVOD BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
 zpráva o prvních zkouškách (jk) Historicky první zkoušky profesní kvalifikace 

psovod bezpečnostní služby proběhly v měsíci pro-
sinci 2013 u autorizované osoby International 
Cynological Association, o. s., další se pak uskutečni-
ly 24. ledna 2014 ve výcvikovém středisku DOG 
CENTER AJAX ve Volenicích. S průběhem této velmi 
přínosné akce vás v následujícím příspěvku seznámí 
náš redakční spolupracovník a autorizovaná osoba 
MV ČR, pan Stanislav Beníšek, který nám poskytl ta-
ké několik fotografií ze zkoušek. 

 Pozorovatelem u zkoušek profesní kvalifikace pso-
vod bezpečnostní služby byl pan ing. Jiří Rulc, který je pro 
tuto specializovanou profesní kvalifikaci autorizovanou 
osobou MV ČR. Ke zkouškám se dostavilo pět psovodů 
bezpečnostních služeb, z nichž čtyři přijeli z Brna a jeden 
z Plzně. Co se týče plemen psů, nastoupili německý ovčá-
k, australský ovčák a československý vlčák. Samotné 
zkoušky byly zahájeny v 8:30 hodin nezbytným vyříze-
ním administrativních záležitostí a povinným poučením 
o BOZP. Od 9:00 hodin začalo školení bezpečnostních 
pracovníků, které bylo zaměřeno na využití psů u bez-
pečnostních služeb. Byla řešena otázka zajištění místa 
činu, součinnost bezpečnostních služeb s IZS, provádění 
obchůzkové služby se psem v denní a noční době, taktic-
ký postup psovoda bezpečnostních služeb před použi-
tím psa dle § 29 trestního zákoníku, dále pak povinnosti 
psovoda po použití psa a sepsání potřebné dokumenta-
ce po použití psa. 
 Přednášejícím byla akcentována problematika stre-
sové zátěže a psychické náročnosti práce psovoda bez-
pečnostních služeb, který psa použije k zákroku, ale i situ-
ace, v níž se nachází osoba, proti níž takový zákrok smě-
řuje. Zaměřil se mimo jiné na taktiku komunikace před-

cházející samotnému použití psa s osobou, 
jež porušuje zákon. V krátké diskuzi pak od-
povídal na dotazy k uvedené problematice.
 Vlastní zkouška profesní kvalifikace pso-
vod bezpečnostních služeb byla zahájena 
teorií a ústní částí. Každý účastník zkoušky 
si vylosoval tři otázky z oblasti etologie psa, 
dále tři otázky z teorie výcviku psa, dvě otáz-
ky z orientace v zákonech a předpisech sou-
visejících s držením, výcvikem a využitím 
psa při ochraně zdraví a majetku osob a dvě 
otázky z okruhu zdraví psa a správné péče 
o psa. Lze s uspokojením konstatovat, že na 
teoretickou část zkoušky byli všichni účast-
níci připraveni velmi dobře a bez problémů 
ji splnili.  
 V praktické části zkoušky museli se 
svým psem předvést ukázku výcviku, jeho 
ovladatelnost a poslušnost. Tuto část 
zkoušky zvládli také všichni na výbornou, 
bylo patrné, že se jednalo o skutečné kyno-
logy, kteří dělají svoje zaměstnání opravdu 
srdcem. 
 Poslední součástí praktické zkoušky 
bylo předvedení výcviku psa při obraně pso-
voda. Šlo o řešení dvou modelových situací, 
se kterými byli účastníci zkoušky seznáme-
ni vždy před jejich začátkem. Modelové situ-
ace vycházely z konkrétních zkušeností 
z praktického výkonu služby při střežení ma-
jetku bezpečnostními pracovníky.  
 První situace byla ta, že v objektu, 
kde se již nikdo nemá vyskytovat, se nachází 
cizí osoba, která odcizuje stavební materiál. 
Úkolem psovoda bylo za pomoci psa tuto 
osobu vypátrat, přesvědčit se, zda není oz-
brojena a poté ji eskortovat na určené mís-
to. Závěrem musel bezpečnostní pracovník 
vysvětlit svoje zákonem stanovená opráv-
nění, která byla poté vyhodnocena.   
 Druhá modelová situace vycházela 
z faktu, že uvnitř bývalého zemědělského 
objektu je neznámá osoba, jež si připravuje 

věci k odcizení a na bezpečnostního pra-
covníka-psovoda podnikne útok. Úkolem 
pracovníka bylo za použití osobního obran-
ného prostředku (psa) útok odvrátit. Po zá-
kroku psem je zraněná osoba eskortována 
na místo určení k dalšímu opatření. Účastní-
ci zkoušek museli poté svoje chování zdů-
vodnit a vysvětlit důvodná zákonná opatře-
ní, která byla přezkušujícím vyhodnocena.   
 Jako bonus si všichni zpracovali vzoro-
vý zápis k řešení druhé modelové situace 
s tím, že toto bylo pak v kolektivu veřejně 
hodnoceno a diskutováno. Zákroky psů by-
ly prováděny do tzv. ringo obleku, který se 
dobře hodí k praktickému výcviku psa při 
výkonu služby bezpečnostních pracovníků 
a figurantem byl pan Marek Strolený, 
který má klasifikaci figurant I. třídy Českého 
kynologického svazu. Zkoušky proběhly 
ve velice pěkném a důstojném prostředí 
výcvikového střediska Dog center Ajax 
ve Volenicích pod dohledem majitele pana 
Romana Šmatláka.  
 Všichni zkoušení dodrželi předepsané 
standardy profesní kvalifikace psovod bez-
pečnostních služeb. Zkoušky před autorizo-
vanou osobou byly proto ve všech přípa-
dech úspěšné. Kvalitně vycvičený pes je stá-
le nepostradatelným pomocníkem pracov-
níků bezpečnostních služeb. Závěrem lze 
uvést, že získáním osvědčení o profesní kva-
lifikaci psovod bezpečnostních služeb se 
nepochybně zvyšují kvality a prestiž za-
městnanců, kteří na těchto postech pracují. 
Stávají se tak skutečnými profesionály 
ve svém oboru – při ochraně osob a majet-
ku. Takovéto zkvalitňování pracovníků bez-
pečnostních služeb by ostatně mělo být 
i cílem jejich zaměstnavatelů, chtějí-li na ně 
být právem pyšní. Další zkoušky profesní 
kvalifikace psovod bezpečnostní služby pro-
běhnou v měsíci březnu 2014.           

Bc. Stanislav Beníšek

 V pondělí 17. března 2014 se usku-
tečnil seminář na téma Pracovně právní 
vztahy a změny v legislativě. Seminář po-
řádala Komora podniků komerční bez-
pečnosti ČR v prostorách svého sídla 
v pražském Radotíně. Účastníky seminá-
ře přivítala tajemnice komory Kateřina 
Poludová, která představila přednášející 
odbornici na pracovně právní vztahy pa-
ní JUDr. Věru Hrouzkovou. Seminář byl 
rozdělen do dvou základních částí, obec-
né a speciální.

 V obecné části paní doktorka stručně 
popsala základní pojmy používané v pra-
covně právních vztazích a vyjmenovala nej-
důležitější zákony a ustanovení právních 
předpisů. Zejména vyzdvihla nový občan-
ský zákoník a změny, které se od počátku 
jeho účinnosti pracovně právních vztahů 
dotkly. Vzájemný vztah občanského zákoní-
ku a zákoníku práce se řídí principem subsi-
diarity, tzn. není-li možné na pracovněpráv-
ní vztahy použít ustanovení zákoníku práce, 
použijí se ustanovení občanského zákoní-
ku. Znalost základních ustanovení občan-
ského zákoníku považuji za velmi důležitou, 
neboť pojem „právní jednání“ se dotýká 
podmínek samotné existence pracovních 
smluv. S tím souvisí pojmy jako např. zdánli-
vé právní jednání, relativní a absolutní ne-
platnost právního jednání nebo pravidla 
pro odchylné úpravy práv a povinností. 
Přednášející velmi přijatelnou formou vy-
světlila rozdíly mezi pojmy lhůta a doba, pro-
mlčení a prekluze a vyložila další, pro laika 
ne příliš srozumitelné termíny. Její výklad se 
neomezoval pouze na strohou citaci pří-
slušných paragrafů, ale byl doplněn také 
příklady z praxe, díky kterým byl pro všech-
ny účastníky semináře nejen poučný, 
ale i záživný.
 Úvod speciální části byl věnován roz-
boru pojmu příslib zaměstnání, což je zále-
žitost zejména pro zaměstnavatele velmi 
důležitá. Dále byla probrána problematika 
jednání za zaměstnavatele, tzn. kdo a za ja-
kých podmínek zastupuje zaměstnavatele, 
jaké má povinnosti a práva. Dalším téma-
tem byly vstupní prohlídky zaměstnanců, 
které se také staly předmětem diskuse. 
Z té vyplynulo, že mnoho zaměstnavatelů 
nemá stále jasno, kdy musí zaměstnanec 
prohlídku absolvovat, v jakém rozsahu 
a kdo ji má hradit. Výklad ze strany předná-
šející vnesl do této problematiky jasno, 
i když na tvářích některých zástupců firem 

byla zřejmá jistá míra údivu. To však pouze 
potvrdilo nutnost pořádat semináře tohoto 
typu, které jsou nepochybně vždy příno-
sem. 
 Další část výkladu byla věnována pra-
covnímu poměru.  Na začátku byly vysvět-
leny pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel, 
podmínky vzniku pracovní smlouvy, její for-
ma a povinný obsah, zkušební doba, mož-
nosti ukončení smlouvy, konkurenční do-
ložky atd. Následovala problematika odmě-
ňování zaměstnanců a srážek ze mzdy. 
Zmíněna byla také péče o odborný růst za-
městnanců a s tím související zvyšování 
a prohlubování jejich kvalifikace. Další blok 
přednášky byl věnován odpovědnosti 
za škody – jak ze strany zaměstnance, 
tak ze strany zaměstnavatele – a s tím souvi-
sející problematice pracovních úrazů a ne-
mocí z povolání. Přednáška byla zpestřena 
rovněž novinkami z občanského zákoníku, 
které sice přímo s pracovně právními vztahy 
nesouvisejí, nicméně se úzce dotýkají běž-
ného života každého z nás.
 Závěr semináře byl pak věnován dota-
zům k probraným tématům a volné diskusi.

PORADNA KPKB ČR
 seminář k pracovně právním vztahům

Petr Žák

Přednášející JUDr. Věra Hrouzková
je odbornicí na pracovně právní vztahy.
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PSOVOD BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
 zpráva o prvních zkouškách (jk) Historicky první zkoušky profesní kvalifikace 

psovod bezpečnostní služby proběhly v měsíci pro-
sinci 2013 u autorizované osoby International 
Cynological Association, o. s., další se pak uskutečni-
ly 24. ledna 2014 ve výcvikovém středisku DOG 
CENTER AJAX ve Volenicích. S průběhem této velmi 
přínosné akce vás v následujícím příspěvku seznámí 
náš redakční spolupracovník a autorizovaná osoba 
MV ČR, pan Stanislav Beníšek, který nám poskytl ta-
ké několik fotografií ze zkoušek. 

 Pozorovatelem u zkoušek profesní kvalifikace pso-
vod bezpečnostní služby byl pan ing. Jiří Rulc, který je pro 
tuto specializovanou profesní kvalifikaci autorizovanou 
osobou MV ČR. Ke zkouškám se dostavilo pět psovodů 
bezpečnostních služeb, z nichž čtyři přijeli z Brna a jeden 
z Plzně. Co se týče plemen psů, nastoupili německý ovčá-
k, australský ovčák a československý vlčák. Samotné 
zkoušky byly zahájeny v 8:30 hodin nezbytným vyříze-
ním administrativních záležitostí a povinným poučením 
o BOZP. Od 9:00 hodin začalo školení bezpečnostních 
pracovníků, které bylo zaměřeno na využití psů u bez-
pečnostních služeb. Byla řešena otázka zajištění místa 
činu, součinnost bezpečnostních služeb s IZS, provádění 
obchůzkové služby se psem v denní a noční době, taktic-
ký postup psovoda bezpečnostních služeb před použi-
tím psa dle § 29 trestního zákoníku, dále pak povinnosti 
psovoda po použití psa a sepsání potřebné dokumenta-
ce po použití psa. 
 Přednášejícím byla akcentována problematika stre-
sové zátěže a psychické náročnosti práce psovoda bez-
pečnostních služeb, který psa použije k zákroku, ale i situ-
ace, v níž se nachází osoba, proti níž takový zákrok smě-
řuje. Zaměřil se mimo jiné na taktiku komunikace před-

cházející samotnému použití psa s osobou, 
jež porušuje zákon. V krátké diskuzi pak od-
povídal na dotazy k uvedené problematice.
 Vlastní zkouška profesní kvalifikace pso-
vod bezpečnostních služeb byla zahájena 
teorií a ústní částí. Každý účastník zkoušky 
si vylosoval tři otázky z oblasti etologie psa, 
dále tři otázky z teorie výcviku psa, dvě otáz-
ky z orientace v zákonech a předpisech sou-
visejících s držením, výcvikem a využitím 
psa při ochraně zdraví a majetku osob a dvě 
otázky z okruhu zdraví psa a správné péče 
o psa. Lze s uspokojením konstatovat, že na 
teoretickou část zkoušky byli všichni účast-
níci připraveni velmi dobře a bez problémů 
ji splnili.  
 V praktické části zkoušky museli se 
svým psem předvést ukázku výcviku, jeho 
ovladatelnost a poslušnost. Tuto část 
zkoušky zvládli také všichni na výbornou, 
bylo patrné, že se jednalo o skutečné kyno-
logy, kteří dělají svoje zaměstnání opravdu 
srdcem. 
 Poslední součástí praktické zkoušky 
bylo předvedení výcviku psa při obraně pso-
voda. Šlo o řešení dvou modelových situací, 
se kterými byli účastníci zkoušky seznáme-
ni vždy před jejich začátkem. Modelové situ-
ace vycházely z konkrétních zkušeností 
z praktického výkonu služby při střežení ma-
jetku bezpečnostními pracovníky.  
 První situace byla ta, že v objektu, 
kde se již nikdo nemá vyskytovat, se nachází 
cizí osoba, která odcizuje stavební materiál. 
Úkolem psovoda bylo za pomoci psa tuto 
osobu vypátrat, přesvědčit se, zda není oz-
brojena a poté ji eskortovat na určené mís-
to. Závěrem musel bezpečnostní pracovník 
vysvětlit svoje zákonem stanovená opráv-
nění, která byla poté vyhodnocena.   
 Druhá modelová situace vycházela 
z faktu, že uvnitř bývalého zemědělského 
objektu je neznámá osoba, jež si připravuje 

věci k odcizení a na bezpečnostního pra-
covníka-psovoda podnikne útok. Úkolem 
pracovníka bylo za použití osobního obran-
ného prostředku (psa) útok odvrátit. Po zá-
kroku psem je zraněná osoba eskortována 
na místo určení k dalšímu opatření. Účastní-
ci zkoušek museli poté svoje chování zdů-
vodnit a vysvětlit důvodná zákonná opatře-
ní, která byla přezkušujícím vyhodnocena.   
 Jako bonus si všichni zpracovali vzoro-
vý zápis k řešení druhé modelové situace 
s tím, že toto bylo pak v kolektivu veřejně 
hodnoceno a diskutováno. Zákroky psů by-
ly prováděny do tzv. ringo obleku, který se 
dobře hodí k praktickému výcviku psa při 
výkonu služby bezpečnostních pracovníků 
a figurantem byl pan Marek Strolený, 
který má klasifikaci figurant I. třídy Českého 
kynologického svazu. Zkoušky proběhly 
ve velice pěkném a důstojném prostředí 
výcvikového střediska Dog center Ajax 
ve Volenicích pod dohledem majitele pana 
Romana Šmatláka.  
 Všichni zkoušení dodrželi předepsané 
standardy profesní kvalifikace psovod bez-
pečnostních služeb. Zkoušky před autorizo-
vanou osobou byly proto ve všech přípa-
dech úspěšné. Kvalitně vycvičený pes je stá-
le nepostradatelným pomocníkem pracov-
níků bezpečnostních služeb. Závěrem lze 
uvést, že získáním osvědčení o profesní kva-
lifikaci psovod bezpečnostních služeb se 
nepochybně zvyšují kvality a prestiž za-
městnanců, kteří na těchto postech pracují. 
Stávají se tak skutečnými profesionály 
ve svém oboru – při ochraně osob a majet-
ku. Takovéto zkvalitňování pracovníků bez-
pečnostních služeb by ostatně mělo být 
i cílem jejich zaměstnavatelů, chtějí-li na ně 
být právem pyšní. Další zkoušky profesní 
kvalifikace psovod bezpečnostní služby pro-
běhnou v měsíci březnu 2014.           

Bc. Stanislav Beníšek

 V pondělí 17. března 2014 se usku-
tečnil seminář na téma Pracovně právní 
vztahy a změny v legislativě. Seminář po-
řádala Komora podniků komerční bez-
pečnosti ČR v prostorách svého sídla 
v pražském Radotíně. Účastníky seminá-
ře přivítala tajemnice komory Kateřina 
Poludová, která představila přednášející 
odbornici na pracovně právní vztahy pa-
ní JUDr. Věru Hrouzkovou. Seminář byl 
rozdělen do dvou základních částí, obec-
né a speciální.

 V obecné části paní doktorka stručně 
popsala základní pojmy používané v pra-
covně právních vztazích a vyjmenovala nej-
důležitější zákony a ustanovení právních 
předpisů. Zejména vyzdvihla nový občan-
ský zákoník a změny, které se od počátku 
jeho účinnosti pracovně právních vztahů 
dotkly. Vzájemný vztah občanského zákoní-
ku a zákoníku práce se řídí principem subsi-
diarity, tzn. není-li možné na pracovněpráv-
ní vztahy použít ustanovení zákoníku práce, 
použijí se ustanovení občanského zákoní-
ku. Znalost základních ustanovení občan-
ského zákoníku považuji za velmi důležitou, 
neboť pojem „právní jednání“ se dotýká 
podmínek samotné existence pracovních 
smluv. S tím souvisí pojmy jako např. zdánli-
vé právní jednání, relativní a absolutní ne-
platnost právního jednání nebo pravidla 
pro odchylné úpravy práv a povinností. 
Přednášející velmi přijatelnou formou vy-
světlila rozdíly mezi pojmy lhůta a doba, pro-
mlčení a prekluze a vyložila další, pro laika 
ne příliš srozumitelné termíny. Její výklad se 
neomezoval pouze na strohou citaci pří-
slušných paragrafů, ale byl doplněn také 
příklady z praxe, díky kterým byl pro všech-
ny účastníky semináře nejen poučný, 
ale i záživný.
 Úvod speciální části byl věnován roz-
boru pojmu příslib zaměstnání, což je zále-
žitost zejména pro zaměstnavatele velmi 
důležitá. Dále byla probrána problematika 
jednání za zaměstnavatele, tzn. kdo a za ja-
kých podmínek zastupuje zaměstnavatele, 
jaké má povinnosti a práva. Dalším téma-
tem byly vstupní prohlídky zaměstnanců, 
které se také staly předmětem diskuse. 
Z té vyplynulo, že mnoho zaměstnavatelů 
nemá stále jasno, kdy musí zaměstnanec 
prohlídku absolvovat, v jakém rozsahu 
a kdo ji má hradit. Výklad ze strany předná-
šející vnesl do této problematiky jasno, 
i když na tvářích některých zástupců firem 

byla zřejmá jistá míra údivu. To však pouze 
potvrdilo nutnost pořádat semináře tohoto 
typu, které jsou nepochybně vždy příno-
sem. 
 Další část výkladu byla věnována pra-
covnímu poměru.  Na začátku byly vysvět-
leny pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel, 
podmínky vzniku pracovní smlouvy, její for-
ma a povinný obsah, zkušební doba, mož-
nosti ukončení smlouvy, konkurenční do-
ložky atd. Následovala problematika odmě-
ňování zaměstnanců a srážek ze mzdy. 
Zmíněna byla také péče o odborný růst za-
městnanců a s tím související zvyšování 
a prohlubování jejich kvalifikace. Další blok 
přednášky byl věnován odpovědnosti 
za škody – jak ze strany zaměstnance, 
tak ze strany zaměstnavatele – a s tím souvi-
sející problematice pracovních úrazů a ne-
mocí z povolání. Přednáška byla zpestřena 
rovněž novinkami z občanského zákoníku, 
které sice přímo s pracovně právními vztahy 
nesouvisejí, nicméně se úzce dotýkají běž-
ného života každého z nás.
 Závěr semináře byl pak věnován dota-
zům k probraným tématům a volné diskusi.

PORADNA KPKB ČR
 seminář k pracovně právním vztahům

Petr Žák

Přednášející JUDr. Věra Hrouzková
je odbornicí na pracovně právní vztahy.
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zajímavé projekty
prevence kriminality
 Dne 22. ledna 2014 se v budově GEMINI 
na Pankráci v Praze uskutečnilo pod záštitou České 
asociace pojišťoven (ČAP) v pořadí již 15. zasedání 
Poradního sboru pro situační prevenci kriminality 
Ministerstva vnitra České republiky (poradní orgán 
ministra vnitra, dále jen Poradní sbor). Za KPKB ČR 
se jednání zúčastnili Bc. Kateřina Poludová, DiS., 
PhDr. Michal Bavšenkov, Ing. Václav Jahodář 
a Jaromír Kyncl, prom. ekonom. 

 Kromě pracovníků odboru prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR (OPK MV ČR) přijali pozvání také 
zástupci ČAP, Městské policie Praha a Městské policie 
Brno, České asociace bezpečnostních manažerů (ČABM), 
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium 
Alarm (AGA), Cechu mechanických zámkových systémů 
(CMZS ČR) a České komory bezpečnostních služeb 
(ČKBS).   

 V úvodu vyhodnotil JUDr. Koníček plnění úkolů z mi-
nulého zasedání, v průběhu jednání pak informoval čle-
ny Poradního sboru o průběhu preventivního projektu 
Asistent prevence kriminality (ESF). Podle jeho slov se 
projekt chýlí ke konci a pro jeho velký úspěch je ve spolu-
práci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) 
již připravován projekt navazující – Asistent prevence 
kriminality II, který bude realizován v dalších dvaceti měs-
tech (cca dalších 75 asistentů). Momentálně běží tento 
národní projekt ve čtyřiceti městech (140 asistentů). 
JUDr. Koníček přítomné vyzval, aby přemýšleli o tom, 
jak asistenty prevence kriminality využít coby potenciál-
ní zaměstnance. Díky jejich praxi a proškolení mohou být 
vhodnou pracovní silou. 

PORADNÍ SBOR PRO SITUAČNÍ PREVENCI KRIMINALITY

 Dále informoval o úspěšném rozjezdu 
pilotního projektu Domovník – preventista 
v roce 2013 a upřesnil výhled a zaměření 
dalších projektů prevence kriminality 
na rok 2014. Představil také nový Moderní 
evropský standard zabezpečení – Pokyny 
ke stanovení úrovně zabezpečení objektů 
a provozoven proti krádežím vloupáním 
podle evropských norem, který byl vydán 
v rámci edice Sborníky technické harmoni-
zace 2013 – ÚNMZ. Sborník byl vydán v elek-
tronické i tištěné podobě jako doprovodná 
publikace projektu Prevence kriminality 
ve výstavbě. 

 JUDr. Koníček v závěru referoval také 
o uvolnění statistik kriminality z Policejního 
prezidia a zdůraznil, že jednotlivé body 
a výstupy z Poradního sboru v roce 2014 
se musí zaměřit zejména na následující pro-
blematiky majetkové trestné činnosti – krá-
deže jízdních kol, motorových vozidel, sou-
částek motorových vozidel a ostatních věcí 
z automobilů, dále pak na krádeže vloupá-
ním do rodinných domů, bytů, chat, rekre-
ačních objektů, obchodů, restaurací a dal-
ších provozoven.

 Ing. Petr Fráz a Tomáš Pospíšil zrekapi-
tulovali  dosavadní průběh projektu 
Bezpečná země (BZ) a konstatovali, 
že se daří dosáhnout stanovených cílů. 
Ve spolupráci s MV ČR, Policie ČR, MP Praha 
a Hospodářskou komorou ČR byl vydán 
Katalog zabezpečovacích zámkových sys-
témů s logem projektu a licenčními znám-
kami výrobků. Je plánováno druhé (rozšíře-
né) vydání, na kterém budou participovat 
další organizace (například ASSA ABLOY, 
ČES aj.).  Ve spolupráci s Městskou policií 
Praha byl natočen krátký filmový dokument 
o projektu (BZ), který je opatřen i anglický-
mi titulky. V rámci loňských veletrhů FS 

Days a PRAGOALARMU fungovala opět po-
radenská centra, zájem o projekt projevily 
i zahraniční instituce. 

 

 Přítomným členům Poradního sboru 
byl také představen Manuál bezpečného 
bydlení, který vznikl na základě vyhodnoce-
ní sociálních i technických aspektů pilotní-
ho projektu Bezpečné bydlení – Bezpečná 
lokalita. Tento pilotní projekt byl vyhlášen 
v reakci na majetkovou trestnou činnost 
v sídlištních aglomeracích na 8. zasedání 
Poradního sboru dne 10. prosince 2008 jako 
nedílné pokračování preventivního progra-
mu Bezpečná lokalita. Úkolem tohoto uni-
kátní projektu v rámci celé ČR je přispívat 
ke zvýšení standardu bezpečí, zlepšení me-
zilidských vztahů a spolupráci mezi veřej-
ností, policií, samosprávou a vlastníky byto-
vých domů. 

 Realizátorem pilotního projektu se sta-
la Městská policie Brno a jako vzorový dům 
b y l  v y t i p o v á n  b y t o v ý  d ů m  v  u l i c i 
Koniklecová 5, Městská část Brno – Nový 
Lískovec. Projekt se primárně soustředil na 
bezpečnostní místa uvnitř bytového domu, 
nicméně sekundárně předpokládal, že mini-
malizace rizik, nebo dokonce jejich úplná 
eliminace pozitivně ovlivní i bezpečnostní 
a pořádkovou situaci v bezprostředním oko-
lí domu. Podstatou projektu v Brně bylo 

změnit postoj občanů k problematice bez-
pečnosti, motivovat je k bezpečnějšímu 
chování, k efektivnějšímu zabezpečení 
svých bytů, ke zlepšení sousedských vztahů 
a v neposlední řadě k respektování domov-
ního řádu. Konkrétním cílem pak bylo zvý-
šení bezpečnosti obyvatel domu, omezení 
anonymity pohybu neoprávněných osob 
v prostorách domu, snížení rizika poškozo-
vání zařízení domu a jeho společných 
prostor (vandalismu), zamezení páchání 
trestných činů v prostorách domu a zlepše-
ní situace v nabídce sociálních služeb přímo 
v domě či v jeho bezprostředním okolí.

 V rámci 1. etapy projektu byla od roku 
2009 testována různá preventivní opatření. 
Na základě výsledků sociologického šetření 
proběhla instalace prvků situační prevence, 
zavedení režimových opatření a zřízení níz-
koprahového klubu pro mládež. V roce 
2010 se za podpory Statutárního města 
Brna (400 tisíc Kč) a přidělené státní finanční 
dotace z MV ČR (600 tisíc Kč) podařilo do-
končit 2. etapu pilotního projektu prevence 
kriminality Bezpečná lokalita – Bezpečné 
bydlení. V roce 2012 se opakoval průzkum 
mezi obyvateli domu a výsledky přinesly 
kladné reakce. V rámci 2. etapy byly zhod-
noceny veškeré poznatky typu sociálního 
i technického a na jejich základě vznikl jako 
výstup z pilotního projektu Manuál bezpeč-
ného bydlení. Členům Poradního sboru 
představil podrobně tento mezinárodně 
oceněný manuál jeho spoluautor pan 
Luboslav Fiala, pracovník preventivně infor-
mačního oddělení Městské policie Brno. 

 Pan Fiala dále přítomným mimo jiné 
sdělil: „…Své zkušenosti, svá poznání a do-
poručení do něj vložili zástupci státní sprá-
vy, samosprávy, nestátních a neziskových 
organizací, ale i odborných firem a profes-
ních sdružení, kteří se na jeho realizaci podí-
leli. Výraznou stopu v něm však zanechali 
zejména nájemníci vybraného bytového 

domu, kterému jsme v průběhu realizace 
projektu začali zkráceně říkat K5.“ 

 Na pilotním projektu se podílelo mno-
ho institucí, například Statutární město 
Brno – Městská policie Brno, Koordinační 
centrum prevence Magistrátu města Brna, 
Odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR, Městská část Brno – Nový 
Lískovec, Občanská poradna Brno, Centrum 
volného času Lužánky – Brno, Beta Control, 
s. r. o., Asociace technických bezpečnost-
ních služeb Grémium Alarm, Cech mecha-
nických zámkových systémů ČR, Hasičský 
záchranný sbor Jihomoravského kraje, 
Probační a mediační služba ČR – Brno 
č i  K r a j s k é  ř e d i t e l s t v í  P o l i c i e  Č R 
Jihomoravského kraje. Luboslav Fiala ještě 
dodal, že tento projekt již vyhrál první cenu 
hned na dvou soutěžích (mezinárodní i do-
mácí) a je nominován na světovou soutěž 
preventivních projektů, která se letos usku-
teční v New Yorku (USA). Pokud uspěje i ta-
m, chtěli by v Brně z peněžní výhry podpořit 
Akademii domovníků, s jejímž otevřením 
manuál Bezpečného bydlení počítá. 
Předložená podoba Manuálu bezpečného 
bydlení byla Poradním sborem schválena 
a doporučena ke schválení a veřejnému šíře-
ní Republikovému výboru pro prevenci kri-
minality MV ČR. 

 Ing. Jan Merhaut (ČABM) požádal členy 
Poradního sboru, aby připomínkovali pro-
bíhající revize norem prevence kriminality 
a podíleli se na prevenci kriminality v oblas-
tech: bezpečnostní manuál pro domovníky, 
metodika školení domovníků z prevence 
kriminality a výše uvedeného manuálu, im-
plementace systému ochrany osobních 
údajů v kamerovém systému domu, regis-
trace zpracování u UOOÚ, audity dle norem 
prevence kriminality a návrh zabezpečení 
dle norem prevence kriminality.

 V diskusi nabídli zástupci profesních 
institucí, že se budou odborně podílet 
na vzdělávání v projektu Domovník – pre-
ventista, který se má stát součástí profesní 
přípravy v rámci připravované Akademie 
domovníků. Zástupci Městské policie Praha 
nabídli spolupráci při úpravě předloženého 
manuálu pro využití bytovými družstvy 
a sdruženími vlastníků bytů a také při pre-
zentaci projektu na veletrzích a výstavních 
akcích. Na organizování seminářů a dalším 
propagování všech zmíněných projektů se 
bude v rámci možností a kapacit podílet 
i Komora podniků komerční bezpečnosti.Zasedání zahájil a řídil JUDr. Tomáš Koníček (OPK MV ČR),

který zároveň omluvil z neúčasti na zasedání 
ředitelku OPK MV ČR Mgr. Jitku Gjuričovou.

Na snímku vlevo je Ing. Petr Fráz,
cechmistr, vpravo Tomáš Pospíšil,

mistr správní sekce CMZS ČR.
Jaromír Kyncl

šéfredaktor  
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JUDr. Koníček přítomné vyzval, aby přemýšleli o tom, 
jak asistenty prevence kriminality využít coby potenciál-
ní zaměstnance. Díky jejich praxi a proškolení mohou být 
vhodnou pracovní silou. 

PORADNÍ SBOR PRO SITUAČNÍ PREVENCI KRIMINALITY

 Dále informoval o úspěšném rozjezdu 
pilotního projektu Domovník – preventista 
v roce 2013 a upřesnil výhled a zaměření 
dalších projektů prevence kriminality 
na rok 2014. Představil také nový Moderní 
evropský standard zabezpečení – Pokyny 
ke stanovení úrovně zabezpečení objektů 
a provozoven proti krádežím vloupáním 
podle evropských norem, který byl vydán 
v rámci edice Sborníky technické harmoni-
zace 2013 – ÚNMZ. Sborník byl vydán v elek-
tronické i tištěné podobě jako doprovodná 
publikace projektu Prevence kriminality 
ve výstavbě. 

 JUDr. Koníček v závěru referoval také 
o uvolnění statistik kriminality z Policejního 
prezidia a zdůraznil, že jednotlivé body 
a výstupy z Poradního sboru v roce 2014 
se musí zaměřit zejména na následující pro-
blematiky majetkové trestné činnosti – krá-
deže jízdních kol, motorových vozidel, sou-
částek motorových vozidel a ostatních věcí 
z automobilů, dále pak na krádeže vloupá-
ním do rodinných domů, bytů, chat, rekre-
ačních objektů, obchodů, restaurací a dal-
ších provozoven.

 Ing. Petr Fráz a Tomáš Pospíšil zrekapi-
tulovali  dosavadní průběh projektu 
Bezpečná země (BZ) a konstatovali, 
že se daří dosáhnout stanovených cílů. 
Ve spolupráci s MV ČR, Policie ČR, MP Praha 
a Hospodářskou komorou ČR byl vydán 
Katalog zabezpečovacích zámkových sys-
témů s logem projektu a licenčními znám-
kami výrobků. Je plánováno druhé (rozšíře-
né) vydání, na kterém budou participovat 
další organizace (například ASSA ABLOY, 
ČES aj.).  Ve spolupráci s Městskou policií 
Praha byl natočen krátký filmový dokument 
o projektu (BZ), který je opatřen i anglický-
mi titulky. V rámci loňských veletrhů FS 

Days a PRAGOALARMU fungovala opět po-
radenská centra, zájem o projekt projevily 
i zahraniční instituce. 

 

 Přítomným členům Poradního sboru 
byl také představen Manuál bezpečného 
bydlení, který vznikl na základě vyhodnoce-
ní sociálních i technických aspektů pilotní-
ho projektu Bezpečné bydlení – Bezpečná 
lokalita. Tento pilotní projekt byl vyhlášen 
v reakci na majetkovou trestnou činnost 
v sídlištních aglomeracích na 8. zasedání 
Poradního sboru dne 10. prosince 2008 jako 
nedílné pokračování preventivního progra-
mu Bezpečná lokalita. Úkolem tohoto uni-
kátní projektu v rámci celé ČR je přispívat 
ke zvýšení standardu bezpečí, zlepšení me-
zilidských vztahů a spolupráci mezi veřej-
ností, policií, samosprávou a vlastníky byto-
vých domů. 

 Realizátorem pilotního projektu se sta-
la Městská policie Brno a jako vzorový dům 
b y l  v y t i p o v á n  b y t o v ý  d ů m  v  u l i c i 
Koniklecová 5, Městská část Brno – Nový 
Lískovec. Projekt se primárně soustředil na 
bezpečnostní místa uvnitř bytového domu, 
nicméně sekundárně předpokládal, že mini-
malizace rizik, nebo dokonce jejich úplná 
eliminace pozitivně ovlivní i bezpečnostní 
a pořádkovou situaci v bezprostředním oko-
lí domu. Podstatou projektu v Brně bylo 

změnit postoj občanů k problematice bez-
pečnosti, motivovat je k bezpečnějšímu 
chování, k efektivnějšímu zabezpečení 
svých bytů, ke zlepšení sousedských vztahů 
a v neposlední řadě k respektování domov-
ního řádu. Konkrétním cílem pak bylo zvý-
šení bezpečnosti obyvatel domu, omezení 
anonymity pohybu neoprávněných osob 
v prostorách domu, snížení rizika poškozo-
vání zařízení domu a jeho společných 
prostor (vandalismu), zamezení páchání 
trestných činů v prostorách domu a zlepše-
ní situace v nabídce sociálních služeb přímo 
v domě či v jeho bezprostředním okolí.

 V rámci 1. etapy projektu byla od roku 
2009 testována různá preventivní opatření. 
Na základě výsledků sociologického šetření 
proběhla instalace prvků situační prevence, 
zavedení režimových opatření a zřízení níz-
koprahového klubu pro mládež. V roce 
2010 se za podpory Statutárního města 
Brna (400 tisíc Kč) a přidělené státní finanční 
dotace z MV ČR (600 tisíc Kč) podařilo do-
končit 2. etapu pilotního projektu prevence 
kriminality Bezpečná lokalita – Bezpečné 
bydlení. V roce 2012 se opakoval průzkum 
mezi obyvateli domu a výsledky přinesly 
kladné reakce. V rámci 2. etapy byly zhod-
noceny veškeré poznatky typu sociálního 
i technického a na jejich základě vznikl jako 
výstup z pilotního projektu Manuál bezpeč-
ného bydlení. Členům Poradního sboru 
představil podrobně tento mezinárodně 
oceněný manuál jeho spoluautor pan 
Luboslav Fiala, pracovník preventivně infor-
mačního oddělení Městské policie Brno. 

 Pan Fiala dále přítomným mimo jiné 
sdělil: „…Své zkušenosti, svá poznání a do-
poručení do něj vložili zástupci státní sprá-
vy, samosprávy, nestátních a neziskových 
organizací, ale i odborných firem a profes-
ních sdružení, kteří se na jeho realizaci podí-
leli. Výraznou stopu v něm však zanechali 
zejména nájemníci vybraného bytového 

domu, kterému jsme v průběhu realizace 
projektu začali zkráceně říkat K5.“ 

 Na pilotním projektu se podílelo mno-
ho institucí, například Statutární město 
Brno – Městská policie Brno, Koordinační 
centrum prevence Magistrátu města Brna, 
Odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR, Městská část Brno – Nový 
Lískovec, Občanská poradna Brno, Centrum 
volného času Lužánky – Brno, Beta Control, 
s. r. o., Asociace technických bezpečnost-
ních služeb Grémium Alarm, Cech mecha-
nických zámkových systémů ČR, Hasičský 
záchranný sbor Jihomoravského kraje, 
Probační a mediační služba ČR – Brno 
č i  K r a j s k é  ř e d i t e l s t v í  P o l i c i e  Č R 
Jihomoravského kraje. Luboslav Fiala ještě 
dodal, že tento projekt již vyhrál první cenu 
hned na dvou soutěžích (mezinárodní i do-
mácí) a je nominován na světovou soutěž 
preventivních projektů, která se letos usku-
teční v New Yorku (USA). Pokud uspěje i ta-
m, chtěli by v Brně z peněžní výhry podpořit 
Akademii domovníků, s jejímž otevřením 
manuál Bezpečného bydlení počítá. 
Předložená podoba Manuálu bezpečného 
bydlení byla Poradním sborem schválena 
a doporučena ke schválení a veřejnému šíře-
ní Republikovému výboru pro prevenci kri-
minality MV ČR. 

 Ing. Jan Merhaut (ČABM) požádal členy 
Poradního sboru, aby připomínkovali pro-
bíhající revize norem prevence kriminality 
a podíleli se na prevenci kriminality v oblas-
tech: bezpečnostní manuál pro domovníky, 
metodika školení domovníků z prevence 
kriminality a výše uvedeného manuálu, im-
plementace systému ochrany osobních 
údajů v kamerovém systému domu, regis-
trace zpracování u UOOÚ, audity dle norem 
prevence kriminality a návrh zabezpečení 
dle norem prevence kriminality.

 V diskusi nabídli zástupci profesních 
institucí, že se budou odborně podílet 
na vzdělávání v projektu Domovník – pre-
ventista, který se má stát součástí profesní 
přípravy v rámci připravované Akademie 
domovníků. Zástupci Městské policie Praha 
nabídli spolupráci při úpravě předloženého 
manuálu pro využití bytovými družstvy 
a sdruženími vlastníků bytů a také při pre-
zentaci projektu na veletrzích a výstavních 
akcích. Na organizování seminářů a dalším 
propagování všech zmíněných projektů se 
bude v rámci možností a kapacit podílet 
i Komora podniků komerční bezpečnosti.Zasedání zahájil a řídil JUDr. Tomáš Koníček (OPK MV ČR),

který zároveň omluvil z neúčasti na zasedání 
ředitelku OPK MV ČR Mgr. Jitku Gjuričovou.

Na snímku vlevo je Ing. Petr Fráz,
cechmistr, vpravo Tomáš Pospíšil,

mistr správní sekce CMZS ČR.
Jaromír Kyncl

šéfredaktor  
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PRAGUE security group, spol. s r. o.
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FILDEN s.r.o.
Libušská 8/191
142 00  Praha 4
www.filden.cz

Bezpečnostní služba FIDOS, s. r. o.
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Torex Security, s. r. o.
Fialková 19
460 01 Liberec 1
www.torex-security.cz
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Kodaňská 46
101 00 Praha 10
www.abfacility.com

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

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

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

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

Členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR

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

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

IVKO SECURITY, s. r. o.
Velflíkova 1428/4
160 00 Praha 6

RAM SECURITY s. r. o.
Na Výhledu 139
250 66 Zdiby 
www.security-cz.eu

činnost z pohledu zákonných ustanovení  
 Každý, kdo podniká či pracuje v oblasti komerční bezpečnosti, ví, že podmínky k výkonu 
činností spojených s ostrahou majetku a osob byly zásadně upraveny zákonem č. 274/2008 Sb., 
kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Ne všich-
ni si ale uvědomují, že dnem 1. ledna 2009 došlo k rozšíření nejenom personálních, ale i mnoha 
jiných nároků spojených s činností bezpečnostních agentur. V tomto článku se budeme věnovat 
povinnostem bezpečnostních agentur v rámci zpracovávání osobních údajů. 

 Na výše uvedené právní úpravy logicky reagoval ta-
ké Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad), 
který v souvislosti s novým postavením bezpečnostních 
agentur vydal své oficiální STANOVISKO ÚOOÚ – září 
č. 4/2009 (dále jen Stanovisko). Z něho vyplývá, že ostra-
ha majetku a osob je podle § 6a) odst. 1 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon) ve znění zákona č. 274/2008 Sb., koncesova-
nou živností, která zahrnuje poskytování služeb spoje-
ných s ostrahou a ochranou majetku, ostrahou při pře-
pravě peněz včetně jejich zpracování, ochranou osob 
a právních zájmů, se zajišťováním pořádku v místech ko-
nání veřejných shromáždění, slavností a sportovních 
podniků, s vyhodnocováním bezpečnostních rizik a pro-
vozováním centrálních pultů ochrany. K těmto taxativně 
vyjmenovaným činnostem přidal tvrzení, že součástí vý-
konu jmenovaných činnosti je také zpracování osobních 
údajů osob, ať už se jedná o monitorování pohybu za-
městnanců, klientů a návštěvníků v prostorách, kde bez-
pečnostní agentura svou činnost přímo vykonává dle 
pokynů a požadavků objednatele této služby, anebo jde 
o konkrétní aktivitu (zásah) a s ním spojené činnosti pro 
klienta (objednatele služby). 

 Je sice pravda, že předmětem smlouvy mezi klien-
tem a bezpečnostní agenturou nebývá sice zpracování 
osobních údajů, ale právě ochrana majetku a osob. 
Pokud se tedy bezpečnostní agentura rozhodne, 
že pro zajištění svých povinností potřebuje zpracovávat 
osobní údaje třetích osob, je účel zpracování sice nepří-
mo stanoven smlouvou, resp. výkladem předmětu 
smlouvy ze strany bezpečnostní agentury, ale prostřed-
ky zpracování osobních údajů již volí zcela samostatně 
bezpečnostní agentura. Zpracování osobních údajů bu-
de tedy provádět sama bezpečnostní agentura a odpoví-
dat za něj tedy bude primárně také ona, protože podle 
§ 2 živnostenského zákona provádí činnost vlastním jmé-
nem a na vlastní odpovědnost. V takovém případě se bez-
pečnostní agentura stává správcem osobních údajů 
ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů (dále jen zákon o osobní ochraně), se vše-
mi povinnostmi z tohoto postavení vyplývajícími.

 Mylná bývá domněnka, že správcem osobních údajů 
v oblasti ochrany majetku a osob je vždy klient bezpeč-

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA
JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

nostní agentury, protože tuto službu objed-
nává a hradí. Právě naopak. Je to totiž sama 
agentura, která rozhoduje o způsobu a roz-
sahu opatření či úkonů, které bude prová-
dět, a tedy i o zpracování osobních údajů, 
za které bude poté odpovídat. Jedině agen-
tura je totiž schopna vyhodnotit náročnost 
požadované služby a všech bezpečnost-
ních rizik spojených s jejím výkonem. 
Takové zpracování osobních údajů, 
které je prováděné jako nedílná součást slu-
žeb poskytovaných klientům, je proto pova-
žováno za soubor operací prováděných 
s osobními údaji, tedy za jejich systematic-
ké zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona 
o ochraně osobních údajů.  

 Výjimku z výše uvedeného může před-
stavovat situace, kdy klient bezpečnostní 
agentuře sice jednoznačně určí, jaké osobní 
údaje (koho, jaké kategorie subjektů) a jaký-
mi prostředky se mají zpracovávat, ale uza-
vře s bezpečnostní agenturou „pouze“ pří-
slušnou zpracovatelskou smlouvu dle § 6 
zákona o ochraně osobních údajů. Podle ní 
pak zůstává subjektem odpovědným 
za zpracování osobních údajů klient a své 
odpovědnosti se může zprostit jen za záko-
nem stanovených podmínek. Neobvyklá 
není například situace, kdy majitel obchod-
ního centra instaloval vlastní kamerový sys-
tém a bezpečnostní agentura provádí 
„pouze“ jeho obsluhu a zajišťování osob po-
dezřelých z protiprávní činnosti. V tomto 
případě zůstává bezpečnostní agentura 
ve smyslu zákona o ochraně osobních úda-
jů pouze v pozici zpracovatele. Platí ovšem, 
že pokud zpracovatel zjistí, že správce poru-
šuje povinnosti stanovené zákonem 
o ochraně osobních údajů, je povinen 
jej na to neprodleně upozornit a zpracování 
osobních údajů ukončit. Pokud tak neučiní, 
odpovídá za škodu, která vznikla, společně 
a nerozdílně se správcem údajů. 

Povinnosti bezpečnostní agentury 

 Při posouzení aktuálního stavu právní 
úpravy podmínek pro zpracování osobních 
údajů a podmínek pro výkon činností bez-
pečnostních agentur dospěl Úřad k níže ná-
sledujícím závěrům: 

I. dodržování zásad ochrany osobních 
údajů je nezbytnou součástí činnosti bez-
pečnostní agentury; 

II. bezpečnostní agentura musí plnit po-
vinnosti subjektu odpovědného za zpraco-
vání, zpravidla jako správce; obvykle zpra-
covává osobní údaje sledovaných osob 
za situace, kdy musí splnit: 

a) povinnosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona 
o ochraně osobních údajů, které se zaměřu-
jí na legalitu a legitimitu očekávaného zpra-
cování osobních údajů, jako zásadní povin-
nost pro legitimní sběr osobních údajů 
se jeví povinnost podle § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně osobních údajů, tedy zpracová-
vat osobní údaje jen se souhlasem jejich no-
sitele; výjimku z této povinnosti může 

jektu údajů na ochranu jeho soukromého 
a osobního života (§ 5 odst. 2 písm. e) záko-
na o ochraně osobních údajů); rozsah takto 
zpracovávaných osobních údajů musí být 
nezbytný vzhledem k deklarovanému úče-
lu (§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně 
osobních údajů); 

b) povinnosti podle § 6 vztahující se 
k smlouvě o zpracování osobních údajů ja-
ko zvláštnímu smluvnímu typu, která by mě-
la být vždy nezbytnou součástí spolupráce 
mezi bezpečnostní agenturou a jejím klien-
tem; z pohledu Úřadu je nezbytné uvést, 
že vždy bude existovat smlouva, která se do 
jisté míry zabývá zpracováním osobních 
údajů; půjde o vztah (smlouvu a smluvní 
spolupráci) dvou správců nebo o smlouvu 
podle ustanovení § 6 zákona o ochraně 
osobních údajů; zárukami smluvní strany 
o technickém a organizačním zabezpečení 
zpracování však není prosté převzetí 
ustanovení zákona, např. ve formě smluvní-
ho závazku;  

c) informační povinnosti podle § 11 odst. 

1 a 2 a 12 musejí být splněny ze zásady vždy; 
jedinou přípustnou výjimkou je situace, 
kdy správce zpracovávané informace nezís-
kal přímo od subjektu údajů (tedy nikoli mo-
nitorováním pohybu nebo chování osob) 
nebo mu zpracování osobních údajů uklá-
dá zvláštní zákon nebo je takových údajů 
třeba k uplatnění práv a povinností vyplý-
vajících ze zvláštních zákonů (§ 11 odst. 3 
písm. b) zákona o ochraně osobních údajů);

d) povinnosti podle § 13 zejména ve vzta-
hu k možnostem automatizovaně zpraco-
vávaných a vyhodnocovaných informací 
musejí být dodrženy vždy; 

e) oznamovací povinnost podle § 16 záko-
na o ochraně osobních údajů v případě, 
že bude docházet ke zpracování osobních 
údajů, jejichž rozsah bude větší nežli ne-
zbytně nutný pro dosažení zákonné povin-
nosti správce; v zásadě i v případě oznamo-
vací povinnosti správce platí některé výjim-
ky týkající se zpracování osobních údajů, 
které jsou součástí datových souborů veřej-
ně přístupných na základě zvláštního záko-
na, to vše za zachování účelu, pro který byla 
tato data původně zpřístupněna (§ 18 odst. 
1 písm. a) zákona o ochraně osobních úda-
jů); v úvahu bude rovněž připadat výjimka 
z oznamovací povinnosti za situace, 
kdy zpracování osobních údajů správci uklá-
dá zvláštní zákon nebo je takových osob-
ních údajů třeba k uplatnění práv a povin-
ností vyplývajících ze zvláštního zákona 
(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osob-
ních údajů). 

správce nebo zpracovatel aplikovat jen 
za situace, kdy provádí zpracování nezbyt-
né pro dodržení právní povinnosti správce 
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osob-
ních údajů), nebo pokud je to nezbytné 
pro ochranu práv a právem chráněných zá-
jmů správce, příjemce nebo jiné dotčené 
osoby; ani takové zpracování osobních úda-
jů však nesmí být v rozporu s právem sub-

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

Zdroj:
Stanovisko ÚOOÚ – září č. 4/2009
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PRAGUE security group, spol. s r. o.
Volutova 2519/8
150 00 Praha 5
www.security-group.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR

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

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

IVKO SECURITY, s. r. o.
Velflíkova 1428/4
160 00 Praha 6

RAM SECURITY s. r. o.
Na Výhledu 139
250 66 Zdiby 
www.security-cz.eu

činnost z pohledu zákonných ustanovení  
 Každý, kdo podniká či pracuje v oblasti komerční bezpečnosti, ví, že podmínky k výkonu 
činností spojených s ostrahou majetku a osob byly zásadně upraveny zákonem č. 274/2008 Sb., 
kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Ne všich-
ni si ale uvědomují, že dnem 1. ledna 2009 došlo k rozšíření nejenom personálních, ale i mnoha 
jiných nároků spojených s činností bezpečnostních agentur. V tomto článku se budeme věnovat 
povinnostem bezpečnostních agentur v rámci zpracovávání osobních údajů. 

 Na výše uvedené právní úpravy logicky reagoval ta-
ké Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad), 
který v souvislosti s novým postavením bezpečnostních 
agentur vydal své oficiální STANOVISKO ÚOOÚ – září 
č. 4/2009 (dále jen Stanovisko). Z něho vyplývá, že ostra-
ha majetku a osob je podle § 6a) odst. 1 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon) ve znění zákona č. 274/2008 Sb., koncesova-
nou živností, která zahrnuje poskytování služeb spoje-
ných s ostrahou a ochranou majetku, ostrahou při pře-
pravě peněz včetně jejich zpracování, ochranou osob 
a právních zájmů, se zajišťováním pořádku v místech ko-
nání veřejných shromáždění, slavností a sportovních 
podniků, s vyhodnocováním bezpečnostních rizik a pro-
vozováním centrálních pultů ochrany. K těmto taxativně 
vyjmenovaným činnostem přidal tvrzení, že součástí vý-
konu jmenovaných činnosti je také zpracování osobních 
údajů osob, ať už se jedná o monitorování pohybu za-
městnanců, klientů a návštěvníků v prostorách, kde bez-
pečnostní agentura svou činnost přímo vykonává dle 
pokynů a požadavků objednatele této služby, anebo jde 
o konkrétní aktivitu (zásah) a s ním spojené činnosti pro 
klienta (objednatele služby). 

 Je sice pravda, že předmětem smlouvy mezi klien-
tem a bezpečnostní agenturou nebývá sice zpracování 
osobních údajů, ale právě ochrana majetku a osob. 
Pokud se tedy bezpečnostní agentura rozhodne, 
že pro zajištění svých povinností potřebuje zpracovávat 
osobní údaje třetích osob, je účel zpracování sice nepří-
mo stanoven smlouvou, resp. výkladem předmětu 
smlouvy ze strany bezpečnostní agentury, ale prostřed-
ky zpracování osobních údajů již volí zcela samostatně 
bezpečnostní agentura. Zpracování osobních údajů bu-
de tedy provádět sama bezpečnostní agentura a odpoví-
dat za něj tedy bude primárně také ona, protože podle 
§ 2 živnostenského zákona provádí činnost vlastním jmé-
nem a na vlastní odpovědnost. V takovém případě se bez-
pečnostní agentura stává správcem osobních údajů 
ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů (dále jen zákon o osobní ochraně), se vše-
mi povinnostmi z tohoto postavení vyplývajícími.

 Mylná bývá domněnka, že správcem osobních údajů 
v oblasti ochrany majetku a osob je vždy klient bezpeč-

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA
JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

nostní agentury, protože tuto službu objed-
nává a hradí. Právě naopak. Je to totiž sama 
agentura, která rozhoduje o způsobu a roz-
sahu opatření či úkonů, které bude prová-
dět, a tedy i o zpracování osobních údajů, 
za které bude poté odpovídat. Jedině agen-
tura je totiž schopna vyhodnotit náročnost 
požadované služby a všech bezpečnost-
ních rizik spojených s jejím výkonem. 
Takové zpracování osobních údajů, 
které je prováděné jako nedílná součást slu-
žeb poskytovaných klientům, je proto pova-
žováno za soubor operací prováděných 
s osobními údaji, tedy za jejich systematic-
ké zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona 
o ochraně osobních údajů.  

 Výjimku z výše uvedeného může před-
stavovat situace, kdy klient bezpečnostní 
agentuře sice jednoznačně určí, jaké osobní 
údaje (koho, jaké kategorie subjektů) a jaký-
mi prostředky se mají zpracovávat, ale uza-
vře s bezpečnostní agenturou „pouze“ pří-
slušnou zpracovatelskou smlouvu dle § 6 
zákona o ochraně osobních údajů. Podle ní 
pak zůstává subjektem odpovědným 
za zpracování osobních údajů klient a své 
odpovědnosti se může zprostit jen za záko-
nem stanovených podmínek. Neobvyklá 
není například situace, kdy majitel obchod-
ního centra instaloval vlastní kamerový sys-
tém a bezpečnostní agentura provádí 
„pouze“ jeho obsluhu a zajišťování osob po-
dezřelých z protiprávní činnosti. V tomto 
případě zůstává bezpečnostní agentura 
ve smyslu zákona o ochraně osobních úda-
jů pouze v pozici zpracovatele. Platí ovšem, 
že pokud zpracovatel zjistí, že správce poru-
šuje povinnosti stanovené zákonem 
o ochraně osobních údajů, je povinen 
jej na to neprodleně upozornit a zpracování 
osobních údajů ukončit. Pokud tak neučiní, 
odpovídá za škodu, která vznikla, společně 
a nerozdílně se správcem údajů. 

Povinnosti bezpečnostní agentury 

 Při posouzení aktuálního stavu právní 
úpravy podmínek pro zpracování osobních 
údajů a podmínek pro výkon činností bez-
pečnostních agentur dospěl Úřad k níže ná-
sledujícím závěrům: 

I. dodržování zásad ochrany osobních 
údajů je nezbytnou součástí činnosti bez-
pečnostní agentury; 

II. bezpečnostní agentura musí plnit po-
vinnosti subjektu odpovědného za zpraco-
vání, zpravidla jako správce; obvykle zpra-
covává osobní údaje sledovaných osob 
za situace, kdy musí splnit: 

a) povinnosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona 
o ochraně osobních údajů, které se zaměřu-
jí na legalitu a legitimitu očekávaného zpra-
cování osobních údajů, jako zásadní povin-
nost pro legitimní sběr osobních údajů 
se jeví povinnost podle § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně osobních údajů, tedy zpracová-
vat osobní údaje jen se souhlasem jejich no-
sitele; výjimku z této povinnosti může 

jektu údajů na ochranu jeho soukromého 
a osobního života (§ 5 odst. 2 písm. e) záko-
na o ochraně osobních údajů); rozsah takto 
zpracovávaných osobních údajů musí být 
nezbytný vzhledem k deklarovanému úče-
lu (§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně 
osobních údajů); 

b) povinnosti podle § 6 vztahující se 
k smlouvě o zpracování osobních údajů ja-
ko zvláštnímu smluvnímu typu, která by mě-
la být vždy nezbytnou součástí spolupráce 
mezi bezpečnostní agenturou a jejím klien-
tem; z pohledu Úřadu je nezbytné uvést, 
že vždy bude existovat smlouva, která se do 
jisté míry zabývá zpracováním osobních 
údajů; půjde o vztah (smlouvu a smluvní 
spolupráci) dvou správců nebo o smlouvu 
podle ustanovení § 6 zákona o ochraně 
osobních údajů; zárukami smluvní strany 
o technickém a organizačním zabezpečení 
zpracování však není prosté převzetí 
ustanovení zákona, např. ve formě smluvní-
ho závazku;  

c) informační povinnosti podle § 11 odst. 

1 a 2 a 12 musejí být splněny ze zásady vždy; 
jedinou přípustnou výjimkou je situace, 
kdy správce zpracovávané informace nezís-
kal přímo od subjektu údajů (tedy nikoli mo-
nitorováním pohybu nebo chování osob) 
nebo mu zpracování osobních údajů uklá-
dá zvláštní zákon nebo je takových údajů 
třeba k uplatnění práv a povinností vyplý-
vajících ze zvláštních zákonů (§ 11 odst. 3 
písm. b) zákona o ochraně osobních údajů);

d) povinnosti podle § 13 zejména ve vzta-
hu k možnostem automatizovaně zpraco-
vávaných a vyhodnocovaných informací 
musejí být dodrženy vždy; 

e) oznamovací povinnost podle § 16 záko-
na o ochraně osobních údajů v případě, 
že bude docházet ke zpracování osobních 
údajů, jejichž rozsah bude větší nežli ne-
zbytně nutný pro dosažení zákonné povin-
nosti správce; v zásadě i v případě oznamo-
vací povinnosti správce platí některé výjim-
ky týkající se zpracování osobních údajů, 
které jsou součástí datových souborů veřej-
ně přístupných na základě zvláštního záko-
na, to vše za zachování účelu, pro který byla 
tato data původně zpřístupněna (§ 18 odst. 
1 písm. a) zákona o ochraně osobních úda-
jů); v úvahu bude rovněž připadat výjimka 
z oznamovací povinnosti za situace, 
kdy zpracování osobních údajů správci uklá-
dá zvláštní zákon nebo je takových osob-
ních údajů třeba k uplatnění práv a povin-
ností vyplývajících ze zvláštního zákona 
(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osob-
ních údajů). 

správce nebo zpracovatel aplikovat jen 
za situace, kdy provádí zpracování nezbyt-
né pro dodržení právní povinnosti správce 
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osob-
ních údajů), nebo pokud je to nezbytné 
pro ochranu práv a právem chráněných zá-
jmů správce, příjemce nebo jiné dotčené 
osoby; ani takové zpracování osobních úda-
jů však nesmí být v rozporu s právem sub-

Jaromír Kyncl
šéfredaktor
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pojmový aparát, názory, diskuze 
 Ostraha majetku a osob, jakožto segment služeb 
poskytovaných na komerční bázi, nemá dosud zave-
denou ucelenou soustavu odborných termínů 
(pojmů) s jejich jednotným výkladem. I když existuje 
norma ČSN EN 15602 Poskytovatelé bezpečnostních 
služeb – Terminologie, v praxi bezpečnostních služeb 
a jejich klientů je běžně používána řada termínů, 
jejichž význam je vnímán často dosti nepřesně nebo 
nesprávně. O tom se neustále přesvědčujeme v kaž-
dodenní praxi. KPKB ČR se proto rozhodla přispět 
k jednotnějšímu chápání běžně užívaných termínů 
a doufá, že do této oblasti nevnese ještě větší zma-
tek. V našem časopise budou postupně zveřejňovány 
názory spolupracujících odborníků na jednotlivé od-
borné termíny a jejich možný výklad.

 Je logické, že během svého vývoje, provázeného ab-
sencí původního pojmového aparátu, převzal tento obor 
řadu termínů používaných policií, složkami integrované-
ho záchranného systému nebo armádou. Mnoho termí-
nů je přejímáno z jiných oblastí, například z norem pro 
bezpečnost informací a pro ochranu utajovaných infor-
mací nebo z pojmového aparátu krizového řízení. Při bliž-
ším pohledu však tyto zdroje pro jeden a týž termín často 
používají jiný výklad či ho chápou odlišně. Problém kom-
plikuje i zažité chápání určitého termínu laickou veřej-
ností a zvyk (úzus) v užívání. 

 Zaměřme tedy v tomto čísle pozornost na následují-
cí termíny: 

1. Poskytování soukromé bezpečnostní služby

 Poskytováním soukromé bezpečnostní služby se 
rozumí poskytování ostrahy a ochrany práv a ostatních 
právem chráněných zájmů osobami splňujícími zákonné 
a další předpoklady pro výkon takových činností jiným 
osobám na obchodních principech, přičemž poskytova-
né služby jsou vykonávány v rámci zákonných norem 
a pouze v rámci práv a povinností delegovaných osobou 
užívající tato práva a povinnosti na osobu či osoby opráv-
něně poskytující a vykonávající tyto služby.

 Poskytování soukromé bezpečnostní služby je touto 
definicí chápáno jako ucelený souhrn opatření a činností 
vykonávaných určenými silami a prostředky na smluv-
ním základě a za úplatu k dosažení požadované úrovně 
ostrahy a ochrany práv a právem chráněných zájmů oso-
by užívající tato práva. Zahrnuje plánování, přímé řízení 
a vlastní výkon činností ostrahy a ochrany, všestranné 

ODBORNÁ TERMINOLOGIE
V KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI
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nický. V obecném smyslu je bezpečnost jed-
nou ze základních hodnot lidské společnos-
ti, která zajišťuje její přežití a další rozvoj. 
Vlastní termín bezpečnost je velice obecný 
a nekonkrétní, význam získává teprve spo-
jením s určitým předmětem, např. věcí, oso-
bou, zájmem nebo jinou skutečností.     

 Bezpečnost lze chápat v několika rovi-
nách, a to jako: 

 stav, který je kvalifikovatelný a kvantifiko-
vatelný, a z toho důvodu také jako

 ukazatel (míra) dosaženého stavu nebo 
jako

 soubor opatření a činností, tedy koordi-
novaný postup určených sil a prostředků 
k  d o s a že n í  p ož a d ova n é h o  s t av u, 
a to ve všech jeho fázích

 Pro vymezení pojmu na podmínky stá-
tu je obsah bezpečnosti uveden v ústavním 
zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Čes-
ké republiky. Přenesením zákonného vyme-
zení na činnost soukromých bezpečnost-
ních služeb je možno definovat pojem bez-
pečnost následovně:

 Bezpečnost je stav, kdy je organizace 
schopna odolávat známým a předvídatel-
ným vnějším a vnitřním hrozbám, které mo-
hou negativně působit proti jejím jednotli-
vým prvkům (případně celku) tak, aby byla 
zachována struktura organizace, její stabili-
ta, spolehlivost a chování v souladu s cílo-
vostí. Pod pojmem organizace zde chápe-
me klienta soukromé bezpečnostní služby.

 Chápeme, že i tato definice je pro praxi 
značně exaktní, a proto se příště pokusíme 
o její jednodušší aplikaci a vyložíme termí-
ny, které s ní souvisejí.

(zejména personální, materiální, finanční) 
zabezpečení, monitorování, vyhodnocová-
ní a zlepšování služby a doprovodných pro-
cesů. Tato definice soukromé bezpečnostní 
služby zahrnuje bez rozdílu poskytování 
služeb fyzické i technické ostrahy a ochrany, 
jak vyplývá z popisu jejich obsahové nápl-
ně. Poskytování soukromých detektivních 
služeb je diskutabilní, i když nelze zcela po-
minout oprávněný zájem osoby mít, 
respektive získat relevantní informace 
k ochraně svých práv, což je zřejmě obsaho-
vou náplní soukromých detektivních 
služeb.

2. Bezpečnost     

 K výkladu termínu bezpečnost může-
me a často musíme použít více přístupů, 
např. politický, vojenský, filozofický či tech-

1.–3. 4. 2014
ISNR /Abu Dhabi, 
Spojené arabské emiráty/
Mezinárodní výstava vybavení 
pro vnitřní bezpečnost státu
www.isnrabudhabi.com

8.–10. 4. 2014
LAAD SECURITY /Rio de Janeiro, Brazílie/
Mezinárodní výstava vybavení pro civilní 
ochranu a vnitřní bezpečnost
www.laadsecurity.com

14.–17. 4. 2014
DSA /Kuala Lumpur, Malajsie/
Mezinárodní výstava vojenské techniky 
www.dsaexhibition.com

14.–16. 4. 2014
MILITARY & DEFENSE 
SECURITY /Tripolis, Libye/
Mezinárodní výstava vojenského 
vybavení a technologií
www.village.com.ly

24. 4. 2014
KBM 2014 /Dorint Don Giovanni Praha, 
Česká republika/
10. ročník konference bezpečnostního 
managementu
www.kbm2014.cz

29.–30. 4. 2014
COUNTER TERROR EXPO /Londýn - 
Olympia, Velká Británie/
Mezinárodní výstava a konference 
k boji proti terorismu 
www.counterterrorexpo.com

5.–8. 5. 2014
SOFEX /Amman, Jordánsko/
Mezinárodní výstava vybavení 
pro speciální jednotky 
www.sofexjordan.com

8.–10. 5. 2014
CIDEX /Peking, Čína/
Mezinárodní výstava 
vojenských elektronických systémů
www.cidexshow.com.cn

13.–15. 5. 2014
IDEB /Bratislava, Slovensko/
Mezinárodní veletrh obranné techniky 
www.ideb.sk

22.–25. 5. 2014
KADEX /Astana, Kazachstán/
Mezinárodní veletrh obranné techniky 
www.kadex.kz

28.–31. 5. 2014
HEMUS /Plovdiv, Bulharsko/
Mezinárodní výstava vojenské techniky 
www.hemusbg.org

16.–20. 6. 2014
EUROSATORY /Paříž Villepinte, Francie/
Mezinárodní výstava pozemních 
a protivzdušných vojenských systémů 
www.eurosatory.com

24.–26. 6. 2014
BALT MILITARY EXPO /AMBEREXPO 
Exhibition & Convention Centre, 
Gdaňsk, Polsko/
Mezinárodní výstava vojenské techniky 
www.mtgsa.pl/baltmilitary

19.–20. 7. 2014
POLICE EXPO INDIA /New Delhi, Indie/
Mezinárodní výstava policejní 
a bezpečnostní techniky
www.internationalpoliceexpo.com

1.–4. 9. 2014
MSPO /Kielce, Polsko/
Mezinárodní výstava vojenské techniky 
www.mspo.pl

9.–11. 9. 2014
GPEC /Lipsko, Německo/
Mezinárodní výstava vybavení 
pro policii a speciální jednotky 
www.gpec.de

11.–13. 9. 2014
ADEX 2014 /Baku Expo Center, 
Baku, Ázerbájdžán/
Ázerbájdžánská mezinárodní 
výstava obranného průmyslu
www.adex2014.com

16.–20. 9. 2014
PRAGUE FIRE & SECURITY 
DAYS 2014 /PVA EXPO PRAHA/
6. ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů 
v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, 
systémů a služeb
www.fsdays.cz

15.–17. 10. 2014
FUTURE FORCES /Praha - Letňany, Česká republika/
Mezinárodní výstava vybavení vojenských jednotek 
www.natoexhibition.org

21.–24. 10. 2014
INTERPOLITEX /All-Russia Exhibition 
Centre, Moskva, Rusko/
Mezinárodní výstava policejní a bezpečnostní techniky 
www.interpolitex.ru/en/

24.–27. 10. 2014
DEFENCE EXPO KOREA /Soul, Korea/
Mezinárodní výstava vojenské techniky
www.dxkorea.com

28.–31. 10. 2014
IDELF /Moskva, Rusko/
Mezinárodní výstava pozemní vojenské techniky
www.idelf.ru

10.–12. 11. 2014
MILIPOL MIDDLE EAST /Doha, Katar/
Mezinárodní výstava vybavení pro vnitřní bezpečnost státu 
www.milipolqatar.com

1.–4. 12. 2014
IDEAS /Karáčí, Pákistán/
Mezinárodní výstava vojenské techniky a konference 
www.ideaspakistan.com

2.–4. 6. 2015
ISDEF /Tel Aviv, Izrael/
Mezinárodní výstava obrany a vnitřní bezpečnosti
www.isdef.co.il
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pojmový aparát, názory, diskuze 
 Ostraha majetku a osob, jakožto segment služeb 
poskytovaných na komerční bázi, nemá dosud zave-
denou ucelenou soustavu odborných termínů 
(pojmů) s jejich jednotným výkladem. I když existuje 
norma ČSN EN 15602 Poskytovatelé bezpečnostních 
služeb – Terminologie, v praxi bezpečnostních služeb 
a jejich klientů je běžně používána řada termínů, 
jejichž význam je vnímán často dosti nepřesně nebo 
nesprávně. O tom se neustále přesvědčujeme v kaž-
dodenní praxi. KPKB ČR se proto rozhodla přispět 
k jednotnějšímu chápání běžně užívaných termínů 
a doufá, že do této oblasti nevnese ještě větší zma-
tek. V našem časopise budou postupně zveřejňovány 
názory spolupracujících odborníků na jednotlivé od-
borné termíny a jejich možný výklad.

 Je logické, že během svého vývoje, provázeného ab-
sencí původního pojmového aparátu, převzal tento obor 
řadu termínů používaných policií, složkami integrované-
ho záchranného systému nebo armádou. Mnoho termí-
nů je přejímáno z jiných oblastí, například z norem pro 
bezpečnost informací a pro ochranu utajovaných infor-
mací nebo z pojmového aparátu krizového řízení. Při bliž-
ším pohledu však tyto zdroje pro jeden a týž termín často 
používají jiný výklad či ho chápou odlišně. Problém kom-
plikuje i zažité chápání určitého termínu laickou veřej-
ností a zvyk (úzus) v užívání. 

 Zaměřme tedy v tomto čísle pozornost na následují-
cí termíny: 

1. Poskytování soukromé bezpečnostní služby

 Poskytováním soukromé bezpečnostní služby se 
rozumí poskytování ostrahy a ochrany práv a ostatních 
právem chráněných zájmů osobami splňujícími zákonné 
a další předpoklady pro výkon takových činností jiným 
osobám na obchodních principech, přičemž poskytova-
né služby jsou vykonávány v rámci zákonných norem 
a pouze v rámci práv a povinností delegovaných osobou 
užívající tato práva a povinnosti na osobu či osoby opráv-
něně poskytující a vykonávající tyto služby.

 Poskytování soukromé bezpečnostní služby je touto 
definicí chápáno jako ucelený souhrn opatření a činností 
vykonávaných určenými silami a prostředky na smluv-
ním základě a za úplatu k dosažení požadované úrovně 
ostrahy a ochrany práv a právem chráněných zájmů oso-
by užívající tato práva. Zahrnuje plánování, přímé řízení 
a vlastní výkon činností ostrahy a ochrany, všestranné 

ODBORNÁ TERMINOLOGIE
V KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI

Tuto rubriku připravují za KPKB ČR: 

© Ing. Petr Hartmann,
viceprezident KPKB ČR

© Jaromír Kyncl,
šéfredaktor časopisu

 PhDr. Alena Hasáková,
jazyková korektorka 

nický. V obecném smyslu je bezpečnost jed-
nou ze základních hodnot lidské společnos-
ti, která zajišťuje její přežití a další rozvoj. 
Vlastní termín bezpečnost je velice obecný 
a nekonkrétní, význam získává teprve spo-
jením s určitým předmětem, např. věcí, oso-
bou, zájmem nebo jinou skutečností.     

 Bezpečnost lze chápat v několika rovi-
nách, a to jako: 

 stav, který je kvalifikovatelný a kvantifiko-
vatelný, a z toho důvodu také jako

 ukazatel (míra) dosaženého stavu nebo 
jako

 soubor opatření a činností, tedy koordi-
novaný postup určených sil a prostředků 
k  d o s a že n í  p ož a d ova n é h o  s t av u, 
a to ve všech jeho fázích

 Pro vymezení pojmu na podmínky stá-
tu je obsah bezpečnosti uveden v ústavním 
zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Čes-
ké republiky. Přenesením zákonného vyme-
zení na činnost soukromých bezpečnost-
ních služeb je možno definovat pojem bez-
pečnost následovně:

 Bezpečnost je stav, kdy je organizace 
schopna odolávat známým a předvídatel-
ným vnějším a vnitřním hrozbám, které mo-
hou negativně působit proti jejím jednotli-
vým prvkům (případně celku) tak, aby byla 
zachována struktura organizace, její stabili-
ta, spolehlivost a chování v souladu s cílo-
vostí. Pod pojmem organizace zde chápe-
me klienta soukromé bezpečnostní služby.

 Chápeme, že i tato definice je pro praxi 
značně exaktní, a proto se příště pokusíme 
o její jednodušší aplikaci a vyložíme termí-
ny, které s ní souvisejí.

(zejména personální, materiální, finanční) 
zabezpečení, monitorování, vyhodnocová-
ní a zlepšování služby a doprovodných pro-
cesů. Tato definice soukromé bezpečnostní 
služby zahrnuje bez rozdílu poskytování 
služeb fyzické i technické ostrahy a ochrany, 
jak vyplývá z popisu jejich obsahové nápl-
ně. Poskytování soukromých detektivních 
služeb je diskutabilní, i když nelze zcela po-
minout oprávněný zájem osoby mít, 
respektive získat relevantní informace 
k ochraně svých práv, což je zřejmě obsaho-
vou náplní soukromých detektivních 
služeb.

2. Bezpečnost     

 K výkladu termínu bezpečnost může-
me a často musíme použít více přístupů, 
např. politický, vojenský, filozofický či tech-

1.–3. 4. 2014
ISNR /Abu Dhabi, 
Spojené arabské emiráty/
Mezinárodní výstava vybavení 
pro vnitřní bezpečnost státu
www.isnrabudhabi.com

8.–10. 4. 2014
LAAD SECURITY /Rio de Janeiro, Brazílie/
Mezinárodní výstava vybavení pro civilní 
ochranu a vnitřní bezpečnost
www.laadsecurity.com

14.–17. 4. 2014
DSA /Kuala Lumpur, Malajsie/
Mezinárodní výstava vojenské techniky 
www.dsaexhibition.com

14.–16. 4. 2014
MILITARY & DEFENSE 
SECURITY /Tripolis, Libye/
Mezinárodní výstava vojenského 
vybavení a technologií
www.village.com.ly

24. 4. 2014
KBM 2014 /Dorint Don Giovanni Praha, 
Česká republika/
10. ročník konference bezpečnostního 
managementu
www.kbm2014.cz

29.–30. 4. 2014
COUNTER TERROR EXPO /Londýn - 
Olympia, Velká Británie/
Mezinárodní výstava a konference 
k boji proti terorismu 
www.counterterrorexpo.com

5.–8. 5. 2014
SOFEX /Amman, Jordánsko/
Mezinárodní výstava vybavení 
pro speciální jednotky 
www.sofexjordan.com

8.–10. 5. 2014
CIDEX /Peking, Čína/
Mezinárodní výstava 
vojenských elektronických systémů
www.cidexshow.com.cn

13.–15. 5. 2014
IDEB /Bratislava, Slovensko/
Mezinárodní veletrh obranné techniky 
www.ideb.sk

22.–25. 5. 2014
KADEX /Astana, Kazachstán/
Mezinárodní veletrh obranné techniky 
www.kadex.kz

28.–31. 5. 2014
HEMUS /Plovdiv, Bulharsko/
Mezinárodní výstava vojenské techniky 
www.hemusbg.org

16.–20. 6. 2014
EUROSATORY /Paříž Villepinte, Francie/
Mezinárodní výstava pozemních 
a protivzdušných vojenských systémů 
www.eurosatory.com

24.–26. 6. 2014
BALT MILITARY EXPO /AMBEREXPO 
Exhibition & Convention Centre, 
Gdaňsk, Polsko/
Mezinárodní výstava vojenské techniky 
www.mtgsa.pl/baltmilitary

19.–20. 7. 2014
POLICE EXPO INDIA /New Delhi, Indie/
Mezinárodní výstava policejní 
a bezpečnostní techniky
www.internationalpoliceexpo.com

1.–4. 9. 2014
MSPO /Kielce, Polsko/
Mezinárodní výstava vojenské techniky 
www.mspo.pl

9.–11. 9. 2014
GPEC /Lipsko, Německo/
Mezinárodní výstava vybavení 
pro policii a speciální jednotky 
www.gpec.de

11.–13. 9. 2014
ADEX 2014 /Baku Expo Center, 
Baku, Ázerbájdžán/
Ázerbájdžánská mezinárodní 
výstava obranného průmyslu
www.adex2014.com

16.–20. 9. 2014
PRAGUE FIRE & SECURITY 
DAYS 2014 /PVA EXPO PRAHA/
6. ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů 
v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, 
systémů a služeb
www.fsdays.cz

15.–17. 10. 2014
FUTURE FORCES /Praha - Letňany, Česká republika/
Mezinárodní výstava vybavení vojenských jednotek 
www.natoexhibition.org

21.–24. 10. 2014
INTERPOLITEX /All-Russia Exhibition 
Centre, Moskva, Rusko/
Mezinárodní výstava policejní a bezpečnostní techniky 
www.interpolitex.ru/en/

24.–27. 10. 2014
DEFENCE EXPO KOREA /Soul, Korea/
Mezinárodní výstava vojenské techniky
www.dxkorea.com

28.–31. 10. 2014
IDELF /Moskva, Rusko/
Mezinárodní výstava pozemní vojenské techniky
www.idelf.ru

10.–12. 11. 2014
MILIPOL MIDDLE EAST /Doha, Katar/
Mezinárodní výstava vybavení pro vnitřní bezpečnost státu 
www.milipolqatar.com

1.–4. 12. 2014
IDEAS /Karáčí, Pákistán/
Mezinárodní výstava vojenské techniky a konference 
www.ideaspakistan.com

2.–4. 6. 2015
ISDEF /Tel Aviv, Izrael/
Mezinárodní výstava obrany a vnitřní bezpečnosti
www.isdef.co.il
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„Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“
      Dne 17. března byly v budově Ministerstva vnit-
ra ČR slavnostně oceněny projekty prevence krimi-
nality za rok 2013, které zvítězily v národním kole 
soutěže Evropská cena prevence kriminality (ECPA) 
a v soutěži Nejlepší preventivní projekt krajů, měst 
a obcí daného roku, jež probíhají pod záštitou 
Ministerstva vnitra České republiky.

OCENĚNÉ PROJEKTY
PREVENCE KRIMINALITY ROKU 2013

 ECPA (European Crime Prevention Award) je soutěž, 
která oceňuje nejlepší evropský projekt prevence krimi-
nality na zadané téma vždy za uplynulý rok a každá člen-
ská země může do soutěže vyslat jeden projekt. Poprvé 
byla cena udělena v roce 1997, Česká republika se 
jí účastní od roku 2006. Země předsedající ve druhém 
pololetí daného roku Radě EU pořádá vždy koncem ka-
lendářního roku konferenci o nejlepší praxi, v jejímž rám-
ci tradičně probíhá slavnostní akt předání ceny ECPA. 
Téma roku 2013 znělo „Prevence domácího násilí – mezi-
generační konflikty“ a vítězný projekt ČR za rok 2013 byl 
v prosinci prezentován v litevském Vilniusu.

 České projekty procházejí každoročně dvoukolovou 
národní soutěží a oceněny bývají nejlepší tři. Vítězný pro-
jekt je pak nominován na cenu ECPA. V loňském roce 
uspěly následující projekty:

1. místo - Interdisciplinární přístup k řešení případů 
domácího násilí ve statutárním městě Brně
(nominoval KÚ Jihomoravského kraje) 

 Projekt byl zahájen už v roce 2006 a jeho aktivity 
a cíle jsou vždy sestaveny s ohledem na aktuální problé-
my v oblasti domácího násilí. Jsou zaměřeny na širokou 
veřejnost, pokrývají problematiku komplexně a oslovují 
všechny věkové kategorie. Pozornost zaslouží například 
vytvoření elektronické mapy pomoci osobám ohrože-
ným domácím násilím a její umístění na veřejně přístup-
ném místě prostřednictvím elektronického informační-
ho dotekového panelu a vytvoření preventivních spotů 
k problematice domácího násilí (rozhlas, TV, web, 
LCD monitory ve zdravotnických zařízeních, celorepubli-
ková síť ŠIK).

     V pondělí 17. března 2014 byly v budově 
Ministerstva vnitra v Praze na Letné oceněny 

za účasti předních odborníků v oblasti preven-
ce kriminality nejlepší preventivní projekty 

v rámci národního kola Evropské ceny preven-
ce kriminality ECPA i nejlepší projekt v rámci 

soutěže krajů, měst a obcí. (Foto a text popisku 
Petr Novák, zdroj http://www.policejninoviny-

.cz/oceneni-pro-nejlepsi-projekty-prevence-
kriminality-za-rok-2013-1.html).   

2. místo - Místo činu? Domov!! 
(nominovalo KŘP Moravskoslezského kraje)

 Smysl projektu spočívá jak v informo-
vání laické veřejnosti prostřednictvím medi-
ální kampaně „Místo činu? Domov!!“, 
tak v odborném proškolení a patřičném 
vzdělávání veřejnosti odborné. Pozornost 
je věnována nejen osobám ohroženým 
i po realizaci vykázání, ale i speciálnímu pří-
stupu při práci se zranitelnými svědky (úko-
ny trestního řízení ve speciálních výslecho-
vých místnostech, poskytování poraden-
ství, speciální tiskoviny aj.).

3. místo - Stop kriminalitě!
(nominovalo KŘP hl. m. Prahy)

 Cílem projektu je informování veřej-
nosti o typech a způsobech páchání trestné 
činnosti na seniorech zacílené na podvod-
né chování a na domácí násilí v kontextu 
mezigeneračních konfliktů. Preventivně 
informační oddělení Krajského ředitelství 
policie hl. m. Prahy ve spolupráci se 
Zdravotní pojišťovnou MVČR a Českým roz-
hlasem Regina vytvořilo osm audiospotů, 
které tato veřejnoprávní rozhlasová stanice 
odvysílala. Klíčovou roli v projektu měl tzv. 
tým SENIOR. Kriminalita páchaná na senio-
rech v Praze se za dobu fungování týmu sní-
žila o 50 % a pocit bezpečí seniorů se všeo-
becné zvýšil.

 Tradice soutěže Nejlepší preventivní 
projekt krajů, měst a obcí vznikla před třemi 
lety z iniciativy ředitelky odboru prevence 
kriminality a manažerů na místní úrovni. 
Ne vždy totiž téma vyhlášené pro evrop-
skou soutěž korespondovalo s aktuální situ-
ací v České republice. Domácí soutěž skýtá 
větší prostor k ocenění úspěšných projektů 
a širší výměnu dobré praxe ze všech koutů 
naší republiky. Cena je udělována pouze 
vítěznému projektu.

 Pro rok 2013 bylo vyhlášeno téma 
„Komplexní přístup k prevenci kriminality 
se zaměřením na ohrožené skupiny obyva-
tel“, které je dlouhodobou prioritou v rámci 
Strategie prevence kriminality pro Českou 
republiku na léta 2012 až 2015. 

 Vítězem pro rok 2013 se stal projekt ob-
čanského sdružení Proxima Sociale s ná-
zvem Služby v komunitě (nominoval 
Magistrát hl. m. Prahy). Projekt je založen 
na propojení všech typů služeb (primární 
až terciární prevence) zahrnující všechny 
cílové skupiny z hlediska problematiky 
a věku (od narození až po dospělost). 
Proxima Sociale, o. s., oslavila své 20. výročí 
a od doby vzniku naplňuje svou činností 
cíle sociální a komunitní prevence.

odbor prevence kriminality MV ČR

KALENDÁRIUM
 (jk) V pátek 21. února 2014 se v pro-
storách pražského obchodního centra 
Galerie Harfa uskutečnilo za účasti ex-
pertů v oblasti komerční bezpečnosti 
pracovní setkání u kulatého stolu na té-
ma Bezpečnost v obchodních centrech. 
 Pořádající mezinárodní sdružení ASIS 
International tentokrát připravilo pod zášti-
tou odborného garanta Ing. Zdenka 
Kalvacha k projednání hned několik témat. 
Jak již napovídá název kulatého stolu, klíčo-
vými tématy tentokrát byly bezpečnostní 
hrozby v obchodních centrech z pohledu 
klienta (kazuistika, příklady z praxe), krizové 
situace v obchodních centrech (jak si s nimi 
poradit) a rozbor konkrétního útoku na ob-
chodní centrum v Nairobi.

přijali jsme pozvání…

ZAJÍMAVÝCH AKCÍ
… ke kulatému stolu

 (jk) Dne 11. června 2014 se na střel-
nici ve Vražkově u Roudnice nad Labem 
uskuteční v pořadí již XI. ročník tradiční 
střelecké soutěže O pohár KPKB ČR. 
Propozice soutěže a další nezbytné orga-
nizační pokyny budou členským firmám 
zaslány v dostatečném předstihu.

uspořádáme...

… střeleckou soutěž
O pohár KPKB ČR

 Na snímku vlevo je PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA (Brain Point, v.o.s.), který podstatnou část 
kulatého stolu moderoval. Na snímku vpravo je Ing. Zdeněk Kalvach, odborný garant a předseda ASIS 
International CZ. 

 (jk) Jak jsme již avizovali v minu-
lém čísle našeho časopisu, dne 24. dubna 
2014 se v režii mezinárodní organizace 
ASIS Internacional uskuteční v pražském 
hotelu Dorint Don Giovanni v pořadí již 
10. ročník mezinárodní Konference bez-
pečnostního managementu 2014. 
 Její součástí bude i slavnostní večer 
„FIRST RESPONSE“ s vyhlášením cen v kate-
goriích Bezpečnostní manažer roku 2013, 
B e z p e č n o s t n í  p r o j e k t  r o k u  2 0 1 3 
a Bezpečnostní diplomová práce. 

navštívíme...

… Konferenci bezpečnostního
managementu 2014

 (sh) Šestý ročník mezinárodního veletrhu nej-
novějších trendů v oboru protipožární a zabezpečo-
vací techniky, systémů a služeb – FSDays, pro obory 
FIRE&SECURITY, IT PROTECTION, SAFE TRAFFIC, 
RESCUE PRAGUE a INTELIGENTNÍ BYDLENÍ, se usku-
teční ve dnech 16. – 20. září 2014 v PVA EXPO PRAHA, 
opět souběžně s komplexem stavebních veletrhů 
FOR ARCH 2014.
 „Po dvou úspěšných a mimořádně pozitivně hod-
nocených ročnících, pořádaných souběžně s nejnavště-
vovanějším stavebním veletrhem v ČR, FOR ARCH, je dal-
ší pokračování FSDays v PVA EXPO PRAHA logickým 
a dnes již tradičním krokem,“ řekl Aleš Beneš, ředitel ve-
letrhu FSDays a organizující společnosti  Mascotte, s. r. o. 
FSDays 2014 tak navazuje na prvotní myšlenku a dlouho-
dobou koncepci veletrhu, kterou je zcela ojedinělé obo-
rové propojení bezpečnosti se stavebnictvím, navíc v mo-
derních, kvalitních a velkorysých prostorách největšího 
pražského veletržního areálu, nanejvýš vhodného pro 
prestižní prezentaci nejnovějších bezpečnostních systé-
mů zástupců jednotlivých světových značek.

a dále navštívíme...

… Prague Fire
& Security Days 2014
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„Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“
      Dne 17. března byly v budově Ministerstva vnit-
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soutěže Evropská cena prevence kriminality (ECPA) 
a v soutěži Nejlepší preventivní projekt krajů, měst 
a obcí daného roku, jež probíhají pod záštitou 
Ministerstva vnitra České republiky.

OCENĚNÉ PROJEKTY
PREVENCE KRIMINALITY ROKU 2013
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vytvoření elektronické mapy pomoci osobám ohrože-
ným domácím násilím a její umístění na veřejně přístup-
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soutěže krajů, měst a obcí. (Foto a text popisku 
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ální kampaně „Místo činu? Domov!!“, 
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je věnována nejen osobám ohroženým 
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vítěznému projektu.

 Pro rok 2013 bylo vyhlášeno téma 
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cíle sociální a komunitní prevence.

odbor prevence kriminality MV ČR

KALENDÁRIUM
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humanitární organizace ADRA a odbor prevence kriminality MV ČR
 Je známo, že dobrovolníci pomáhají spolu se složkami integrovaného záchranného systému 
v postižených oblastech a přispívají tak významnou měrou k odstranění škod a ke zmírnění jejich 
následků. Odbor prevence kriminality MV ČR připravil společně s ADROU projekt dobrovolnictví 
při mimořádných událostech a krizových situacích, který dostal název PANEL. Tento projekt je spo-
lečnou koordinační platformou státních příspěvkových a nestátních neziskových organizací 
(NNO), který vystupuje jednotně ve vztahu k veřejné správě a může zastřešovat jejich činnost v pří-
padě mimořádných událostí a krizových situací.

DOBROVOLNICTVÍ
PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

 Posláním PANELU je sdružovat a koor-
dinovat činnost osob a organizací při zlep-
šování připravenosti obyvatelstva na mimo-
řádné události a poskytování pomoci při 
odstraňování jejich následků. Cílem je koor-
dinace činnosti nevládních organizací 
a dobrovolníků, zabezpečení systému 
funkční a efektivní spolupráce osob a orga-
nizací při přípravě na mimořádné události, 
bezprostřední pomoci na místě, a zejména 
při odstraňování následků mimořádných 
událostí.  Nedílnou součástí činnosti 
PANELU je spolupráce se státní správou, 
místní samosprávou a dalšími organizace-
mi a v případech mimořádných událostí po-
skytování psychosociální, zdravotnické 
a humanitární pomoci, krizové intervence, 
duchovní činnosti apod., podle profesního 
zaměření jednotlivých organizací. Úkolem 
PANELU je také příprava propagačních 
a informačních materiálů, tvorba a aktuali-
zace funkční databáze poskytovatelů huma-
nitární a psychosociální pomoci během mi-
mořádné události a bezprostředně po ní. K 
jeho hlavním principům patří otevřenost ke 
všem zájemcům o spolupráci a prohlubová-
ní spolupráce IZS a NNO.

 PANEL zasedá několikrát ročně podle 
potřeby a má svého koordinátora, který 
je jeho zástupcem pro komunikaci se slož-
kami IZS nebo úřady. Koordinátor je zvolen 
na základě vzájemné dohody účastníků. 
Organizace zapojené do PANELU deklarují 
orgánům krizového řízení své schopnosti 
pro zajištění požadovaných činností a slu-
žeb a zavazují se plnit podmínky vyplývající 
z dohody s krajem či HZS kraje o spolupráci 
při přípravě na mimořádné události a jejich 
řešení. Spolupráce PANELU, veřejné správy 
a HZS je podložena písemnou smlouvou. 

Mgr. Nataša Diatková, pracovnice odboru prevence kri-
minality MV ČR, seznámila členy prezidia KPKB ČR s vizí 
a úkoly PANELU při mimořádných událostech a krizo-
vých situacích. 

Josef Koláček, koordinátor humanitární pomoci v ČR 
a projektu KIP týmů občanského sdružení ADRA, vysvět-
lil na jednání prezidia KPKB ČR princip fungování sdíle-
ného informačního prostředí pomocí mobilní aplikace 
„Koordinátor“. 

Možnosti uplatnění členů PANELU

 fyzická pomoc

 materiální pomoc

 psychosociální pomoc

 organizační pomoc

 koordinační pomoc

 pomoc s předáváním informací

 K dalším nezbytným úkolům PANELU 
patří koordinace činnosti nevládních orga-
nizací a dobrovolníků, zabezpečení svěře-
ných úkolů krizového štábu krajů a obcí 
s rozšířenou působností při řešení MU, spo-
lupráce se státní správou, místní samosprá-
vou a dalšími organizacemi. Dále podpora 
vzniku regionálních terénních krizových 
týmů, spolupráce s již existujícími týmy 
s republikovou a místní působností (krizo-
vými intervenčními týmy, psychosociálními 
intervenčními týmy), zabezpečení systému 
funkční a efektivní spolupráce osob a orga-
nizací začleněných v PANELU nejen při pří-
pravě na mimořádné události, ale i při od-
straňování jejich následků, koordinace sdí-
leného informačního (elektronického) pro-
středí o pohybu a zapojení organizací při 
řešení mimořádných událostí. Nedílnou 
součástí projektu je také podpora finanč-
ních a materiálních sbírek ve prospěch zasa-
žených území. 

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

XI. REPREZENTAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ PLES

Moravy, Slezska a Čech
 (jk, foto P. Žák) Komora podniků ko-
merční bezpečnosti brněnského regionu 
uspořádala dne 22. února 2014 v prosto-
rách společenského centra Sýpka v areá-
lu bývalého Panského dvora v městské 
části Brno – Medlánky v pořadí již 
XI. REPREZENTAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
PLES Moravy, Slezska a Čech. Petr Sehnal 
se svým týmem připravil pestrý kulturní 
a společenský program, v němž účinko-
vali moderátor & DJs Jindra Eliáš, 
DJs SILENT. V programu dále vystoupil 
soubor irských tanců Nír Ná Lá a iluzio-
nisté Duo Fernando. Nechyběla bohatá 
tombola, kvalitní občerstvení a nám ne-
zbývá, než se těšit na další ročník této tra-
diční a v oblasti komerční bezpečnosti 
ojedinělé společenské akce.  
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z dohody s krajem či HZS kraje o spolupráci 
při přípravě na mimořádné události a jejich 
řešení. Spolupráce PANELU, veřejné správy 
a HZS je podložena písemnou smlouvou. 

Mgr. Nataša Diatková, pracovnice odboru prevence kri-
minality MV ČR, seznámila členy prezidia KPKB ČR s vizí 
a úkoly PANELU při mimořádných událostech a krizo-
vých situacích. 

Josef Koláček, koordinátor humanitární pomoci v ČR 
a projektu KIP týmů občanského sdružení ADRA, vysvět-
lil na jednání prezidia KPKB ČR princip fungování sdíle-
ného informačního prostředí pomocí mobilní aplikace 
„Koordinátor“. 

Možnosti uplatnění členů PANELU

 fyzická pomoc

 materiální pomoc

 psychosociální pomoc

 organizační pomoc

 koordinační pomoc

 pomoc s předáváním informací

 K dalším nezbytným úkolům PANELU 
patří koordinace činnosti nevládních orga-
nizací a dobrovolníků, zabezpečení svěře-
ných úkolů krizového štábu krajů a obcí 
s rozšířenou působností při řešení MU, spo-
lupráce se státní správou, místní samosprá-
vou a dalšími organizacemi. Dále podpora 
vzniku regionálních terénních krizových 
týmů, spolupráce s již existujícími týmy 
s republikovou a místní působností (krizo-
vými intervenčními týmy, psychosociálními 
intervenčními týmy), zabezpečení systému 
funkční a efektivní spolupráce osob a orga-
nizací začleněných v PANELU nejen při pří-
pravě na mimořádné události, ale i při od-
straňování jejich následků, koordinace sdí-
leného informačního (elektronického) pro-
středí o pohybu a zapojení organizací při 
řešení mimořádných událostí. Nedílnou 
součástí projektu je také podpora finanč-
ních a materiálních sbírek ve prospěch zasa-
žených území. 

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

XI. REPREZENTAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ PLES

Moravy, Slezska a Čech
 (jk, foto P. Žák) Komora podniků ko-
merční bezpečnosti brněnského regionu 
uspořádala dne 22. února 2014 v prosto-
rách společenského centra Sýpka v areá-
lu bývalého Panského dvora v městské 
části Brno – Medlánky v pořadí již 
XI. REPREZENTAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
PLES Moravy, Slezska a Čech. Petr Sehnal 
se svým týmem připravil pestrý kulturní 
a společenský program, v němž účinko-
vali moderátor & DJs Jindra Eliáš, 
DJs SILENT. V programu dále vystoupil 
soubor irských tanců Nír Ná Lá a iluzio-
nisté Duo Fernando. Nechyběla bohatá 
tombola, kvalitní občerstvení a nám ne-
zbývá, než se těšit na další ročník této tra-
diční a v oblasti komerční bezpečnosti 
ojedinělé společenské akce.  



číslo 1/2014PROFESNÍ
A ETICKÝ ŘÁD
Tento profesní a etický řád je výrazem živnostenské praxe a podnika-
telské kvality členů Komory podniků komerční bezpečnosti ČR (dále 
jen Komora). Řád stanovuje zásady chování a jednání členů Komory 
vyplývající z jejich členství. Členové Komory se dobrovolně zavazují 
tímto řádem řídit a činí tak v souladu se svými i obecnými zájmy, 
ku prospěchu Komory a k rozvoji a kultivaci profesního oboru.

 dodržují zákony, dobré mravy v podnikání a zdrží se veškerého jednání, 
které by bylo v rozporu se zásadami hospodářské soutěže;

 usilují o trvalou kultivaci profesního oboru a vytvoření standardů 
a kvalifikačních předpokladů pro výkon činností;

 poskytují své služby s vysokou profesionalitou, komplexností 
a spolehlivostí a za spravedlivou cenu; cílem jejich služeb je spokojenost 
zákazníka, spolehlivá ochrana jeho majetku, osob a oprávněných zájmů, 
vytváření seriozních obchodních vztahů a posilování dobré pověsti 
bezpečnostního průmyslu; 

 spolupracují se státními orgány, organizacemi a s místní správou, 
zejména v oblasti zajišťování bezpečnosti a prevence kriminality; 

 podle svých zájmů a možností se zapojují do činnosti 
místních podnikatelských komunit; 

 respektují zákonná práva zaměstnanců a vytvářejí podmínky 
pro jejich profesní a odborný růst a etickou stránku práce; 

 plní úkoly vyplývající členům z programového zaměření a plánu činnosti 
Komory, účastní se aktivně komorového života, na žádost orgánů 
Komory a ve svém zájmu podporují aktivity vyvíjené Komorou;

 posilují obecné povědomí o Komoře a její činnosti, přispívají 
k její propagaci a zdrží se veškerého jednání, které by vedlo 
k poškození Komory a jejích členů.

 

Za Komoru podniků komerční bezpečnosti ČR
Bc. Miroslav Kovaříček, prezident

Členové Komory:
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