Posl. prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Pozměňovací návrh
k návrhu zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů
(sněmovní tisk č. 495)
1) V části první se nahrazuje v § 3 odst. 2 text novým zněním:
(2) Službou soukromého detektiva je
a) hledání věci nebo osoby,
b) získávání informace o fyzické nebo právnické osobě v rozsahu vymezeném tímto
zákonem,
c) opatřování informace nebo věci, která slouží k prokázání určité skutečnosti.

2) V části první se nahrazuje v § 3 odst. 4 v bodě 3 slovo „sledovacího“ slovem
„dohledového“
3) V části první se doplňují v § 3 odst. 4 za písm. b) dvě nová písmena tohoto znění:
c) zajišťování obranných technických prohlídek proti nasazování operativní odposlechové
techniky,
d) instalace a servis SW a HW v oblasti bezpečnosti informačních systémů a kybernetické
bezpečnosti.
4) V části první se doplňuje v § 3 odst. 5 za písm. b) nové písm. c) tohoto znění:
c) dodavatelské zajišťování pracovních pozic bezpečnostních manažerů a dalších pozic
v oblasti bezpečnostního managementu a ochrany informací.

5) V části první se v § 3 za odst. 5 vkládá nový odstavec 6 tohoto znění:
(6) Informační a kybernetickou bezpečností jsou
a) dodávky, instalace a servis SW a HW k zajištění informační a kybernetické bezpečnosti,
b) dodavatelské zajišťování služeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.
6) V části první v § 3 se odst. 6 přečísluje na odstavec 7.
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7) V části první se za § 15 vkládají dvě nová ustanovení § 16 a § 17 tohoto znění:
§ 16 Auditor bezpečnostních služeb
(1) Auditor bezpečnostních služeb je oprávněn provádět audity kvality a bezpečnostních
pravidel provozovatelů licencí pro bezpečnostní činnosti podle tohoto zákona.
(2) Auditor bezpečnostních služeb je právnická osoba s nejméně pětiletou praxí v oboru,
která získala k této činnosti oprávnění vydané MV ČR. Oprávnění může být vydáno
pro všechny druhy bezpečnostních činností nebo jen pro určitý druh této činnosti.
Auditor nemůže vykonávat audit v té bezpečnostní činnosti, pro kterou má vydanou
licenci.
(3) Auditor bezpečnostních služeb musí splňovat podmínky upravené v interním předpisu
Ministerstva vnitra pro auditní činnost.
(4) Předmětem auditu je zejména posouzení kvality a rozsahu zpracované bezpečnostní
dokumentace a její dodržování v praxi, ochrana osobních údajů, řešení bezpečnostních
incidentů, mimořádných událostí a stížností na kvalitu bezpečnostních činností, vnitřní
kontrolní činnost držitele licence pro bezpečnostní činnosti, trestné činy zaměstnanců
držitele licence související s výkonem služby nebo činnosti, další okolnosti, které by
mohly vést k neplnění podmínek vydání licence.
(5) Držitelé licencí na jednotlivé bezpečnostní činnosti jsou povinni podrobit se auditu
nejméně jednou za tři roky a zprávu s výsledky auditu předložit MV ČR, které může
nařídit provedení mimořádného auditu i častěji.
§17 Bezpečnostní dokumentace
(1) Držitelé licencí na bezpečnostní činnosti jsou povinni zpracovat a periodicky
aktualizovat bezpečnostní dokumentaci zahrnující především:
a) analýzu rizik provozované bezpečnostní činnosti
b) etický kodex
c) pracovní řád provozovatele bezpečnostních činností
d) interní předpis pro zajištění vnitřní bezpečnosti a kontrolní činnosti
e) interní předpis pro řešení bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí
(2) Žadatelé o licence na bezpečnostní činnost předloží zpracovanou bezpečnostní
dokumentaci spolu s žádostí o vydání licence.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou věcný obsah a způsob zpracování povinné
bezpečnostní dokumentace.
8) V části první se počínaje ustanovením § 16 přečíslují všechna následující ustanovení
zákona.

Odůvodnění :
K bodu 1) Jde o přesnější a úplnější vymezení činností soukromého detektiva.
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K bodu 2) Bylo třeba změnit nesprávný termín „sledovacího“, správným termínem
„dohledového.“
K bodu 3) Jde o doplnění činnosti v oblasti obranných technických prohlídek, neboť absence
této činnosti by vedla buď k tomu, že taková činnost nebude regulována vůbec a bude nadále
v působnosti živnostenského zákona, nebo se přesune do oblasti tzv. šedé ekonomiky jako
„nelegální“ druh podnikání. Přitom o bezpečnostním charakteru takové profese není pochyb,
stejně tak jako o její citlivosti.
K bodu 4) Doplnění dodavatelského zajištění pozice bezpečnostního manažera vyplývá
z aktuálního trendu v bezpečnosti, kdy si řada subjektů najímá přímo bezpečnostní profese.
Bezpečnostní manažer má nejblíže k specifikaci bezpečnostního konzultanta. Pokud nebude
tato problematika upravena zákonem bude se taková služba zajišťovat jako volná živnost
a/nebo prostřednictvím licence na ochranu osob a majetku.
K bodu 5) Doplnění informační a kybernetické bezpečnosti jako samostatné činnosti, neboť
nebude-li pro tuto činnost požadována licence, stát ztrácí nástroj jak regulovat tuto citlivou
oblast. Paradoxně bychom pak regulovali např. činnost hlídače hypermarketů, zatímco
informační a kybernetickou bezpečnost bychom nechali v působnosti živnostenského zákona.
K bodu 6) S ohledem na vložený nový odstavec je třeba přečíslovat v části první v § 3 odst. 6
na odstavec 7.
K bodu 7) Nově se zřizuje auditor bezpečnostních služeb, který je oprávněn provádět audity
kvality a bezpečnostních pravidel provozovatelů licencí pro bezpečnostní činnosti podle
tohoto zákona. Zároveň se vymezuje obsah této specifické auditorské činnosti a podmínky
jejího výkonu.
V zájmu průběžné kontroly kvality vykonávané bezpečnostní činnosti je třeba, aby držitelé
licencí na bezpečnostní činnosti zpracovávali a periodicky aktualizovali bezpečnostní
dokumentaci, jejíž obsah a formální náležitosti upřesní vyhláška Ministerstva.
K bodu 8) V části první je třeba vzhledem k nově vloženým ustanovením § 16 a § 17
přečíslovat všechna následující ustanovení zákona.
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