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Vážení čtenáři,
vážení členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR,
jsme velice rádi, že po delší odmlce se
Vám dostává do rukou další číslo
našeho oborového časopisu
Bezpečnost s profesionály.
Život přináší řadu problémů a také
změn, někdy bohužel i velmi nemilých. Většina z Vás ví, že hlavním
tvůrcem našeho časopisu byl skromný
a pracovitý člověk, šéfredaktor a přítel
Jaromír Kyncl, který loni na podzim
náhle zemřel.
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Zpravodajství

Učinili jsme tedy veškeré možné kroky,
aby časopis opět vyšel – pod novým
vedením a s velkou podporou redakční rady. Nyní si Vám s potěšením
dovolujeme předložit jeho další číslo,
které přináší mnoho zajímavých informací nejen z oblasti bezpečnostního
průmyslu, ale i články na jiná odborná
a společensky zajímavá témata.
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Navrhovaná směrnice EU

Aktivní zálohy

Jaromír tímto časopisem žil a byl
nejenom zkušeným redaktorem,
ale i autorem mnoha odborných
článků z oblasti problematiky bezpečnosti. Náš časopis byl po celou dobu
jeho existence vnímán velmi pozitivně,
jak zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb, a to nejen z řad
našich členů, tak jejich managementem a v neposlední řadě i zástupci
klientů a státní správy. Proto by byla
nepochybně velká škoda jeho vydávání zastavit, i když Jaromírovy zkušenosti nám velice chybí.

Jsme přesvědčeni, že i Vy, čtenáři,
nám můžete pomoci jako přispěvatelé
a odborníci svými příspěvky a články,
abychom nastolený trend a kvalitu
časopisu Bezpečnost s profesionály
udrželi a mohli Vám a všem ostatním
přinášet jeho prostřednictvím opět
mnoho odborných rad pro nelehké
podnikání v bezpečnostním průmyslu.
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Vzpomínka na našeho kolegu

Regulace zbraní

Říká se, že „nikdo není nenahraditelný“, ale v tomto případě to až tak
neplatí. Členové prezidia naší Komory,
potažmo redakční rada, byli postaveni
před velmi těžký úkol – pokračovat
v jeho vydávání a přitom zachovat
vysokou úroveň, kterou Jaromír
nastavil.
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Systém LPR
Automatické rozpoznávání vozidel
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Členové Komory podniků
komerční bezpečnosti ČR
HIGH SECURITY PRODUCTS, a. s.

SIMACEK FACILITY CZ spol. s r. o.

CBA corporation, a. s.

Pod stárkou 378/3
140 00 Praha 4
www.h-s-p.cz

Trnkova 34
628 00 Brno
www.simacek.cz

Trnkova 2881/156
628 00 Brno
www.cbacorp.cz

TRIVIS – Centrum vzdělávání,s.r.o.

Europatron s. r. o.

Torex Security, s. r. o.

Na terase 355/8
182 00 Praha 8
www.trivis.cz

Poděbradská 186
196 00 Praha 9
www.europatron.eu

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

P.DUSSMANN spol. s r.o

ABAS IPS Management s. r. o.

AB Facility, a. s.

Žitná 1578/52
120 00 Praha 2
www.dussmann.cz

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

AVIATICA, U Trezorky 921/2,
CZ 158 00 Praha 5 - Jinonice
www.abfacility.com

ELSERVIS - Ivo Kolář

MARTIN TVRDÝ

ISS Facility Services s. r. o.

Dědinská 898/15
161 00 Praha 6

Veletržní 825/65
170 00 Praha 7

Antala Staška 38/510
140 00 Praha 4
www.cz.issworld.com

Fenix International s. r. o.

ANIM plus – RS, s. r. o.

ARES GROUP s.r.o.

Lidická 667
258 13 Vlašim
www.fenix-international.cz

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

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

CENTURION loss prevention a. s.

PRIMM bezpečnostní služba s. r. o.

National Facility Services s.r.o.

Kundratka 17/1944
180 82 Praha 8
www.centurionlp.cz

Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
www.primm.cz

Letenské náměstí 157/4
170 00 Praha 7 - Bubebeč
www.nfservice.eu

Pro Bank Security, a. s.

SWBC – service, a. s.

IVKO SECURITY, s. r. o.

Václavské nám. 21
110 00 Praha 1
www.probank.cz

Tovačovského 2/92
130 00 Praha 3

Velflíkova 1428/4
160 00 Praha 6

REI s. r. o.

SCHWARZ s. r. o.

RAM SECURITY s. r. o.

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

Mariánská 355
261 00 Příbram
www.schwarzpb.com

Na Výhledu 139
250 66 Zdiby
www.security-cz.eu

RTH Security, s.r.o.

V.I.P. Security AGENCY s. r. o.

APEurope s. r. o.

Jaurisova 4
140 00 Praha 4
www.okoprahy.wa.cz

Sokolovská 49/5
186 00 Praha 8
www.vipsecurityagency.cz

Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
www.apeurope.cz

Česká ochranná služba, a. s.

Wakkenhat Fin Security s. r. o. koncern

ČECHYMEN a.s.

Velká 2984/23
702 00 Ostrava
www.coska.cz

Komárkova 1204/23,
148 00 Praha 4
www.wakkenhat.cz

Potoční 503/3
717 00 Ostrava–Bartovice
www.cechymen.cz

Agentura Pancéř, s. r. o.

HENIG – security servis, s.r.o.

INDUS, spol. s r.o.

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

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

U Hostivařského nádraží 556/12
102 00 Praha 10 – Hostivař
www.indus-czech.cz

PROCUSYS a.s.
Pod Kotlářkou 151/3
Praha 5, 15000
www.procusys.cz

www.kpkbcr.cz
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KORUPCE

a) soudce,
b) státní zástupce,
c) prezident České republiky, poslanec
nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky
nebo jiná osoba zastávající funkci
v jiném orgánu veřejné moci,

Je v naší společnosti již normou?

d) člen zastupitelstva nebo odpovědný
úředník územní samosprávy, orgánu
státní správy nebo jiného orgánu
veřejné moci,

Korupce - v dnešní době tak často skloňované
slovo. Znáte to… Ale u většiny z Vás je to snad
ještě v poloze: „Všichni o ní mluví, ale nikdo
ji neviděl...“ A kdo ano, kdo měl tu možnost se
s ní setkat, zanechala v něm navěky hořkou pachuť
zklamání a ztrátu iluzí o spravedlivém světě.

e) příslušník ozbrojených sil nebo
bezpečnostního sboru nebo strážník
obecní policie,
f) soudní exekutor při výkonu exekuční
činnosti a při činnostech vykonáva-

popřípadě obdobného mezinárodního
soudního orgánu, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených
v § 145, odst. 1, písm. a), zákona
o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních.
Velkou chybou je přístup většiny z nás
– strach a obavy z následků poukázání
na korupční jednání. Často je slyšet
argument: jsou to přece jen státní
nebo obecní peníze, nejsou to moje
peníze…
Ale to jsou přece peníze nás všech!
Proč si je má neoprávněně přivlastňovat a přidělovat hrstka „vyvolených“,
která využívá neexistence právního
rámce práv a povinností úředníků,
neexistence osobní odpovědnosti,
zcela neﬂexibilní vnitřní struktury
zaměstnanosti a personální nestability
ve státní a veřejné správě?
Pokud nechcete být k těmto věcem
lhostejní, můžete se obrátit o radu
třeba na občanské sdružení Oživení,
které poskytuje anonymní webové
rozhraní pro oznamovatele korupce.

Proč si je má
neoprávněně
přivlastňovat
a přidělovat
hrstka
„vyvolených“?

http://www.bezkorupce.cz/
oznamtekorupci/#oznameni

Dovolím si použít
slova známého
ﬁlozofa:
„Dvě věci naplňují mysl vždy novým
a rostoucím úžasem a úctou, čím
častěji a více o nich člověk rozjímá:
hvězdné nebe nade mnou a mravní
zákon ve mně.“ (Immanuel Kant ,
Kritika praktického rozumu, Závěr,
AA V.161)
Mravní zákon a morálka – to je to,
co Ti, kdož korupci podlehli a stala se
pro ně vzorcem chování, již dávno
nemají anebo nikdy neměli.

Co to vlastně korupce je ?
Latinský výraz „corruptus“ znamená
zkažený, mravně zvrácený, přeneseně
podplacený.
Korupci lze chápat jako patologické
chování, porušující normy společnosti
za účelem získání neoprávněné výhody na úkor ostatních. Tato výhoda
nemusí znamenat jen ﬁnanční prospěch, ale může se jednat o únik výhodných informací, protěžování známých
/klientelismus/, zvýhodňování příbuzných /nepotismus/ apod.

Jak korupci deﬁnuje náš právní řád?
Pojem „Korupce“ není v trestním
zákoně České republiky deﬁnován
jako samostatný trestný čin – na rozdíl
např. od Slovenska.
V Českém právním řádu korupci
postihuje několik paragrafů a to jako

trestný čin „úplatkářství“. (trestní
zákoník, Hlava X,část 2)
Jedná se o skutkové podstaty trestných činů přijetí úplatku podle § 331,
podplacení podle § 332 a nepřímé
úplatkářství podle § 333.
Podle § 334 TZ se úplatkem rozumí
neoprávněná výhoda spočívající
v přímém majetkovém obohacení
nebo jiném zvýhodnění, které se
dostává nebo má dostat uplácené
osobě nebo s jejím souhlasem jiné
osobě.
Dalším paragrafem, který souvisí
s korupcí, je § 329, tj. zneužití pravomoci úřední osoby. Úřední osoba,
která v úmyslu způsobit jinému škodu
nebo jinou závažnou újmu anebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu
předpisu,
b) překročí svou pravomoc,
c) nesplní povinnost vyplývající
z její pravomoci,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro
jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo
domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem vážnou
poruchu v činnosti orgánu státní
správy, územní samosprávy, soudu
nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) způsobí-li takovým činem vážnou
poruchu v činnosti právnické nebo
fyzické osoby, která je podnikatelem,
e) spáchá-li takový čin zneužívaje
bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti,
f) způsobí-li takovým činem značnou
škodu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku
bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci
1 sobě nebo jinému prospěch velkého
rozsahu,
b) způsobí-li takovým činem škodu
velkého rozsahu.

bude potrestána odnětím svobody
na jeden rok až pět let nebo zákazem
činnosti.

(4) Příprava je trestná.

(2) Odnětím svobody na tři léta
až deset let bude pachatel potrestán,

Kdo je ve smyslu trestního zákona
úřední osobou?

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci
1 sobě nebo jinému značný prospěch,

Úřední osobou je:

ných z pověření soudu nebo státního
zástupce,
g) notář při provádění úkonů v řízení
o dědictví jako soudní komisař,
h) ﬁnanční arbitr a jeho zástupce,
i) fyzická osoba, která byla ustanovena
lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou
stráží nebo rybářskou stráží, pokud
plní úkoly státu nebo společnosti
a používá při tom svěřené pravomoci
pro plnění těchto úkolů.
(2) K trestní odpovědnosti a ochraně
úřední osoby se podle jednotlivých
ustanovení trestního zákona vyžaduje,
aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností.
(3) Úřední osoba cizího státu nebo
mezinárodní organizace se za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2
považuje za úřední osobu podle
trestního zákona, pokud tak stanoví
mezinárodní smlouva nebo pokud se
souhlasem orgánů České republiky
působí na jejím území; tento souhlas
se nevyžaduje, jde-li o úřední osobu
mezinárodního trestního soudu,
mezinárodního trestního tribunálu,

Často je slyšet argument:
jsou to přece jen státní
nebo obecní peníze,
nejsou to moje peníze…
Jak můžeme indikovat korupční jednání osob?
§ Nákladný způsob života neodpovídající oﬁciálním
příjmům / nadstandardní způsob života, vysoké investice,
obchodní transakce vymykající se legálnímu příjmu.
§ Uplatňování různých výhod při nákupech

v síti vytipovaných obchodů a organizací.
§ Neobvyklé nabídky bezplatných služeb a výhod.
§ Přednostní zajištění věci, přijetí ke studiu, aniž by byly splněny základní

předpoklady, přednostní obstarání věci obecného zájmu na úřadech apod.
§ Poskytování drahých reklamních dárků.
§ Velkorysé sponzorské dary.
§ Zásadní změna stylu života.
§ Soukromá neoﬁciální jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami.
§ Sporná rozhodnutí státního orgánu zvýhodňující jednu ze stran atd.
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Ceny za služby
ostrahy jsou
dlouhodobě
silně
deformované

Již delší dobu dostává prezidium Komory od členů dotazy
na určení spravedlivé ceny za poskytované služby. Je to zcela
pochopitelné. Ceny za služby ostrahy jsou dlouhodobě silně
deformované, a to jak pochopitelnou snahou klientů získat
tyto služby levně, tak zejména snahou některých poskytovatelů služeb prosadit se na trhu za cenu, která neodpovídá požadavkům na rozsah a kvalitu služeb a v některých případech
svědčí o neplnění závazků vůči státu a svým zaměstnancům.
V souvislosti s tím je možno zmínit dlouhodobé úsilí prezidia
Komory o nápravu. Toto úsilí je spojeno s diskuzí o navrhovaném zákonu o soukromé bezpečnostní činnosti. Členové
prezidia vyvíjejí úsilí o pochopení tohoto negativního stavu
u příslušných ministrů a jejich náměstků, poslanců Parlamentu
ČR a dalších osob. Jsme přesvědčeni, že tato snaha má určité
pozitivní výsledky.
Dle našeho názoru nelze stanovit spravedlivou cenu tak,
jak se všeobecně očekává, tedy konkrétní hodinovou částkou.

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při výpočtu je třeba vycházet
z rozsahu prací a zařadit každého
pracovníka do správné skupiny prací
viz Příloha k nařízení vlády č. 567/2006
Sb., skupiny prací pro účely stanovení
nejnižší úrovně zaručené mzdy. I když
příloha není zcela vyčerpávající, nalezneme potřebnou odpověď v části
Ostatní společné pracovní činnosti.
Současně je nutno upravit (zvýšit)
minimální hodinovou sazbu s přihlédnutím k jiné délce pracovní doby
(např. 37,5 hodiny v týdnu).
Do nákladů na mzdu je třeba dále
zahrnout zákonné příplatky ke mzdě

Spravedlivá
cena
spravedlivé ceny
za poskytované
služby

Tento článek prezentuje názor prezidia Komory
podniků komerční bezpečnosti, z. s. (Komora)
na spravedlivou cenu a způsob jejího prosazování
na trhu při současném plném respektování zásad
hospodářské soutěže. Je současně reakcí
na dlouhodobý stav na bezpečnostním trhu
a odpovědí na otázky členů Komory.

Nelze ji určit proto, že cena je ovlivněna celou řadou faktorů.
Dle zkušeností členů Komory se podíl přímé práce, a tedy
nákladů na mzdy promítá do celkové ceny v širokém rozsahu
od 60 do 85 %. Tento rozptyl je dán vnitřními ekonomickými
podmínkami, způsobem hospodaření a dalšími skutečnostmi
zcela charakteristickými pro každou hospodářskou jednotku.
Cenu v každém případě ovlivňují požadavky klienta na rozsah
a způsob výkonu služeb.
V poslední době se v odborném tisku, v různých prohlášeních
a na profesních setkáních proklamuje určitá odpovídající cena.
Vzhledem k dříve uvedeným skutečnostem je však nutno říci,
že proklamovaná cena je sice žádoucí, avšak silně diskutabilní.
Současně je proklamace takové ceny napadnutelná z hlediska
volné tvorby cen.
Jaká je tedy odpověď na otázku spravedlivé ceny? Zcela
nezpochybnitelnou a nenapadnutelnou je argumentace
vyplývající ze zákonů a vyhlášek. Takovou jednoduchou cestou lze stanovit určitou signální cenovou hranici. Pokud se
cena blíží, nebo dokonce je pod touto signální hranicí,
je možno konstatovat, že dodavatel služeb, který takovou
cenu nabízí, neplní své závazky vůči státu a svým zaměstnancům, nebo naopak zákazník, který takovou cenu požaduje,
nejedná v souladu s právními normami.
Tuto hranici je možno stanovit na základě aktuálního Nařízení
vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním

V souladu se zákonem č. 589/1992
Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, je zaměstnavatel
povinen odvádět za zaměstnance
nemocenské pojištění a pojistné
na důchodové pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti.
Sazby pojistného činí u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu.
V souladu se zákonem č. 592/1992
Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, je zaměstnavatel povinen odvádět
za zaměstnance pojistné na veřejné
zdravotní pojištění ve výši 13,5 %,
z vyměřovacího základu, z toho část
za zaměstnance, to je 9 %.
Kalkulačně je možno stanovit celkovou
výši zákonných odvodů na 34 %
základu. Takto vypočtená hodnota
je hodnotou signální. Podle uvedené
tabulky je možno mluvit o hodnotách
okolo 95 Kč za 1 hodinu práce
v 1. skupině prací.

podaření a zahrnuje náklady na přípravu a výcvik, náklady na výzbroj
a výstroj a bezpečnostní technologie,
na výši pojištění rizik, způsobu řízení
a kontroly, vlastnictví různých certiﬁkací, co a jak se poskytuje zaměstnancům, co je s nimi sjednáno a co vše
je poskytováno v rámci ceny klientům.
Právě tato částka významným způsobem ovlivní výslednou cenu na trhu.
Proto ji nelze jednoznačně určit
a tím i zveřejnit.
Je třeba říci, že výše uvedená signální
částka může být zcela odlišná
a přitom správná, pokud je dodavatel
služeb ostrahy zaměstnavatelem
zaměstnávajícím více než 50 % osob
se ZP dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti. Pak je možno tuto
metodiku výpočtu rovněž použít.

správný, neboť příspěvek je určen
k jiným účelům, zejména pro vytvoření
vhodných pracovních podmínek pro
osoby se ZP a kompenzaci zaměstnavatele v souvislosti s těmito skutečnostmi. K cenovému zvýhodnění
těchto zaměstnavatelů ve veřejných
zakázkách slouží ustanovení § 101
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, a ne uvedená praxe.
Vážení čtenáři, jsme si vědomi toho,
že tento článek není a z uvedených
důvodů nemůže být zcela vyčerpávající. Věříme však, že Vám poskytl námět
na zamyšlení, jak argumentovat klientům při vyjednávání o ceně. Je naším
zájmem poskytovat kvalitní služby
a současně být dobrým hospodářem.

Dosažená signální hodnota bude jiná.
Mnoho společností používá státní
příspěvek a slevy na dani v této souvislosti ke snížení nabídkové ceny při
výběrových řízeních. Tento postup
je však podle mínění MPSV ČR ne-

Poznámka

výchozí údaje

přepočtené
hodnoty 40

přepočtené
hodnoty 37,5

Prezidium KPKB ČR

minimální
mzda

minimální
mzda (§ 4)

58,70

62,60

58,70
62,60

náhrada
mzdy
za svátek

příplatek
za noční
práci

příplatek
za práci
v sobotu
a neděli

náhrada
mzdy
v době
dovolené

celkem

58,70/
62,60

5,90/
6,30

5,90/
6,30

58,70/
62,60

nelze
sečíst

0,35*

6,20*

3,40*

4,50*

73,15*

0,40*

6,70*

3,60*

4,80*

78,10*

Příklad určení
výchozích
ukazatelů
spravedlivé ceny

*) hodnoty jsou
vypočítány
na základě metody
prezidia; u různých
dodavatelů služeb
se mohou zásadně lišit

Dle našeho
názoru nelze
stanovit
spravedlivou
cenu tak, jak se
všeobecně
očekává,
tedy konkrétní
hodinovou
částkou.

K této hodnotě je třeba připočítat
všechny ostatní náklady, započitatelná
rizika a přiměřený zisk. Jejich výše
závisí na již zmíněném způsobu hos-
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Kriminalistika
jako vědní obor

§ objasňuje zákonitosti vzniku, trvání

Kriminalistika je relativně mladá samostatná vědecká
disciplína vysoce interdisciplinární povahy. Rozvíjí se
a plní svou společenskou funkci na základě toho,
že přebírá a aplikuje poznatky jiných vědních oborů:
společenských (např. psychologie), přírodních
(např. fyziky, chemie, biologie) a technických
(např. nauky o materiálech).

a zániku stop a zákonitosti jejich
vyhledávání, zajišťování a zkoumání,
§ a na základě poznání těchto zákoni-

tostí vypracovává – podle potřeb
trestního zákona a trestního řádu –
metody, postupy a prostředky pro
úspěšné odhalování, vyšetřování
a předcházení trestné činnosti.

Předmět kriminalistiky
„Kriminalistika je samostatný vědní
obor sloužící ochraně občanů a státu
před trestnými činy tím, že objasňuje
zákonitosti vzniku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop
a jiných kriminalisticky relevantních
skutečností a tím, že vypracovává
podle potřeb trestního zákona
a trestního řádu metody, postupy,
prostředky a operace v zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování
a předcházení trestné činnosti.“
(M. Vichlenda, 2003).
Mezi osobnosti, jež se nejvíce zasloužily o rozvoj kriminalistiky, lze zařadit
především tyto: Hans Gross (18471915), Alphons Bertillon (1853-1914),
Francis Galton (1858-1911), Robert
Heindl (1883-1958).

Hraniční vědní obory,
k nimž má kriminalistika nejblíže
§ Kriminologie, která zkoumá přede-

vším stav, dynamiku a příčiny kriminality, osobnost pachatele a prevenci
kriminality.

§ Viktimologie (nauka o oběti trestné-

ho činu), která je považována
za odvětví kriminologie.
§ Trestní právo hmotné a procesní.

Kriminalistika musí respektovat
trestně-právní a trestně-procesní
předpisy. S tímto právním odvětvím
má kriminalistika analogickou společenskou funkci (chránit společnost
před trestnou činností), ale plní ji
jinými metodami a prostředky.
Trestní právo hmotné a procesní
využívá právně normativní postupy,
kdežto kriminalistika postupy technické, taktické, metodické a organizační.
§ Policejní právo (jako součást správní-

ho práva) upravuje postupy policie
před zahájením trestního stíhání
a operativně pátrací činnost.
§ Forenzní disciplíny, jako jsou soudní

lékařství, psychiatrie, psychologie,
sexuologie, chemie, inženýrství.

Pojem kriminalistiky
Kriminalistiku lze deﬁnovat takto:
Kriminalistika je samostatný vědní
obor, který slouží ochraně občanů
a státu před trestnou činností tím, že:

a) zákonitosti vzniku, trvání a zániku
stop a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných
činech,
b) zákonitosti vyhledávání, zajišťování,
zkoumání a využívání stop a jiných
kriminalisticky relevantních informací
o spáchaných trestných činech.
Klíčovým pojmem kriminalistiky
je stopa, neboť je zdrojem informací
o spáchaném trestném činu nebo jiné
kriminalisticky relevantní události,
a tedy i východiskem pro jejich poznání, tj. objasnění a vyšetření.

procesní úkony a opatřují se důkazy.
Prevence je v nejužším smyslu slova
předcházení kriminalitě.
Společenská funkce kriminalistiky
Kriminalistika jako vědní disciplína
přispívá k potírání kriminality především tím, že vypracovává pro policii,
justici a znalce efektivní metody,
prostředky a postupy odhalování,
vyšetřování i předcházení trestné
činnosti.
Kriminalistická charakteristika
trestného činu
Kriminalistická charakteristika trestného činu je popisem kriminalisticky
významných vlastností trestného činu,
které nejvíce ovlivňují proces tvorby
stop i proces poznání trestného činu.

Kriminalistická charakteristika trestného činu obsahuje tyto prvky:
§ způsob spáchání trestného činu

(modus operandi)
§ kriminální situace
§ osobnostní rysy pachatele
§ osobnostní rysy oběti trestného činu
§ motiv činu

Kriminalistická charakteristika trestného činu má význam především pro
vypracování metodik vyšetřování
jednotlivých druhů trestných činů.

Důležitá klíčová slova kriminalistiky
Kriminalita neboli zločinnost je souhrn spáchaných trestných činů
ve společnosti za určitý časový úsek.
Odhalování je zjišťování skryté
(latentní), organizované a utajované
trestné činnosti.
Objasňování je zjišťování podstatných
skutečností týkajících se prověřované
události, především je-li událost trestným činem a jakým, jaký je motiv
a doba činu, kdo je jeho pachatelem.
Cílem objasňování je zodpovědět
sedm základních kriminalistických
otázek (kdo, co, kde, kdy, jak, čím,
proč).
Vyšetřování je postup podle trestního
řádu. Poznatky zjištěné při objasňování se zprocesňují, tj. provádějí se

Kriminalistické učení o stopách
Kriminalistika chápe událost trestného
činu jako jeden z materiálních jevů
objektivní reality, který spočívá zpravidla ve vzájemném působení dvou
systémů: na jedné straně pachatele
a jím použitých prostředků a na druhé
straně místa činu a na něm se nacházejících předmětů útoků.
Projevem (výsledkem) tohoto vzájemného působení jsou změny v materiálním prostředí i ve vědomí lidí, které
nazýváme kriminalistickými stopami,
protože:
§ příčinně, místně a časově souvisejí

s vyšetřovanou událostí,

Pojem a význam
kriminalistických stop
Kriminalistická stopa je změna v materiálním prostředí nebo ve vědomí
člověka, která:
§ příčinně, místně a časově souvisí

s vyšetřovanou událostí,
§ obsahuje kriminalisticky nebo trest-

ně-právně relevantní informaci,
§ je zjistitelná a využitelná dostupnými

kriminalistickými (přírodovědnými,
technickými, taktickými) metodami,
prostředky a postupy.
Význam kriminalistických stop spočívá
v tom, že na základě informací obsažených ve stopách lze objasnit vyšetřovanou událost, zjistit pachatele,
prokázat mu vinu a spravedlivě ho
potrestat. S kriminalistickými stopami
proto pracují nejen policejní orgány,
vyšetřovatelé a znalci, ale i státní
zástupci a soudy.

Dělení materiálních kriminalistických stop
Kriminalistické materiální stopy dělíme
podle informačního obsahu stop
s přihlédnutím k mechanismu jejich
vzniku následovně:

Stopy s informací o vnějších vlastnostech odráženého objektu:
§ statické (vznikají kontaktem bez

posuvu): plošné (navrstvení – otisk,
odvrstvení – odtisk, periferní –
obrys), objemové – vtisky
§ dynamické: plošné (navrstvení,

odvrstvení), objemové – rýhy, sešinutí, zhmoždění

kriminalistická fotograﬁe
§ identiﬁkace podle počítačového

portrétu
§ daktyloskopie – nauka o obrazcích

papilárních linií na vnitřní straně
článků prstů, na dlaních, prstech
nohou a chodidlech; kriminalistická
daktyloskopie se zabývá identiﬁkací
osob podle papilárních linií
§ identiﬁkace osob podle ručního

písma
§ kriminalistická biologie a antropolo-

gie – zabývá se vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním biologických
stop a jiných materiálů lidského,
zvířecího a rostlinného původu
§ audioexpertiza (fonoskopie) – zabý-

vá se identiﬁkací osob podle hlasu
a možnostmi identiﬁkace věcí
(strojů) podle zvuků
§ odorologie – zabývá se zkoumáním

a identiﬁkací osob a věcí podle
pachu
§ trasologie – zabývá se vyhledáváním,

zajišťováním a zkoumáním těch stop
osob, zvířat a věcí, které nejsou
přednostně zahrnuty do jiných
druhů stop a identiﬁkací osob,
zvířat a věcí podle nich

Metody identiﬁkace věcí
§ mechanoskopie – zabývá se zkou-

máním nástrojů, stop vytvořených
nástroji, mechanismem jejich vzniku,
identiﬁkací nástrojů i zkoumáním
zámků, plomb a pečetí.
§ kriminalistická balistika
§ kriminalistická pyrotechnika

Diagnostické metody
Stopy s informací o funkčních
a pohybových vlastnostech
odráženého objektu:
§ stopy chůze, běhu
§ stopy rukopisu a písemného projevu
§ stopy hlasu a řeči

§ kriminalistická graﬁcká diagnostika
§ kriminalistické zkoumání vad kovo-

vých a nekovových materiálů
§ kriminalistická chemie
§ mikrostopy

§ stopy jiných funkčních a dynamic-

kých vlastností a návyků (např.
návyků chování na místě činu)

§ obsahují kriminalisticky a trestně-

právně relevantní informace o skutkových okolnostech události.
Základním členěním kriminalistických
stop je tedy rozlišení na stopy materiální a paměťové.
Kriminalistické hmotné i paměťové
stopy vznikají zákonitě, podle své
povahy se uchovávají delší dobu
a zanikají z různých důvodů.

Stopy obsahující jinou informaci
§ stopy se sdruženou informací

o vnějších a vnitřních vlastnostech
objektu (části mechanicky rozděleného celku)
§ stopy prostorové (změna polohy

předmětu)
§ stopy účetní, počítačové apod.

O autorovi
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Metody identiﬁkace osob
§ portrétní identiﬁkace – popis úřední

a laický
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Díl 2. – Spojené státy americké

Soukromé bezpečnostní služby
v kontextu demografických trendů
Role soukromých bezpečnostních služeb a policejní
práce pohledem na výsledky několika studií
provedených v nedávné době v USA. Ne vždy se
zjištění dají aplikovat v domácím prostředí,
mohou však poskytnout určitou reﬂexi.

Oldřich
Krulík

Kancelář pro justiční statistiku (Bureau of Justice Statistics,
BJS), součást Ministerstva spravedlnosti Spojených států
amerických, publikovala roku 2010 zjištění týkající se tématu
role soukromých bezpečnostních služeb ve společnosti (National Private Security Survey, NPSS). Studie se týká trendů
v sektoru a role „soukromých bezpečnostních sil“ při prevenci
kriminality. V první řadě byly identiﬁkovány tři stěžejní oblasti,
kde se soukromé bezpečnostní agentury mohou v současnosti realizovat:

Ochrana kritické infrastruktury

„V roce 1950 bylo
město Kalamazoo
(Michigan) údajně
první obcí v zemi,
která najala zaměstnance
soukromé bezpečnostní
agentury jako
pomocníka šerifa.“

Ve Spojených státech je většina kritické infrastruktury vlastněna a provozována soukromníky. Ostraha infrastrukturních
prvků představovala v roce 2004 práci pro přibližně 50 000
pracovníků soukromých bezpečnostních agentur. Některá
zařízení, jako například chemické závody, jsou potenciálními
místy teroristických aktivit (sabotáž, špionáž).
Nejvýznamnějšími zákazníky jsou elektro-energetické společnosti. Bezpečnostní agentury jsou využívány k ochraně nákladu, prostředků hromadné dopravy nebo letišť (kontrola
cestujících a zavazadel – kde však došlo po několika selháních
k „deprivatizaci“ a využití federálního přísežného personálu).
Příkladem využití „vlastní“ soukromé agentury může být
železniční dopravce AmTrak. Ten vytvořil svůj „Police
Department“, čítající 300 osob, které se pohybují ve vlacích
na severovýchodě země. Po střelbách na městské autobusy
v Durhamu v Severní Karolíně, byla soukromá agentura najata
pro hlídkování v terminálech a jednotlivých autobusech.

Ochrana obydlí a obytných čtvrtí (residential security)
Montáže bytových zabezpečovacích a kamerových systémů
po roce 1990 zažívají boom. Některé „oplocené residenční
čtvrti“ (gated communities) mohou také najímat ochranku
pro „kontrolu vstupu“.

Služby pro veřejný sektor
(na federální, státní i lokální úrovni)
Soukromé agentury využívá federální
vláda stejně jako vlády států a představitelé jednotlivých obcí. V roce
1950 bylo město Kalamazoo
(Michigan) údajně první obcí v zemi,
která najala zaměstnance soukromé
bezpečnostní agentury jako pomocníka šerifa. Zatímco v roce 1980 byl
soukromý bezpečnostní personál
zaměstnán odhadem v 27 % obcí,
roku 1995 se už jednalo asi o 45 %
ze všech místních samospráv (obrovský podíl představuje ostraha škol
zřizovaných obcemi). Střeženy jsou
budovy, parky nebo jiný obecní majetek. Firma Wackenhut Corporation
střeží Zvon svobody v Philadelphii
a Sochu svobody v New Yorku.
Hlavními zdroji demograﬁckých
a jiných statistických informací
o personálu soukromých bezpečnostních agentur jsou CPS and O*NET
OnLine. Tyto zdroje se přitom
částečně liší.
CPS znamená Current Population
Survey, tedy něco jako statistické
výstupy o osobách. Pro rok 2014
je uváděn údaj 899 000 security
guards, z toho 22,6 % žen, 30,3 %
Afroameričanů, 3,7 % Asiatů a 13,5 %
Hispánců. Soukromých detektivů
(Private detectives and investigators)
je uváděno 98 000, z toho 37,7 % žen,
14,5 % Afroameričanů, 3,0 % Asiatů

a 13,5 % Hispánců.
V oblasti zaměstnanecké demograﬁe
zároveň proběhlo několik průzkumů.
Pozoruhodné je, že zatím nebylo
sledováno rozdělení pracovníků agentur podle věku. Neexistuje ani jasná
deﬁnice soukromé bezpečnosti,
což situaci dále znejasňuje. Tak či tak,
často zaznívají následující údaje (rok
2008):
§ V sektoru soukromé bezpečnosti

ve Spojených státech působí asi
1 milion osob (roku 1990 bylo
uváděno bezmála 1,5 milionu osob,
ale zde se může jednat o posun
v deﬁnování odvětví, kdy řada osob
je nyní „počítána jinam“). Ve srovnání s tím činí počet přísežného personálu v řadách federálních, státních a místních složek prosazování
práva dohromady jen asi 883 000
osob.
§ Asi 53 % personálu soukromých

bezpečnostních agentur představují
nehispánští běloši (v celé populaci
je jejich podíl asi 70 %), 31 % černoši (11 %) a 16 % Latinos a Asiaté
(podíl na populaci dohromady
okolo 19 %).
§ Největších 10 společností (z hledis-

ka příjmů) pokrývá 67 % obratu
odvětví a tato koncentrace se
postupně zvyšuje. Největší ﬁrma,
Securitas, získala 23,6 % podílu
na trhu.

Existují propastné rozdíly, co se týče
kvaliﬁkace. Studie RAND z roku 1985
konstatuje, že 65 % pracovníků neobdrželo před zahájením činnosti žádné
školení. Jiné, zejména větší společnosti, naopak kladou na školení velký
důraz a pro svůj personál usilují
o status „certiﬁkovaných inspektorů
ochrany“ (certiﬁed protection
oﬃcers, CPO).

Vztah mezi soukromými bezpečnostními agenturami a orgány
prosazování práva
Veřejné a soukromé bezpečnostní
orgány se například liší ve svých
jurisdikcích. Soukromí bezpečnostní
pracovníci mohou nezřídka překročit
hranice města, okresu i státu. Policisté
se naopak musí na hranici obce,
okresu či státu často zastavit. Přes tyto
rozdíly není jejich poslání v rozporu,
ale může se vzájemně doplňovat.
Soukromé bezpečnostní agentury
mohou sehrát roli v případě,
kdy přísežný (a drahý) policista není
bezpodmínečně potřeba.
V 60. letech 20. století byly soukromé
bezpečnostní agentury policisty
a veřejnými činiteli obecně často
vnímány jako nevýznamné a plné
nekvaliﬁkovaného personálu. Až
v 70. letech, kdy začali být policisté
více úkolováni mnoha primárně nepolicejními činnostmi (například kontrolami na letištích), začal vznikat prostor
pro spolupráci obou světů. Privatizace
určitých policejních činností zvyšuje
počet policistů na ulici a snižuje kriminalitu za nižší cenu. Například střežení
místa činu policistou (za 37 dolarů
na hodinu) není nutné, pokud
to soukromá agentura zvládne
za 29 dolarů na hodinu.
V 90. letech vytvořilo Federální výcvikové středisko pro prosazování práva
první kurzy otevřené i pro personál
soukromých bezpečnostních agentur.
Plošný boom spolupráce a obousměrné výměny informací pak vyvolala
atmosféra po teroristických incidentech ze září 2001.
Začaly být uzavírány dohody mezi
asociacemi policistů či šerifů na straně
jedné a platformami pro spolupráci
v rámci sektoru soukromé bezpečnosti. Navzdory všemu se ale zatím (rok

2006) zapojilo do aktivních partnerství
se soukromými bezpečnostními agenturami pouze nanejvýš 10 % policejních sil (například formou společných
cvičení nebo sdílení kapacit –
kdy soukromá ﬁrma často disponuje
impozantním vybavením).
Zmíněny jsou i oblasti, kde existuje
určité napětí. Například policisté
v některých odděleních často „melouchaří“ jako pracovníci soukromé
bezpečnostní služby, což zákon při
souhlasu nadřízených umožňuje.
Přitom však, a to povoleno není,
nezřídka nosí oﬁciální policejní
uniformy a jezdí v policejních vozidlech. Pokud během takové „bokovky“
utrpí pracovní úraz, tvrdí, že se stal
v době, kdy byli policistou ve službě.

Alarmy
Daleko stručnějším zdrojem informací
je blog spojený zřejmě s jednou
z ﬁrem vyrábějících domácí alarmy.
V roce 2000 bylo ve Spojených státech
v provozu okolo 20 milionů bezpečnostních alarmů. Každý rok přibude
zhruba 1,5 milionu dalších.
Průměrný bezpečnostní systém stojí
asi 1 600 dolarů (nákup a instalace
od soukromé ﬁrmy) a průměrný
poplatek za měsíční monitoring
(zřejmě napojení na policejní pult
centrální ochrany) činí 24 dolarů.
Celý systém je ale pro policisty nesmírně nákladný. Je třeba zřídit dispečink, platit dispečery, a zejména vysílat
hlídky na místo. Celostátně tvoří
falešné poplachy až 25 % ze všech
důvodů pro vyslání policejní hlídky
na určité místo (nejenom alarmy
v budovách, ale i klasické telefonáty
atd.). Pokud se omezíme na samotné
alarmy, přinejmenším 94 % je falešných. Jejich vyřizováním se zabývá
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ekvivalent 35 000 policistů (každý poplach znamená přibližně
40 osobominut, tedy 20 minut práce pro dvoučlennou hlídku), kteří by se jinak mohli věnovat jiným bezpečnostním
výzvám.

Pokud se omezíme
na samotné alarmy,
přinejmenším
94 % je falešných.

zaměstnancích. Velká oddělení zaměstnávají více „civilů“ než přísežných
policistů. Většina civilních zaměstnanců jsou ženy a jejich pozice není vždy
náležitě doceněna.
Pokud sledujeme podíl policistů
s „minoritním“ etnickým pozadím
v rámci Spojených států amerických,
respektive jeho posun mezi lety 1967
až 2000, pak se tento jev týká prakticky všech velkoměst. Ve vztahu k roku
2000 jsou „šampiony“ Detroit
a Washington (v obou případech je
zde více než 65 % policistů z menšinového prostředí). Nad 40 % se vyhoupla
ještě města jako Memphis, Baltimore,
Chicago, San Francisco a Philadelphia.
Roku 1967 se přitom u stejného ukazatele nad 10 % propracovala pouze
trojice Washington, Philadelphia
a Chicago. Konkrétně srovnání v rámci
Los Angeles Police Department (rok
2000), podle hodností, vyznívá tak,
že ačkoli „nehispánští běloši“ tvoří jen
45 % personálu sboru, představují
70 % z jeho vyššího vedení.

§ V Los Angeles bylo v roce 1998 policistům adresováno asi

3 000 poplachů týdně. Podíl falešných poplachů činil přibližně 97 %, což představuje ekvivalent práce 123 policistů
pracujících 8 hodin denně, 365 dní v roce.
§ Každý rok policisté v Chicagu reagují na více než 300 000

poplachů ze zařízení proti vloupání. Asi 98 % z nich
je falešných, což znamená práci pro 195 policistů.
§ V Salt Lake City jen 2,3 % poplachů souvisí s trestnou

činností.

Průměrný
bezpečnostní systém
stojí asi 1 600 dolarů
(nákup a instalace
od soukromé ﬁrmy)
a průměrný poplatek
za měsíční monitoring
činí 24 dolarů.

Studie končí poselstvím k veřejnosti, aby své alarmy propojila
s „chytrými telefony“ anebo soukromými bezpečnostními
agenturami (a tak došlo k odbřemenění policistů). Teprve
když se takto ověří, že dochází k protiprávnímu jednání,
je čas na aktivaci policejní hlídky.

Policejní okrsek je jiný, než jak ho pamatoval tvůj táta
Poslední z pohledů za oceán se vztahuje ke studii Davida
Alana Sklanského z roku 2006, nazvané příznačně „Policejní
okrsek je jiný, než jak ho pamatoval tvůj táta“. Text operuje se
srovnáním údajů mezi lety 1950 až 2000.

Menšinoví policisté úzce spolupracují
s menšinovými organizacemi a disponují zkušenostmi „marginalizovaných
skupin“.

Konstatuje, že policejní síly ve Spojených státech prošly
ve sledovaném období pozoruhodnými změnami. Namísto
profesionality se dnes cení „community policing” a civilní
dohled. Nejnápadnější je ale ta skutečnost, že policejní síly
jsou dnes mnohem rozmanitější.

V roce 2000
bylo v USA v provozu
okolo 20 milionů
bezpečnostních
alarmů. Každý
rok přibude zhruba
1,5 milionu dalších.

Podíl žen mezi policisty rovněž roste.
Ještě roku 1971 v žádném z velkoměst
nepředstavoval ani 3 %. Roku 1990
v Pittsburghu překročil tento podíl
nakrátko 27 %! Roku 2000 v Detroitu
překročil hranici 25 % a nad 15 % se
vyšplhal ještě ve Philadelphii, Chicagu,
New Yorku, Phoenixu, Baltimoru, San
Franciscu a Memphisu.

Homogenní dnes není policie žádného velkého amerického
města. Představa policisty jako „silného heterosexuálního
bělocha“ (z roku 1950) je ta tam. V řadách sborů slouží ženy,
příslušníci menšin, osoby neskrývající „netradiční“ formy
sexuální orientace, stejně jako tělesně postižení.

TRIVIS – Centrum profesní přípravy, s.r.o.

Nabídka specializovaných kurzů
Zdokonalovací kurz
pro bezpečnostní manažery

Bezpečnostní
management ﬁrem

Termín: 26. 9. – 29. 9. 2016

Termín: aktuální termíny naleznete
na www.trivis.cz/kurzy

Místo konání:
Trivis – Střední škola veřejnoprávní
a Vyšší odborná škola prevence
kriminality a krizového řízení Praha,
s. r. o., Hovorčovická 1281/11, Praha 8

Autor Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
přednáší na Policejní akademii
České republiky v Praze

1. ZÁSADY A BEZPEČNOSTNÍ
POSTUPY OCHRANY ORGANIZACE
§ Základy bezpečnostního projektování
§ Organizační a režimová opatření ochrany
§ Charakteristika ochrany perimetru objektu
§ Prvky EZS, EPS, CCTV
§ Fyzická ostraha a její členění
§ Instrukce a pokyny fyzické ostrahy
§ Ochrana převozů ﬁnančních

hotovostí a cenin
§ Základní úkoly bezpečnostního
managementu
§ Krizový management a krizové plánování
§ Základy havarijního plánování,
požární ochrany, BOZP

2. OCHRANA INFORMACÍ
A UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ
V ORGANIZACI
§ Charakteristika informace
§ Informace a riziko
§ Posouzení a zajištění informační
§ Ochrana utajovaných skutečností
§ Ochrana utajovaných (zvláštních)

§ Objektová bezpečnost

všichni policisté

řadový policista

detektiv

poručík

vrchní vedení

ostatní

7

8

6

3

3

Hispánci

35

38

29

17

16

3. PRÁVNÍ MINIMUM
PRO BEZPEČNOSTNÍ MANAŽERY

Afroameričané

13

13

13

12

14

§ Vysvětlení pojmů

nehispánští běloši

45

41

52

68

67

§ Technická bezpečnost
§ Ochrana jednání

§ Zásady součinnosti a spolupráce
§ Speciﬁka trestního a správního řízení
§ Postavení a úloha bezpečnostních složek

státu, státní samosprávy

Podíl policistů
s „minoritním“
etnickým pozadím
Podíl žen
mezi policisty

New York

Chicago

Philadeplhia

Detroit

Phoenix

Baltimore

San Francisco

Memphis

Washington

Boston

1967

5

17

20

5

1,5

7

6,5

5

21,5

2

2000

34

40,5

41

66,5

18,5

41,5

40,5

47,5

72,5

32

1971

2

2

2

4

2

1

3

1

4

0,5

2000

16

22

24

26

15

7

16

15

17

13

§ Zásady spolupráce na prevenci a preven-

tivních opatřeních

¹² SKLANSKY, David, Alan. Not Your Father's Police
Department: Making Sense of the New Demographics of
Law Enforcement. Journal of Criminal Law and Criminology,
96, 3: Spring 2006. ISSN 0091-4169/06/9603-1209
<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=7244&context=jclc>.

¹³ Mezi lety 1975 až 1991 kulminovala tzv aﬁrmativní akce,
tedy náborové kvóty na ženy v řadách veřejných institucí.
Po jejím skončení se podíl žen (nejen) v rámci policejních sil
začal poněkud snižovat.
¹⁴ Kontakt: krulik@polac.cz.

na Policejním prezídiu

Program kurzu
Kurz je určen především pro manažery
působící v oblasti objektové bezpečnosti a ochrany majetku.
Kurz nabídne posluchačům informace,
které jim mohou posloužit k optimalizaci sil a prostředků potřebných
k zajištění bezpečnosti objektů.
Účastníci získají přehled z problematiky správného vyhodnocování potřebného počtu stanovišť fyzické ostrahy,
kamer a dalších bezpečnostních prvků:
§ osazení objektů fyzickou ostrahou
§ osazení objektů prvky EZS, ACS
§ možnosti nahrazení fyzické ostrahy

technologickými prvky
§ komunikace se soukromými

bezpečnostními službami
§ zaměstnanecká kriminalita
§ zajištění logistických procesů ﬁrmy

(příjem, evidence, uskladnění, výdej
materiálu)

skutečností

16

16

získávali zkušenosti

Místo konání:
Trivis – Střední škola veřejnoprávní
a Vyšší odborná škola prevence
kriminality a krizového řízení Praha,
s. r. o., Hovorčovická 1281/11, Praha 8

§ Personální bezpečnost
§ Administrativní bezpečnost

Podíl policistů
s „minoritním“
etnickým pozadím
v rámci Los Angeles
Police Department
(rok 2000)

TRIVISu

Tematické okruhy kurzu:

bezpečnosti organizace

Zhruba od roku 1975 jsme svědky nárůstu podílu žen a příslušníků menšin v řadách (některých) policejních oddělení.
Policejní oddělení zároveň zvýšila svou závislost na civilních

Studenti

Cena kurzu: 8 000 Kč/osoba – v ceně
je zahrnut oběd a občerstvení
v učebně.

Cena kurzu: 3 850 Kč + DPH – cena
zahrnuje nápoje a oběd ve školní
jídelně.

Lektor: Ing. Martin Salák – realizace,
řízení, kontrola bezpečnostních
opatření nadnárodních ﬁrem (výrobní
ﬁmy, logistická centra, obchodní
řetězce); eliminace neznámých ztrát,
identiﬁkace bezpečnostních rizik
v nastavených logistických procesech
ﬁrem a řešení zaměstnanecké
kriminality; bezpečnostně-analytická
činnost.

BESIP, graﬁti a kriminalita, to byla
témata přednášky, kterou pro studenty 1. a 2. ročníku denního studia
připravily policistky z oddělení tisku
a prevence Policejního prezidia ČR
(PP ČR) pplk. Mgr. Zuzana
Pidrmanová, kpt. Mgr. Renata Šanderová a kpt. Bc. Petra Literová. Studenty
seznámily s formálními náležitostmi
tvorby projektů prevence kriminality
a teoretickou část doplnily ukázkou
již realizovaných projektů prevence
kriminality.
Ojedinělý projekt má umožnit získat
nové podněty k řešení prevence
konkrétních patologických společenských jevů a studentům bezpečnostně
právního studia Trivis Praha SŠV a VOŠ
PK a KŘ, s. r. o., umožnit získat znalosti, dovednosti a praktické návyky při
tvorbě projektů prevence kriminality.

„Studenti vítají možnost získání praktických zkušeností k teoretické části,
kterou načerpali ve škole. Jsou rádi,
že se mohou policistů zeptat i na jiné
věci, než ty bezprostředně související
s probíranou látkou,“ uvedl ředitel
školy Trivis Mgr. Bc. Jiří Fuchs s tím,
že pilotní projekt spolupráce s PP ČR
hodnotí velmi pozitivně a škola
v něm hodlá pokračovat
i v následujících letech.

Tento příspěvek je výstupem z grantu „Adaptace bezpečnostního systému České republiky na měnící se ekonomickou, sociální, demograﬁckou a geopolitickou realitu“
(Program bezpečnostního výzkumu České republiky
v letech 2010–2015 (BV II/2 – VS). Identiﬁkační kód:
VG20132015112.
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PRÁVNÍ
OKÉNKO
Z obsahu semináře
konaného dne
24. února 2016
1. Ověřování zdravotní způsobilosti
uchazeče o zaměstnání
Má-li zaměstnavatel v úmyslu uzavřít
s uchazečem o zaměstnání pracovní
poměr, je před uzavřením pracovní
smlouvy povinná vstupní lékařská
prohlídka. Uchazeč ji absolvuje buď
u poskytovatele pracovně-lékařských
služeb, s nímž má jeho budoucí zaměstnavatel uzavřenu písemnou
smlouvu, nebo na základě vyslání
zaměstnavatelem u registrujícího
poskytovatele, to však pouze v případě, že daná práce je zařazena do první
kategorie. V případě, že má být uzavřena některá z dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr
(dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce), je tato vstupní
prohlídka povinná jen v případech
stanovených zákonem č. 373/2011 Sb.,
o speciﬁckých zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů (má být
konána práce zařazená ve druhé
a vyšší kategorii apod.). Pro zaměstnavatele je podstatné, že citovaný zákon
zakotvuje právní podklad pro případ,
že se uchazeč o zaměstnání vstupní
lékařské prohlídce nepodrobil, ačkoliv
tato prohlídka byla pro něho povinná
– v takovém případě se má za to,
že je pro výkon dané práce zdravotně
nezpůsobilý. Na zaměstnavateli pak je,
aby takové osobě výkon práce neumožnil a ve výkonu práce zabránil.
Na zaměstnance se vztahuje povinnost podrobit se i dalším lékařským
prohlídkám, především prohlídkám
periodickým. Jejich četnost s ohledem
na zařazení vykonávané práce
do příslušné kategorie a na věk zaměstnance stanoví vyhl. č. 79/2013
Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 373/2011 Sb.

2. Zkušební doba
Zkušební doba se řadí k frekventovaným smluvním ujednáním, která jsou
uzavírána se zaměstnancem (budoucím zaměstnancem), ujednání o ní
bývá zpravidla obsaženo v pracovní
smlouvě. Zkušební doba musí být
sjednána písemně, a to nejpozději

v den nástupu do práce, tedy v den,
od kterého pracovní poměr začíná. Její
délka může činit nejvýše 3 měsíce ode
dne vzniku pracovního poměru,
u vedoucích zaměstnanců (deﬁnice
je uvedena v ust. § 11 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„zákoník práce“) pak nejvýše 6 měsíců
ode dne vzniku pracovního poměru.
Jednou sjednaná zkušební doba
nemůže být dodatečně prodlužována,
ale po dohodě obou smluvních stran
je možné její zkrácení. Zkušební doba
se prodlužuje o dobu celodenních
překážek v práci (bez ohledu na to,
na čí straně tyto překážky v práci jsou)
a o dobu celodenní dovolené.
Zkušební dobu nelze sjednat při
změně sjednaného druhu práce.

vují instituty, jimiž je mzda zaměstnance chráněna.
Mzda je splatná po vykonání práce,
nejpozději v kalendářním měsíci, který
následuje po měsíci, v němž zaměstnanec danou práci vykonal (je-li zmíněn poslední den následujícího kalendářního měsíce, jedná se o jeho poslední den). Nevyplatí-li zaměstnavatel
mzdu v rámci období její splatnosti,
je v prodlení. Zatímco splatnost mzdy
je období, pravidelný termín její výplaty je den, který byl sjednán, stanoven
nebo určen.
Podle obecného pravidla platí,
že mzda se vyplácí v pracovní době
a na pracovišti. Právní úprava obsahuje pravidla o výplatě mzdy v jiných
případech:
§ Jsou-li na straně zaměstnance vážné

3. Odměňování od 1. ledna 2016
S účinností od 1. ledna 2016 došlo ke
změně minimální a rovněž zaručené
mzdy - částky, které jsou takto uzákoněny (nař. vl. č. 567/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce
40 hodin. Platí-li u zaměstnavatele jiná
délka stanovené týdenní pracovní
doby (tj. méně než 40 hodin), je zapotřebí částku hodinové minimální, resp.
zaručené mzdy přepočítat. Měsíční
minimální a zaručená mzda se při jiné
délce týdenní pracovní doby nepřepočítává.

4. Změny u dohody o provedení
práce
S účinností od 1. října 2015 nabyla
účinnosti novela zákoníku práce, která
nově umožňuje snazší jednostranné
ukončení dohody o provedení práce
před tím, než zaměstnanec odpracuje
počet hodin, k nimž se v příslušné
dohodě zavázal. Způsob ukončení této
dohody je možno se zaměstnancem
sjednat a pro případ, že jej zaměstnavatel se zaměstnancem nesjednal,
je možné ji ukončit dohodou nebo
výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo
bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná běžet
dnem, kdy byla písemná výpověď
druhé smluvní straně doručena.
Druhá změna týkající se dohody
o provedení práce nabyla účinnosti
dnem 1. září 2015 – od tohoto data
je odměna z této dohody občanským
soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) zařazena mezi příjmy podléhající výkonu
rozhodnutí formou srážek ze mzdy
a jiných příjmů (dosud byl výkon
rozhodnutí možný jen přikázáním
jiné peněžité pohledávky).

důvody, pro které se nemůže
k výplatě mzdy dostavit, zaměstnavatel mu mzdu poukáže (poštovní
poukázkou) ve výplatním termínu,
popřípadě nejpozději následující
pracovní den.
§ Jsou-li však složité podmínky pro

výplatu mzdy na straně zaměstnavatele, zaměstnavatel mu poukáže
mzdu (i zde poštovní poukázkou),
a to tak, aby ji zaměstnanec měl
k dispozici nejpozději ve výplatním
termínu.
Je-li výplata mzdy prováděna bezhotovostně, děje se tak na základě dohody se zaměstnancem. Vzhledem
k tomu, že zákoník práce zmiňuje,
že zaměstnavatel mzdu zaplatí,
zaměstnanec ji musí mít ve výplatním
termínu již připsánu.

Splatnost mzdy a její výplata předsta-

ce rozhoduje zaměstnavatel ve své
kompetenci a jeho rozhodnutí nepodléhá soudnímu přezkumu,
§ mezi provedenou organizační změ-

nou a nadbytečností zaměstnance
musí být dána příčinná souvislost,
§ snižování počtu pracovních míst

neznamená, že zaměstnavatel nepřijímá nové zaměstnance - zde se má
za to, že zaměstnavatel nesleduje
pouze celkový počet zaměstnanců,
ale také jejich kvaliﬁkační strukturu.

7. Pracovní doba a její rozvržení
Pracovní doba je jednou ze základních
pracovních podmínek, za kterých
zaměstnanec pro zaměstnavatele práci
koná. Uvedené znamená, že se jedná
o jednu z oblastní, v rámci kterých
je zapotřebí dodržovat zákonnou
zásadu rovného zacházení se všemi
zaměstnanci.
Řešení pracovní doby zaměstnavatelem je možno shrnout do následujících kroků, které na sebe navazují:
§ 1. Deﬁnice týdne a stanovení délky

pracovní doby týdně.
§ 2. Rozvržení pracovní doby – rovno-

měrně či nerovnoměrně, zavedení
konta pracovní doby, popřípadě
zavedení pružného rozvržení pracovní doby.
§ 3. Je-li pracovní doba rozvržena

nerovnoměrně (je-li zavedeno konto
pracovní doby či je-li zavedeno
pružné rozvržení pracovní doby),
stanovení délky vyrovnávacího
období.
§ 4. U pracovní doby rozvržené rovno-

6. Provádění organizačních změn
Judikaturou je běžně uznáváno,
že rozhodování o organizačních změnách je faktickým jednáním (nikoliv
právním jednáním), které přísluší
statutárnímu orgánu. Dopady
do pracovně-právních vztahů mají
organizační změny, které naplňují
výpovědní důvody pro výpověď ze
strany zaměstnavatele podle ust. § 52,
písm. a) až c) zákoníku práce. Jedná se
o rozhodnutí, jímž se
§ ruší zaměstnavatel nebo jeho část,
§ přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho

část,
§ mění předmět podnikání, snižuje

počet pracovních míst apod., tedy
rozhodnutí, v jehož důsledku se
zaměstnanec stává pro zaměstnavatele nadbytečným.
Při provádění organizačních změn
je třeba pamatovat především na
následující souvislosti:
§ nestanoví-li zaměstnavatel účinnost

5. Splatnost a výplata mzdy

§ o výběru nadbytečného zaměstnan-

organizační změny, má se za to,
že nastává dnem rozhodnutí
o organizační změně,

měrně určení, které dny budou pro
zaměstnance dny pracovní, u pracovní doby rozvržené nerovnoměrně
(a u konta pracovní doby) stanovení
harmonogramu pracovních směn +
seznámení zaměstnanců s tímto
harmonogramem ve stanovených
termínech.
§ 5. Stanovení začátku a konce pracov-

ních směn.
§ 6. Stanovení pravidel pro poskytová-

ní přestávek na jídlo a bezpečnostních přestávek, popř. určení,
že danou práci není možno přerušit.
§ 7. Určení způsobu evidence pracovní

doby.
§ 8. Zpětná kontrola toho, zda je

u zaměstnanců dodržen zaručený
nepřetržitý odpočinek mezi dvěma
směnami a nepřetržitý odpočinek
v týdnu.
Zaměstnává-li zaměstnavatel mladistvé zaměstnance, tj. zaměstnance
mladší 18 let, je zapotřebí, aby respektoval všechny prvky jejich ochrany –
délka pracovní doby týdně, délka
směny, jiný režim poskytování přestá-

vek na jídlo a oddech, jiná délka
zaručeného nepřetržitého odpočinku
mezi dvěma směnami a v týdnu,
zákaz práce přesčas, zákaz noční
práce apod.

dovolené z předešlého roku ani do
30. června roku následujícího –
v takovém případě určuje dobu čerpání dovolené rovněž zaměstnanec –
srov. § 218, odst. 3 zákoníku práce.

8. Pravidla pro čerpání dovolené

9. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Podle obecného pravidla platí,
že dobu čerpání dovolené určuje
zaměstnavatel, přičemž z tohoto
pravidla jsou uzákoněny dvě výjimky.
První výjimka se týká zaměstnankyně
na mateřské dovolené (a rovněž
zaměstnance-muže, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu,
po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) – zde
platí, že pokud zaměstnankyně požádá o dovolenou tak, aby bezprostředně navazovala na její mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen její
žádosti vyhovět. Takto čerpaná dovolená se jí z důvodu následně čerpané
rodičovské dovolené nekrátí.
Zaměstnavatel zařazuje zaměstnankyni po dobu čerpání dovolené do
evidenčního stavu zaměstnanců a tím,
že nečerpá mateřskou ani rodičovskou
dovolenou, není chráněna zákazem
výpovědi dle § 53 zákoníku práce.
K druhé výjimce viz dále.
K čerpání dovolené se vztahují i další
pravidla:
§ zaměstnavatel určuje dovolenou

podle rozvrhu čerpání dovolené tak,
aby dovolená byla vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního
roku, za který náleží,
§ zaměstnavatel určuje čerpání dovo-

lené písemně, 14 dnů předem (zaměstnanec může souhlasit se zkrácením této lhůty),
§ nemůže-li být dovolená vyčerpána

v daném kalendářním roce z důvodů
stanovených zákoníkem práce
(§ 218, odst. 1), zaměstnavatel
je povinen ji určit tak, aby byla
vyčerpána nejpozději do konce
následujícího roku,
§ dovolená se ze stanovených důvodů

přerušuje (§ 219, odst. 1 zákoníku
práce),
§ ve stanovených případech nelze

dovolenou nařídit (§ 217, odst. 4
zákoníku práce),
§ dovolená se ze stanovených důvodů

krátí (povinně či z možného rozhodnutí zaměstnavatele) - § 223, zákoníku práce,
§ koná-li zaměstnanec práci v rámci

kratší než stanovené týdenní pracovní doby, uplatňuje se u něho pravidlo, podle něhož u něho týden
představuje tolik dnů, na kolik dnů
je jeho pracovní doba rozvržena.
Druhá výjimka z pravidla o určování
dovolené (viz výše) je dána pro případ,
že zaměstnavatel neurčil čerpání

S účinností od 1. října 2015 došlo
v této oblasti k řadě změn:
§ Nově se nejedná o odpovědnost

za škodu, ale o náhradu majetkové
a nemajetkové újmy.
§ Problematika odškodňování pracov-

ních úrazů a nemocí z povolání byla
zpět zařazena do části jedenácté
zákoníku práce (dosud byla zařazena
v Přechodných ustanoveních).
§ Byl zrušen zákon č. 266/2006 Sb.,

o úrazovém pojištění zaměstnanců
(tento zákon byl přijat v roce 2006
a nikdy nenabyl účinnosti).
§ Bylo změněno označení dohody

o odpovědnosti, nově se jedná
o „dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
k vyúčtování” (dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty).
§ Nabylo účinnosti nařízení vlády

č. 276/2015 Sb. stanovící hodnotu
bodu pro odškodňování pracovních
úrazů a nemocí z povolání na 250 Kč
(bolestné a snížení společenského
uplatnění).

10. Pracovní posudek a potvrzení
o zaměstnání
Pracovní posudek je představován
veškerými písemnostmi týkajícími se
hodnocení práce zaměstnance, jeho
kvaliﬁkace, schopností a dalších
skutečností, které mají vztah k výkonu
práce. Zaměstnavatel vydává pracovní
posudek k žádosti zaměstnance, a to
ve lhůtě 15 dnů od uplatnění žádosti,
není však povinen jej vydat dříve než
2 měsíce před skončením pracovního
poměru. Do pracovního posudku patří
pouze údaje, které má zaměstnavatel
ověřeny, v opačném případě se zaměstnanec může domáhat náhrady
majetkové újmy, která mu v důsledku
nepravdivého údaje vznikla.
Judikatura uznala, že povinnost vydat
zaměstnanci pracovní posudek
je časově neomezená a že zaměstnanec o něj může požádat i po skončení
pracovního poměru.
Zaměstnavatel vydává potvrzení
o zaměstnání (tzv. zápočtový list) bez
žádosti zaměstnance, a to nejenom při
skončení pracovního poměru, ale i při
skončení dohody o pracovní činnosti
i dohody o provedení práce. Údaje,
které je zaměstnavatel oprávněn
do potvrzení uvést, jsou stanoveny
v § 313 zákoníku práce.
JUDr. Věra Hrouzková
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Taktický

set od ESP

Multifunkční pomocník ochránců zákona
Co je teleskopický obušek dnes již nemusí nikdo
nikomu pracně a složitě vysvětlovat. Nejenže jej
mnoho lidí ve státech, kde to legislativa umožňuje,
nosí pravidelně denně ke své ochraně,
ale stává se také stále častějším
vybavením těch, kteří vykonávají
svoji náročnou práci v policejním
a bezpečnostním sektoru. Nyní
je tento velmi skladný a účelný
prostředek dovybaven mnoha
dalšími praktickými doplňky.
Vznikl tak komplexní služební
uživatelský set, který posunuje
hranice praktických možností
a z původního
teleskopického
obušku vytváří
multifunkční
nástroj.

Prostředky pro třetí tisíciletí
Trend výstroje moderních bezpečnostních jednotek nejen v USA, ale stále
více i v Evropě směřuje k zavádění této
nové výstroje. Důvod vzrůstající obliby
teleskopických obušků v bezpečnostním sektoru je jasný. Mít u sebe nevelký podélný předmět, který se jedním
rychlým pohybem promění v solidní
železnou tyč, je v případě nebezpečné
násilné konfrontace zajisté nemalou
devizou. Především rozhoduje kombinace účinnosti s poměrně malými
rozměry. Právě kompaktnost výsuvného obušku ve složeném stavu umožňuje velmi pohodlné celodenní nošení.
V pouzdru na služebním opasku
strážcům pořádku tak překáží mnohem méně než nemotorná, dnes již
stále více zastaralá plastiková tonfa.
Policista jej má vždy s sebou - a to
i v krizových momentech, kdy svůj
donucovací prostředek může nejvíce
potřebovat. V konfrontační situaci
potom nezůstane nevyužitý ležet
v autě, nebo dokonce ve skřínce
na služebně. Další výhodou je také to,
že takový obušek je v zasunutém
stavu poměrně nenápadným a nezřídka si jej tak lze jen sotva povšimnout.
Policista s takovým netransparentním
předmětem na opasku takto ověřeně
působí o mnoho méně represivně,
než někdo vybavený dlouhou čnící
„násadou“, typickou spíše pro perzekuční složky totalitních zemí. Právě
takto tam působí podle mnoha názorů
veřejnosti západních států již poněkud
historické tonfy nebo jiné masivní
a dlouhé plastové distanční tyče.
Slouží a chrání
Jako velká výhoda se teleskopické
obušky jeví díky své neoddiskutovatelné účinnosti i pro příslušnice bezpečnostních složek. Zvyšujícím se počtům
žen v ozbrojených složkách se právě
pomocí této efektivní výstroje daří
lépe vyvážit své přirozené anatomické
nedostatky. Handicap výšky, hmotnosti a především pak síly se totiž v závažném zákroku proti vzrostlému násilníkovi projeví zpravidla negativně
a policejní techniky s takovým moderním „nářadím“ jsou potřebně účinné
i v podání jemných ženských rukou.
Tento prostředek ověřeně přidává
„desítky kil svalů" i těm, co jim
od přírody nebyly do vínku dány
potřebné fyzické dispozice, a svým
způsobem jim přidává i „léta tréninku
bojových umění".

Příslušník protiteroristické jednotky s moderní ESP výbavou. K širokým
možnostem užití tohoto stále oblíbenějšího prostředku zde také zásadně
přispívá praktická sada velmi užitečných doplňků. Teleskopický obušek
se tak může stát nanejvýš užitečným pomocníkem v nelehké a velmi
rizikové práci, kterou policisté musí každodenně vykonávat.

Díky užité oceli v kombinaci s vyváženým tvarem lze teleskopickým obuškem uštědřit nepoměrně silnější úder
či provést mnohem účinnější kryt.
S takovýmto služebním prostředkem
lze už po základním tréninku provádět
až překvapivě efektivní ﬁxace, úchopy
a páky. A to i proti fyzicky velmi
vyspělé osobě. Což může v praxi

znamenat bezproblémové odvedení
velkého podnapilého svalovce bez
nutnosti újmy na jeho zdraví. Navíc
v reálu ani není zapotřebí takový
obušek vždy přímo použít. Často se
totiž může eskalaci násilí zcela předejít. Jak totiž dokládají četné praktické
zkušenosti policistů „z ulice“, jen
samotné objevení se „teleskopického
pomocníka“ na scéně může zabránit
dalšímu pokračování služebního
zákroku a použití síly se všemi důsledky, neboť v konfrontační situaci již
často sám o sobě psychologicky
zastaví agresivní osobu od dalšího
konání. Typický kovový zvuk, provázející vysunutí takového donucovacího
prostředku, v reálu už nejednou „přivedl k rozumu“ i značně problémové
násilníky.

Policejní set na opasku příslušníků lotyšské protiteroristické jednotky „Alfa“. Plastové
policejní pouzdro se díky rychloupínacímu systému jednoduše a přitom jistě ﬁxuje
na jakýkoliv služební opasek. Konstrukce pro zvolení poloh dává uživateli možnost
k libovolnému sklonu obušku, což nejen umožňuje rychlé a spolehlivé nahmátnutí
rukojeti, ale i bezproblémové nošení v jiných polohách, např. vsedě ve vozidle.
Samosvorný systém dává šanci bleskového tasení.

Z Prahy do celého světa
Firma Euro Security Products sídlící
v Čechách patří v současnosti k jedněm z největších světových producentů zabývajících se výbavou a výstrojí
pro bezpečnostní a policejní sektor.
Její výrobky se dnes používají doslova
na celém světě – nejen v Evropě,
ale například i v dalekých exotických
zemích jako Mexiku, Indii, Kongu,
Číně, Venezuele, atd. A právě teleskopické obušky ESP, jak stále dokazují
nové a nové intenzivní uživatelské
testy, se staly během minulého desetiletí vyhlášené jak pro svou technologickou dokonalost, tak pro příznivou
cenovou dostupnost. Dle nedávné
nezávislé studie jich bylo v ESP vyrobeno už přes milion kusů. Jednotek,
v nichž se tyto produkty užívají, stále
a stále přibývá. Pogumovaný a typicky
rýhovaný povrch obušků ESP umožňuje stabilní a pevný úchop a zabraňuje
vyklouznutí v akci i možnost vytržení
protivníkem. Tyto obušky jsou vyráběny v pěti velikostech – 16, 18, 21, 23
a 26 palců. Vznikly i verze v barvě
zelené, pískové, a dokonce záchranářské červené. Kovová část může být
v odstínu nejen černém, ale i stříbrném a u VIP i ve verzi zlaté. Ale to
nejsou zdaleka hlavní důvody toho,
že se tyto obušky objevují v rukou
ochránců zákona na prakticky všech
kontinentech zeměkoule. Až neuvěřitelná odolnost obušku, který patří
dle mnoha expertů k nejkvalitnějším
vůbec, také běžně umožňuje jeho
využití jako účinného vstupního prostředku. To znamená, že pomáhá
v ožehavých situacích, kdy je použití
síly proti překážce vynuceno neodkladným zákrokem. V policejním
výkonu to může být například potřebné roztříštění okna pro průlez do bytu,
rychlé odstranění autookénka, nebo
vypáčení překážky. To vše zpravidla
nebývá, jak se v praxi již mnohokrát
ověřilo, pro kalený ESP výrobek žádný
velký problém, který by se zásadně
projevil na funkčnosti. Podobná bles-

Další části příslušenství, které jsou po
montáži určeny k takzvanému násilnému
vstupu či záchranné akci – speciální páčidla
a rescue sekerka. Vznik této důmyslné
výbavy byl iniciován příslušníky elitních
policejních a elitních armádních jednotek.

Jedno z nových páčidel v akci – vylomení
dveří z pantů se s novou výbavou stává
dílem okamžiku. Stejně jako realizace tiché
a méně násilné varianty vstupu – pomocí
snadného vylomení standardní vložky
následuje již jen jednoduché otevření
zámku.

Především na popud armádních specialistů vznikla před nějakou dobou také zelená
verze s khaki rukojetí. K tomuto „camo“ obušku přísluší i plastové opaskové pouzdro
v téže barvě. V době, kdy mnoho zahraničních armádních misí svým charakterem
připomíná spíše policejní činnost, může být vysunovací obušek ESP na opasku
vojáka třetího tisíciletí nemalou devizou.
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ková akce přitom často může znamenat záchranu lidského života nebo
rozhodující krok k dopadení nebezpečného pachatele.
Služební taktická sada
Jako další velkou výhodu hodnotí
příslušníci ozbrojených složek i širokou škálu speciálního užitného příslušenství. Je to prosté – pokud již obušek policista s sebou nosí, je výhodou,
pokud jej může užít k daleko většímu
množství činností. Zkrátka cílem se
v ESP stalo pomocí jednoduchého
a příslušenství vytvořit multifunkční
set, který strážcům pořádku a zákona
umožní vykonávat jejich službu snadněji a mnohem bezpečněji.
Kupříkladu přídavná koncová svítilna
se zvýšenou odolností umožňuje
nespornou strategickou výhodu osvítit si podezřelou osobu a přitom
být neustále připraven účinně čelit
případnému útoku. Taktické zrcátko,
nasazované na přední část, zas výrazně pomáhá při provádění prohlídek
nedostupných prostor během pátracích akcí, případně zvyšuje šanci
odhalení skrytého nebezpečí za rohem při hledání ukrytého ozbrojeného
pachatele. Nový destrukční nástavec
z kalené oceli, který rychle změní
obušek v modiﬁkovaný středověký
palcát, zas dává možnost bleskového
zbudování průchodu i přes odolnou
skleněnou překážku. V místech,
kde není prostor k většímu rozmachu,
je k podobným účelům zas vyvinut
rozbíjecí hrot krytý v gumě, který
je nasazován místo běžné standardní
koncovky. Pro speciální policejní účely
je také dodávána sada přípojných
páčidel, která si ve spojení s „teleskopem“ dokážou hravě poradit s panty
dveří či zamčenou petlicí. Zmínit tu lze
i záchranářskou sekerku či sklopnou
armádní lopatku, které lze rychle
instalovat na běžný obušek a mohou
tak pomoci v nějaké prekérní situaci,
když holé ruce k realizaci úkolu rozhodně nestačí. K setu také patří celý
stavebnicový systém důmyslných
a praktických pouzder, která umožňují
jak pohodlné denní nošení, tak rychlou přípravu prostředku k užití.
Nejen obušek ESP, ale i jeho stále širší
paletu příslušenství lze proto doporučit každému, kdo chce mít při své
náročné a nebezpečné službě vždy
po ruce prostředky, které nezklamou.
Bude se na ně moci spolehnout
a možná jim může jednou v extrémní
situaci vděčit za zdraví a život. Více
informací na www.eurosecurity.cz

Obušek ESP na výjezdu v irácké Basře. Tak trochu symbolické pro dnešní nestandardní pojetí operací v dalekém zahraničí. Pro použití v těchto zájmových zemích vznikla
dle požadavku speciálních složek také písková varianta tohoto vybavení. Nová výstroj
spolu s četnými doplňky „taktického setu“ tak může přispět k větší bezpečnosti těch,
kteří v současnosti čelí nebezpečí terorismu nejbezprostředněji.

V praxi mohou nastat i situace, kdy je nutno urychleně zbudovat průchod až příliš odolnou překážkou. Právě pro takové speciﬁcké zásahy byl v ESP vyvinut speciální destrukční
nástavec. Pomocí něho si nyní každý z příslušníků speciální složky může snadno a rychle
připravit svůj vlastní „vstupní“ nástroj, který nápadně připomíná středověký palcát.

Většina bezpečnostních služeb v ČR se
zajímá o to jak získat velkou zakázku
v našich logistických areálech, kterých
máme v Evropě asi nejvíce. Přece jen
jsme střed Evropy a transport zboží
je po silnicích a dálnicích v ČR stále
levnější než v jiných okolních zemích.
Speciﬁka ostrahy logistického areálu
však kladou na bezpečnostní služby
(dále jen BS ) nemalé nároky a většinou se jedná i o velké technické zabezpečení ze strany vedení BS
a náklady spojené s kontrolou personálu. To však nekoresponduje s odměnou, která je hrazená ze strany objednavatele. Vše je spojené s pohledem
lidí v ČR, kdy pracovník BS je vlastně
jen tzv. jistota pro pojištění areálů
a případné řešení mimořádných událostí. Jen málo objednavatelů dokáže
využít specializovaného personálu
a zkušeností profesionálů v bezpečnosti v těchto areálech. Vždyť bezpečnostní pracovník nemusí jen plnit
funkci zapisovače registračních značek
a návštěv. Máme mezi sebou odborníky na odhalování vnitřní kriminality,
bezpečnostní auditory a specialisty
na techniku a technologie. Z pohledu
klienta-profesionála je pastvou pro
oči, když přijede do areálu a BS
je perfektně oblečený a slušně i když
důrazně komunikuje s návštěvou nebo
řidičem, klidně i v cizím jazyce. Dále
velice rád vidím, a nejen já, ale i kolegové, kteří zastávají stejné pozice
u jiných společností, když má areál
perfektní ochranu vnějšího perimetru
s oplocením, které někdo stavěl především kvůli účelnosti. To lze doplnit
infračervenou závorou, plotovým
detektorem, případně přístupovým
systémem a ochranou oplocení proti
poškození. Průmyslové kamery (CCTV)

O autorovi
Jiří Nekovář
Bezpečnostní manažer
společnosti Auto Kelly, a.s.
V bezpečnostním sektoru
pracuje dvacet let.
Člen prezidia KPKB.

si zaslouží spravedlivé ocenění
Spousta zakázek se dělá za cenu neodpovídající
práci vašeho pracovníka a bohužel spousta klientů
si nechce připustit, že milionové majetky vlastně
střeží lidé za minimální mzdu!
v areálu jsou propojeny s dohledovým centrem, které spolupracuje s BS v objektu, nebo zásahovou jednotkou dohledového centra. Vstupní objekty, dříve vrátnice, ale dnes recepce
nebo vstupní administrativní budovy, jsou dále vybaveny EPS,
EZS, CCTV, turnikety a docházkovým systémem/ACS. Přivítá
vás v ní profesionál/ka v uniformě, který komunikuje s kolegou na obchůzce vysílačkou a ví, jak se řeší většina mimořádných událostí ve střeženém areálu. Jen za poslední období
cca deseti let vaši pracovníci řeší v areálech havárie a úniky
kapalin a pohonných hmot, havárie plynu a vyhořelé trafostanice nebo různé krádeže a vloupání, kdy pomáhají technikou
a znalostmi orgánům činným v trestním řízení dopadnout
pachatele.
Mnohokrát jste museli se svými kolegy či podřízenými zabezpečit napadené objekty, poškozená vozidla a návěsy či odhalovat pachatele krádeže barevných kovů a pohonných hmot.
Máte mezi sebou profesionály na odhalování vnitroﬁremní
kriminality. Stále platí pravidlo, že nejvíce krádeží se stává
ze strany zaměstnance, který ví a zná zboží v objektu a dokáže odcizené zboží tzv. dostat ven, a to nejen sám, ale ve
spolupráci s dopravcem, řidičem, úklidem či kýmkoli jiným.
Za léta praxe se mi vícekrát potvrdilo, že není třeba, aby se
zloděj znal se spolupachatelem dlouho, vždyť v jednom
areálu s kosmetikou se skladník domluvil s řidičem externí
společnosti v průběhu jedné minuty na rampě a naložil mu
pak o paletu kosmetiky více (bohužel pro ně seděl u kamer
profesionál a pány při předání kontrabandu čekala Policie ČR).
Je těžké posoudit jak a který areál je třeba střežit dle popsaných pravidel, protože vždy zde hrají hlavní roli peníze
a odměna pro BS. Taktéž je těžké z pohledu objednavatele
vybrat si tu správnou BS. Hodně objednavatelů bude stále
vybírat podle ceny, známostí, anebo také podle nařízení
nejvyššího vedení, což je to nejhorší pro nás, bezpečnostní
manažery. O zabezpečení areálů a různých objektů se dá
napsat mnoho, ale to jako profesionálové víte stejně dobře
jako já. Poradit vám, jak získat zakázku a střežit logistické
areály, je stejně těžké, jako si udržet dobrého bezpečnostního
pracovníka za 70 Kč na hodinu, když bezpečnostní služba
fakturuje objednateli 110 Kč. Vždyť kdo u vašich klientů si
nechá rozložit náklady spojené na mzdu, pojištění a vybavení
vašich lidí - a kde je váš zisk? Přece to neděláte pro radost
z práce, ale protože vás to živí. A to nemluvím o tom, kdy vaši
nabídku podhodí jiná BS za 80 Kč fakturačně! Stejně jako vaše
společnosti vím i já, že spousta zakázek se dělá za cenu neodpovídající práci vašeho pracovníka, a bohužel spousta klientů
si nechce připustit, že milionové majetky vlastně střeží lidé
za minimální mzdu!
Přeji kolegům v bezpečnostním sektoru hodně štěstí a profesionální klienty. Doufám, že se nám podaří prosadit minimální
fakturační částky, které budou přesahovat 100 Kč za hodinu
na jednoho pracovníka ostrahy. Tato hranice je dle mého
názoru nepokořitelná, pokud mají být služby bezpečnostních
agentur vykonávány kvalitně.

Hodně objednavatelů
bude stále vybírat
podle ceny, známostí,
anebo také podle
nařízení nejvyššího
vedení, což je to nejhorší
pro nás, bezpečnostní
manažery.

P. S. V dalším čísle budeme popisovat bezpečnostní opatření
při expedicích zboží a v dopravě ze skladů.
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Trénink základních technik
s teleskopickým obuškem.
Ten, jakož i další výbava
od pražské ﬁrmy ESP, je zde
nyní plošně zaváděn (více
z tohoto neobvyklého
výcviku je ke zhlédnutí
na www.eurosecurity.cz,
sekce kurzy).

Jak to

chodí

v KONGU
aneb
„Černoch mezi černochy“
Text a foto:
Mgr. Pavel Černý

Demokratická republika

Kongo
Stát ve střední Africe, podle
rozlohy druhý největší a dle počtu
obyvatel – zhruba 69 mil. – čtvrtý
nejlidnatější v Africe. Jeho sousedy
jsou Angola, Burundi,
Středoafrická republika, Konžská
republika, Rwanda, Jižní Súdán (od
9. července 2011, do té doby
Súdán), Tanzanie, Uganda
a Zambie. Přístup k moři má
prostřednictvím krátkého úseku
pobřeží v západním
výběžku svého území.

Od října 1971 do května 1997 se
DR Kongo nazývala Zair (Zaïre)
a měla odlišnou vlajku
od té současné.

Někdy našince zavanou pracovní povinnosti
do části světa, která není zrovna tou
nejvyhledávanější turistickou destinací. Činnost
na takových místech, jako jsou v exotickém Kongu,
má pak svá speciﬁka i úskalí. Jde koneckonců
o oblast, ve které se bibličtí jezdci z Apokalypsy
za poslední desetiletí rozhodně „vyřádili“ –
záludné, některé dosud nepoznané choroby,
rozsáhlé hladomory a nekonečná válka, která si již
vyžádala více než milion obětí. Ale život jde dál
a nějak to zde prostě fungovat musí. Nová
demokratická vláda musí mít nyní dostatečnou
podporu ve funkční policii, která v tomto regionu
konečně zajistí klid a pořádek. No a k tomu jsme
svou měrou měli přispět i my – výchovou nových
instruktorů bezpečnostních složek, kteří by
moderní policejní know-how dále šířili po celé této
zle zkoušené zemi…

pořádku vůbec nosí, to je těžko říci.
Mimochodem zcela výjimečným
příkladem byl policista, kterého jsem
potkal při svém prvním pobytu před
dvěma roky hned na letišti. Raritně
u sebe sice pistoli měl (až neuvěřitelně
ošoupané izraelské Jericho), ale jen tak
zastrčené za obyčejným provazem,
uvázaným kolem pasu na dva uzly. Jde
tak o nevšední paradox – k výkonu
služby v tomto ne zrovna bezpečném
konci světa má většina strážců zákona
jen doslova prázdné ruce (což v zóně,
doslova přeplněné válečnou výzbrojí,
není zrovna povzbudivé). Důvody toho
jsou zřejmě dva. Za prvé, až nyní
postupně padají rozličná dlouholetá
mezinárodní embarga na tento trochu
problematický region, který po úplně
prvních mezinárodně uznaných demokratických volbách stanul na úplném
počátku cesty k podobnému režimu,
jak ho známe v Evropě. Takže poslední
dodávky nějaké té výzbroje sem se
zpravidla odehrály v dávnější historii.
Navíc je sem dodaly státy, které se jen
tak na nějaké mezinárodní úmluvy
neohlížejí – např. Čína, Izrael nebo
některé ze zemí bývalé Jugoslávie.
Druhým důvodem pro omezení výzbroje policistů, jak mi zde bylo několikrát naznačeno, může být přílišná
křehkost nové demokracie. Zkrátka
tu panuje obava, aby se v ještě ne
zcela konsolidovaných poměrech
sami strážci zákona případně neobrátili proti nové vládě, která tu jako první
v pohnuté historii nedosáhla moci
silou, tedy pučem. Tak to už holt chodí
v těchto končinách. Menším zlem pro
všechny je asi kvantum strážců pořádku všude kolem, ale zcela bez prostředků něco významnějšího v krizových momentech dělat.

Nedostatek zbraní

Atypické poměry

Policisté, kterých je dle oﬁciálních pramenů v této obrovské
zemi kolem 200 tisíc, jsou zvláště v hlavním městě Kinshase
vidět doslova na každém kroku. A pro nás dost překvapivě
většinou bez jakékoliv zbraně. S bídou tak každý desátý
policista je zde ozbrojen. Výzbroje je až nečekaně málo.
Zvláště pistolí je tu naprosté minimum. Když už někdo u sebe
tady na ulici něco má, je to většinou zbraň dlouhá (a navíc
většinou orezlý strašný křáp) – převážně belgická licenční UZI
či Ákáčko. U většiny ochránců zákona je tak zpravidla k vidění
na opasku, pokud jej tedy vůbec má, pouze holé pouzdro.
Proč jej prázdné, tj. bez služební pistole, valná většina strážců

V Kongu je na všech stranách vidět
známky bídy. Je to smutnější o to,
že tento stát mohl patřit k nejbohatším na světě a být něčím jako „druhým
Kuvajtem“. A to díky obrovským zásobám zlata, mědi, diamantů, nafty,
tropického dřeva a především pak
tantalu (strategického kovu, bez kterého se například neobejdou mobilní
telefony - je zde cca 80 procent světových zásob). Cesta k předpokládané

celostátní prosperitě se ale jaksi nekoná – možnosti místní těžby a vývozu
jsou v důsledku nekonečných bojů na
východní hranici a všeobecné zaostalosti dosti omezené. Nebo se případný
výtěžek vždy nějak „zašantročí“. Navíc
jak se zdá, okolní svět o klid, mír
a prosperitu v Africe ani moc nestojí samotné síly OSN tu jsou mimochodem vnímány jako spíše neokolonialističtí okupanti, co prý nikdy nic neřeší
a jen se přiživují na strašných místních
poměrech. Jak nám bylo řečeno, z tzv.
mezinárodní pomoci se stal vítaný
průmysl pro desetitisíce lidí z celého
světa – ti většinou jen monitorují,
nezasahují a přitom berou velmi
solidní platy. Zkrátka jde pouze
o pračku na nemalé celosvětové
granty a dotace. K těm nejpotřebnějším se většinou zhola nic nedostane většina lidí je negramotných a doslova
živoří. I situace v tamější policii je dost
svízelná. Strážci zákona zde například
měsíčně berou ubohých 30 až 40 US
dolarů (ty jsou tu užívanější než lokální
konžský frank). Což je tam, kde litrová
láhev vody stojí kolem dvou dolarů,
celkem tragédie. Policisté zatlačení
do naprostého existenčního kouta to
pak řeší několika způsoby. Někteří se
za tento plat po ulicích jen apaticky
ﬂákají – zkrátka jako většina lidí v
těchto zemích úplně na vše rezignují
a nechají své rodiny strádat (jednoho
potomka zde kupříkladu stojí škola
za měsíc 10 dolarů…), či v horším
případě trpět hlady. Jiní to zas řeší
„alternativně“. Buď na policejní činnost
kašlou a v pracovní době se pak
namísto potírání zdejší obrovské
kriminality věnují nějakým dalším
lukrativnějším zaměstnáním, anebo se
naopak ze všech sil snaží někoho
dopadnout a takto přijít k chybějícím
peněžním prostředkům – darebák se
pak běžně může ze svého činu vykoupit. Je fakt, že korupce kvete po celém
světě, ale zde leckdy panují poměry
pro tu vyspělejší část světa nepochopitelné.
Naštěstí jsem se tady, v této části
rovníkové Afriky pohyboval většinou
mezi velmi renomovanými policisty,
a sice mezi příslušníky plně ozbrojené
a té nejspeciálnější součástí zdejší
Police Nationale, celostátní elitní
zásahovou jednotkou PRI (tj. Police

Rapide Intervention). Jde o zdejší
nejrenomovanější bezpečnostní útvar,
který na místní poměry disponuje
i relativně slušnou výbavou. Tato část
pečlivě vybraných (a vzhledem
k lokálním speciﬁkům i poměrně
schopných) policistů zde celostátně
plní především protiteroristické úkoly.
Má na starosti lovit ty nejrizikovější
pachatele těch nejohavnějších zločinů.
Což je v zemi, na jejíž jedné hranici
stále probíhá konﬂikt, který si celkově
již vyžádal pozoruhodných a velmi
smutných 1 300 000 mrtvých, poměrně těžká robota. Zdrogované, těžce
ozbrojené bandy totiž dodnes vládnou
v některých nejvýchodnějších teritoriích poblíž Rwandy a Ugandy a následně se snaží rozlézat po celém Kongu,
takže příslušníci jednotky PRI si opravdu „sáhnou na pořádnou práci“
a nemají o „akční“ a dost nebezpečnou činnost rozhodně pražádnou
nouzi. Zde v Kongu má tato formace
velmi dobré jméno a je všeobecně
dost obávaná. A není asi divu, že v
zemi, kde je i naprosto tuctový civilní
život až nepochopitelně krutý, se tito
bojovníci s nikým zrovna moc nemazlí.
Jak mi později pověděl jeden z nich:
„Každý ví, že když přijede PRI,
jen málokdy se zatýká. My se moc
nepereme. Jakmile se hned nevzdají,
všechny je pobijem…“ Věřil jsem mu
to, zvláště po tom, co jsem zde měl
možnost vidět. Kriminály zde asi
nejsou tak přeplněné.

Poslední „bríﬁnk“ před jednou ze složitějších modelových situací –
námětem je riziková akce proti dvěma válečným zločincům ve vozidle.

Pravidelný ranní nástup a hlášení mně, jako jejich „kolonelovi“. Často
mi až cukaly koutky, ale musel jsem zachovávat potřebnou vážnost
tohoto „ceremoniálu“.

Pedagogická výzva
Právě z těchto příslušníků speciální
složky jsme měli realizovat záměr
nejvyšších státních autorit – tj. vytvořit
z nich potřebné instruktory, kteří by se
stali základním kamenem nového
systému předávání znalostí, dovedností a taktických postupů. A pak také
bylo naším cílem pomoci plošně
zavádět novou výstroj a prostředky
od české ﬁrmy ESP, což by pomohlo
výrazně posunout možnosti až tragicky nevybavených konžských policistů.
Konžská policie je totiž poměrně
mladá, bezpečnostní úkoly tu donedávna řešila výhradně armáda.
I když to zdaleka nebyla naše první
zahraniční výcviková mise, právě tento
pracovní pobyt se ukázal snad největší

Provedení blokace a eliminace dvou „kulůmas“, za něž by se nemusela
stydět ani renomovaná jednotka z Evropy. Byl však za tím kus neskutečné dřiny a trpělivosti.
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organizační i pedagogickou výzvou.
Cestu k našemu záměru ztěžovalo
nejen velmi náročné klima (strašné
horko a dusno), ale trochu i lingvistické bariéry (přes angličtinu do francouzštiny či místních jazyků). A zejména pak zcela odlišná, zprvu pro nás až
nepochopitelná mentalita, která přinášela až nekonečné obtíže. Zaprvé by
místní obyvatelé chtěli naprosto za
všechno zaplatit. Chtěli po nás i jen
tak, pro nic za nic. Natož když jsme
pak od nich něco opravdu chtěli či
potřebovali. Očividně jsou totiž přesvědčeni, že „bílý člověk je bohatý,
a měl by nám tudíž taky něco dát“.
Běloch je tu zkrátka zejména od toho,
aby se „pumpnul“. Těžko říci, jestli jde
o kolorit, nějakou prastarou tradici,
anebo zda je to dáno především
zdejšími neúnosnými ekonomickými
poměry. A s tím se lze setkat nejen
všude kolem na ulici, ale dokonce
i u policistů. I ti to stále zkoušejí.
A dokola. Jeden z prvních vůbec,
co jsem hned na letišti potkal, mě
mimochodem hned zkusil: „Ajem
polís, giv mí Euro, plís…“ Ani moje
slavná grupa se zpočátku v tomto
ohledu zrovna o mnoho nelišila. Hned
v úvodu, poté co mě představili coby
jejich nového externího instruktora
a „kolonela“ (i když bývalého, jak zde
totiž říkají, „jednou colonel, navždy
colonel“ – dokonce mi dali místní
výložky), sborově se hned zeptali, kolik
jim budu platit, když vůbec budou
cvičit. Hned jsem jim pohotově vysvětlil, že jde o zakázku z nejvyšších policejních kruhů. A že se tedy dost pletou - platit budou naopak oni mně,
tedy jejich země a vláda. Jejich šéfové
že chtějí po nás jediné – výsledky.
Já jsem tedy, jak mi bylo řečeno,
zmocněn si s nimi dělat naprosto,
co mi jen napadne a jak se mi zlíbí.
Nevěřícně, zklamaně a někteří i trochu
zarputile koukali, než tento fakt neochotně přijali. A mě teda čekala dost
perná práce…

O srdce a mozky
Samotný rozkaz „shora“ totiž zde
nemusí příliš mnoho znamenat. Tedy
ne, pokud potřebně nezískáte jejich
„srdce a mozky“. Ani direktiva oﬁciální
moci nebo zmíněné peníze by totiž
tyto neustálými potyčkami ostřílené
bojovníky až zas tak nerozhýbaly.
Na to jsou příliš samorostlí a docela
i nafoukaní - jde koneckonců o to
nejlepší, co zde vůbec je. Každý den
jim tak musíte dokazovat svou převahu, zkrátka že jste nepoměrně lepší.
Že je tudíž máte co učit a profesně jim
něco dát. Zprvu vás znovu a znovu
zkoušejí a teprve když zjistí, že to
skutečně funguje, pak konečně věří.
Potom je ale pravdou, že když cítí
šanci někam se posunout (zde i společensky) zas za vámi celkem oddaně
jdou. Je to otázka citlivého přesvědčo-

vání a budování důvěry, tady někdy
dost složitá politika. Občas jsem s nimi
musel doslova jak s dětmi (což bylo
dost zajímavé u těch, kteří až tak často
viděli kolem sebe smrt). Ke konci
takřka měsíčního intenzivního výcviku
se ale někteří už mohli doslova přetrhnout, a dokonce se i „buzerovali“ –
vzájemně se opravovali a napomínali.
Zvláště, když dostali možnost se před
ostatními s nějakou novou dovedností
pyšně předvést. Na místní poměry,
jak mi tu bylo nejednou sděleno,
to byl až tak trochu zázrak.
I přesto bylo třeba dennodenně doslova zápasit až s příslovečnou leností
a tragickou nedochvilností těchto lidí.
Oni to asi nedělají schválně, jsou už
zkrátka takoví. Někdy jsem byl již
jejich laxností tak dožraný, že jsem
je za trest honil po velkých schodech
nahoru a dolů (daleko za sebou díkybohu jsem byl v lepší fyzické
kondici než tito „spešlové“), anebo
jsem je zoufalý pro výstrahu dokonce
už i bil. To se osvědčilo nakonec
nejlépe a sotva někdy něco provedli
a vyrazil jsem napruzený směrem
k nim, v očích měli hned obavu týraného zvířete. Někde v civilizovanějších
poměrech by to snad bylo neúnosné,
zde to v pohodě šlo. A navíc až překvapivě fungovalo. A pak se na druhou stranu zas využívaly bezbřehé
pochvaly (těmi, jak je známo, nezarmoutíš…) – a ty také zabíraly.
Klasický osvědčený systém cukru
a biče zkrátka slavil potřebný úspěch.
K tomu také přispělo, že některé
základní fráze jsem se rychle naučil
v místním jazyku Lingala (je tu užívanější než úřední francouzština či
poměrně dosti řídká angličtina). Když
jsem na ně jedno ráno spustil - „Jaka
noki! Jo! Kuré, kuré!” (tedy ve volném
překladu „Rychle sem! Ty tam! Hejbni
sebou!“), opozdilci vlekoucí se neuvěřitelně laxně na ranní nástup zprvu
vytřeštili oči a pak se šokovaní rozběhli
a rychle stavěli „do špalíru“. To od
bělocha zřejmě nezažili a dokázali to
prý potom i ocenit. I během samotného výcviku se mých pár slov a frází
v Lingala hodně osvědčilo. Časté bylo
kupříkladu „fanda“ (což je sednout,
odpočívat - to oni rádi), „malembe“
zas znamená „opatrně“ (když se
už lokálové do něčeho vehementně
pustili, tak by se snad i pozabíjeli).
A kupříkladu „likata“ je zas ne zrovna
moc lichotivý termín pro mužské
přirození (i to se tu ale občas může
v praxi hodit).
Africké podmínky
Vše tu bylo organizačně až neuvěřitelně komplikované. Pro nás ty nejvíce
samozřejmé věci jsou zde problém.
Věc, která by mohla být vyřízena hned
jedním telefonem, stojí někdy i množství papírů a podpisů. Může to trvat
i týdny a měsíce (pokud vůbec dojde

k úspěchu). Vždy jen na vše slyšíte:
„OK. Bude zítra.“ A zítra pak zas to
samé… Dostat zde například něco
z policejních logistů (i když to byl váš
osobní, sem zaslaný majetek) bylo
něco, co vyžadovalo obrovské vypětí
a především trpělivost. To poslední
slovo vůbec charakterizuje základní
vlastnost každého, kdo by tu chtěl
cokoliv podnikat. I samotná doprava
automobilem odněkud někam
je kupříkladu tím, co může zcela zhatit
plánování i sebelepšího managera.
Byla to vždy doslova sázka - projet
Kinshasu mohlo trvat dvacet minut,
nebo taky neprodyšně ucpanou až pět
hodin. Zvolená doba transportu kupodivu nerozhodovala – zkrátka jen
štěstí či smůla. Můj policejní šofér
(mimochodem vynikající – takové
kousky, co předváděl v přecpaných
ulicích, bych tedy zkoušet nechtěl)
jednou už nevydržel dál čekat v šílené
zácpě a vyrazil radikálně řešit situaci.
Když následně rozpoznal, že ji způsobili tři mladíci v klidu se poﬂakující
kolem svého nepojízdného polovraku,
chytil jej už amok. Beze slova vytáhl
svůj teleskop, rozběhl se a v momentě
bleskově všechny viníky této dopravní
zádržky zbil. Jak z hongkongského
„akčňáku.” Poté, co majitelé vozidla
s jekotem zmizeli, spolu s dalšími
kolem tento rozkurážený strážce
zákona odtlačil nepojízdné auto
a pustil jej ze svahu dolů, kde až pod
kopcem nárazem zastavilo. Když takto
netradičně „odstranil překážku
v dopravním provozu“, spokojeně
usedl do vozidla a jelo se dál. Slzy
nám doslova tekly z očí, jak jsme se
řehnili po tomto netuctovém „užití
donucovacích prostředků v praxi.“
Bylo to tak rychlé a nečekané, že jsem
úplně zapomněl na svou přichystanou
kameru. Velká škoda.
Místo, kde jsme mohli provádět náš
výcvik, bylo poměrně raritní. Cvičilo se
totiž na základně, která byla situována
na úpatí takřka 200 metrů vysoké
betonové věže, před mnoha lety
údajně vybudované Francouzi.
Ta slouží jako celostátní televizní
vysílač. Je to poměrně mazané –
policisté mají jednak kde bydlet
a odkud působit, a současně tak střeží
klíčový bod, který je v těchto zemích
jedním z prvních cílů případných
státních převratů. Tato obrovská
stavba byla doslova úchvatná a každý
nový člen PRI si ji hned musí sjet
na laně (mimochodem, dost mě takový zážitek taky lákal – slanit si podobnou věc v Čechách snad ani nelze,
ale pak jsem viděl žalostný stav místní
lanové výbavy a akční choutky mě
rázem přešly). Prohlídka dolních
prostor, kde žili policisté, byla ovšem
poněkud děsivá (pak si kupříkladu
nedovedu představit, jak v této zemi
vypadá vězení). Návštěva místních
záchodů (podobná legendární scéně
z Desperáda), to bylo něco, k čemu

jsme po prvním nakouknutí pak
už do konce nenašli odvahu…
Realita výcviku i života
I jinak mě mí noví černí kamarádi
dokázali mnohdy velmi překvapit.
Po mém stálém apelování, že při
výcviku jde především o realitu, se mi
asi hodlali moji „boys“ zavděčit
a umožnit mi to předvádět tak opravdově, jak to jen vůbec jde. „Trochu“
mě tím, dá se říci, zaskočili. V průběhu
jedné z poledních pauz se totiž najednou na betonové plošině ocitlo několik kvílejících postav. Napřed jsem si
myslel, že jde o další z jejich obvyklých
žertů (musím říci, že smysl pro humor,
i když trochu svérázný, zde rozhodně
nechybí). Pak jsem zaregistroval,
že z osob naskládaných na prudkém
slunci zhola nikoho neznám. A pak
také, že ti muži jsou spoutaní. Mí
do „fullgearu“ navlečení policisté se
zavěšenými „Ákáčky“ na ně jen ukázali
rukou a temně pronesli: „Kulůma“ (což
je v místním nářečí něco jako zločinec). „Něco ukradli?“, otázal jsem se.
Bylo mi sděleno, že tahle banda ve
městě v posledních měsících dost
brutálně zabila a okradla víc jak 50 lidí.
Už se po nich dlouho šlo a během naší
pauzy je po náhodném tipu odchytili
bleskovou akcí. „A co tady s nimi?“,
nebylo mi ještě furt nic jasné. A my
prý je teď můžeme použít na výcvik
a klidně na nich všechno možné
zkusit. Jejich osud je stejně jasný
a zanedlouho to budou mít tak jako
tak za sebou… Chvíli jsem tupě zíral
a pak jsem moc poděkoval za aktivitu,
ale že to asi nepůjde. „Tak ne,“ pokrčili
ozbrojenci rameny a trochu zklamaně
zas odtáhli těch pár postav, co měly
v očích zřetelně vepsaný svůj neblahý
konec. Na to si my z našeho světa jen
tak asi nezvykneme. I když jsem si
dokázal barvitě představit, co ti banditi asi prováděli, je to pro nás zkrátka
mazec. Holt jiný kraj, jiný mrav. Nám
ale je jen těžko soudit místní, někdy
nepopsatelně kruté poměry. Kritizovat
něco takového z míru a klidu luxusního domova, navíc s plným břichem,
to opravdu nejde.
Každý další den se pak mí svěřenci
až neuvěřitelně zlepšovali a společné
nezměrné úsilí neslo nakonec očekávané ovoce. Lze říci, že někteří z nich
pak mnohdy převyšovali i evropskou
úroveň a nadšení předávat dál nabyté
dovednosti z nich jen sálalo. Doufal
jsem, že to snad pomůže, aby tu už
byl větší klid. Když jsem se nakonec se
všemi mými policisty loučil, šlo
o docela dojímavé okamžiky. Opravdu
jsem nečekal, že tento, pro všechny
dost nelehký výcvik, nás tak stmelí.
Vzpomněl jsem si v těchto chvílích
na podobné pocity při mém odjezdu
z afghánského výcvikového pobytu
před šesti lety. Až v takových zemích si
totiž člověk začne vážit naplno toho,
co má doma. Zde jsou kolikrát naše

všední starosti doslova směšné,
ve srovnání s přetěžkým životem
místních obyvatel. Člověk tu cítí až
jakousi pokoru. I my jsme totiž mohli
mít o trochu méně štěstí a narodit se
tady, kde se život s lidmi rozhodně
nepárá. A vždy nezbude jen doufat,
že jsme takto měli šanci přispět, aby
i zde snad bylo o něco lépe.
V mančaftu elitní PRI byly i tři ženy. Zde
vyfocená Beatrice se díky své až neuvěřitelné tvrdosti většinou v pohodě vyrovnávala
i svým mužským kolegům.

Místní disponují
neuvěřitelnou
vlastností –
do dvou minut
po vyhlášení
pauzy už z nich
dobrá polovina
spí. A to kdekoliv.
Pak se jim znovu
do další lopoty
už pochopitelně
moc nechce.

I během policejní
služby se najde
alespoň krátká
chvíle k výchově
dětí. Ty jsou
nezřídka v práci
spolu s policisty.
Stejně jako jejich
manželky. Prostě
jedna velká
policejní rodina
(nebo spíše
kmen).

Policisté na stráži základny. S UZI nachystaným na kolenou hrají jakýsi lokální druh
dámy. Jeden má víčka z limonády otočená
dolů, druhý zas vzhůru. Jak praktické.

„Tohohle grázla berte!“ Výrazná část výcviku byla zaměřena i na tzv.
„protidemonstrační činnosti“. Nejen na samotné fungování jednotlivce,
ale i na komplexní organizaci a velení podobných akcí.

Intenzivně byly probírány zatýkací techniky
a taktické postupy, zaměřené na akce proti
těm nejnebezpečnějším pachatelům.

Velká čest a zážitek pro každého z mých „kurzantů“. Diplomy jsou
předávány osobně samotným generálem Charlesem Bisengimanou,
nejvyšším policejním představitelem Demokratické republiky Kongo.
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Workshop

pro bezpečnostní manažery
a odborníky z oboru bezpečnosti
Společnost ABAS IPS Management byla generálním
sponzorem workshopu na téma „Pravděpodobné
formy ozbrojených útoků v České republice“
se zaměřením na rizika pro cíle průmyslového
nebo potravinářského charakteru, jakož i hrozby
pro státní a evropské instituce v České republice.
Workshop pořádala společnost CS Safe Solutions,
s.r.o. pod záštitou Komory podniků komerční
bezpečnosti České republiky.

Workshop zahájil úvodním slovem Ivo
Popardowski, generální ředitel ABAS
IPS Management, spolu s Pavlem
Bludským, jednatelem pořádající
společnosti CS Safe Solutions.
Workshop byl rozdělen do několika
tematických bloků, ve kterých přednášeli odborníci s dlouholetou praxí
v dané problematice.
První přednáška na téma „Ne
destrukční formy sabotáže výroby“
byla zaměřena na rizika hrozící ze
strany osob, jež vyvíjejí aktivity s cílem
poškodit společnost. Úvodem byla
popsána situace v České republice
s analýzou konkrétních případů. Byl
rozebrán proﬁl typického útočníka
a pohnutky, které vedou osoby
k sabotování společností. Přednáška
byla doplněna i o konkrétní případy
konkurenčního boje jak ze světa,
tak České republiky. Velmi zajímavou
částí této přednášky bylo téma prevence a minimalizace rizika sabotáže,
kdy si všichni zúčastnění mohli odnést
zajímavé poznatky a rady, například

operativní vyhledávání pachatele
pomocí bezpečnostních technologií,
nasazení tzv. insider's či zlepšení
procesů výstupní kontroly v návaznosti na adresaci jednotlivých kroků
výroby, které mohou aplikovat
do bezpečnostních procedur u svých
společností.
Druhá přednáška se týkala současného fenoménu náhlého ozbrojeného
útoku, tedy problematiky tzv. aktivního střelce. Byly zde zmíněny a analyzovány případy, které se udály v České
republice, např. případ vraždícího
učitele z Raškovic nebo případ šíleného střelce v restauraci v Uherském
Brodě. Byl popsán typický proﬁl
útočníka, z velké části byla
přednáška věnována prevenci,
která má těžiště ve třech oblastech vhodném desingu pracovišť při jejich
tvorbě nebo rekonstrukci, implementaci doporučených postupů do bezpečnostních předpisů a tréninku osob
na chování v takové situaci. I když není
možné těmto případům v budoucnu

zabránit, lze režimovými, stavebními
a technickými opatřeními rizika náhlého ozbrojeného útoku minimalizovat.
Toho lze docílit i vhodným nastavením
interních předpisů, zpracováním
postupů pro případ útoku a nacvičováním modelových situací. Z úst
lektora zazněla doporučení (jako jsou
formy úkrytu, doporučení na vypnutí
zvonění mobilních telefonů, rádia,
komunikace s policií apod.), jak se
v případě vzniku takové situace zachovat. Názorně to bylo předvedeno
na instruktážním videu s doprovodným komentářem. Přednáška byla
ukončena krátkým exkurzem
do problematiky neletálních prostředků, jako možném doplnění vybavení
civilních bezpečnostních služeb
při plnění jejich úkolů. Po přednášce
následovala zajímavá diskuze
k tomuto tématu.
Dalším velmi zajímavým tématem byla
přednáška na téma „Migrační vlna“.
Toto téma je v současnosti velmi
diskutované, neboť se dotýká celé

Evropy, tedy i naší republiky.
Přednášející se dlouhodobě věnuje
výzkumům v konﬂiktních oblastech,
zejména v regionu Blízkého
a Středního východu. Zaměřuje se
především na problematiku terorismu,
náboženského radikalismu, konﬂiktů
o suroviny a energetické bezpečnosti.
Přednáška byla velmi zajímavá, neboť
pohled odborníka, který regiony,
odkud migranti proudí do Evropy,
navštěvuje a dlouhodobě se této
problematice věnuje, se podstatně liší
od pohledu, který často dostáváme
prostřednictvím médií. Zmíněna byla
problematická integrace nejen
do většinové společnosti, ale i historické a kulturní rozpory mezi jednotlivými skupinami migrujících běženců
a jejich přenos do evropského prostoru včetně politické i faktické nepřipravenosti evropských lídrů tyto rozpory
řešit. Tato složitá otázka migrační krize
byla také se zájmem všech intenzivně
diskutována.

Nejzajímavější ukázkou bylo umístění
plastické trhaviny na ramenní opěrku
řidiče. Byť šlo o malé množství, účinek
výbuchu na případné osoby uvnitř
vozidla by byl devastující.
Při umístění většího množství
pod vozidlo došlo k úplnému
zničení vozidla.
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Poslední přednáška byla věnována
pyrotechnickým rizikům. Lektorpyrotechnik začal deﬁnicí a pokračoval
rozdělením jednotlivých výbušnin
a třaskavin, dostupností v českém
prostředí, strukturou a funkcí pyrotechnické služby. Dále pak analýzou
pyrotechnických rizik, popisem účinků
výbušnin a následků po výbuchu.
Velká část přednášky byla věnována
improvizovaným nástražným výbušným systémům, tedy od proﬁlu
útočníka, přes rozpoznávací znaky
NVS až po postupy při nálezu NVS
nebo chování po výbuchu NVS.
Po ukončení přednášky a následné
diskuzi pokračoval tento blok praktickou částí na zkušební střelnici
Vojenského technického ústavu výzbroje a munice v Bzenci, kde proběhlo několik simulací útoku – útok kvaliﬁkovaného pachatele se schopností
do tvaru de facto jakéhokoliv
předmětu.
Nejzajímavější ukázkou bylo umístění
plastické trhaviny na ramenní opěrku
řidiče. Byť šlo o malé množství, účinek
výbuchu na případné osoby uvnitř
vozidla by byl devastující. Při umístění
většího množství pod vozidlo, došlo
k úplné mu zničení vozidla.

Účastníci měli také
možnost vyzkoušet
si různé zbraně
či absolvovat let
vrtulníkem
Robinson R44.
dostat se nepozorovaně do vozidla
a umístit nálož o váze několika
dekagramů do hlavové opěrky
v sedadle řidiče, útok s uložením
nálože pod podlahu vozidla na místě
řidiče, demonstrace účinku trhaviny
na živou tkáň simulovanou vepřovým
masem. Všechny simulace prokázaly
absolutně destruktivní účinky náloží
a to i o minimální váze 5 dkg a jejich
smrtící účinek na všechny osoby
ve vozidle. Použita byla plastická
trhavina Semtex, která je spolehlivá
nejen z pohledu účinku, ale díky své
plasticitě ji lze skrytě implementovat

Praktickou část doplňovaly ukázky
použití dronů s výkladem ohledně
podmínek provozu v České republice,
technických parametrů včetně jejich
limitů, aplikací do průmyslového
prostředí či využití v oblasti bezpečnosti.
Další zajímavou ukázkou byla demonstrace účinku střel různých ráží (9mm
Luger, 5,56x45 REM, a , 7,62x39)

Při použití s trhavinou
byla tkáň roztrhána
na malé části
na různé druhy stavebních materiálů.
Střílelo se z pistole s klasickou 9mm
celoplášťovou střelou, tak i z útočných
pušek výkonných vojenských ráží. Pro
mnohé bylo překvapením, že tvárnici
Ytong o tloušťce 30 cm, ze kterých se
běžně staví obvodové zdi rodinných
domů prostřelila i standardní 9mm
střela z pistole. Zajímavé bylo pozorovat i účinky střel na ostatní materiály
či poměrně velkou změnu v průraznosti u stejného materiálu s nalepeným obkladem. Během této prezentace se prokázal efekt rozkladu dopadové energie a snížení průraznosti střel
a účinku na podkladový materiál.
Účastníci měli také možnost absolvo-

Obdobně se účinky střeliva různých
ráží testovaly také na automobilu.
V případě ozbrojeného útoku
na posádku vozidla je samozřejmě
nejlepší obranou rychlý odjezd z místa
útoku nebo automobil využít jako
zbraň proti útočníkům. Ne vždy je to
však možné, ať už z důvodu nepojízdnosti vozidla nebo vzniklé situace.
V tom případě se nabízí otázka,
jak účinným krytem může automobil
být. Předmětem ukázky nebyla taktika
přežití útoku na automobil, to by
vyžadovalo samostatný kurz a následný trénink, ale spíše ukázka, kterých
částí na automobilu lze účinně využít
jako kryt, a které nás určitě neochrání
ani při střelbě z krátkých zbraní běž-

Pro mnohé bylo
překvapením,
že tvárnici Ytong
prostřelila i standardní
9 mmstřela
z pistole.
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ným střelivem. Jak je patrné z fotograﬁe, dveřmi či kufrem projde bez
problémů i střela z pistole ráže 9mm
(samozřejmě hraje roli i výplň dveří,
při zásahu některých částí se střela
může vychýlit nebo zastavit), stejně
tak střely z výkonnější útočné pušky.
Jedinými místy na automobilu,
která zajišťují dostatečné krytí před
střelbou, mohou být kola, resp. disky
kol na straně motoru vozidla, a motor.
Zejména motor vzhledem ke své
konstrukci (materiál, velikost,
konstrukce z několika částí) dokáže
poskytnout ochranu i před střelami
z útočné pušky. Řeč je samozřejmě
o běžně užívaném střelivu; existuje
i speciální střelivo, které je schopno
projít i těmito částmi automobilu.

VZPOMÍNKA NA NAŠEHO KOLEGU

JAROMÍRA KYNCLA
Narodil se 8. listopadu 1956
v Českém Těšíně. Maturoval
na tamním gymnáziu, vyšší
odborné vzdělání získal
na vojenské RDŠ stavebního
směru ve Valašském Meziříčí.
Po pětiletém studiu ekonomie
promoval na Univerzitě třetího
věku Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné, Slezské
univerzity Opava.
Již od dětství se zajímal o hudbu
a literaturu. Jako profesionální bubeník procestoval s kapelou řadu zemí
a dělal tak radost fanouškům po celé
Evropě. V roce 2005 vydal knížku „Od
gregoriánského chorálu po současné
zpěvní formy“, která se stala mezi
hudebníky velice uznávanou publikací
a pro svoji odbornou kvalitu byla
zařazena jako povinná studijní literatura na mnoha vzdělávacích institucích
s tímto zaměřením. Ve spolupráci
s pěveckým sborem Slezan Český
Těšín a Symfonickým orchestrem
Frýdek-Místek se zasloužil o vydání
CD „Okolo Těšína“ a „České mše
vánoční“ Jakuba Jana Ryby.

Dveřmi či kufrem projde
bez problémů i střela
z pistole ráže 9 mm.

Několik let působil jako
autor, odborný korektor,
člen redakční rady, zástupce šéfredaktora
a šéfredaktor českých
mutací encyklopedických
časopisů „Planeta

země“ a „Atlas světa“ u vydavatele
Press-Pygmalion, s.r.o., Český Těšín,
generálního partnera zahraničního
vydavatelství Polskie Media
AMER.COM S. A.
Profesní kariéru v bezpečnostním
průmyslu zahájil jako odborný náčelník týlové služby bývalého
Ministerstva národní obrany ČSSR
a v oblasti komerční bezpečnosti se
začal pohybovat od roku 2005.
Praktické zkušenosti získával na různých pozicích a soustavné zvyšování
kvaliﬁkačních předpokladů a seriózní
zájem o tuto problematiku ho postupně dovedly až do manažerských
funkcí. Na Filozoﬁcké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci
získal v programu celoživotního vzdělávání certiﬁkát „Příprava autorizovaných osob v rámci dalšího vzdělávání“.
V roce 2010 se stal členem Komory
podniků komerční bezpečnosti,
kde byl jako člen prezidia zároveň
šéfredaktorem tištěného periodika
„Bezpečnost s profesionály“ (vydavatel
Komora podniků komerční bezpečnosti ČR). V publikační činnosti se
jako šéfredaktor angažoval
i u jiných společností – byl
tvůrcem časopisu „ABAS
Report“ (vydavatel
ABAS IPS Management)
a „ABFko“ (vydavatel AB
Facility). Jeho aktivita
v oblasti komerční
bezpečnosti byla ne-

změrná – stal se šéfredaktorem internetového portálu Bezpečnostní zpravodaj a svůj odborný zájem a zkušenosti prezentoval také jako autor,
spoluautor a editor odborných
a recenzovaných publikací „Odborná
způsobilost v komerční bezpečnosti“
(nakladatelství Profesional Publishing,
Praha 2010) a „Bezpečnost objektu
ve světle moderních technologií“
(vydavatel Komora podniků komerční
bezpečnosti ČR, Praha 2014).
V posledních letech se profesně se
věnoval i oboru reportážní fotograﬁe,
který s jeho publikačními a editorskými aktivitami úzce korespondoval.
V roce 2014 byl zvolen do předsednictva Svazu českých fotografů,
kde působil jako garant pracovní
sekce pro vnější vztahy a marketing.
V rámci volnočasových aktivit si splnil
dlouholetý sen. Po studiu teorie,
odborných předmětů, absolvování
povinného praktického výcviku
a dalších nástavbových oborů složil
v roce 2013 státní zkoušku velitele
námořní jachty třídy C.
Byl nejen velký profesionál ve všech
činnostech, kterým se věnoval,
ale především spolehlivý kolega
a kamarád; nesmírně houževnatý
a pracovitý člověk, který se ve své
skromnosti často nedokázal docenit.
Měl rád výzvy a s nadšením se podílel
na mnoha složitých projektech. I přes
velké pracovní vytížení však nikdy
nezapomínal na rodinu, přátele
a kamarády. O to hlouběji všechny,
kdo jsme ho znali, zasáhla zpráva,
že nás 15. září 2015 nečekaně opustil.

Budiž čest jeho památce.
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evropskÁ
regulace
zbraní
Aktální
téma

V České republice
je zhruba 300 tisíc
držitelů zbrojního
průkazu a přibližně
750 tisíc zbraní.

Každý, kdo se zajímá o aktuální dění ohledně
legislativy týkající se zbraní a střeliva, zajisté
postřehl snahy Evropské komise omezit držení
některých druhů zbraní. Dle vyjádření Evropské
komise má tento návrh směřovat k potlačení
terorismu.
Uvažuje se tak na základě několika tragických událostí
v posledních měsících, jako byly např. ozbrojený útok na
redakci satirického časopisu Charlie Hebdo nebo masakr
v koncertní hale Bataclan. Bohužel si zástupci Evropské komise neuvědomují, že touto restrikcí postihnou výlučně legální
držitele zbraní a navrhovaná směrnice nemůže naplnit cíl,
který si vytyčila, tedy zabránit teroristickým útokům
střelnými zbraněmi, neboť tyto útoky neprobíhají
zbraněmi drženými legálně.
V České republice je zhruba 300 tisíc držitelů zbrojního
průkazu a přibližně 750 tisíc zbraní.
Nejzásadnější změnou v navrhované směrnici je přesun poloautomatických zbraní mezi zbraně zakázané. To by se dotklo
nejen zbraní určených k ochraně života, zdraví a majetku,
ale i zbraní sportovních a loveckých. Z tohoto důvodu vznikla
petice proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných
prostředků ze strany EU. Tato petice bude předána
odpovědným orgánům České republiky a EU.

text petice
„My, níže podepsaní občané České
republiky, prostřednictvím této petice
žádáme vládu a europoslance České
republiky, aby co nejefektivněji čelili
jakýmkoliv tendencím Evropské unie
majícím za cíl celoevropské zpřísnění
podmínek pro držení legálních soukromých zbraní ve společnosti, a to zejména formou „sjednocování legislativy“
členských států EU. Taktéž tímto tlumočíme svoji vůli nejvyšším orgánům
Evropské unie: jsme plně pro zachování
práva umožňujícího bezúhonnému
občanovi nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu, obhajujeme možnost
každého občana ČR na efektivní
a spravedlivou obranu. Prostřednictvím
této petice proto důrazně protestujeme
proti snahám Evropské komise o další
regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považujeme stávající
legislativní podmínky v této oblasti
v České republice za naprosto vyhovující a bezproblémové.
Prohlašujeme tímto dále, že jakékoli
další úpravy zákonů v této oblasti by
proto měly být do budoucna vedeny
ne na evropské úrovni, ale měly by být
výhradně řešeny vlastní legislativou
jednotlivých členských států,
a to vždy pouze po nezbytné
celonárodní diskuzi.“

Dne 7. června proběhlo na půdě
Poslanecké sněmovny jednání o této
petici, kterého se zúčastnil rovněž
Alain Alexis, zástupce Evropské komise. Na jeho hlavu se ze všech stran
sesypaly argumenty, proč navrhovaná
směrnice neomezí teroristické útoky,
naopak odzbrojením legálních držitelů
zbraní může dojít ke zhoršení bezpečnostní situace v zemi, jako tomu bylo
v minulosti ve Velké Británii. O přijetí
směrnice budou nakonec rozhodovat
členské země a Evropský parlament.

Aktivní záloha
České republiky
Aktivní záloha (AZ) je součástí zálohy ozbrojených sil ČR zřízené
na základě zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon. Důvodem jejího
vzniku byla současná koncepce ozbrojených sil České republiky,
která je založena na sboru profesionálního personálu, jehož počet
je stanoven rozhodnutím vlády. Aktivní záloha je tedy vhodný
prostředek, kterým si armáda zajišťuje rezervy, jimiž může
disponovat v případě potřeby. Typickým úkolem může být
pomoc při živelních pohromách nebo ostraha objektů kritické
infrastruktury. Příslušníci aktivních záloh byli úspěšně
nasazeni i při povodních v roce 2002 a v roce 2010.
Oﬁciálně vznikla aktivní záloha ke dni
1. 1. 2004. Systém aktivních záloh se
však začal formovat již na podzim
roku 1999, kdy tehdejší náčelník
Generálního štábu armádní generál Jiří
Šedivý povolal záložníky na první
dobrovolná vojenská cvičení. Ta se
konala dvakrát ročně v délce 5 dnů.
Příslušníkem aktivních záloh se může
stát občan České republiky ve věku od
18 do 60 let, který je zdravotně způsobilý a trestně bezúhonný. Musí podat
žádost na krajské vojenské velitelství
v místě trvalého pobytu o dobrovolné
převzetí výkonu branné povinnosti
a o zařazení do jednotky aktivních
záloh. Spolu se žádostí musí dodat
i čestné prohlášení, že nepodporuje,
nepropaguje nebo nesympatizuje
s hnutím, které prokazatelně směřuje
k potlačování práv a svobod člověka
nebo hlásá národnostní, náboženskou
či rasovou zášť nebo zášť vůči jiné
skupině osob. Pokud uchazeč splňuje
uvedené podmínky a je u jednotky
aktivních záloh volné místo, uzavře
krajské vojenské velitelství s uchazečem dohodu o zařazení do aktivní
zálohy. Dohoda se uzavírá na dobu
tří let a je možno ji prodlužovat.
Za standardních mírových podmínek
musí příslušník AZ absolvovat každoročně cvičení v délce trvání do tří
týdnů. Výcvik je soustředěn zpravidla
do dvou delších cvičení, jednoho
na jaře, druhého na podzim. V případě
dočasného zhoršení bezpečnostní
situace, při živelních pohromách
a v obdobných situacích může vláda
rozhodnout o povolání aktivní zálohy
na výjimečné cvičení, a to maximálně
na čtrnáct dnů za rok. V případě
vyhlášení stavu ohrožení státu
či válečného stavu může stát povolat
vojáky do časově neomezené mimořádné služby. V takové situaci by
mohly být obnoveny odvody a vojenská služba by se stala celospolečenskou záležitostí. Příslušníci aktivní

Příslušníkem aktivních
záloh se může stát občan
České republiky ve věku
od 18 do 60 let.

zálohy by však pravděpodobně byli
povoláni jako první, protože vedle
profesionálních vojáků by byli jedinou
skupinou obyvatelstva s vojenským
výcvikem, která si udržuje vojenskou
odbornost.
Letos v únoru vyšly ve sbírce zákonů
tři novely v oblasti obranné politiky
státu. Zákon č. 45/2016 Sb., o službě
vojáků v záloze, zákon č. 46/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách ČR, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. Branný zákon
zavádí dobrovolné odvody. Lidé,
kteří dosáhnou věku 18 let, budou
moci v době míru požádat o zařazení
do branné povinnosti. Během následujících dvou let od podání žádosti
pak žadatel absolvuje dvanáctitýdenní
cvičení. Z pohledu aktivní zálohy
je hlavní změnou navýšení odměn pro
jejich příslušníky a také možnost vyslat
je na zahraniční misi. Vojáci v aktivních
zálohách budou cvičit v prvním roce
až tři měsíce, v následujících letech
až měsíc v každém roce. U bývalých
profesionálních vojáků je délka cvičení
stanovena na tři týdny. Až tříměsíční
výcvik by příslušníci aktivní zálohy
absolvovali před operačním nasazením. Zákon také stanoví, že bývalí
profesionální vojáci budou zařazeni
do dvou let od ukončení služebního
poměru do aktivní zálohy, a to až
na tři roky. Členové aktivních záloh
budou moci být v případě potřeby
až sedm měsíců v roce v operačním
nasazení, v případě jejich souhlasu
i v zahraničních misích. Až na měsíc
v roce bude moci armáda využít
příslušníky záloh na záchranné práce,
například při živelních pohromách
v Česku. Tyto zákony mají nabýt
účinnost od 1. července 2016.
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Z historie
poplachové

komunikace
Michal
Randa

data a střípky
z historie
monitorování
poplachů

V období od roku 1974 docházelo
k prvnímu hromadnějšímu nasazování
techniky pro centrální zpracování
signálů ze zabezpečovací techniky.
Konkrétně se jednalo o tzv. reléový
linkový pult s názvem CENTR KM,
který umožňoval napojení 120 objektů
na teritoriu jedné telefonní ústředny.
Od první instalace (Služba ochrany
objektů Veřejné bezpečnosti
v Příbrami, kde došlo k napojení
čerpacích stanic pohonných hmot,
peněžního ústavu, skladu trhavin
a následně i k připojení objektů obchodní sítě, ale také objektů kulturního a památkového významu) došlo
následně k rozšíření tohoto pultu do
většiny krajských měst. Výroba v té
době přešla na území ČSSR a k prvnímu pultu CENTR KM přibyly další,
jednalo se o linkové pulty TCP 60,
TVRZ (METRA Blansko).

Každý obor, i jeho část, má svou historii. Potřeba
signalizovat nebezpečí je tu již od chvíle, kdy
vznikla potřeba ochrany před nebezpečím – bylo
tomu tak vždy, když se člověk cítil ohrožen. Hrozba
nemusela přicházet jen od nepřátel, ale také
ze strany přírodních sil, jako je oheň nebo voda.
S postupným vývojem civilizace se vyvíjely
i systémy vyhlašování poplachu a monitorování
nebezpečí. Až do příchodu průmyslové revoluce
byly základem takovýchto „signalizací“ primitivní
(jednoduché) akustické prostředky jako křik,
bubnování, troubení a zvonění. Se vznikem větších
měst se postupně přecházelo k systematičtějším
řešením, vznikaly lokální požární stanice a pro
jejich vzájemnou komunikaci došlo k využívání
zvonů, světelných záblesků, ale také poslů.
Světové milníky
Zásadním přelomem v přenosu informací na dálku byl vynález
telegrafu (Samuel F. B. Morse – s myšlenkou vynalézt elektromagnetickou telegraﬁi a novou abecedu přišel roku 1832;
1836 – dokončen prototyp; 1838 – určen telegraﬁcký kód, tzv.
Morseova abeceda). První praktické nasazení proběhlo v roce
1844, kdy byla vytvořena telegrafní linka mezi Washingtonem
a přibližně 60 kilometrů vzdáleným městem Baltimore.
Roku 1847 byl telegraf použit prvně pro signalizaci nebezpečí,
a to hlavním inženýrem města New York Corneliem
Andersenem, který propojil požární hlásky telegrafem s centrálním stanovištěm. Tento způsob využití telegrafu nebývalým
způsobem zkrátil dobu přenosu poplachového signálu od
místa poplachu k nejbližší požární stanici – první tzv. zákrokové skupině.
Dalším milníkem bylo doplnění hlásek (dnes bychom spíše
použili termín „veřejný hlásič“) centrálním zapisovačem ‒
Boston roku 1851. Na tomto prvním centrálním pultu ale stále
probíhal jednoduchý zápis série teček a čárek primitivním
zapisovačem. Podnětem bylo prosté „zatažení“ za páku hlásiče, na jehož základě došlo k vnitřnímu mechanickému procesu (roztočení vroubkovaného kola) a prostřednictvím elektrického kontaktu k vyslání série teček a čárek s individuálním
kódem. Byl tak vždy vytvořen jedinečný a snadno identiﬁkovatelný záznam o poplachu. Obdobný systém byl vybudován
také v městě Hamburku koncem 19. století, „ve službě“ byl
pak udržován až do roku 1976.
Za první pult centralizované ochrany je považována „Holmesova centrála elektronické ochrany“ z roku 1858. Edwin
Holmes se stal průkopníkem prvních telefonních ústředen
a především elektrických poplašných zařízení. Stal se novátorem a prosazovatelem komerčního používání poplašných
a telefonních systémů v době, kdy neexistoval žádný výrobce
zabývající se tematikou těchto zařízení. Nově také zavedl
ve výrobě izolované elektrické vodiče, které následně použil

tím spínače na PCO. Z toho vyplývala
hlavní nevýhoda těchto systémů ‒
jestliže došlo ke zvednutí sluchátka
telefonního přístroje, spojení se narušilo a vyhlásil se poplach. Objekt nebo
jeho části se nedaly střežit za provozu,
protože střežením se znemožnilo
telefonování. Pulty centrální ochrany
tohoto typu se skládaly pouze
ze spínačů a kontrolních žárovek,
které signalizovaly stav objektu.

S výše uvedeným startem první etapy
souvisely následující kroky: spolupráce
pro instalace propojovacích okruhů
mezi chráněnými objekty a vlastním
centrálním úřadem. Roku 1872 vyvinul
„elektrický sekretář“ pro ukládání
klenotů (úložní objekt se stěnami
propletenými vodivou folií a dvířky
opatřenými kontakty), připojený
na centrální stanoviště s 24hodinovou
službou schopnou kdykoli zakročit.

MĚSTSKÁ
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA

STŘEŽENÉ OBJEKTY

20 KHz

POLICIE

20 KHz
20 KHz

Tuzemské milníky
V Československé republice byla první
větší aplikace zabezpečovací techniky
zaznamenána v roce 1933, kdy byly
zřizovány automatické poplašné
telefonní hlásiče. V období po druhé
světové válce byla ochrana osob
a majetku plně v kompetenci československého ministerstva vnitra, konkrétně složek Sboru národní bezpečnosti.
Výroba techniky pro centrální zpracování signálů ze zabezpečovací techniky byla v rámci „Rady vzájemné hospodářské pomoci“ vyráběna především v Sovětském svazu a Bulharsku.
Jednalo se o pulty RONA a NĚVA.
Původně se využití pultů předpokládalo pouze pro střežení státních objektů.
Všechny střežené objekty byly propojeny s městskou telefonní ústřednou
a přes výkonový díl napojeny
na Veřejnou bezpečnost. Zapnutí
střežení objektu provedla fyzicky
policie na svém stanovišti, a to sepnu-

20 KHz
SIGNALIZAČNÍ TABLO

Do každého střeženého objektu se
umístil laděný obvod, který vysílal po
telefonní lince do městské telefonní
ústředny frekvenci 20 kHz. V městské
telefonní ústředně byl výkonový díl,
který neustále skenoval linky, na nichž
měla být frekvence 20 kHz, a pokud se
tato frekvence ztratila, rozsvítila se
kontrolka na zobrazovacím tablu
policie (NARUŠENÍ OBJEKTU).

Seznam použitých zdrojů:
[1] MONTÁŽ EZS / Vydavatelství PA ČR.
[2] Bezpečnost pro ﬁrmu, úřad, občana /
Vydavatelství Public History.
[3] Příručka zabezpečovací techniky /
Vydavatelství Cricetus.
[4] http://ﬁrehallmuseum.org (The Fire
Alarm Telegraph System).
[5] www.ceskatelevize.cz/ct24 (Morse:
Vynálezce telegrafu).
Ilustrační fotograﬁe:
archiv autora
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ZPRAVODAJSTVÍ
Vláda schválila komplexní změnu zákona o zbraních
Lucie Nováková,
ředitelka odboru tisku
a public relations

Zkrácení délky platnosti zbrojního
průkazu z 10 na 5 let, zavedení muničních licencí pro ﬁrmy nebo dobrovolný
přístup lékařů do Centrálního registru
zbraní, to jsou některé novinky
v zákoně o zbraních a střelivu,
který dne, v pondělí 7. prosince 2015,
schválila vláda.
Návrh změny zákona o zbraních
předložilo Ministerstvo vnitra v reakci
na výbuchy muničních skladů
ve Vrběticích i na vyhodnocení střelby
s tragickými následky v Uherském
Brodě. Tato komplexní změna se týká

rovněž nakládání s municí. „Jde
o zásadní změnu k lepšímu.
Stanovujeme jednoznačný, přísný
právní režim nakládání s municí soukromými osobami či ﬁrmami.
Zefektivňujeme prověřování a vymáhání požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů a policii
dáváme větší právo zadržet v odůvodněných případech zbraně i munici,“
uvedl ministr vnitra Milan Chovanec
s tím, že návrh vznikl na základě široké
odborné
diskuse. „Cíl je jasný: Nastavujeme

takové systémové prvky, díky kterým
by se občané měli cítit bezpečně,“
dodal Milan Chovanec.
Změny jsou připraveny tak, aby odstranily nedostatky dosavadní právní
úpravy, v níž mj. neexistoval dostatečný zákonný prostor pro včasný
a účinný preventivní zásah veřejné
moci.

Zásadní změny nového zákona:

práci s Českým báňským úřadem
a dalšími subjekty.
§ Délka platnosti zbrojního průkazu se

ze současných deseti let sníží zpět
na pět let.
§ Rozšíří se oprávnění policie v odů-

vodněných případech zadržet zbraň,
střelivo nebo munici. Policie bude
moci zadržet zbraň, když bude mít
důvodně podezření, že je držitel
nebezpečný sobě nebo svému okolí,

§ Kontrolu muničních licencí a průkazů

bude vykonávat Policie ČR ve spolu-

Projekt Národní informační systém
kpt. Mgr.
Nicole Zaoralová,
tisková mluvčí

Dne 10. prosince 2015 od 10 hod. se
konalo slavnostní uvedení do užívání
výstupů projektu Národní informační
systém integrovaného záchranného
systému. V jeho rámci byl projekt
Národní informační systém integrovaného záchranného systému představen a byl promítnut krátký ﬁlm o
projektu. Rovněž bylo možné absolvovat prohlídku Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Celkovým výstupem projektu Národní
informační systém integrovaného
záchranného systému je funkční
informační systém – Národní informační systém integrovaného záchranného systému, který je využíván všemi
základními složkami integrovaného
záchranného systému při příjmu
tísňových volání a následném vysílání
sil a prostředků k mimořádným událostem.
Projekt Národní informační systém
integrovaného záchranného systému
byl připraven a je realizován v letech
2010 až 2015 se spoluﬁnancováním
ze strukturálních fondů Evropské unie,
konkrétně z Integrovaného operačního programu. Integrovaný operační
program ﬁnancuje 85 % způsobilých
výdajů projektu, 15 % způsobilých
výdajů je ﬁnancováno ze státního
rozpočtu.

Realizační fáze projektu Národní
informační systém integrovaného
záchranného systému končí 31. prosince 2015. V této souvislosti je nyní
prováděno slavnostní uvedení výstupů
projektu do užívání.
Hlavní náplní projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému bylo zajištění infrastruktury nezbytné pro nastavení jednotné
úrovně informačních systémů operačního řízení. Výstavba Národního
informačního systému integrovaného
záchranného systému byla rozdělena
do 3 základních technologických
bloků:
§ Integrační platforma – řízení výměny

dat základních složek integrovaného
záchranného systému,
§ GIS – Geograﬁcký informační

systém,
§ Vizualizace operační situace.

Projektem byla vytvořena sjednocující
technologická platforma pro systémovou výměnu dat mezi základními
složkami integrovaného záchranného
systému a bylo provedeno zefektivnění příjmu tísňového volání občanů
a zrychlení doby odezvy základních
složek integrovaného záchranného
systému na tísňové volání.

Klíčovým přínosem projektu je zrychlení a zefektivnění spolupráce operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému,
což se projeví především zrychlením
zásahu při mimořádných událostech
a rychlejším poskytováním pomoci
občanům.
Z pohledu základních složek integrovaného záchranného systému spočívá
hlavní přínos projektu především
v možnosti efektivní výměny a sdílení
dat a informací, možnosti lepší koordinace.
Z pohledu zákazníka-občana je hlavním přínosem projektu snížení následků mimořádných událostí v případě
společných akcí více složek integrovaného záchranného systému díky
rychlejším a provázanějším zásahům.
To umožňuje plně dostupné tísňové
volání, přesnější určení místa mimořádné události, okamžité zahájení
činnosti potřebných složek a rychlejší
přeprava na místo.
Projekt Národní informační systém
integrovaného záchranného systému
je součástí programu Jednotná úroveň
informačních systémů operačního
řízení a modernizace technologií pro
příjem tísňového volání základních
složek integrovaného záchranného
systému.

Program Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení
a modernizace technologií pro příjem
tísňového volání základních složek
integrovaného záchranného systému
(dále jen IS IZS) se skládá z projektu
Národní informační systém integrovaného záchranného systému, centrálních standardizovaných projektů
generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky
a Policejního prezidia České republiky
a projektů řešených na krajské úrovni
(krajské standardizované projekty
základních složek integrovaného
záchranného systému). Gestorem
celého programu IS IZS je Ministerstvo
vnitra – generální ředitelství
Hasičského sboru České republiky.
Jedná se celkem o 45 dílčích projektů,
z toho 42 je spoluﬁnancováno
z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality
a dostupnosti veřejných služeb – Cíl
Konvergence, oblast podpory 3.4 –
Služby v oblasti bezpečnosti, prevence
a řešení rizik.
Cílem programu IS IZS je zvýšení
kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného
záchranného systému.

O tom, že i zdánlivě složitá a inovativní věc může
pomoci nejen objednavateli bezpečnostních služeb
a ﬁrmě, která ostrahu fyzicky vykonává,
ale i samotným zaměstnancům vykonávajícím
ostrahu areálu, se nedávno přesvědčili zaměstnanci
člena Komory podniků komerční bezpečnosti
České republiky – ﬁrmy PRIMM bezpečnostní
služba, s. r. o.
„V jednom z námi hlídaných objektů
jsme se rozhodli skoncovat se starým
ručním vyplňováním registračních
značek vozidel na vjezdu a výjezdu.
Využili jsme zkušeností ostatních
členských společností a vybrali uživatelsky příjemný software – jeden
z nejspolehlivějších na trhu – a pořídili
jsme i odpovídající hardwarové vybavení,“ říká jednatel společnosti PRIMM
Martin Pejšek.
Instalovali jsme systém LPR (licence
plate recognition – automatické rozpoznávání registračních značek),
známý například z obchodních center
či letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni.
„Zaměstnanci se obávali zavedení
nové techniky, zvlášť když se dozvěděli, že budou pracovat s tablety.
Argumentovali, že takhle, jak se to
dělá doteď, je to v pohodě a že všechno zvládají,“ říká M. Pejšek.
Po krátkém zaškolení však obavy
zaměstnanců zmizely a dnes zvládají
práci s novým systémem naprosto
precizně.
„Má to také tu výhodu, že oprávněné
osoby objednatele mohou do systému
vstoupit v režimu kontroly a získávat
nejrůznější přehledy. Pro mne osobně
je velmi pozitivní zjištění, že zaměstnanci ostrahy jsou na sebe pyšní,
že přeškolení zvládli a umí pracovat
s novými technologiemi,“ popisuje
M. Pejšek.
Navíc se zrychlil proces odbavení
a požadované fotograﬁe (plomby,
náklad) jsou automaticky ukládány
k příslušnému vozidlu, které bylo LPR
systémem načteno a uloženo – vše
za využití tabletu s integrovaným
fotoaparátem. Obsluha také může
rychle vyhledávat jednotlivé záznamy.
Tablety umožňují odbavovat vozidla
z jakéhokoli blízkého místa i mimo
vrátnici, odpadá tak zdlouhavé zapisování do knihy na vrátnici a šetří se čas.
V konečném důsledku mohla být
každá směna redukována o jednoho
strážného.
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