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ABSTRAKT 

MůT JČKOVÁ, Zuzana, Soukromé bezpečnostní služby a jejich perspektivy. [Bakalá ská 

práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlín . Fakulta logistiky a krizového ízení. Ústav ochra-

ny obyvatelstva. Studijní program: Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatel-

stva. Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D. Stupe  odborné kvalifikace: Bakalá  

ĚBc.ě. Zlín: FLK  UTB, Ň015, 68 s. 

Bakalá ská práce eší problematiku oblasti soukromých bezpečnostních sluţeb. Teoretická 

část je zam ena na současný stav problematiky, s d razem na právní p edpisy. V praktické 

části jsou popsány jednotlivé činnosti soukromých bezpečnostních sluţeb. Cílem práce 

bylo analyzovat současnou situaci a vybraná rizika v činnosti soukromých bezpečnostních 

sluţeb, navrhnout jejich redukci a doporučit moţn  zm ny. 
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ABSTRACT 

MůT JČKOVÁ, Zuzana. Private Security Services and Their Perspective. [Bachelor’s 

thesis]. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management; Pro-

tections of Population Institute. Head: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D. Level of profesio-

nal qualifications: Bachelor (Bc.). Study program: Protection of Population, study field: 

Protection of Population. Zlín: FLK  UTB, Ň015. 68 number of pages. 

Bachelor's thesis deals with issues in the field of private security services. The theoretical 

part is focused on the current status of the issue, with an emphasis on legislation. In the 

practical part there are described the various activities of private security services. The aim 

of the work was to analyze the current situation and the selected risks in the activities of 

private security services, to propose their reduction and to recommend possible changes. 
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ÚVOD 

Z historického hlediska se lidská společnost odedávna musela potýkat s r znými hrozbami, 

které ohroţovaly jednak jejich ţivoty a zdraví, ale také majetek, který se postupným vývo-

jem rozši oval a nabýval na významnosti. Současná společnost je stále ohroţována adou 

rizik, nicmén  se zm nil jejich charakter a zp soby, jak s nimi bojovat. Uţ se nejedná jen 

o ochranu obydlí proti p írodním vliv m a divé zv i, dnes je t eba čelit mnohem závaţn j-

ším hrozbám, jako je kriminalita, terorismus, extrémismus a jiné sociální nepokoje.  

Lidská společnost adekvátn  reaguje na nové hrozby vytvá ením bezpečnostních sloţek, 

které mají za úkol chránit ţivot a zdraví člov ka i jeho majetek. S postupujícím časem, 

vzhledem k vývoji oblasti bezpečnosti a obrany, se uţ nejedná jen o státní subjekty, p ed-

stavující ozbrojené síly a policii, ale také o soukromé bezpečnostní sluţby. I ty se rovn ţ 

jako policie starají o dodrţování ve ejného po ádku a v tší bezpečnost občan , p edevším 

provád ním činností preventivního charakteru. 

Perspektivami pro oblast privátní bezpečnosti by do budoucna mohla být v tší spolupráce 

se státními orgány Ězejména policií), v n kterých p ípadech i moţnost usnadn ní jejich 

práce. K tomu je však zapot ebí oblast soukromé bezpečnostní činnosti legislativn  vyme-

zit, nebo vyčlenit ji ze ţivnostenského zákona.  

Práce se d lí na dv  hlavní kapitoly, teoretickou a praktickou. První polovina teoretické 

části se zam uje na mnoţství vybraných právních p edpis , které souvisejí s oblastí sou-

kromých bezpečnostních sluţeb a v druhé polovin  jsou uvedeny základní informace 

o soukromých bezpečnostních sluţbách. V praktické části jsou nejprve popsány produkty 

soukromých bezpečnostních sluţeb, které jsou následn  posouzeny podle toho, zda mohou 

p edstavovat pro oblast soukromé bezpečnosti slabé místo, či naopak perspektivu pro další 

vývoj. Na základ  toho v záv ru praktické části na konkrétním p íkladu demonstruji reduk-

ci vybraných slabých míst a navrhuji moţná ešení. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CÍLE ů METODY ZPRůCOVÁNÍ BůKůLÁ SKÉ PRÁCE 

V následující kapitole budou stručn  charakterizovány základní a dílčí cíle bakalá ské prá-

ce. Zárove  zde budou popsány vybrané metody a postupy, které by m ly p isp t k co nej-

lepšímu dosaţení vytyčených cíl . 

1.1 Charakteristika ešeného problému a stanovení cíl  

Primárním cílem mé bakalá ské práce je analyzovat současný stav problematiky soukro-

mých bezpečnostních sluţeb v České republice s hlavním zam ením na právní p edpisy. 

Po zorientování v dané problematice jsem si stanovila dílčí cíl zjistit slabá místa Ěrizikové 

oblasti) v soukromé bezpečnostní činnosti, k nim navrhnout opat ení, nám ty pro zlepšení 

a návrhy na zm nu. Pomocí vytvá ení hypotéz a prognóz nad perspektivami soukromých 

bezpečnostních sluţeb jsem vytyčila n kolika nejvýznamn jších moţných sm r  vývoje. 

1.2 Charakteristika pouţitých metod a postup  

Existuje velké mnoţství dostupných metod a postup , pomocí kterých je moţné zpracovat 

danou problematiku. Pro pot eby této práce, vzhledem k jejímu charakteru, byly vybrány 

a pouţity následující metodiky:  

 pozorování skutečností a zákonitostí oblasti soukromé bezpečnosti v podmínkách 

českého právního systému a jejich vysv tlení, 

 analýza současného stavu soukromé bezpečnostní činnosti v České republice, 

 abstrakce nejvýznamn jších informací a dat od mén  významných, 

 syntéza nov  objasn ných poznatk  a jejich se azení v logické návaznosti, 

 dedukce moţných rizik a slabých míst v činnosti soukromých bezpečnostních sluţeb, 

 hypotéza perspektiv dalšího vývoj oblasti soukromé bezpečnosti v České republice. 

Pro analýzu a posouzení rizik, tedy slabých míst, byl pouţit rizikový kalkulátor  - software 

Riskan od firmy T-SOFT a.s. P ed jeho samotným vyuţitím bylo pot eba vymezit rozsah 

hodnot (vybrat číselníkyě pro jejich hodnocení, maximální hodnoty, stanovit si aktiva 

a hrozby, p i adit jim pravd podobnostní hodnotu a výsledkem je matice rizik, na níţ bu-

dou p ehledn  znázorn na slabá místa. 
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2 ZÁKLůDNÍ POJMY ů PRÁVNÍ P EDPISY SPOJENÉ S OBLůSTÍ 

SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI 

V oblasti soukromé bezpečnostní činnosti i právních p edpisech s touto oblastí spojených, 

se vyskytuje pom rn  velké mnoţství pojm , které je pot eba si zde uvést, protoţe souvise-

jí s pln ním úkol  soukromých bezpečnostních sluţeb Ědále jen „SBS“ě. Vysv tlení zá-

kladních pojm  je d leţité i pro orientaci v právních p edpisech, jichţ s oblastí soukromé 

bezpečnosti souvisí pom rn  hodn . 

2.1 Vybrané základní pojmy soukromé bezpečnostní činnosti 

Z velké části se jedná o pojmy často sklo ované, a s jejich významem je to obdobné. Slova 

jako bezpečnost nebo po ádek skýtají mnoho r zných význam  a zp sob , jak je vysv tlit. 

Proto je jejich výklad velmi obtíţný. Následn  uvedený výb r pojm  je se azen podle d le-

ţitosti pro dané téma. 

Soukromé bezpečnostní sluţby je označení pro komerční sluţby, poskytované v oblasti 

ochrany a ostrahy vybraných zájm  právnických a fyzických osob. Jedná se o jakýsi produkt 

podnikatelské činnosti, který smí nabízet pouze subjekt disponující p íslušnou koncesí. [28]  

Soukromá bezpečnostní činnost je realizována SBS ve prosp ch zákazníka. Pat í sem nap í-

klad ochrana osob, ostraha majetku, bezpečnostní dozor, chrán ná p eprava cenin, pátrání po 

poh ešovaných osobách, či provoz elektronických zabezpečovacích systém . [ŇŘ] 

Soukromá bezpečnostní agentura je subjektem poskytujícím soukromé bezpečnostní sluţ-

by a realizujícím soukromou bezpečnostní činnost. [ŇŘ] 

Bezpečnost je stav, kdy je systém sám schopný odolávat vn jším a vnit ním hrozbám, kte-

ré známe a m ţeme je p edvídat. Tyto hrozby jsou schopny negativn  p sobit proti celému 

systému, p ípadn  jeho jednotlivým prvk m. U systému musí z stat zachována jeho stabili-

ta, struktura, spolehlivost a chování.  Dá se íci, ţe jde o určitou míru stability systému 

a také prvotní a druhotnou adaptaci. [32], [25]  

Bezpečnostní opat ení je mechanismus, jehoţ aplikací zmenšíme bezpečnostní rizika. [32] 

Bezpečnostní systém státu je ú ední nástroj tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Tvo-

í ho prvky moci zákonodárné, výkonné a soudní, dále samospráva a právnické a fyzické 

osoby, které zajišťují a odpovídají za bezpečnost státu. [32] 
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Bezpečnostní politika státu je „společenská činnost, jejíţ základ tvo í souhrn základních stát-

ních zájm  a cíl , jakoţ i hlavních nástroj  k jejich dosaţení, sm ující k zabezpečení státní 

svrchovanosti a územní celistvosti státu a jeho demokratických základ , činnosti demokratic-

kých institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a ţivota občan , majetku, 

kulturních statk , ţivotního prost edí a pln ní mezinárodních bezpečnostních závazk .“ [32] 

Ochrana je snaha o odvrácení nebezpečí ze škodlivých vliv  a jev . Obrana je aktivní 

zp sob ochrany odraţením útoku za vyuţití fyzických a technických prost edk . [32] 

Ve ejný po ádek je soubor vztah  mezi lidmi, který je regulován právními i neprávními 

normami, jejichţ respektování je d leţité pro zajišt ní bezproblémového fungování celé 

společnosti. Ve všech demokratických společnostech je povinností zajišt ní po ádku a kli-

du pro ţivot občana a zabezpečení chodu společnosti po celém území. [30] 

Ochrana ve ejného po ádku je v demokratickém stát  chápána jako proces, jakási záleţi-

tost nás všech, p i které se všichni občané zapojují do zajišt ní ve ejného po ádku na zá-

klad  sociálních normativ . V tomto p ípad  tedy ochranu nezabezpečují jen státní orgány 

normotvornou formou, ale také soukromý sektor formou výkonnou, podílejí si i samotní 

občané. O zajišťování ve ejného po ádku se starají také SBS. Jejich úkolem je ochrana 

bezpečnosti osob a majetku na místech ve ejn  p ístupných, kde je velký pohyb osob – 

ve ejná shromáţd ní, slavnosti, sportovní utkání apod. [30] 

Riziko je pravd podobnost, ţe dojde ke ztrát , nebo vznikne hrozba, která zneuţije zrani-

telnosti a tím zp sobí narušení d v rnosti nebo odchýlení od zamýšleného cíle. [32] 

Detektivní sluţby p edstavují samostatnou oblast sluţeb zaloţenou na činnosti detektiv . 

Rozlišujeme dva tipy, které se liší formou provedení i cílovým objektem. Služby firemních 

detektivů jsou určeny pro vyuţití v rámci jednoho objektu Ěfirmy, organizace, podniku apod.) 

a objekty si tyto sluţby sami z izují pro zabezpečení dle vlastních pot eb. Služby soukromých 

detektivů jsou realizovány SBS, jako zakázka pro smluvený objekt. [5] 

Hlídací sluţby jsou jednou z činností SBS, slouţících k obecné ochran  osob a majetku. 

Tento pojem zahrnuje širokou škálu činností, které p ímo nevyplývají z jeho názvu. P esto se 

však jedná o termín všeobecn  uznávaný a počítá s ním i nov  p ipravovaný zákon o SBS. [5] 
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2.2 Právní p edpisy spojené s oblastí soukromých bezpečnostních sluţeb 

V této kapitole jsou stručn  popsány zákony, které n jakým zp sobem souvisejí s oblastí sou-

kromých bezpečnostních sluţeb a jejich činnost r zným dílem upravují. Jelikoţ se jedná o velké 

mnoţství právních p edpis , jsou zde vybrány jen ty nejvýznamn jší. Na činnost SBS má velký 

vliv i mnoho norem, jak interních, tak technických, a nebudeme se jimi blíţe zabývat.  

Česká republika Ědále jen „ČR“ě zatím nemá v platnosti ţádný zákon, který by p ímo upra-

voval činnost SBS. V současné dob  je však dokončován návrh zákona o soukromé bez-

pečnostní činnosti. Plánováno bylo p edloţit tento návrh vlád  ČR v druhé polovin  roku 

Ň014. Jelikoţ se jedná o nov  ešenou problematiku a je pot eba s ní postupn  začít sezna-

movat širokou ve ejnost, je jiţ nov  navrhovaná právní úprava ve ejn  p ístupná.  

V p ipravovaném zákon  jsou specifikovány kategorie bezpečnostních sluţeb a s tím spo-

jené licence pro provozovatele, které by m ly být zm nou oproti nyn jšímu modelu, kde je 

provozování soukromé bezpečnostní činnosti Ědále jen „SBČ“ě podmín no pouze spln ním 

podmínek koncesované ţivnosti. M lo by tedy dojít k odd lení oblasti soukromých bez-

pečnostních sluţeb od b ţných podnikatelských činností Ěviz ţivnostenský zákoně, protoţe 

se jedná o specifickou činnost, která se dotýká vnit ní bezpečnosti i ve ejného po ádku. Co 

se týká odborné zp sobilosti, mírn  se zp ísní podmínky nejen pro provozovatele, ale také 

pro zam stnance SBS. V této oblasti by p ipravovaný zákona navazoval na trendy panující 

ve v tšin  evropských zemí. Licenci by vydávalo p íslušné ministerstvo na dobu deseti let 

za spln ní určitých podmínek, s moţností tuto licenci odebrat. [22] 

U oprávn ní a povinností zam stnanc  a provozovatel  SBČ nedojde k výrazn jším zm -

nám, konkrétn  se v návrhu píše „Zákon v žádném případě nerozšíří oprávnění umožňu-

jící zásah do práv a svobod třetích osob (jako je tomu např. u příslušníka Policie ČR či 

strážníka obecní policie).“ Lze tedy íci, ţe: „soukromé bezpečnostní služby budou mít 

vůči třetím osobám stejné postavení, jaké má každá další osoba.“ [22] 

Činnost SBS bude nov  kontrolována ze strany státu, ať jiţ p ímo samotným ministerstvem 

– dozor, nebo p íslušníky Policie ČR – dohled. Z kontroly obou orgán  bude vycházeno 

v p ípad  vydávání pokyn  k odstran ní závaţných nedostatk , p ípadn  i pro odejmutí 

licence. Dále bude ministerstvem vytvo en p ehled správních p estupk  a delikt  se speci-

ální úpravou pro SBS i s náleţitou sankcí. [22] 
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Slovenská republika jiţ má tuto oblast právn  ešenou, proto zde uvedeme jejich právní 

úpravu. Konkrétn  o SBS pojednává zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluţieb 

v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ězákon 

o súkromnej bezpečnostiě v znení neskorších predpisov. Ostatní uvedené zákony se dané 

tematiky týkají spíše z obecného hlediska, pracovn  právních vztah  a lidských práv. [37] 

Významným zákonem z hlediska bezpečnosti osob je Ústavní zákon č. 2/1řř3 Sb. vyhla-

šující Listinu základních práv a svobod, kde se pojednává o nejzákladn jších právech 

kaţdého člov ka, se kterými se m ţeme neustále setkávat všude kolem nás. ůť uţ se jedná 

o právo na ţivot, svobodu, ochranu nebo na vlastnictví majetku a nedotknutelnost obydlí. 

To všechno jsou primární prvky ţivota, na které mají právo všichni lidé bez výjimek, 

a proto velmi úzce souvisí s danou tematikou. [7] 

Zákon o súkromnej bezpečnosti na Slovensku upravuje činnost všech bezpečnostních slo-

ţek v oblasti soukromé bezpečnosti za spolupráce Ministerstva vnitra i Policejního sboru 

Slovenské republiky. Vymezuje základní pojmy, pravomoci, povinnosti a p sobnost jed-

notlivých druh  bezpečnostních sloţek, kam pat í nap íklad stráţní nebo detektivní sluţba. 

Není opomenuta ani oblast odborné p ípravy a poradenství. [37] 

Práce u SBS je práce jako kaţdá jiná, její náleţitosti podléhají zákoníku práce ĚZákon 

č. 365/2011 Sb., kterým se m ní zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd j-

ších p edpis , a další související zákonyě, kde je vţdy v první ad  ešen pracovn -právní 

vztah mezi zam stnavatelem a zam stnancem. Tento zákon stanovuje bezpečné pracovní 

podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví p i práci Ědále jen „BOZP“), zakazuje diskriminaci, 

zabezpečuje rovné zacházení se všemi zam stnanci a určuje spravedlivé odm ování za pro-

vedenou práci. Jen jmenovit  uveďme nový obchodní zákoník ĚZákon č. 90/2012 Sb., o ob-

chodních společnostech a druţstvech Ězákon o obchodních korporacíchě). [20], [10] 

Provozování SBČ je podmín no zejména povinností ţádat stát o schválení, aby mohla být 

tato činnost provozována jako ţivnost, ať uţ formou koncesovanou, nebo ohlašovací. 

Do kaţdé z obou forem spadají specifické druhy činností, které respektují ţivnostenský 

zákon Ězákon č. 455/1řř1 Sb., o ţivnostenském podnikání). Na základ  tohoto zákona 

jsou nap . u sluţeb soukromých detektiv , nebo ostrahy osob a majetku prov ovány jejich 

schopnosti a poté je jim vystaveno potvrzení o odborné zp sobilosti. [21] 
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Novela ţivnostenského zákona č. 274/200Ř Sb., p inesla zm ny v podmínkách získávání ţiv-

nostenského oprávn ní u provozování ţivností koncesovaných Ěsluţby soukromých detektiv , 

ostraha osob a majetkuě a zvýšila kladené nároky na podnikatele i jejich zam stnance. [17] 

V návaznosti na p edchozí nelze opomenout téţ trestní zákoník ĚZákon č. 40/200ř Sb., trestní 

zákoník), ve kterém jsou ošet eny n které úkony pracovník  SBS, protoţe i oni, obdobn  

jako t eba Policie ČR, mohou p i výkonu své práce omezit n která základní lidská práva, 

která tu jiţ výše byla zmín na. Nap íklad omezení osobní svobody, nebo pouţití donucova-

cích prost edk  p i výkonu ostrahy osob a majetku. Práv  v trestním zákoníku jsou definována 

pravidla, kdy a za jakých podmínek mohou soukromé bezpečnostní sloţky tyto úkony provád t. 

V trestním zákoníku je stanoveno oprávnění k použití zbraně nebo omezení osobní svobo-

dy v určité mí e pot ebné pro výkon činností SBS. Dále definuje okolnosti vylučující proti-

právnost činu, tedy krajní nouzi (§ 28) a nutnou obranu (§29). Jedná se o vymezení speci-

fikací a p im enosti jednání, které je b ţn  chápáno jako trestné, ale není tomu tak 

v p ípad , kdy je nutné zabránit vlastnímu ohroţení ţivota. [8] 

Zam stnanci SBS se p i vykonávání vybraných činností musí ídit také trestním ádem 

(Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním Ětrestní ádě. Jedná se p edevším 

o činnosti spojené se zadrţením podez elých osob, tedy v určité mí e omezování osobní 

svobody. Trestní ád stanovuje podmínky a okolnosti, za jakých smí tyto úkony provád t 

pracovník SBS. Konkrétn  jde o situace, kdy je zam stnancem SBS osoba p istiţena p i 

trestném činu či bezprost edn  po n m, zadrţena a následn  p edána orgán m policie. [14] 
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2.3 P ehled ostatních právních p edpis  

Jak bylo výše zmín no, s oblastí SBS souvisí celá ada právních p edpis  a ne všechny je 

pot eba blíţe popisovat a charakterizovat jejich význam. Zde jsou proto další právní p ed-

pisy uvedeny pouze jmenovit : 

 Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, který v současné dob  nahradil starý 

občanský zákoník a obchodní zákoník, které byly zrušeny 1. ledna Ň014. [9] 

 Zákon č. Ň00/1řř0 Sb., o p estupcích. [15] 

 Zákon č. 11ř/Ň00Ň Sb., o st elných zbraních a st elivu Ězákon o zbraníchě. [13] 

 Zákon č. Ň7ň/Ň00Ř Sb., o Policii České republiky. [17] 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o zm n  n kterých zákon . [11] 
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3 SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŢBY 

Soukromá bezpečnostní sluţba p edstavuje podnikatelský subjekt, který poskytuje speciali-

zované sluţby k uspokojení pot eb právnických a fyzických osob v oblasti bezpečnosti 

jejich osoby a majetku. Tyto sluţby jsou realizovány podle koncesní listiny a jsou poskyto-

vány na základ  smluvního vztahu mezi poskytovatelem a osobou poptávající činnost SBS. 

Poskytovatelé činností soukromé bezpečnosti nabízejí své sluţby za účelem zisku, 

za smluvn  dohodnutou úplatu. [3] 

3.1 Vybrané zlomové body historie bezpečnostních sloţek 

Uţ v dávné historii se setkáváme s tím, ţe se lidská společnost musela postupn  naučit 

zvládat mnoţství hrozeb, které ohroţovaly ţivot, zdraví a majetek lidí. Není však známo 

p esné období, kdy se s ochranou majetku a osob začalo. Z stává otázkou „zda byla dříve 

ochrana osob, nebo ochrana majetku“.  

V prav ku šlo p edevším o ochranu p ed divokou zv í za vyuţití kamenných nástroj , ohn , 

hloubení jam, nebo primitivního oplocení. Pomalu se začínalo se spo ením potravy 

a majetku, coţ bylo základem pro vznik obchodu. St ádání bohatství, které doprovázela touha 

po moci, s sebou neslo riziko zvýšené pozornosti okolních lidí a jejich závist. Bylo pot eba 

zorganizovat společnost, vznikaly první osady, panovníci, státy, a to vše bylo nutné chránit. 

Začínaly se stav t hradby, opevn ní, vodní p íkopy, propasti, padací mosty, stráţní v ţe. Pa-

novníci ustanovovali z ad lidu své ochránce, válečníky, rytí e a z nich stav li armády.  

ímský císa  ůugustus nechal v roce Ň7 p . n. l. z ídit pretoriánskou gardu, coţ byla elitní 

jednotka osobní stráţe ímských císa  a jejich rodin. Pretoriánská garda m la velký vliv na 

císa e, kterého mohla jak dosadit, tak sesadit z tr nu. [26] 

St edov kým označením bojovníka a stráţce byl rytí . Rytí em byli pasováni válečníci a bojovníci 

p eváţn  šlechtického p vodu. Panovník m slouţili k ochran  a obyčejným lidem k potlačení 

bezpráví a utuţení spravedlnosti. Rytí  ctil sv j mravní kodex – statečnost, v rnost a št drost. [38] 

V historii Japonska Ě10. století n. l.ě byli symbolem bezpečí a ochrany samurajové, bojov-

níci t lem i duší, kte í ke svému poslání byli cvičeni od útlého d tství. Byli to osobní stráţ-

ci císa  a ostatních šlechtic , jimţ byli zcela oddáni, coţ vyplývá i ze samotného názvu, 

p eklad slova samuraj je "ten, jenž slouží." [1] 
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Mušketý i také hráli významnou roli v historii bezpečnostních sloţek, p edstavovali ozbro-

jené vojáky. ůrmády je začaly nasazovat jiţ na konci 16. století na ochranu částí nebo ce-

lého území stát . Lze je svým zp sobem povaţovat za pr kopníky tajné sluţby. [34] 

Zlomovými body ve vývoji bezpečnostních sloţek a p edevším v pot eb  chránit osoby 

byla 1. sv tová válka a atentáty na p edstavitele stát . Členové vlád, politici a p edstavitelé 

r zných stát  vţdy p edstavovali jednou z hlavních cílových skupin atentátník  a osoby 

nejvíce ohroţené na ţivot . Nejvýznamn jším okamţikem byl rok 1ř6ň, kdy se atentátník 

pokusil zabít amerického prezidenta J. F. Kennedyho, kdyţ ho americká tajná sluţba nedo-

kázala dostatečn  ochránit. Prezident následk m zran ní p i atentátu podlehl. Kaţdá tako-

váto událost vyvolává reakci v podob  zp ísn ní podmínek bezpečnosti, analyzování nedo-

statk  a návrhy na zlepšení. Díky tomu začali vznikat t lesní stráţci – bodyguardi, kterých 

dnes vyuţívají ke své ochran  významné osobnosti, ale i civilní obyvatelstvo. 

3.2 Současný stav soukromé bezpečnosti v České republice 

Co se týče soukromé bezpečnosti, v současné dob  je situace v České republice obdobná jako 

ve sv t . Se soukromou bezpečnostní činností se dnes a denn  setkáváme tak ka na kaţdém 

kroku, ač si to mnohdy neuv domujeme. Počty subjekt  podnikajících v oblasti SBS se 

v období posledních 5 let pohybují okolo 7 000 a zam stnávají p ibliţn  50 000 zam stnanc .  

D vodová zpráva k návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti uvádí: „Podle infor-

mací dostupných předkladateli návrhu zákona k 31. prosinci 2013 působilo v České repub-

lice 6 495 podnikatelských subjektů v oblasti soukromé bezpečnostní služby se 49 539 za-

městnanci s předpokládaným ročním obratem v roce 2013 18, 570 mld. Kč (přesná čísla 

budou známa, až všichni odevzdají daňová přiznání a tato zpracují finanční úřady; pro 

potřeby důvodové zprávy ponecháme proto tento kvalifikovaný odhad).“ [31] 

Současný stav soukromé bezpečnostní činnosti v ČR je ovlivn n mnoha faktory, jedním z nich 

jsou chyb jící právní p edpisy. Praxe ukazuje, ţe dalším faktorem je vnímání společnosti, která 

zatím činnost SBS dostatečn  nevyuţívá. Velkou roli zde hrají také peníze, jde o komerční 

sluţby, proto se SBS za účelem co nejv tšího zisku snaţí šet it na svých zam stnancích. Za-

m stnávají osoby na co nejmenší úvazek, často i osoby t lesn  postiţené Ědále jen „ZTP“).  
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Uţivateli SBS jsou právnické a fyzické osoby, jeţ jsou si v domi, ţe se vyplatí investovat 

do bezpečí. Jde p edevším o r zné obchodní domy, firmy, podniky, apod., kde je nejvíce 

pot eba zajistit ostrahu objektu a majetku. Paradoxní je, ţe v komerční bezpečnostní sfé e 

je v ČR v tší zájem o poskytovatele mezinárodní podnikající u nás, neţ o ty tuzemské, coţ 

zase nemluví ve prosp ch našich SBS. P esto u nás stále p ibývá nových subjekt  podnika-

jících práv  v oblasti poskytování ochrany osob a majetku. Tento vývoj je pomalý, ale zna-

čí zm nu situace k dobrému. [3] 

3.2.1 Místo a úloha soukromých bezpečnostních sluţeb v bezpečnostním systému 

České republiky 

V posledních desetiletích došlo v ČR k významným společenským i majetkovým zm nám, 

které s sebou p inesly jiný náhled na ochranu zájm  společnosti, jednotlivých osob a jejich 

majetku. Všechna odpov dnost by nem la p ipadat státu, ale m la by se rozd lit mezi státní 

a nestátní organizace, které budou bezpečnost zajišťovat. Jedná se o obdobný systém, který 

funguje ve v tšin  stát  s vysp lým demokratickým systémem vlády a ve ejnou správou.  

V ČR se od roku 1990 v bezpečnostním systému státu počítalo i se soukromými bezpeč-

nostními sloţkami, jako nestátním, leč významným prvkem spadajícím p edevším do ob-

lasti bezpečnostní prevence. Tyto privátn  bezpečnostní sloţky by poskytovaly své sluţby 

na komerčním základ  všem právnickým a fyzickým osobám, které by pot ebovaly zabez-

pečit chrán né zájmy, nebo p edcházet kriminalit  preventivní činností. 

I Evropská unie n kterými doporučeními podporuje své členské státy ve spolupráci policie 

a soukromých bezpečnostních sloţek, nap íklad p i potlačování kriminality. Za dobu spo-

lečného p sobení mají SBS velký podíl na zabezpečování ochrany osob a majetku.  

Pot eba vyuţití SBS vyvstává tam, kde na zabezpečení po ádku a bezpečnosti nestačí maji-

tel, po adatel, uţivatel ohroţovaného objektu, nebo kde policie musí zasahovat spíše pod-

p rn  Ěsportovní, kulturní akceě. Všude tam, kde je nutné zabezpečit občana, podnikatel-

skou činnost či majetkové pom ry vyţadující činnost nad rámec povinností státních bez-

pečnostních sbor , je prostor pro uplatn ní SBS p i jejich ochran  a ostraze. Dá se íci, ţe 

jejich činnost je snahou o urychlení a zdokonalení svépomoci na místech, kde nem ţe trva-

le p sobit policie. Soukromé bezpečnostní sluţby vykonávají bezpečnostní dozor p eváţn  

tam, kde policisté nemohou být nep etrţit  p ítomni. 
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Sloţky SBS významn  dopl ují bezpečnostní systém státu v oblasti bezpečnostní prevence. 

Jejich pozitivní p ínos pro bezpečnost státu je podmín n zejména spoluprací a neformální 

komunikací s ostatními sloţkami bezpečnostního systému, jako je státní a obecní policie.  

Velkým problémem této oblasti v ČR je fakt, ţe stále není problematika SBS právn  vyme-

zena a specifikována p íslušným zákonem. Dovoluji si podotknout, ţe právní zaštít ní by 

do problematiky p ineslo pot ebné sv tlo a vyjasnily by se dosavadní nesnáze. Na provo-

zovatele a pracovníky SBS jsou kladeny pom rn  vysoké nároky, co se týče fyzických 

i psychických p edpoklad , a také je pot ebné dodrţovat úrove  kvality poskytovaných 

sluţeb. Naproti tomu praxe ukazuje, ţe z etelným problémem jsou nedostatečn  vymezená 

oprávn ní pracovník  SBS. Denn  se potýkají s pot ebou p ekročit jim ud lená oprávn ní, 

jen aby splnili závazek chránit zájmy svých zákazník . V podstat  lze íci, ţe pracovníci 

SBS mají pouze takovou pravomoc, jako kaţdý jiný občan, a to i p es to, ţe vykonávají tak 

závaţnou činnost v oblasti ochrany osob a majetku. [30], [28], [29] 

3.2.2 Spolupráce s Policií České republiky 

Zam stnanci SBS p i výkonu své činnosti mnohdy plní obdobné úkony jako Policie ČR 

(dále jen „PČR“), p esto však zatím nemají ţádnou podporu v právním ádu ČR. Je d leţi-

té zmínit, ţe pracovníci SBS v ČR jsou bez jakýchkoliv zvláštních oprávn ní, jejich posta-

vení je tedy rovné občan m ČR. P sobnost činnosti SBS sm uje zejména tam, kde má 

PČR povinnost zasahovat jen podp rn . V podstat  lze u SBS mluvit o „nadstandardní bez-

pečnostní činnosti“, kterou poskytují nad rámec povinných sluţeb státní a obecní policie.  

Povinností zam stnanc  SBS je spolupracovat s PČR v p ípadech určených nap íklad zá-

konem o PČR apod. Ěpodez ení ze spáchání trestného činu, zadrţení podez elého, pouţití 

st elné zbran ě.  Nelze tu však hovo it o doslovné spolupráci nebo součinnosti, protoţe 

mezi postavením orgán  policie a privátními organizacemi typu SBS existují výrazné roz-

díly.  Soukromé bezpečnostní sluţby fungují na komerčním základ , kdeţto PČR vykonává 

svoji činnost na základ  vymezení zákony a p edpisy ČR. P esto se ob  zmín né sloţky 

zap íči ují o dodrţování vnit ní bezpečnosti státu. [3], [17], [18], [21] 
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3.2.3 Vztah ve ejnosti k soukromým bezpečnostním sluţbám 

Soukromé bezpečnostní sluţby v ČR nemají takové postavení, jako je tomu v jiných stá-

tech sv ta. P íkladem dob e fungujícího systému soukromé bezpečnosti jsou Spojené státy 

americké, kde SBS zaujímají v právním systému své nezastupitelné místo a velmi úzce 

spolupracují se státními institucemi.  

Obecn  se dá íci, ţe ve ejnost vnímá existenci SBS jako nezbytné dopln ní systému 

ochrany ve ejného po ádku a bezpečnosti v ČR. Povaha zam stnání v soukromém bezpeč-

nostním sektoru všeobecn  z hlediska náročnosti vyţaduje, aby p ijímaní zam stnanci spl-

ovali poţadavky obdobného stupn  jako policisté.  

Občanská ve ejnost očekává, ţe pracovníci SBS budou p edevším bezúhonní, schopní ád-

ného úsudku a komunikace, nebude jim chyb t vst ícné a slušné jednání a intelekt pro 

zvládání neočekávaných situací. Proto je z ejmé, ţe i občané samotní mají zájem na p ijetí 

pot ebných právních opat ení, která jasn  vytyčí pravidla a rozsah této činnosti. Je d leţité 

p edevším vymezit rozsah pravomocí, které budou zam stnanc m SBS náleţet, dále stano-

vit zp soby, moţnosti a podmínky pouţití prost edk  pot ebných pro výkon této činnosti. 

Právní úprava v současnosti není dostačující a tyto náleţitosti nejsou ádn  vymezeny. [28] 
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3.3 Činnosti soukromých bezpečnostních sluţeb 

Vzhledem k neustálému vývoji v oblasti SBS je pom rn  sloţité vymezit p sobnost jejich 

činnosti a základní sluţby. Jiţ od samého prvopočátku se SBS zam ovaly p edevším na 

ostrahu objekt , kaţdý podnik m l vrátnici a vrátného, pracovníka ostrahy, dalšího pracov-

níka na poch zky po objektu se psem apod.  

V dnešní dob  se sluţby významn  rozrostly, ale vycházejí z p vodního základu. Technic-

kým vývojem, ale i vznikem nových rizik se také m ní portfolio sluţeb nabízených součas-

nými SBS. Došlo k pokroku ve vyuţívání nových technologií, které jsou pro dnešní dobu 

charakteristické.  Uţ nejde jen o ostrahu fyzickou, ale nabídka se rozrostla o bezpečnostní 

technologie, poradenství a management.  

Činnosti realizované soukromými bezpečnostními sluţbami jsou d leţitým nástrojem pro:  

 prevenci kriminality,  

 ochranu a kontrolu proti zneuţití moci státním aparátem,  

 posilování právní jistoty právnických a fyzických osob, 

 podporu jejich konkurenceschopnosti.  

Prvo adým zám rem činností SBS jsou oblasti:  

 ochrany osob a majetku, 

 pátrání po osobách a majetku, 

 poskytování technického zabezpečení,  

 pátrání související s vymáháním pohledávek, 

 pátrání po protiprávním jednání, které ohroţuje nap . obchodní tajemství, 

 zjišťování skutečností slouţících jako d kazní materiál v soudním ízení,  

 vyhledávání informací o právnických a fyzických osobách. [3] 
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3.3.1 Základní metody činnosti soukromých bezpečnostních sluţeb 

Činnosti SBS jsou činnosti odborné a musejí být provád ny podle p edem stanovených 

metod. Respektováním p edepsaných metod a dodrţováním základních postup  metodiky, 

m ţeme snáze ešit vytyčené úkoly. Obecn  jde o promyšlený a uváţený zp sob, jak do-

sáhnout stanoveného cíle. Lidé pracující pro sektor komerční bezpečnosti se p i realizaci 

své činnosti opírají o metody obecn  platných poznání, a také o metody modifikované 

a p evzaté z policejní praxe. Základními metodami realizovanými v činnosti SBS jsou nap .: 

metoda fyzického pozorování, metody fyzické, technické a elektronické ochrany, metoda 

obranných zákrok  či metoda uţití cvičeného psa apod. [28], [29] 

3.3.2 Kategorie soukromých bezpečnostních sluţeb 

ůuto i publikací z oblasti privátní bezpečnosti [3, 5, 28, 29, 30] člení sluţby a produkty SBS 

odlišným zp sobem. P esto se ve v tšin  prací t chto autor  m ţeme setkat s vesm s totoţnými 

základními sluţbami: 

 hlídací sluţby Ěostrahaě, 

 detektivní sluţby Ěpátrací sluţbyě, 

 technické sluţby k zabezpečení ochrany osob a majetku Ěbezpečnostní technologieě, 

 vlastní ochrana. [3], [5], [30] 

P ipravovaný zákon o soukromé bezpečnostní činnosti d lí tyto činnosti do p ti kategorií: 

 ostraha osob a majetku,  

 činnost soukromých detektiv ,  

 p evoz hotovosti a cenin, 

 technická sluţba k ochran  osob a majetku, 

 bezpečnostní poradenství. [22] 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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4 PRODUKTY SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŢEB 

P i rozhodování o vyuţití sluţeb SBS je nejprve d leţité stanovit, co je pot eba chránit, 

jestli člov ka, majetek, nebo informace. Rozdílnost v poptávce na trhu je značná, tedy 

i nabízené sluţby jsou velmi rozmanité. Nap íklad zabezpečení se bude zcela lišit u rodin-

ného domu, luxusního hotelu, nebo velkého areálu pr myslového podniku. Taktéţ zajišt ní 

bezpečnosti na fotbalovém zápase nebo na velkém hudebním festivalu bude mnohem ná-

ročn jší, neţ t eba ve výrobním podniku. Vývoj je tedy tak ka nevyhnutelný. 

Produkty SBS jsou v následujícím textu rozd leny podle logického opodstatn ní, odlišn  

od p edchozích podklad , a to do dvou základních skupin, na stálé a nahodilé sluţby (ta-

bulka 1). Stálé sluţby jsou dále člen ny do čty  kategorií (procesy a procedury, fyzická 

ostraha, bezpečnostní technologie, a bezpečnostní poradenství a managementě. Do sluţeb 

nahodilých spadá pouze jedna, za to velmi významná kategorie – po adatelská sluţba. 

V zásad  jde o stejné rozd lení, jako dle návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti 

(viz kapitola o činnosti SBS), s tím rozdílem, ţe p evoz hotovosti a cenin a sluţby soukro-

mých detektiv  jsou za azeny jako součást fyzické ostrahy a bezpečnostní poradenství 

a management tvo í samostatnou kapitolu za azenou na záv r. Nov  p idanou skupinou 

jsou tzv. procesy a procedury (rules). 

Tabulka 1 - P ehled produkt  soukromých bezpečnostních sluţeb 

PRODUKTY SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŢEB 

Stálé sluţby Nahodilé akce ĚEvent securityě 
Procesy a procedury (rules) Po adatelská sluţba 

Fyzická ostraha  

Bezpečnostní technologie   

Bezpečnostní poradenství a management  

[Zdroj: autorka] 

4.1 Procesy a procedury soukromých bezpečnostních sluţeb 

Procesy a procedury tvo í základ fungování všeho kolem nás, proto neodmysliteln  pat í 

i do oblasti sluţeb bezpečnostních činností. Nebýt stanovených pravidel, proces  a proce-

dur, nic by trvale nefungovalo tak, jak má. Pro správný chod firmy se také vţdy nejprve 

určí pravidla fungování, které se zapracují do vnit ních p edpis , následn  se podle nich 

jedná a jejich dodrţování se kontroluje. Zam stnanc m je pot eba vymezit co mohou, ne-

mohou a mají d lat, krom toho se stanoví i jejich práva a povinnosti.  
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Dobrým p íkladem, ţe jsou pravidla d leţitá, m ţe být letišt . P edpisy na letišti udávají 

lidem, jak se správn  a bezpečn  chovat, jak t ţká mohou mít zavazadla, co se smí a nesmí 

vnášet do prostoru letišt  apod. Člov k by tyto p edpisy m l znát ješt  p ed tím, neţ se 

chystá vycestovat. Ušet í si tím zbytečné komplikace, nebo v p ípad  porušení pravidel 

p edejde sankci. Ve v tšin  p ípad  na bezpečnost na letištích dohlíţí práv  SBS, které 

provádí detekci zbraní, osobní prohlídky, kontrolu zavazadel apod.  

Soukromé bezpečnostní sluţby, vzhledem k významu pro bezpečnost, u svých sluţeb nutn  

pot ebují p edem stanovená pravidla. Mimo obecných p edpis , které platí všude, se ješt  

vymezí specifické procesy a procedury ve smlouvách. Ty se mohou lišit objekt od objektu, 

podle charakteru poskytovaných sluţeb. adíme sem také interní normy. 

4.2 Fyzická ostraha osob a majetku 

Fyzická ostraha pat í k základním sluţbám SBS z oblasti ochrany osob a majetku. Tento 

pojem v sob  zahrnuje celou adu produkt  a sluţeb, které korespondují s aktuálními po-

t ebami zákazník . Fyzickou ostrahu je moţné charakterizovat jako soubor kontrolních 

a preventivních činností provád ných odborn  zp sobilými zam stnanci SBS. Činnost os-

trahy má primárn  za cíl chránit majetek klient  a ctít ostatní zájmy, které chrání stát, tedy 

v po adí podle d leţitosti ţivot, zdraví a majetek. Druhotnými cíli jsou činnosti doprováze-

jící výkon fyzické ostrahy, které byly s klientem smluvn  dohodnuty.  

Pro kaţdý objekt, který je jako celek zabezpečen fyzickou ostrahou, je pot eba vymezit 

všechny činnosti a jejich rozsah ve specifickém dokumentu Ě ádu, pokynu), kde bude vý-

kon ostrahy zakotven. Tímto dokumentem jsou povinni se ídit zam stnanci poskytovatele 

i klienta. Vhodná je kombinace fyzické ostrahy, organizačních opat ení a bezpečnostních 

technologií, která zaručuje mnohem kvalitn jší výsledky p i ochran  stanovených zájm . 

Produkty fyzické ostrahy jsou sluţby, které SBS na komerčním základ  poskytují klient m. 

Nabízejí své sluţby za úplatu za účelem dosaţení zisku, jako ostatní podnikatelské subjek-

ty. Všechny společnosti podnikající v oblasti soukromé bezpečnosti nabízejí širokou škálu 

sluţeb Ěnabídka produkt  je vesm s obdobná), základem je vţdy fyzická ostraha, kterou je 

moţné obecn  rozd lit na n kolik typ : 

 uniformovaná, neuniformovaná ostraha, 

 ozbrojená, neozbrojená ostraha.  
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Uniformovaná ostraha je vyuţívána všude tam, kde je pot ebné p sobit preventivn  

a organizačn . Spadají do ní r zné objekty se stráţnými v uniform /stejnokroji, tedy vrát-

nice, recepce a ostraha se psem (psovodi).  

Neuniformovaná ostraha, na rozdíl od p edchozí, nachází uplatn ní v místech, kde je 

vhodné zejména z taktických d vod , aby bezpečnostní pracovník nebyl rozpoznán, nebo 

v p ípadech, kdy je neţádoucí, aby byla jeho p ítomnost viditelná Ěkulturní akce, společen-

ské události). Nejpouţívan jší formou skryté fyzické ostrahy je pozice detektiv. Zde se 

musí dodrţovat p ísná pravidla, aby byla činnost efektivní a nebyla odhalena Ěnap . činnost 

vedoucí k odkrytí zam stnanecké či vnit ní kriminality).  

Neozbrojená ostraha je nejčast jší formou fyzické ostrahy v ČR. Společnost vyţaduje, aby 

se p i fyzické ostraze pouţívalo co nejmén  zbraní. To koresponduje s faktem, ţe SBS v ČR 

nenahrazuje funkci policie, jen se snaţí navyšovat úrove  bezpečnosti, kterou garantuje stát.  

Ozbrojená ostraha je v ČR vyuţívána z ídka. D leţitou podmínkou pro ozbrojenou os-

trahu je povinnost nosit st elnou zbra  vţdy skryt  a pouţívat ji jen v souladu s právními 

p edpisy Ěviz zákon č. 40/Ň00ř Sb., trestní zákoník, §ŇŘ, §Ňřě. Do výzbroje se adí st elné 

zbran , teleskopické obušky, plynové pistole, tonfy a pep ové spreje. Výb r záleţí 

na poţadavcích, charakteru objektu a bezpečnostní taktice nasazení. Vţdy by m lo být do-

drţeno, ţe zbran  slouţí k ochran  ţivota a zdraví zam stnanc  SBS a musí být zabrán no 

neţádoucímu ohroţení nezúčastn ných osob a náhodných sv dk .  

V praxi se z obranných prost edk  nejvíce pouţívá teleskopický obušek, jehoţ výhodami jsou 

malé rozm ry, hmotnost a skladnost. Tonfa je velmi podobná obušku, ale protoţe je nesklad-

ná, znemoţ uje skryté nošení a v praxi se p íliš nevyuţívá. Nejmén  vhodné jsou expanzní 

zbran  Ěplynové pistole), jsou pom rn  nebezpečné a mohou váţn  poranit. Plynová pistole 

m ţe u n koho vyvolat tzv. syndrom Supermana Ěpocit velké sílyě, a neuváţené pouţití 

v takovém p ípad  m ţe mít tragické následky. Nezbytností je, aby bezpečnostní ma-

nagement SBS a Policie ČR kontrolovali dodrţování pokyn  pro výkon fyzické ostrahy, pro-

školení pracovník  k pouţívání obranných prost edk  a jejich homologaci. [3], [5] 

Fyzickou ostrahu je moţné také rozd lit podle p edm tu ostrahy do t í skupin, které p ed-

stavují osobní ostrahu, objektovou ostrahu a dálkový dohled.  

Osobní ostraha je skupina, která zahrnuje činnosti zajišťující osobní bezpečnost zákazní-

ka, ale i jeho cenin a financí. V základní nabídce sluţeb osobní ostrahy nalezneme: 
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 Bodyguard neboli osobní stráţce, je produkt poskytovaný v rámci osobní ostrahy 

a jeho prioritou je ochránit ţivot a zdraví klienta. Pracuje loajáln  a diskrétn , je to 

velmi kvalifikovaný specialista, který musí um t p edcházet hrozbám a  ešit je, kdyţ 

nastanou. V p ípad , ţe dojde k ohroţení klienta, osobní stráţce s nasazením vlastní-

ho ţivota ud lá vše pot ebné, aby útok odvrátil. Ovládá st elbu, první pomoc, ízení 

vozidla a bývá vyuţíván zejména pro ochranu státních p edstavitel , politik , herc , 

podnikatel  a ohroţených osob z programu na ochranu sv dk . [2], [24] 

 Transport cenin je jedna z nejnáročn jších sluţeb SBS, co se týče realizace p e-

vozu i finanční stránky. Ceniny by m ly být pojišt ny a musí být p eváţeny pouze 

speciáln  upravenými bezpečnostními vozidly. P evoz probíhá tak, ţe SBS od zá-

kazníka cennost p evezme a p eveze do banky. V rámci transportu cenin rozlišujeme 

dv  další nabízené sluţby:  

o doprovod, který spočívá v tom, ţe SBS u p evozu cenností poskytuje pouze 

doprovod a samotný p evoz si zákazník zajišťuje sám svými prost edky, 

o počítání pen z je sice rychlá, ale náročná, a proto pom rn  drahá sluţba. Od trans-

portu se liší tím, ţe se cennosti sečtou p ed odvozem do banky. Klient v zájem je 

mít peníze co nejd íve na svém bankovním účtu, coţ tato sluţba spl uje. [3], [5] 

Objektová ostraha je hlavní činností fyzické ostrahy. Je moţné ji vyuţít v r zných typech 

objekt  Ěpr myslové, administrativní objekty, logistické areály, nákupní centra, hotelyě. St e-

ţeným p edm tem nemusí být jen nemovitý majetek, ale také nap . motorová vozidla. Rozdíl 

je pouze v pouţité technologii, princip ostrahy z stává stejný. Zajímavostí je moţnost vozidla 

také částečn  dálkov  ovládat, nap . p i odcizení aktivovat klakson či výstraţná sv tla. 

Hlavními produkty v rámci objektové ostrahy i fyzické ostrahy obecn  jsou:  

 Stráţný, stráţce je základním produktem fyzické ostrahy. Obsah jeho činnosti se 

v jednotlivých objektech liší podle pot eb a poţadavk  zákazníka. Všeobecn  se jedná 

o ostrahu ţivota a zdraví osob a majetku Ězákazníka i osob do objektu vstupujícíchě, 

poţárn  preventivní činnost, povinnosti a činnosti p i evakuaci objektu, informační 

servis, poskytování první pomoci atd. Kaţdý stráţný by m l být trestn  bezúhonný, 

fyzicky zdatný, v p ípad  významn jšího objektu se vyţaduje znalost cizího jazyka 

Ěp edevším angličtiny), práce s počítačem, p íjemné společenské vystupování, a jiné 

technické zdatnosti Ěobsluha základních bezpečnostních technologiíě.  
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Výstroj a výzbroj stráţc  se liší podle typu objektu i zabezpečované činnosti. Ostrahu 

m ţe stráţce provád t beze zbran  nebo se zbraní,  či za pomocí dalších bezpečnost-

ních prost edk , u nichţ je samoz ejmostí respektování poţadavk  daných právními 

p edpisy, platnými pro uţívání všech typ  ochranných pom cek. U výstroje se ob-

vykle jedná o uniformu nebo stejnokroj. Stejnokroj je nošen v b ţných provozech, 

pr myslových a logistických prostorách a je nejčast ji sloţen z černých kapsových 

kalhot, vojenské obuvi, triček, svetr , bund a vest. V p ípad  ostrahy hotel , adminis-

trativních budov či obchodních center nosí ostraha společenský oblek. 

 Velitel objektu se vyuţívá v p ípadech, kdy SBS zajišťuje ostrahu rozlehlejších ob-

jekt  s vyšším počtem osob. Na tuto pozici jsou kladeny v tší nároky a poţadavky, 

neţ na pozici stráţníka. Úkolem velitel objektu je ídit tým pod ízených zam stnanc  

Ěstráţník ě, dohlíţet na jejich činnost a trénink a vést jednoduchou administrativu. 

Co se týče výstroje, velitel nosí stejný od v jako stráţníci. 

 Detektiv, na rozdíl od stráţce, vykonává svoji činnost bez uniformy v civilním od -

vu, protoţe jeho primárním cílem je p sobit preventivn  a nebýt vid n. Jeho práce 

má spíše represivní charakter. Jde p edevším a odhalování pachatel  majetkové trest-

né činnosti a je vyuţíván zejména v obchodních et zcích. [3], [5] 

Dálkový dohled je činnost zaloţená na sluţbách, které nabízí pult centralizované ochrany 

(dále jen „PCO“ě. Jde o nep etrţité monitorování chrán ných objekt  za vyuţití všech do-

stupných bezpečnostních technologií ĚPCO, kamerový systém atd.).  

 Pult centralizované ochrany je současn   jednou z nejvýznamn jších a nejvyuţíva-

n jších sluţeb SBS, která v sob  spojuje ostrahu fyzickou a elektronickou. Jde o kon-

cové za ízení dálkového dohledu Ěmonitoringuě chrán ných objekt . Všem objekt m 

napojeným na PCO je zaručen p íjem, p enos a vyhodnocování signál  Ěnap . infor-

mace o narušení objektu apod.), vysílaných z bezpečnostních systém , jako je nap . 

elektronický zabezpečovací systém nebo elektronická poţární signalizace.  

Obrázek č. 1 znázor uje schéma napojení PCO, v dnešní dob  jsou na n j p ipojeny 

stovky tisíc domácností, kancelá í a jiných objekt . Sluţby PCO začínají být stále ví-

ce atraktivní i pro svoji finanční dostupnost.  
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Obr. 1 - Schéma napojení pultu centralizované ochrany [Zdroj: upraveno ň] 

Pult centralizované ochrany je nep etrţit  obsluhován operačním d stojníkem. Ten spolu-

pracuje se zásahovou jednotkou, kterou v p ípad  pot eby informuje o nutnosti zásahu 

a vysílá zásahový v z na místo, kde je signalizováno narušení. Zásahová jednotka ov í 

stav objektu – zda se jednalo o narušení, nebo naopak zjistí, ţe se jednalo jen o planý po-

plach. Po zjišt ní situace je nejprve informována obsluha PCO a podle pot eby dále PČR 

Ěp ípadn  ostatní sloţky IZSě a majitel chrán ného objektu. Činnost zásahové jednotky se 

nazývá patrolovací. V tšina SBS v rámci sluţeb PCO poskytuje svým klient m také na-

mátkové preventivní obhlídky jejich objekt . Hlavními prvky PCO jsou: 

 Dohledové centrum je místo, kde jsou p ijímána a vyhodnocována data 

z bezpečnostních technologií. V dohledovém centru slouţí dispeče i, kte í obsluhují 

PCO, vyhodnocují a ov ují veškeré p ijaté signály a v p ípad  pot eby vysílají 

na místo zásahovou jednotku, která objekt zkontroluje a p ípadn  zadrţí pachatele. 
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 Zásahová ostraha a činnost zásahové jednotky je speciálním produktem v rámci 

sluţeb dálkového dohledu ĚPCOě. Zásahová jednotka p edstavuje mobilní prvek 

disponující automobily, motocykly či skútry. Hlavní nápl  jejich činnosti tvo í ov -

ování poplach , provád ní zásah  a zadrţování pachatel  trestné činnosti. [3], [5] 

4.2.1 Po adatelská sluţba 

Po adatelská sluţba se adí do sluţeb Event security, jedná se tedy o sluţby náhodného 

charakteru, nap íklad o zabezpečení nárazové akce. Po adatelské sluţby zajišťují klidný 

pr b h velkých společenských nebo sportovních akcí apod., kde mají na starosti veškeré 

úkony od kontroly vstupu Ěvstupenky, detekce nebezpečných p edm t  apod.ě, p es ízení 

dopravy na parkovišti, usm r ování dav , ochranu účinkujících, aţ po p ípadné poskytnutí 

první pomoci, nebo p ivolání zdravotnické záchranné sluţby atd. 

Obecn  se dá íci, ţe za po ádanou akci zodpovídá po adatel nebo majitel objektu, v n mţ 

se akce koná. V p ípad , ţe vše probíhá v poklidu, není nutná p ítomnost PČR, ani není 

pot eba, aby na míst  dohlíţela na ve ejný po ádek.  PČR ze zákona Ěviz zákon č. 273/2008 

Sb., o Policii ČRě chrání ve ejný po ádek a zodpovídá za bezpečnost osob a majetku na 

ve ejných prostranstvích. Dojde-li tedy k narušení ve ejného po ádku p i po ádání akce, 

musí být na místo povolána policie, která učiní opat ení k jeho obnovení.  

Diskutovaným fenoménem současnosti jsou riziková sportovní utkání, která se ukazují 

jako velmi závaţný problém. Z toho d vodu se ustanovují nová opat ení, ešení a r zné 

manuály pro sportovní kluby. Dále byla nastavena spolupráce se státní i m stskou policií, 

která bude v p ípad  pot eby preventivn  i regresivn  p sobit p ímo na míst , pokud si je 

po adatelská sluţba vyţádá. Další spolupráce je znázorn na na obrázku č. 2. 
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Obr. 2 - Schéma činností a sluţeb pot ebných k p íprav  akce [Zdroj: autorka] 

Schéma vykresluje p ehled základních sluţeb a činností, které musí být p i po ádání vybra-

né akce zajišt ny. Nejprve je pot eba vše ádn  naplánovat a provést analýzu rizik, na je-

jímţ základ  se navrhnou opat ení, aby se zjišt ným rizik m dalo co nejvíce p edcházet. Je 

nutné ohlásit akci p íslušným ú ad m, zajistit spolupráci se sloţkami IZS, zejména potom 

s poskytovateli zdravotnické záchranné sluţby a s policií. Významné úkoly p i zajišt ní akcí 

sehrává po adatelská sluţba, ať uţ p sobící samostatn , nebo v rámci SBS. Dále se plánuje 

časový harmonogram, rozmíst ní ostrahy, st ídání sm n jednotlivých pracovník  apod. [12] 

4.2.2 Sluţby soukromých detektiv  

Sluţby soukromých detektiv  jsou jednou z kategorií koncesovaných ţivností. Činnost 

soukromých detektiv  začíná být stále vyhledávan jší a úm rn  tomu roste i míra kvalifi-

kovanosti t chto sluţeb. Hlavním zám rem je p edevším získávání informací, d kazních 

materiál  a prost edk  ve prosp ch klienta pro správní či soudní ízení. S tím souvisí i na-

vazování spolupráce mezi soukromými detektivy a právními zástupci. 
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Na ízení vlády č. Ň7Ř/Ň00Ř Sb., o obsahových náplních jednotlivých koncesovaných ţiv-

ností, definuje detektivní sluţby jako „Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjiš-

ťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací 

týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním 

informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání 

ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.“ [19] 

Soukromí detektivové, vzhledem k náplni činnosti, kladou velké nároky na komunikační 

prost edky, které musejí zaručovat spolehlivou, rychlou a kvalitní komunikaci mezi sebou 

i klienty. Nejvyuţívan jší je telefonní, internetová, rádiová a faxová komunikace. [3] 

Detektivní činnost dle zadání klienta je realizována na základ  výb ru vhodné formy a me-

tody. Klient se obrátí se svým problémem na soukromého detektiva a sd lí mu poţadavky. 

Detektiv podle charakteru situace určí pomocí které formy a metody bude vhodné ešit za-

daný úkol. Existují čty i formy detektivní činnosti:  

 detektivní prov rka (nejzákladn jší forma),  

 detektivní pátrání (po osobách a v cechě,  

 detektivní ochrana (osob nebo majetku),  

 detektivní vyšet ování. [14], [9] 

Metody detektivní činnosti slouţí k usnadn ní ešení zadaného úkolu pomocí p edem sta-

noveného systému krok , úkon  a promyšlených postup , vedoucích k dosaţení vymeze-

ného cíle. Do metod detektivní činnosti spadá:  

 detektivní vyt ţování,  

 detektivní pozorování,  

 detektivní obhlídka,  

 detektivní informační proniknutí,  

 detektivní dezinformace,  

 tvorba a prov ování detektivních verzí,  

 detektivní vyt ţování evidencí, archiv  a registrací,  

 detektivní legendy. [3], [5] 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 35 

 

Samostatnou kapitolou detektivních sluţeb je prov rka fyzických a právnických osob. 

Jde o velmi vyuţívanou a efektivní sluţbu za relativn  nízkou cenu Ěs ohledem na nároč-

nostě. Prov rka fyzické osoby p edstavuje prošet ení rodinných, majetkových a společen-

ských pom r  a ve ejných aktivit. U právnických osob se prov ují majetkové pom ry, 

podnikatelská činnost, reference a informace z Obchodního rejst íku. 

Sledování osob je součástí sluţeb soukromých detektiv . Slouţí zákazníkovi k zajišt ní 

neznámých skutečností pomocí sledování Ěosob, objekt , d j ě. Detektivové jsou povinni 

p i provád ní sledování osob dodrţovat veškerá pravidla ukládaná platnými právními 

p edpisy na ochranu osobních údaj . Praxe rozlišuje dv  formy: 

 p ímé sledování, jehoţ výhodou je získání obrazového a zvukového záznamu zá-

jmové skutečnosti, nevýhodou je však náročnost technického vybavení a vyšší nákla-

dy a nároky kladené na čas i detektiva, který jej provádí, 

 druhá forma je monitoring, který v současné dob  stále více nahrazuje p ímé sledo-

vání. Je mnohem spolehliv jší, cenov  p ijateln jší, mén  náročný a poskytuje srov-

natelné záznamy sledované skutečnosti. [3], [6], [11], [30] 

4.3 Bezpečnostní technologie p i ochran  osob a majetku 

Trendem současné doby je vyuţívat nové technologie ve všech moţných oblastech, je tomu 

tak i v oblasti privátní bezpečnosti. Bezpečnostní technologie pomáhají p i ochran  osob 

a majetku, a proto neodmysliteln  pat í do nabídky sluţeb SBS. Vyuţití najdou ve dvou 

hlavních oblastech, p i zabezpečení budov, prostor Ěelektronické zabezpečení objekt ě, 

a lidí Ěelektronické zabezpečení osob, elektronická ostrahaě. 

Elektronický pr mysl dynamicky roste a dochází ke stále v tšímu vyuţití bezpečnostních 

technologií i v oblasti SBS, nap íklad p i zefektivn ní práce fyzické ostrahy či p i jejím 

plném nahrazení moderními technologiemi. Svým zákazník m SBS nabízejí vytvo ení 

projektu, instalaci za ízení i servis, revizi a opravy. Rozhodujícím faktorem p i návrhu za-

bezpečení bezpečnostními technologiemi je finanční stránka, ta ovšem limituje moţnosti 

kvality zabezpečení Ěnap . rychlost reakce za ízení, kvalita záznam  apod.ě. Existuje velké 

mnoţství bezpečnostních technologií a za ízení elektronického zabezpečení Ědetektory, 

čtečky, rentgeny, termokamery, bezpečnostní rámy, prvky perimetrické ochrany atd.ě.   
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Perimetrická neboli obvodová ochrana souvisí se zabezpečením objekt , zejména 

v p ípad  velkých areál , komplex  budov, letišť, elektráren, pr myslových podnik  apod. 

Zám rem perimetrické ochrany je včasné detekování narušitel  st eţeného prostoru d íve 

p ed tím, neţ jej stihnou ohrozit. Prvky obvodové ochrany musejí být velmi odolné 

a p edevším také nezávislé na klimatických podmínkách. V současné dob  existují nap í-

klad r zné infračervené detektory, mikrovlnné závory, snímače vibrací, deformační senzory, 

videodetektory pohybu atd. [3], [5] 

4.3.1 Elektronické zabezpečení objekt  

Elektronické zabezpečení objekt  se prvo ad  zam uje na komplexní ochranu majetku 

Ěobjekt ě, potaţmo i osob, které se v zabezpečovaných objektech vyskytují. Cílem je za-

mezit vniknutí neţádoucích osob a vnesení neţádoucích p edm t  do chrán ného prostoru, 

p ípadn  zabránit jinému poškození. Sluţby elektronického zabezpečení objekt  jsou 

v nabídkách SBS velice ţádané, neustále se zdokonalují a mezi ty nejzákladn jší pat í: 

Elektronická poţární signalizace ĚEPSě slouţí k včasné detekci a lokalizaci poţáru. Je 

sloţena z vyhodnocovací úst edny, koncového za ízení, poţárního hlásiče, p ípadn  dopl-

ujícího za ízení, které samo dokáţe zabránit ší ení poţáru Ěsprinklerě, nebo usnadní eva-

kuaci Ěprotipoţární únikové dve eě. Elektronická poţární signalizace bývá napojena na 

PCO. V p ípad , ţe dojde k neţádoucímu ho ení, poţární hlásiče signalizují na úst edn  

poţár, jsou spušt ny sirény, p es PCO je informována místní jednotka poţární ochrany 

a majitel, a jsou automaticky otev eny protipoţární dve e. V p ípad , ţe jsou v objektu in-

stalována samočinná hasicí za ízení, je zahájeno hašení. [4], [35] 

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je soustava čidel a úst edna. Ve chvíli, kdy 

dojde k narušení čidla, je p enesen elektronický signál na úst ednu, která spustí poplach. 

Ten m ţe mít n kolik forem - m ţe vyslat signál na PCO, SMS zprávu majiteli objektu, 

nebo spustit sirénu, či kombinace více forem. Elektronický zabezpečovací systém je jednou 

z nejrozší en jších bezpečnostních technologií vyuţívaných v praxi. Je dnes tém  b ţn  

dodáván jako základní vybavení dom  či byt , i se smluvn  sjednaným napojením na PCO.  

Kamerový systém je významný prvek bezpečnostního systému. Je to soustava záznamových 

za ízení Ěkamerě, monitor , uloţišt  dat a dalších za ízení Ěnap . detektoryě. Výstupy 

z kamerového systému se on-line p enášejí a zobrazují na monitorech, které jednak 
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nep etrţit  sledují zam stnanci fyzické ostrahy v rámci dálkového dohledu z dohledového 

centra, nebo p ímo v objektu. Slouţí p edevším pro prevenci kriminality, identifikaci osob, 

ale také jako bezpečnostní dohled nad pracovníky a pracovními procesy.  

Moderní kamerové systémy mají tém  neomezené moţnosti, mohou zaznamenávat 

a p enášet kvalitní obraz i zvuk, automaticky vyhodnocovat záznam podle biometrických 

znak , či identifikovat jednotlivce.  Kamerové systémy jsou b ţn  vyuţívány v soukromém 

sektoru i státními a m stskými policisty Ěsledování dopravní situaceě. P i po izování zá-

znam  je SBS povinna ídit se pravidly dle zákona o ochran  osobních údaj . [1] 

P ístupový systém ĚůCSě je technologie, která je hojn  vyuţívána v objektech s v tším 

pohybem osob. P ístupové systémy jsou tvo eny úst ednou Ěpočítačemě, čtečkou a mecha-

nickým za ízením, kterým jsou dve e či turniket. P ístupové systémy jsou vyuţívány 

za účelem zamezení vstupu do míst, kam není povolen vstup osobám bez oprávn ní. Nej-

čast ji se s t mito systémy setkáváme v administrativních budovách či hotelech a školách.  

Elektronická kontrola vstupu ĚEKVě lze definovat jako „Souhrn elektrických 

a mechanických prvků sloužících k omezení a kontrole pohybu osob“. Jedná se o p ístupo-

vý systém, který úsp šn  nahrazuje klíče a vyuţívá se všude tam, kde je nutné zabezpečit 

p ístup do objektu. Elektronická kontrola vstupu – docházkový systém je nejčast ji vy-

uţíván zam stnavateli pro kontrolu zam stnanc  Ěevidence p íchod /odchod , dodrţování 

p edepsané pracovní doby). Kaţdý zam stnanec má vlastní jedinečný p ístupový čip, po 

jehoţ p iloţení k p ístupovému terminálu je okamţit  rozpoznán a zaznamenán. [3], [5] 

4.3.2 Elektronické zabezpečení osob 

Elektronické zabezpečení osob zahrnuje technologie ke kontrole lidí v určitém objektu 

či prostoru, které je moţné vyuţít k zajišt ní bezpečnosti t chto osob a p i ešení nastalé 

neţádoucí mimo ádné situace: 

 Lokalizace osob se provádí s vyuţitím technologií Ěbezdrátová síť Wi-Fi nebo GPS mo-

dul spolu s GPRS jednotkou pro komunikaci), jejichţ výb r záleţí na rozlehlosti objektu.  

 Bezpečnostní rámy a detektory jsou bezpečnostní prvky, které detekují moţné 

zdroje ohroţení. Rozlišujeme bezpečnostní detektory dostatečn  citlivé pro odhale-

ní zbran  a p itom eliminující detekci malých kovových p edm t  Ěklíče, spony, min-

ce) a speciální detektory určené práv  pro detekci malých kovových prvk  Ěţiletky). 
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 Detekce zbraní zahrnuje bezpečnostní rámy, ruční detektory a personální rentgeny. 

Nejčast ji se m ţeme setkat s pr chozími rámy. Osoba projde, a pokud rám signali-

zuje p ítomnost neţádoucího p edm tu, pouţije se ješt  ruční detektor kovu, kterým 

se určí p esné místo, kde je p edm t ukrýván. Personální rentgeny Ěmén  častéě, ob-

sluha díky nim okamţit  vidí, co všechno mají kontrolované osoby u sebe.  

 Detekce nebezpečných látek se zam uje na odhalování výbušnin a radioaktivních 

látek zejména v rizikových objektech Ěletišt , nádraţí). S detekováním nebezpečných 

látek se nesetkáváme b ţn , je k n mu pot eba speciálních za ízení. [3] 

4.4 Bezpečnostní poradenství a management 

Bezpečnostní poradenství a management tvo í samostatnou skupinu sluţeb SBS, která je 

nejobjemn jší, protoţe integruje a vyuţívá všechny činnosti a sluţby popsané v p edešlých 

kapitolách. Spadají sem činnosti od tvorby krizových plán  p es vyhledávání bezpečnost-

ních rizik, aţ po nastavování bezpečnostních opat ení k eliminaci nalezených rizik. Jmeno-

vit  do této kategorie spadají sluţby jako: 

 krizový management, 

 tvorba bezpečnostní politiky společnosti, 

 tvorba bezpečnostních audit  a analýz, report  a zpráv, 

 hodnocení rizik a tvorba bezpečnostních opat ení, 

 bezpečnostní školení a tréninky, 

 testy integrity bezpečnostního systému, 

 tvorba a správa objektové bezpečnostní dokumentace. [3] 
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5 SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŢBY ů JEJICH VÝZNůM 

A ÚLOHů P I OCHRůN  OBYVůTELSTVů 

Nejprve je nutné si vymezit p sobnost ochrany obyvatelstva, místo a úlohu SBS 

v souvislosti s ochranou obyvatelstva a vytyčit úseky, kde by se SBS mohly v budoucnu 

více angaţovat. Na schématu Ěobrázek č. ňě je p ehledn  znázorn na p sobnost ochrany 

obyvatelstva a ochrany osob a majetku, jakoţto významné oblasti činností SBS, která 

v podstat  p ispívá k ochran  obyvatelstva nad rámec toho, co garantuje stát. 

 

Obr. 3 - Ochrana obyvatelstva vs. ochrana osob a majetku [Zdroj: autorka] 

Z obrázku vyplývá, ţe k neustálému bezpečí občan  ČR je zapot ebí ochrany obyvatelstva 

i ochrany osob a majetku. Zjednodušen  lze íci, ţe za normálních okolností se o bezpeč-

nost lidí a jejich majetku mohou starat SBS (jen v p ípad  vlastní iniciativy a zájmu lidíě. 

Naopak p i vzniku mimo ádné události Ědále jen „MU“ě či jiného neţádoucího stavu Ěstav 

nebezpečí, nouzový stav, stav ohroţení státu, válečný stavě p ichází na adu ochrana obyva-

telstva. Tu je povinen občan m zajistit stát, který je podle charakteru mimo ádné události 

zastoupen sloţkami integrovaného záchranného systému Ědále jen „IZS“ě, armádou, minis-

terstvy či krajem.  

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 40 

 

Kdo chce permanentní bezpečí v “klidu i neklidu“, musí být iniciativní a investovat do 

preventivních bezpečnostních opat ení. Ideální situací by bylo, kdyby jedinci i společnost 

p istupovali k bezpečnosti tak prozírav , ţe by do prevence bezpečnosti investovali pravi-

deln . Skutečnost je však zatím taková, ţe v tšina lidí i firem prevenci nep ikládá ţádný 

význam. Teprve ve chvíli, kdy dojde nap . k narušení jejich majetku Ěvloupání, poškození, 

krádeţ apod.ě si uv domí, ţe by bylo výhodn jší této nep íjemné události p edcházet. V tu 

chvíli je však pozd  a náklady na uvedení do p vodního stavu se násobí. Je t eba zaplatit 

jednak nápravu, ale navíc také po ídit zabezpečení, aby se zabránilo recidiv .  

Zákon č. Ňňř/Ň000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon  

ve zn ní pozd jších p edpis , ustanovuje Ministerstvo vnitra Ědále jen „MV“ě ČR, jako 

úst ední orgán pro oblast ochrany obyvatelstva, IZS a p ípravu na MU. Ministerstvo vnitra 

dále rozkládá odpov dnost na zbylé úrovn  ve ejné státní správy a vymezuje úlohu základ-

ních sloţek IZS, p edevším pak Hasičského záchranného sboru Ědále jen „HZS“ě, jakoţto 

nejvýznamn jší sloţky. 

Na civilní úrovni ochrany obyvatelstva, tedy spíše na úrovni civilní ochrany, mohou zastá-

vat významnou roli i SBS. Zejména v organizacích, ve kterých plní úkoly ostrahy, mají na 

starost zabezpečit preventivní činnost a evakuační aktivity v p ípadech, které ohroţují ţivot 

a zdraví zam stnanc  právnických a podnikajících fyzických osob ve ejného i státního sek-

toru. Konkrétn  se jedná o tyto činnosti: 

 evakuační a ochranná opat ení,  

o usm r ování pohybu osob p i evakuaci,  

o kontrola počtu evakuovaných osob,  

o ochrana evakuovaného majetku a zví at, 

 zamezení vstupu nepovolaných osob na místo vzniku MU Ěmimo sloţky IZS apod.ě 

 činnosti poţární prevence a poţární ochrany p i vzniku MU r zného charakteru, 

 ohlašování vzniku MU, vyhlašování varovných signál  a jejich ukončení, 

 povolávání sloţek IZS, 

 součinnost se sloţkami IZS do p íchodu majitele či statutárního zástupce, apod. 

 informování a komunikace s velitelem zásahu o situaci v podniku Ěv p ípadech, kdy 

není p ítomna jiná pov ená osoba, majitel, statutární zástupce apod.ě 

 informování majitele objektu o p ípadném narušení, atd. 
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Charakter t chto sluţeb vţdy závisí na konkrétní domluv  mezi majitelem Ěvlastníkem, 

statutárním zástupcemě firmy nebo objektu a SBS, které se smluvn  dohodnou. Jedná se 

o činnost nad rámec obecného vnímání SBS, p esto však o činnost velmi významnou pro 

oblast ochrany obyvatelstva, p ípadn  zví at a materiálu. [16], [Ňň] 

Funkce kontroly vstupu a výstupu osob p i evakuaci - systém kontroly vstupu je propojen 

s ostatními bezpečnostními prvky. V p ípad  ohlášení MU Ěúnik plynu, vznik poţáru 

apod.ě dochází k automatickému uvoln ní únikových východ , otev ení mechanických 

zábran či protipoţárních dve í. Práv  kv li automatickému zpr chodn ní jsou kontrolova-

né východy p i evakuaci tak výhodné a p ínosné. Podmínkou však z stává úplnost nainsta-

lovaných technických prvk  v objektu.  
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6 ůNůLÝZů VYBRůNÝCH RIZIK V ČINNOSTI SOUKROMÝCH 

BEZPEČNOSTNÍCH SLUŢEB 

Po analyzování činností a oblasti p sobení SBS (viz p edchozí kapitoly) jsem si pro posouze-

ní a analýzu rizik vybrala činnost po adatelské sluţby, která se mi jeví jako nejrizikov jší. 

Provozování po adatelské sluţby p edstavuje významný perspektivní sm r a úkol soukro-

mých bezpečnostních sluţeb. Vzhledem k problémovosti a náročnosti zabezpečení velkých 

společenských, kulturních či sportovních akcí, p ináší práce po adatelské sluţby velká rizika.  

Pro analýzu rizik jsem si vybrala v poslední dob  nejvíce diskutovaná riziková sportovní 

utkání. Nejprve jsem si sestavila seznam aktiv a hrozeb, které jsou spojeny se sportovním 

utkáním, konkrétn  fotbalovým zápasem. Jednotlivým hrozbám jsem poté v programu 

Riskan p i adila hodnoty pravd podobnosti a z nich vznikla matice rizik.  

6.1 Riziková utkání – aktiva a hrozby 

Z mnoţství akcí, které spadají do oblasti p sobení po adatelské sluţby, jsem si pro analýzu 

rizik vybrala konkrétní p íklad rizikového utkání ve fotbale. Ve smyšleném zápase dvou 

fiktivních tým  profesionální národní sout ţe jsou zmapována moţná rizika. Prvním d le-

ţitým krokem p ed samotnou analýzou bylo vymezení rozsahu hodnot jednotlivých prvk , 

maxima a mezí Ěobrázek č. 4ě.  

 

Obr. 4 - Rozsah hodnot pro aktiva, hrozby a zranitelnost  

[Zdroj: software Riskan od firmy T-soft, UTB, FLK . Práce autorky, 2015] 

RRiizziikkoovvéé  ssppoorrttoovvnníí  uuttkkáánníí  
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Dále bylo pot eba si jednotlivé stupn  hodnocení pojmenovat, aby bylo jejich vyuţití 

správné a p ehledné. Podle tabulek s číselníky Ěobrázek č. 5ě je orientace mnohem snazší. 

 

Obr. 5 - Číselníky hodnot pro klasifikaci aktiv, hrozeb a rizik  

[Zdroj: software Riskan od firmy T-soft, UTB, FLK . Práce autorky, 2015] 

P i sestavování seznam  jsem kalkulovala s více či mén  moţnými hrozbami (tabulka č. ň) 

a p ihlíţela k více či mén  významným rizikovým faktor m, které by mohly ohroţovat 

vybraná aktiva Ětabulka č. Ň), kterým jsou jiţ p i azeny hodnoty podle významu. 

Tabulka 2 - Seznam vybraných aktiv a jejich hodnoty 

 

 [Zdroj: software Riskan od firmy T-soft, UTB, FLK . Práce autorky, Ň015] 
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Tabulka 3 - Seznam vybraných hrozeb a jejich hodnoty 

 
[Zdroj: software Riskan od firmy T-soft, UTB, FLK . Práce autorky, Ň015] 
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6.2 Analýza rizik fotbalového utkání 

Vytvo ené seznamy aktiv a hrozeb byly číseln  ohodnoceny Ětabulky č. Ň, ňě. ůktiv m byla 

p i azena čísla 0 – 5 podle hodnoty, kdy 0 p edstavovala zanedbatelný a 5 naopak velmi 

významný prvek. Hrozby se hodnotily z hlediska pravd podobnosti čísly od 0 Ěnepravd -

podobnéě aţ po 6 Ějistéě. P i postupném posuzování zranitelnosti aktiv v či jednotlivým 

hrozbám byly pouţity 4 stupn  Ěţádná - vysoká zranitelnostě. Výsledkem je p ehledná ma-

tice rizik (tabulky č. 4, 5ě, na níţ jsou červen  znázorn na slabá místa a rizikové oblasti. 

Tabulka 4 - První část výsledné matice rizik z programu Riskan 

 
 [Zdroj: software Riskan od firmy T-soft, UTB, FLK . Práce autorky, Ň015] 
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Tabulka 5 - Druhá část výsledné matice rizik z programu Riskan 

 
 [Zdroj: software Riskan od firmy T-soft, UTB, FLK . Práce autorky, Ň015] 

Z matice rizik vyplývá, ţe nejohroţen jšími aktivy jsou jednoznačn  p ítomní lidé, na prv-

ním míst  hráči a hned za nimi fanoušci. Z majetku se jako nejvíce ohroţený jeví samotný 

stadion a tribuny s návšt vníky. Naproti tomu lidé Ěfanoušciě p edstavují také nejv tší 

hrozbu. Jejich agresivita, výtrţnictví a nevhodné chování totiţ signalizují nejslabší místa 

p i posuzování rizikového utkání.  
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6.3 Vyhodnocení analýzy rizik 

Výsledná matice rizik (tabulky č. 4, 5ě červen  znázor uje nejrizikov jší místa v problema-

tice rizikových fotbalových utkání. Na ty bude zam eno i výsledné hodnocení rizik. Jed-

notlivé červené prvky signalizují pomyslné výstraţné sv tlo, které je t eba co nejrychleji 

a nejúčinn ji eliminovat. K tomuto zám ru budou navrhnuta doporučení pro zm nu. 

6.3.1 Nejohroţen jší aktiva 

Nejohroţen jšími a zárove  nejcenn jšími aktivy jsou podle výsledné matice osoby, které 

jsou p ítomny na ešených sportovních utkáních. M ţe se jednat jak o samotné hráče, kte í 

mohou v extrémních p ípadech p edstavovat dokonce cíl útoku agresivních fanoušk , nebo 

m ţe jít o práv  zmín né fanoušky, kte í se spíše ohroţují sami mezi sebou. Z hlediska 

míry ohroţenosti se hned za návšt vníky nachází majetek stadionu Ětribuny, sedačky a sa-

motný fotbalový stadion - obrázek č. 6ě. 

 
Obr. 6 - Pomyslný ţeb íček nejohroţen jších aktiv [Zdroj: autorka] 

6.3.2 Nejzávaţn jší hrozby p edstavující rizika 

Nejvýznamn jšími hrozbami pro stanovená aktiva jsou podle rizikového kalkulátoru p e-

devším trestná činnost, výtrţnictví, agresivita fanoušk  i hráč , a také házení pyrotechniky 

na hrací plochu Ěobrázek č. 7ě. Vyjmenované hrozby se s určitou pravd podobností mohou 

zm nit v závaţné riziko (obrázek č. Řě. Rizika je pot eba znát, analyzovat, počítat s nimi 

a navrhnout k nim pot ebná opat ení, aby se zabránilo vzniku neţádoucích ohroţení nebo 

poškození stanovených aktiv. 

 
Obr. 7 - Pomyslný ţeb íček nejzávaţn jších hrozeb [Zdroj: autorka] 
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Obr. 8 - Schéma znázor ující nejzávaţn jší hrozby, znamenající určité riziko [Zdroj: autorka] 

P ítomnost n jaké hrozby nám značí, ţe p i jejím p ehlédnutí nebo zanedbání m ţe dojít 

ke vzniku nebezpečí, rizika. Proto je vztah mezi hrozbou a rizikem závislý na analýze rizik. 

Pokud jsou nám známy všechny hrozby, počítáme i s riziky, kterými nám hrozí. V opač-

ném p ípad  budou rizika neočekávaná a o to více nebezpečná.  

Hrozící trestná činnost jako nap . krádeţe, vandalismus nebo výtrţnictví p edstavuje p e-

devším riziko v podob  porušování p edpis . Výtrţnictví samo o sob  m ţe mít za násle-

dek mimo narušování ve ejného po ádku také poškození majetku. Další hrozbou je agresi-

vita hráč  a fanoušk , která společn  s házením pyrotechniky na hrací plochu je nejvíce 

riziková tím, ţe p i ní m ţe dojít ke zran ním.  

6.3.3 Rizika pro po adatelskou sluţbu 

Po adatelská sluţba v n kterých p ípadech pln  zodpovídá za organizaci, ízení a klidný 

pr b h akce Ěsportovní událostiě. N která výše jmenovaná rizika se p ímo vztahují k po a-

datelské sluţb  (tabulka č. 6, kde jsou znázorn na červen ě. Jinými slovy, všechno, co n -

jakým zp sobem ohroţuje po ádanou akci, je rizikem pro po adatelskou sluţbu, která má 

na starost akci zabezpečit, znát a analyzovat moţná rizika a p ipravit se na jejich ešení. 

Červen  zvýrazn né hrozby v tabulce znázor ují oblasti, na které by se m la po adatelská 

sluţba nejvíce zam it p i plánování akce. Jedná se o riziková místa, která je pot eba znát, 

abychom je mohli redukovat a postupn  eliminovat. Hrozby se samoz ejm  mohou mírn  

lišit podle charakteru po ádané události, ale vţdy je zapot ebí počítat i s t mi nejmén  

pravd podobnými. 
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Tabulka 6 - Rizika vztahující se k po adatelské sluţb  Ěznázorn na červen ě 
Terorismus 

Výhruţka bombou 

Poţár  
Kv li technické závad  

Kv li pyrotechnice 

Úmyslné zapálení Ěţhá stvíě 
Trestná činnost a ostatní p estupky 

Výtrţnictví 
Vandalismus 

Krádeţe 

Konzumace a prodej drog  

Nepovolené vnášení nebezpečných p edm t  

Nepovolené vnášení pyrotechniky 

Neoprávn ný vstup fanoušk  do zázemí hráč  

Komplikace 

Ztráta dít te  
Úraz p íslušníka cizí národnosti 
Opilí fanoušci cizí národnosti s jazykovou bariérou 

Špatné rozmíst ní po adatel  a pracovník  SBS 

Znemoţn ný pr chod všemi výstupy 

Nedostatky 

V počtu pracovník  SBS pot ebných pro kontrolu vstupu 

V počtu pracovník  SBS pot ebných pro ochranu hráč  

V počtu pracovník  SBS pot ebných pro ostrahu zázemí hráč  

Poškození dobré pov sti sportu 

Poškození dobré pov sti klubu 

Poškození dobré pov sti hráč  

Poškození image SBS kv li nezvládnutí zabezpečení 
Zneuţití akce k propagaci politických nebo náboţenských aktivit 
Nespokojenost fanoušk  se zázemím stadionu 

Nespokojenost fanoušk  s výsledkem zápas  

P ekročení kapacity stadionu 

Ţádné zvláštní pravomoci po adatelské sluţby 

ůgresivita Ěhráč  i fanoušk ě 
Vhazování p edm t  na hrací plochu 

Úmyslné útoky, napadení, poran ní  
Házení pyrotechniky na hrací plochu 

Zran ní Ěhráč  i fanoušk ě 
Samovolné zran ní, bez cizího zavin ní 
Úmyslné zran ní 

[Zdroj: autorka] 
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Po adatelská sluţba musí dop edu znát prostor, kde se bude akce konat, aby mohla zmapo-

vat a analyzovat moţná rizika, kterými vzhledem k prostoru m ţe být nap . nedostatečná 

kapacita, nepr chodnost únikových cest nebo technické nedostatky. Dále je pot eba zajistit 

dostatečný počet pracovník  Ěpro kontrolu vstupenek, kontrolu osob p i vstupu, bezpeč-

nostní dohled, ostraha majetku, apod.ě, kte í pokryjí všechny činnosti pot ebné k zajišt ní 

klidného pr b hu akce.  

Po zmapování rizikových míst je d leţité učinit všechna opat ení k zabrán ní jejich vzni-

ku. U hrozeb jako terorismus, výhruţka bombou, poţár, zran ní či další situace, se kterými 

se počítá, ale jejich výskyt je nevyzpytatelný, se musejí vytvo it scéná e pro jejich ešení. 

Jedná se o postupy a metody, jakými se bude riziko redukovat a odstra ovat.  
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7 NÁVRHY ů DOPORUČENÍ 

Cílem této kapitoly je navrhnout redukci zjišt ných vybraných rizik a doporučení pro zm nu. 

Na základ  výsledk  analýzy rizik byla stanovena nejohroţen jší aktiva a nejzávaţn jší hroz-

by, které by mohly vést ke vzniku rizika, s více či mén  závaţnými dopady.  

7.1.1 Redukce zjišt ných vybraných rizik  

Rizika je moţné redukovat aţ ve chvíli, kdy nám jsou zcela známa. K jejich poznání nám slouţí 

analýza rizik. V p ípad  rizikového fotbalového utkání jsem navrhla tyto zp soby redukce: 

 redukce rizika prevencí Ěp edcházet vzniku vyhrocených rizikových situacíě, 

 vyhnutí se riziku Ěnap . zamezit vstup agresivním fanoušk m), 

 eliminace rizika Ěnap . zabránit vstupu s p edm ty, které mohou zp sobovat ohroţení). 

7.1.2 Doporučení pro zm nu  

Vyhodnocení analýzy rizik nám poskytlo celkový p ehled slabých míst v zabezpečení fot-

balového utkání, respektive rizikových oblastí pro po adatelskou sluţbu. Pro tyto rizikové 

oblasti jsem navrhla tato doporučení pro zm nu:  

 zp ísn ní vnit ních p edpis  a pravidel pro chování návšt vník  na stadionu,  

 zp ísn ní kontrol a prohlídek všech vstupujících osob, za účelem zabránit vnášení ne-

bezpečných p edm t  a pyrotechniky na stadion, 

 p ehled o známých agresorech a recidivistech ohroţujících klidný pr b h utkání, 

 kontrola nad agresory a recidivisty, omezování jejich p ístupu na vybrané zápasy, či 

úplné zamezení vstupu na všechna sportovní utkání na všech sportovištích, 

 zp ísn ní sankcí a trest  za ohroţování ve ejného po ádku na sportovních utkáních, 

 vyuţívání všech dostupných technologií pro detekci nebezpečných p edm t  a pyro-

techniky v plném rozsahu a s co nejv tší úsp šností. 

Výše zmín ná doporučení platí konkrétn  pro po adatelskou sluţbu p i zabezpečení vybra-

né akce, v tomto p ípad  rizikového fotbalového zápasu. Všeobecná doporučení jsou okra-

jov  popsána v  Ř. kapitole formou prognózování perspektiv. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 52 

 

8 PERSPEKTIVY VÝVOJE SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Sm r vývoje jakékoliv oblasti nebývá dop edu znám, proto se i v p ípad  SBS a soukromé 

bezpečnosti obecn  dá pouze prognózovat, uvaţovat a polemizovat, jak se bude dále vyví-

jet. V následující kapitole jsou nastín ny čty i sm ry, kterými by se oblast SBS mohla dále 

ubírat, co je p i tom zapot ebí zm nit a upravit, a k jakým to povede výsledk m. Jedná se 

o návrhy na moţné zm ny, z nichţ zejména první dva - zvyšování pov domí o SBS a jejich 

prestiţe, povaţuji za více neţ nezbytné. Bude zapot ebí učinit náročné kroky, aby celá ob-

last dostala úpln  jinou úrove . Pozvednutí úrovn  SBS v ČR souvisí také s posledním 

návrhem inspirovat se situací ze zahraničí. V jaké mí e se však budeme moci inspirovat, 

záleţí p edevším na právním zakotvení celé oblasti, které stále chybí, a tím zadrţuje jaký-

koliv další vývoj. Dokud nebude do ešena právní úprava soukromé bezpečnostní činnosti, 

není moţné tém  nic m nit. Na t etím návrhu na zm nu, který p edstavuje zefektivn ní 

fyzické ostrahy, je moţné pracovat jiţ nyní. 

8.1 Zvyšování pov domí o soukromé bezpečnostní činnosti 

Zvýšit pov domí obyvatelstva o SBS a soukromé bezpečnostní činnosti znamená začít 

s osv tou a propagací. Úloha a význam SBS začíná nabývat na d leţitosti zejména se stále 

p etrvávajícími problémy v bezpečnostním sektoru, jako jsou nap íklad krádeţe nebo na-

padení osob. I SBS mohou svojí preventivní činností p sobit práv  proti výše zmín ným 

nebezpečným a nep íznivým bezpečnostním vliv m.  

Kv li pochopení následujícího pohledu je pot eba zmínit, ţe současná společnost nep iklá-

dá ochran  a bezpečnosti osob a majetku p íliš velkou váhu. B ţná praxe ukazuje, ţe firmy 

neinvestují do ochrany svého majetku aţ do chvíle, kdy dojde k n jaké újm , nebo narušení 

objektu. Teprve po té se majitel začne zajímat o bezpečnost své firmy a likvidovat následky 

škod, jeţ mnohdy p evyšují částku, kterou bylo moţné investovat do zabezpečení. Proto je 

d leţité usilovat o zm nu této situace a pohledu na v c. Společnost si musí začít uv do-

movat, ţe je d leţité rizik m p edcházet. Rizika je pot eba znát, analyzovat a p ipravovat 

se na moţnost jejich vzniku ješt  daleko p ed tím, neţ nastanou a zp sobí škody. Ve chvíli, 

kdy si lidé začnou uv domovat d leţitost investice do ochrany majetku a osob, zvýší se 

moţnosti a vzroste poptávka po činnostech SBS. 
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Je pot eba zmínit, ţe p i poskytování ochrany osob a majetku sehrávají významnou roli 

také cena nabízených sluţeb a finanční moţnosti fyzických a právnických osob Ědále jen 

„FO a PO“ě. Musíme tedy p ihlédnout nejen k zisku pro SBS, ale také k finančním pro-

st edk m, bez kterých si FO a PO nebudou moci takové sluţby dovolit. Na obrázku č. 9 

jsou na jedné stran  znázorn ny znaky současné situace, a na druhé stran  je vid t ideální 

stav i s p ínosy, které by s sebou nesl.   

Obr. 9 - Schéma pro zvyšování pov domí o SBS [Zdroj: autorka] 

Ke zvýšení pov domí o SBS a jejich významu pro ochranu osob a majetku je zapot ebí 

docílit toho, aby si společnost uv domila, ţe je d leţité preventivn  investovat do zabezpe-

čení osob a majetku. Tady vzniká prostor pro propagaci soukromých bezpečnostních sluţeb 

a jejich činnosti, coţ povede ke zvýšení poptávky po sluţbách SBS. Tím dojde k nár stu 

kvality poskytovaných sluţeb SBS a zlepší se jejich finanční moţnosti. SBS budou moci 

zam stnávat kvalifikovan jší osoby, které doposud vzhledem k ziskovosti nebyli schopné 

náleţit  zaplatit. 
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8.2 Zvyšování prestiţe soukromé bezpečnostní činnosti 

Zvyšování prestiţe p edstavuje nejen zajišt ní dobrého jména, pov sti a reputace, ale také 

zvýšení pravomocí a povinností pro SBS. Jelikoţ práce soukromých bezpečnostních sloţek 

v mnoha p ípadech dosahuje stejné náročnosti jako práce policist , m ly by se zp ísnit ná-

roky kladené na zam stnance, čímţ lze nap . dosáhnout zlepšení pov sti Ěobrázek č. 10). 

Zavedením povinných psychologických a fyzických test  se prot ídí uchazeči o zam stnání 

u SBS. Toho bude zapot ebí zejména u stresov  náročných a konfliktních činností, kdy 

bude nutné um t zvládnout vzniklou událost, či konflikt a stresu čelit s chladnou hlavou. 

Jak se správn  vyrovnat se stresem a zvládnout krizovou situaci bude moţné procvičovat 

a zam stnance v této oblasti vzd lávat a školit. Povinné školení, výcvik a odborná p íprava 

proto p edstavují další moţnost, jak rozvíjet oblast soukromé bezpečnosti. Jednalo by se 

o podobné opakované proškolování jako je tomu nap . u bezpečnosti a ochrany zdraví p i 

práci Ědále jen „BOZP“), kdy by se znalosti a v domosti zam stnanc  udrţovaly na určitém 

standardu a rozši ovaly se o nové zkušenosti a poznatky z oblasti soukromé bezpečnosti. 

Obr. 10 - Schéma krok  pot ebných ke zvýšení prestiţe SBS [Zdroj: autorka] 
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Všechny zm ny s sebou samoz ejm  nesou i ekonomickou stránku v ci. Proto je nutné 

počítat s náklady, které by p i zvyšování kvality zam stnanc  a sluţeb také vzrostly. 

Se zvýšením kladených nárok  na provozovatele SBS i jejich zam stnance počítá i navrho-

vaný zákon o soukromé bezpečnostní činnosti. Jiţ samotný vznik subjekt  podnikajících 

v privátní bezpečnosti nebude tak snadný jako d íve.  

Doposud to fungovalo tak, ţe kaţdému ţadateli o vydání koncese, obdobn  jako u jiných 

ţivností, byla po spln ní formálních záleţitostí Ětedy podání ţádostiě automaticky vydána 

koncesní listina. To by se s novým zákonem m lo zcela zm nit. Cílem je vyjmout provo-

zování soukromé bezpečnostní činnosti s ţivnostenského zákona. Je totiţ zcela z ejmé, ţe 

tento druh činnosti je pro sv j charakter velmi specifický a m lo by se tak na n j nahlíţet. 

V rámci současné úpravy v ţivnostenském zákon  na toto specifické nahlíţení a posuzová-

ní není dostatek prostoru a moţností. Nov  by m ly být licence provozovatel m SBS vy-

dávány ministerstvem na dobu deseti let. [22] 

8.3 Zefektivn ní fyzické ostrahy 

Efektivita v p ípad  fyzické ostrahy p edstavuje pom r účinnosti bezpečnostních opat ení 

k jejich cen  s p ihlédnutím k času, se kterým se m ní hodnoty. V podstat  lze íci, ţe se 

účinnost veškerých opat ení s postupem času začíná sniţovat, a proto je vhodné, aby bez-

pečnostní opat ení byla po uplynutí tohoto efektivního času aktualizována.  

Zefektivn ní, nebo jen efektivní vyuţívání fyzické ostrahy, lze v praxi vnímat a zárove  

realizovat na dvou úrovních, kvalitativní a kvantitativní Ěobrázek č. 11ě, které p edstavují 

i základní hodnotící kritéria efektivity. Ob  úrovn  mají své pro a proti, takţe nelze objek-

tivn  vybrat práv  jednu, která by se dala označit za obecn  nejvhodn jší. Výb r z t chto 

dvou p ístup  se provádí v kaţdém objektu individuáln , na základ  bezpečnostní analýzy.  

 

Obr. 11 - Schéma základních hodnotících kritérií fyzické ostrahy [Zdroj: upraveno 3] 
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V p ípad  ideáln  navrhnutého pom ru účinnosti k cen  se p edpokládá, ţe dochází 

k efektivnímu vyuţívání fyzické ostrahy. Vliv na efektivitu fyzické ostrahy m ţe mít také 

kombinace bezpečnostních opat ení vyuţitých v daném objektu Ěopat ení mohou být kom-

binována nevhodným zp sobem, coţ m ţe p sobit spíše kontraproduktivn ě. Dalšími fak-

tory, které ovliv ují účinnost, mohou být motivace zam stnanc , schopnosti vedoucích 

zam stnanc , nebo pracovní prost edí apod. 

Fyzická ostraha v kvalitativním pojetí staví na zefektivn ní jednotlivých činností zam st-

nanc . Cílem tohoto p ístupu je s co nejmenšími náklady dosáhnout co nejoptimáln jší 

úrovn  zabezpečení. Cestu k úsp chu p edstavuje sdílení pracovních činností menším po-

čtem kvalifikovan jších zam stnanc . Správné vyuţití bezpečnostních technologií rovn ţ 

vede k sofistikovan jším bezpečnostním opat ením, která mají vliv na r st kvality. 

Velkou p idanou hodnotu efektivity v rámci fyzické ostrahy p edstavuje dálkový dohled 

Ědálkové st eţeníě jako prvek zvyšující nár st kvality. Díky vyuţití dálkového dohledu je 

moţné sníţit v daném objektu počet pracovník  fyzické ostrahy, coţ jejich zam stnavateli 

značn  sníţí náklady. Toto ešení fyzické ostraze neubírá na kvalit  poskytovaných sluţeb, 

spíše naopak je ostraha objekt  mnohem efektivn jší. Výhoda je také ve sjednocení více 

objekt  pod jeden pult centrální ochrany, p es který je moţné realizovat dálkové st eţení ve 

více objektech, za p edpokladu, ţe nastalé problémy bude ešit zásahová jednotka, která je 

k tomuto účelu určena.  

Kvantitativní pojetí staví do pop edí zapojení maximálního počtu pracovník  na pokrytí 

bezpečnosti v daném objektu. Kaţdá bezpečnostní činnost je provád na samostatn  co nej-

více pracovníky, ţádnou pozici nesdílí více zam stnanc . Kaţdý zam stnanec má odlišnou 

míru zodpov dnosti a je r zn  odborn  p ipravený a následn  specializovaný podle nápln  

činnosti, kterou vykonává.  

Výhodou je p esné vymezení úkol  kaţdého pracovníka SBS a moţnost jeho zastoupení 

v p ípad  pot eby jiným soub ţným pracovníkem. V tší počet zam stnanc  také lépe 

zvládne p ípadnou mimo ádnou situaci, ke které m ţe v objektu dojít.  

Mezi nevýhody pro klienta pat í vyšší konečná cena zabezpečení objektu, niţší úrove  kva-

lity personálu, vyšší náklady spojené s v tším počtem zam stnanc , zintenzivn ní vnit ních 

kontrol a také nár st nárok  na administrativu. 
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V p ípadech, kdy je pot eba zabezpečit velkou společenskou akci Ěnap . koncerty, sportov-

ní utkání apod.ě se nejedná o kvantitativní pojetí ostrahy. Velké počty zam stnanc  SBS 

pot ebných na zabezpečení t chto akcí, jsou p ímo úm rné jejich rozsahu. Maximum pra-

covník  je zde pot eba pro zajišt ní maximální bezpečnosti návšt vník . [3] 

8.4 Perspektiva polovojenského charakteru soukromých bezpečnostních 

sluţeb v České republice 

Nejprve je pot eba vymezit si rozdíl mezi soukromým vojenským zam stnancem a nájemným 

vojákem. V historii bylo pom rn  b ţn  známým jevem najímání profesionálních voják , 

kte í byli označováni jako „ţoldáci“ nebo „ţoldné i“. Ţoldáci jsou nájemní vojáci, kte í p -

sobí v armádách mnoha zemí. Jediným jejich cílem je totiţ zúčastnit se konfliktu, bez ohledu 

na dodrţování poslání a p íslušnosti k jejich národnosti, coţ p sobí negativním dojmem. 

Z tohoto sm ru se cht jí soukromí vojenští pracovníci zcela vymanit.  

Ve Spojených státech amerických Ědále jen „USů“ě jsou jiţ adu let nedílnou součástí bez-

pečnostního systému soukromé vojenské a bezpečnostní agentury ĚPrivate Military and Secu-

rity Companies - PMSCs). Za dobu p sobení PMSCs se však zm nila nápl  činnosti, rozší i-

la se oblast jejich p sobení a p edevším vzrostl jejich počet. V dobách jejich začátku se zabý-

valy činností spíše podp rnou Ěnap . zásobování voják  a údrţba zbraní za Studené válkyě, 

postupem času však jejich vyuţití dostávalo jiný rozm r a nabývalo na významu.  

V současné dob  zastávají významné postavení v americkém bezpečnostním sektoru a jejich 

sluţby jsou nyní specifičt jší, náročn jší a rizikov jší neţ d íve. Jedná se nap . o r zné špio-

náţní akce, výcvik elitních voják  a další úkoly d leţité pro fungování armády USů, které 

jim nejčast ji p id luje samo ministerstvo obrany USů. Soukromé vojenské organizace po-

skytují sluţby vojenského charakteru na základ  smluvních závazk .  

Nejvýznamn jším p edstavitelem PMSCs je americká soukromá bezpečnostní firma, resp. 

soukromá vojenská společnost, „ůcademi“ Ěp vodn  „Blackwater“, pozd ji p ejmenována na 

„Xe Services“ě, která poskytuje mimo jiné i bezpečnostní poradenství. Soukromé vojenské 

a bezpečnostní agentury byly v posledních letech nasazovány nap íklad ve válkách 

v ůfghánistánu, Iráku, Sírii, Libyi, Angole, Chorvatsku, Etiopii a dalších. Naposledy p sobily 

i p i nepokojích na Ukrajin . 
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Vývoj v oblasti SBS v ČR je v současné dob  nejasný vzhledem k nedostatečnému zakot-

vení v právní úprav . Kv li tomu se dá jen polemizovat a prognózovat, jakým sm rem se 

vývoj bude ubírat. Je teoreticky moţné, aby se situace v ČR jednou dostala na úrove , která 

je v USA? Nebo je to vzhledem k obtíţnosti činností soukromých vojenských sluţeb tém  

nemoţné? V p ípad , ţe by to moţné bylo, našly by takovéto sluţby v ČR uplatn ní a bylo 

by jich vyuţíváno? V tabulce č. 7 je p ehled činností, které poskytují SBS v ČR a sluţeb, 

které poskytují PMSCs v USA. 

Tabulka 7 - P ehled činností SBS a soukromých vojenských společností 

P EHLED POSKYTOVůNÝCH ČINNOSTÍ 

  Soukromé bezpečnostní sluţby v ČR Soukromé vojenské a bezpečnostní agentury v USů 

Fyzická ostrahu objekt  Speciální vojenský výcvik 

Technické sluţby k ochran  osob a majetku Zajišt ní vojenského zpravodajství 

Bezpečnostní poradenství Útočné bojové operace Ěbojové akceě 

Osobní ochrana Ěbodyguardingě Špionáţ 

Detektivní sluţby  

[Zdroj: autorka] 

Z p ehledu činností SBS a soukromých vojenských společností je patrné, ţe nápl  činností 

jednotlivých organizací se diametráln  liší. Soukromé vojenské společnosti poskytují uţší 

spektrum specifičt jších sluţeb, které si vyţadují mnohem vyšší nároky kladené na za-

m stnance. V praxi se p ímo hovo í o “elitních vojácích“, jakoţto zam stnancích soukro-

mých vojenských společností. Úrove  kvality zam stnanc  vzhledem k jejich fyzickým 

i psychickým zdatnostem je v ČR také pon kud niţší, to ale koresponduje s niţší náročnos-

tí nabízených sluţeb. Elitní vojáci musejí podstoupit velmi tvrdý a náročný výcvik a poté 

jsou schopni zvládat úkony, které jakoţto součást soukromé vojenské organizace poskytují 

svým zákazník m. [27], [36], [33] 
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ZÁV R 

Obecn  soukromá bezpečnost spolu se soukromými bezpečnostními sluţbami p edstavují 

velice široké a rozsáhlé téma, které nelze pln  obsáhnout v práci tohoto rozsahu. P esto tato 

práce podává základní a obecné informace o celé oblasti. Uţší zam ení potom sm uje na 

činnosti SBS, z nichţ je jedna vybrána a následn  posuzována a analyzována. 

Bakalá ská práce m la za cíl analyzovat současný stav problematiky soukromých bezpeč-

nostních sluţeb s d razem na právní p edpisy. Tomuto zám ru je v nována celá teoretická 

část. Nejprve bylo zapot ebí vypracovat literární rešerši, ze které jsem si vybrala nejvý-

znamn jší literaturu. Prostudováním zvolených knih jsem získala pot ebné informace 

a seznámila jsem se s oblastí soukromé bezpečnosti. Zjistila jsem, ţe i p es velké mnoţství 

právních p edpis  souvisejících s touto tématikou, soukromé bezpečnostní činnosti vý-

znamným zp sobem schází jednotný právní rámec, který by tuto oblast jasn  vymezil 

a ukotvil. ůţ teprve nový zákon určený p ímo pro soukromou bezpečnostní činnost p inese 

do problematiky pot ebné sv tlo. 

Cílem praktické části práce bylo analyzovat vybraná rizika v činnosti soukromé bezpeč-

nostní sluţby. Pro analyzování rizik vybrané činnosti SBS jsem si zvolila po adatelskou 

sluţbu, která se mi vzhledem k její náplni práce a velké zodpov dnosti jevila jako nejrizi-

kov jší. Rizika jsem posuzovala na fiktivní společenské akci, konkrétn  rizikovém fotba-

lovém utkání. Nejprve jsem si stanovila ohroţená aktiva a sestavila seznam reálných hro-

zeb, které mohou ohroţovat fotbalové utkání, a které zárove  p edstavují riziko i pro sa-

motnou po adatelskou sluţbu. V programu Riskan jsem aktiv m p i adila hodnoty podle 

významu, a hrozbám hodnoty podle pravd podobnosti, vzájemn  jsem je porovnala a p i-

adila jim hodnoty zranitelnosti. Výstupem analýzy byla výsledná matice rizik, která barev-

n  znázor ovala zjišt né rizikové oblasti. Vyhodnocení matice rizik p ineslo p ehled nejzá-

vaţn jších rizik, která byla zvýrazn na červen , a ke kterým se bude vztahovat návrhová část.  

V druhé polovin  praktické části jsem se zam ila na návrhy, doporučení a perspektivy 

vývoje soukromé bezpečnosti v České republice. Pro redukci zjišt ných rizik jsem navrhla 

t i obecné zp soby, jakými by se dalo rizik m čelit. Následn  jsem doporučila pár konkrét-

ních opat ení, která by m la vést ke zm n  situace k lepšímu. Perspektivy celé oblasti sou-

kromé bezpečnosti jsou nastín ny v poslední kapitole. Záv rem mohu konstatovat, ţe bylo 

dosaţeno všech cíl  stanovených v zadání bakalá ské práce. 
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SEZNůM POUŢITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

ACS  P ístupový systém  

ASBS   ůsociace soukromých bezpečnostních sluţeb 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

CCTV  Kamerový systém Ěuzav ený televizní okruhě 

ČR  Česká republika 

EOS  Evropská organizace pro bezpečnost  

EU  Evropská unie 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

EPS  Elektronická poţární signalizace 

GPS  Globální polohový systém 

GPRS  Obecný paketový rádiový systém (mobilní internet) 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

MV  Ministerstvo vnitra 

NBÚ  Národní bezpečnostní ú ad 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PČR  Policie České republiky 

PMSC  Soukromá vojenská a bezpečnostní agentura  

SBS  Soukromá bezpečnostní sluţba 

USA  Spojené státy americké 

ZTP  Zvlášť t ţce postiţený 
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P ÍLOHů P I: TABULKA UŢITÍ CVIČENÝCH PS  P I SLUŢB  

SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŢEB – SITUACE V EU  

Tabulka 8 - Pouţití cvičeného psa p i sluţb  SBS 

UŢITÍ CVIČENÝCH PS  P I SLUŢB  SBS: 

Zem  Pouţití cvičeného psa Omezení, opat ení 

Anglie Povoleno Upraveno samostatným zákonem 

Belgie ůno Ěza určitých okolnostíě Minimáln  16 hodin tréninku pro psovoda 

Česká republika Povoleno Není legislativn  ešeno 

Dánsko Povoleno 
Pouţití cvičeného psa musí nejprve schválit policejní 

komisa  

Finsko Povoleno 
Psovod musí mít speciální výcvik a pes registrační 

pr kaz 

Francie Povoleno Bez omezení 

Irsko Povoleno Bez omezení 

Itálie Povoleno Upraveno místním opat ením 

N mecko Povoleno Pravideln  se opakující trénink 

Nizozemí Povoleno 
Psovod i pes musí mít speciální výcvik a pes registrač-

ní pr kaz 

Portugalsko Povoleno Bez omezení 

Rakousko Povoleno Bez omezení 

ecko Povoleno Bez omezení 

Špan lsko Povoleno Bez omezení 

Švédsko Povoleno Bez omezení 

[Zdroj: upraveno z 29] 

V tabulce je p ehled vybraných členských stát  EU a situace s pouţíváním ps  p i sluţb . 

Cvičení psi jsou sice hojn  vyuţívání ve všech zemích, ale objevují se rozdíly 

v omezeních, které stát na soukromé agentury klade. N kde nenajdeme omezení ţádná, 

jinde je zákonem stanoveno povinné cvičení a trénink, v jiných státech se pouţití psa odvíjí 

od schválení či neschválení nad ízeným orgánem, nebo od vlastnictví registračního pr ka-

zu pro psa. Nicmén  nastavení podmínek a omezení v této oblasti není p íliš p ísné.  


