Ing. Bronislav Schwarz

Pozměňovací návrh
k návrhu zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů
(sněmovní tisk č. 495)
1.

V části první § 36 se za slovo „práva“ vkládají slova „,bezpečnostně právním
studiu,“.

2.

V části první § 54 zní:
„§ 54

(1) O bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle § 53 jde pouze tehdy, jeli vykonávána pro osobu, která je držitelem zbrojní licence skupiny G podle zákona
o zbraních, která zaměstnává
a) osobu v základním pracovněprávním vztahu nebo obdobném anebo jemu na
roveň postaveném právním vztahu k zaměstnavateli (dále jen „zaměstnanec“),
která je držitelem zbrojního průkazu skupiny D podle zákona o zbraních, a
b) při výkonu takové bezpečnostní činnosti je tento zaměstnanec ozbrojen zbraní
zaměstnavatele registrovanou podle zákona o zbraních.
(2) Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle odstavce 1 může být
vykonávána jen na základě registrace bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu
(dále jen „registrace“) provedené ministerstvem.“.

3.

V části první v § 55 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li žadatel podle odstavce 3 členem koncernu podle zákona o
obchodních korporacích, žádost o registraci, vedle náležitostí podle odstavců 3 a 5,
rovněž obsahuje
a) doklad o existenci koncernu podle zákona o obchodních korporacích,
b) seznam členů koncernu,
c) doklad o oprávněnosti žadatele jednat jménem koncernu,
d) seznam střežených míst nebo osob v rámci koncernu.“.
Odůvodnění:
K bodu 1 – Navrhuje se též doplnit do výčtu vysokoškolského vzdělání podle
písmene a) rovněž „bezpečnostně právní studium“, které je poskytováno Policejní
akademií v rámci magisterského studijního programu a které sice vzdělání v oblasti
práva ve všech jeho oborech, ale její zaměření je odlišné od právnických fakult a
odpovídá specifickým požadavkům na činnost příslušníků Ministerstva vnitra.
K bodu 2 – Navržené ustanovení § 54 představuje pouze legislativní zpřesnění a
jednoznačné postavení najisto, že registrace osoby vykonávající bezpečnostní
činnosti pro vlastní potřebu je nezbytná jen v případě, že vymezené bezpečnostní
činnosti jsou za zákonem stanovených podmínek vykonávány oprávněnými
osobami (zaměstnanci) se zbraní. Pokud jsou uvedené činnosti v rámci
bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu vykonávány neozbrojenými zaměstnanci,
není registrace povinná.
K bodu 3 – Navrhuje se zpřesnit a doplnit právní úpravu podávání žádostí o
registraci osob vykonávajících bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu a jejich
náležitosti rovněž o případy, kdy bude žadatelem člen podnikatelského seskupení

podle dílu devátého zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V takovém
případě se navrhuje, aby nad rámec náležitostí uvedených v odstavci 5 žadatel –
člen koncernu doložil ještě existenci koncernu a další údaje s koncernem a
výkonem bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu související a předešlo se tak
možným výkladovým nejasnostem o výkonu bezpečnostní činnosti na nekomerční
bázi v rámci podnikatelských seskupení.
Text zákona v platném znění s vyznačením navrhovaných změn:

§ 36
Odborná způsobilost k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti
(1) Fyzická osoba, která je provozovatelem nebo členem statutárního orgánu,
vedoucím odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem provozovatele, je
odborně způsobilá k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti ochrana osoby a
majetku, služba soukromého detektiva nebo převoz věcí nadměrné hodnoty, jestliže
a) dosáhla vysokoškolského vzdělání v oblasti práva, bezpečnostně právním
studiu, nebo právní specializace se zaměřením na veřejnou správu nebo vyššího
odborného vzdělání ve skupině oborů vzdělání právo, právní a veřejnosprávní
činnost a má alespoň 1 rok praxe ve výkonu této činnosti,
b) dosáhla vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání v jiném studijním
programu než je uveden v písmenu a) nebo středního vzdělání s maturitní
zkouškou ve skupině oborů vzdělání právo, právní a veřejnosprávní činnost a má
alespoň 2 roky praxe ve výkonu této činnosti,
c) dosáhla středního vzdělání s maturitní zkouškou, je držitelem osvědčení o
získání profesní kvalifikace odpovídajícího zaměření, vydaného podle zákona
upravujícího uznávání výsledků dalšího vzdělávání zařízením autorizovaným
ministerstvem a má alespoň 2 roky praxe ve výkonu této činnosti, nebo
d) jí byla uznána odborná způsobilost podle zákona upravujícího uznávání odborné
kvalifikace

§ 54
(1) O bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle § 53 jde pouze tehdy,
je-li vykonávána pro osobu, která je držitelem zbrojní licence skupiny G podle
zákona o zbraních, která zaměstnává
a) osobu v základním pracovněprávním vztahu nebo obdobném anebo jemu
na roveň postaveném právním vztahu k zaměstnavateli (dále jen
„zaměstnanec“), která je držitelem zbrojního průkazu skupiny D podle
zákona o zbraních, a
b) při výkonu takové bezpečnostní činnosti je tento zaměstnanec ozbrojen
zbraní zaměstnavatele registrovanou podle zákona o zbraních.
(2) Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu podle odstavce 1 může být
vykonávána jen na základě registrace bezpečnostní činnosti pro vlastní
potřebu (dále jen „registrace“) provedené ministerstvem.

§ 55
Náležitosti žádosti o registraci
(1) Žádost fyzické osoby o registraci musí obsahovat jméno, popřípadě jména,
příjmení, datum narození a adresu místa pobytu fyzické osoby.
(2) Žádost podnikající fyzické osoby o registraci musí obsahovat jméno,
popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu a obchodní firmu, je-li zapsána
v obchodním rejstříku, a identifikační číslo osoby.
(3) Žádost obchodní korporace o registraci musí obsahovat obchodní firmu,
sídlo, popřípadě umístění nebo sídlo odštěpného závodu anebo závodu a
identifikační číslo osoby.
(4) Žádost jiné právnické osoby o registraci musí obsahovat název, adresu
sídla, identifikační číslo osoby a předmět její činnosti.

(5) Žádosti podle odstavce 1 až 4 dále obsahují
a) druh bezpečnostní činnosti vykonávané pro vlastní potřebu a
b) seznam střežených míst nebo osob.

(6) Je-li žadatel podle odstavce 3 členem koncernu podle zákona o
obchodních korporacích, žádost o registraci, vedle náležitostí podle odstavců 3
a 5, rovněž obsahuje
a) doklad o existenci koncernu podle zákona o obchodních korporacích,
b) seznam členů koncernu,
c) doklad o oprávněnosti žadatele jednat jménem koncernu,
d) seznam střežených míst nebo osob v rámci koncernu.

