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Pracovní verze návrhu vyhlášky, její text bude finalizován
po finální úpravě textu návrhu zákona a po schválení zákona projde
vlastním legislativním procesem.

III.
Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ………… 2020,

kterou se stanoví bezpečnostní odolnost nebo klasifikace a druhy jednotlivých
bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů, jejichž projektování, montáž,
kontrola, údržba, revize nebo oprava je technickou službou podle § 9 odst. 1 zákona č.
…../2020 Sb., o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 2 zákona č. ……/2020 Sb,, o soukromé
bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví bezpečnostní odolnost nebo klasifikaci a druhy jednotlivých
bezpečnostních prvků, bezpečnostních zařízení a systémů podle § 9 odst. 1 zákona, jejichž
projektování, montáž, kontrola, údržba, revize nebo oprava je podle § 9 odst. 1 zákona
technickou službou podle licence skupiny E.
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§2
Bezpečnostní prvky, zařízení, systémy a technologie
(1) Mechanické zábranné systémy podle ČSN EN 1627, ČSN EN 1628+A1, ČSN EN
1629+A a ČSN EN 1630+A
a) vchodové dveře bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6,
b) zasklené plochy a stěny bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6, nebo
c) mříže, rolety, žaluzie a ostatní otvorové výplně bezpečnostní třídy RC 3, 4, 5 a 6.
(2) Další mechanické zábranné systémy
a) zámky podle ČSN EN 1300+A1 bezpečnostní třídy A, B, C a D,
b) kování a cylindrické vložky podle ČSN EN 1303 bezpečnostní třídy RC 3 a RC 4.
(3) Mechanické zábranné systémy a úschovné objekty podle ČSN EN 1143-1,2
bezpečnostní třídy 0, 1, 2, 3 a 4.
(4) Kamerové dohledové systémy obsahující záznamové zařízení podle ČSN EN 626761-1 stupně zabezpečení 1, 2, 3 a 4.
(5) Kamerové dohledové systémy podle ČSN EN 62676-1-1 stupně zabezpečení 2, 3
a 4.
(6) Poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1 stupně
zabezpečení 2, 3 a 4.
(7) Zabezpečovací systémy kontroly vstupu podle ČSN EN 60839-11-1 stupně
zabezpečení 2, 3 a 4.
(8) Dohledové a poplachové přijímací centrum podle ČSN EN 50518-1,2 stupně
zabezpečení 2, 3 a 4.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …......... 20…….
(den účinnosti je shodný se dnem účinnosti zákona o soukromé bezpečnostní činnosti)
Ministr:
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