5 Points Group a.s.
Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7,
PSČ 702 00
tel. 555558250, mobil: 606746701, fax: 555558252,
e-mail: 5pg@seznam.cz, www.5pg.cz

Informace
pro majitele a zaměstnance bezpečnostních agentur
Jistě jste v roce 2009 zaregistrovali legislativní změny, které upravují činnosti
podnikatelů provozujících koncesované živnosti ostraha osob a majetku a služby
soukromých detektivů. Požadavky živnostenského zákona č. 274/2008 Sb. a
vyhlášky MV ČR č. 16/2009 Sb. o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické
ostrahy a služby soukromého detektiva na odbornou způsobilost podnikatele
provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob a služeb soukromých
podnikatelů, se zpřísnily a během přechodného období se vyžaduje uvést realitu do
souladu s legislativou. A proto Vám nabízím v době, kdy již jeden rok přechodného
období uplynul, možnost řešení tohoto „provozního“ problému t.j. „splnění požadavku
na odbornou způsobilost“ formou absolvování kurzu, který má za cíl absolventa
(podnikatele a zaměstnance) připravit na zkoušky odborné způsobilosti k získání
odborné způsobilosti osob vykonávajících činnost ostrahy majetku a osob nebo
činností soukromého detektiva.
Absolvent kurzu získá potřebné informace, znalosti a dovednosti, které mu
umožní splnit požadavky hodnotících standardů a obsáhnout všechny požadované
základní kompetence pro nejnižší kvalifikační úrovně pro:
a) oblast ostrahy majetku a osob tj. dílčí kvalifikace strážný, kód 69-008-M,
podle Národní soustavy kvalifikací (zákon č.79/2006 Sb. o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů),
nebo
b) oblast služeb soukromých detektivů tj. dílčí kvalifikace detektiv koncipient, kód 69009-M, podle Národní soustavy kvalifikací (zákon č.79/2006 Sb. o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vnitra ČR
zpracovaly pravidla pro získání odborné způsobilosti prostřednictvím třetích osob.
Naše firma po náročném administrativním řízení vyhověla všem požadavkům a
získala všechny oprávnění nabízet a realizovat vzdělávací proces včetně
přezkoušení a vystavení osvědčení všem případným žadatelům.
Prakticky to znamená, že jsme připraveni dle Vašich požadavků (termíny,
počty osob) realizovat:
a)
Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti fyzické ostrahy splňující
požadavky zákona 274/2008 Sb., vyhlášky č. 16/2009 Sb. a zákona 179/2006 Sb.
v rozsahu 20 vyučovacích hodin s tímto obsahem:
- Ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
- Technické bezpečnostní systémy
- Zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR s vymezenými osobami
- Právní zásady bezpečnostní činnosti
Každý z absolventů po ukončení kurzu získá
ČR (Č.j.:12325/09-24/617)

Osvědčení akreditované MŠMT
Cena: 2 000,- Kč

Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti soukromého detektiva
splňující požadavky zákona 274/2008 Sb., vyhlášky č. 16/2009 Sb. a zákona
179/2006 Sb. v rozsahu 20 vyučovacích hodin s tímto obsahem:
- Držení, nošení a používání střelných zbraní
- Metody a postupy pátrání a vyšetřování
- Ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
- Osobní ochrana, ozbrojený doprovod
- Ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů
- Soukromé detektivní služby

b)

Každý z absolventů po ukončení kurzu získá Osvědčení akreditované MŠMT
ČR (Č.j.:12325/09-24/617)
Cena: 3 000,- Kč
Zkouška – autorizace odborné způsobilosti
Absolvování příslušného vzdělávacího kurzu je předpokladem pro úspěšné
složení požadované zkoušky formou písemného testu a řešení praktického problému
před autorizovanou komisí. Teprve úspěšným složením této zkoušky uchazeč
získává požadované osvědčení o odborné způsobilosti. Komise v naší firmě byla
autorizovaná MV ČR pod č.j. MV-82863-4/VO-2009 a je složená z erudovaných a
zkušených praktiků a pedagogů.
Cena: 1000,- Kč
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Bližší organizační podmínky budou žadatelům sděleny na vyžádání na tel.
606746701 nebo 555558250.
V závěru uvádíme doslovný text vybraných ustanovení živnostenského
zákona určených pro podnikatele:
„Pokud nemá držitel koncese nebo jím určená odpovědná osoba vysokoškolské
nebo středoškolské vzdělání v právním, bezpečnostním nebo obdobném zaměření
prokazuje svou odbornou způsobilost vzděláním s maturitní zkouškou, zkouškou
odborné způsobilosti podle zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a 3 roky praxe“,
a
dále ustanovení zákona č. 274/2008 Sb. a souvisejících právních předpisů v platném
znění určeného primárně pro podnikatele a sekundárně pro zaměstnance:
“podnikatelé provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob povinni
zajistit, aby tyto činnosti vykonávali zaměstnanci odborně způsobilí”.

Důležitá

i n f o r m a c e:

Přechodné období pro splnění těchto požadavků je stanoveno na 3 roky a
počalo běžet již od 1.1.2009 a ukončeno bude k 31.12.2011. Připomínáme, že firem,
které získaly oprávnění k vydávání osvědčení o odborné způsobilosti nebude tolik,
aby uspokojily všechny požadavky podnikatelů v závěru přechodného období.

Děkujeme za pozornost.
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