




O ČESIÝCH 
BEZPEČNOST 
opět zmizel v propadlišti. dějin ... Navzdory tomu, že na jeho nove 
podobě jsme v rámci Komory podniků komerční bezpečnosti 
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a dalšími asociacemi 
odpracovali stovky hodin a podařllo se nám do něj prosadit téměř 
devět desítek změn.

Řada z nás se účastnila legislativního 
procesu v rámci připomínek Hospo
dářské komory a legislativní či bezpeč
nostní sekce. Mnozí jsme lobovali 
u gestorů i politických elit za nápravu, 
účastnili se oborných konferencí, ofici
álních schůzek s gestorem zákona -
Ministerstvem vnitra ČR. Chodili jsme 
na zasedání branně bezpečnostního 
výboru Poslanecké sněmovny, vysvětlo
vali poslancům hlavní problémy. 
Nakonec i celá bezpečnostní sekce 
Hospodářské komory ČR zákon jako 
sice odbornou veřejností opravený, ale 
neúčelný odmítla. Poslední pomyslný 
hřeb do rakve zákona zabil svým vy
stoupením poslanec Lank (dnes člen 
Realistů), a tak zákon v rámci tohoto 
volebního období definitivně padl. 
Na otázku, zda přece jen bude nový, 
odpoví až nová vláda po volbách 
a Komora podniků komerční bezpeč
nosti ČR bude jako vždy u toho a bude 
dále hájit zájmy svých členů a bojovat 
za dobrou legislativu. 

Na jednu stranu je dobře, že se zákon, 
přinášející jen další administrativní 
překážky v podnikání, neprosadil -
v duchu zásady „raději žádný zákon než 
špatný", na druhou stranu je nepopira
telnou skutečností, že trh soukromých 
bezpečnostních služeb nový zákon 
potřebuje. Ale jen účelný a funkční -
neboli „chceme zákon, ale zákon, který 
pomůže řešit problémy trhu, zákon, 
který přinese větší stabilitu, přehled
nost, čistotu a spolehlivost, bezpečnost, 
využitelnost, rovnost podmínek, perso
nální stabilitu a kvalitu, profesní kont
rolu a vyšší etický i profesní rozměr ". 

Každopádně neztrácíme víru, že se 
zákona, který problémy trhu soukro
mých bezpečnostních služeb po vzoru 
našich západních sousedů vyřeší, snad 
už v příštím volebním období dočkáme. 

PhDr. Michal Bavšenkov 

viceprezident KPKB ČR 
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