CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.
Zákon č. 155/2010 Sb. kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke
snížení administrativní zátěže podnikatelů
Dne 1. 8. 2010 nabyl účinnost zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke
zkvalitnění jejich aplikace a ke sníţení administrativní zátěţe podnikatelů. Z pohledu
podnikatelů v ţivnostech „Sluţby soukromých detektivů“ a „Ostraha majetku a osob“ je
důleţitá Část šestá - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů. Změny podstatné pro oba obory jsou následující:
1) odst. 5 čl. VII ruší §6a) ŽZ, což byl nově vložený paragraf zákonem 274/2008 Sb.
viz. citace:
(1) Koncesovaná živnost ostraha majetku
a osob zahrnuje poskytování služeb spojených
s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého
majetku, ostrahou při přepravě peněz a jejich
zpracování, cenností či jiného majetku,
ochranou osob a právních zájmů, zajišťováním
pořádku
v místech
konání
veřejných
shromáždění, slavností, sportovních podniků
nebo
lidových
zábav
podle
pokynů
objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních
rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.
(2) Koncesovaná živnost služby soukromých
detektivů zahrnuje poskytování služby spojené
s hledáním majetku a osob, zjišťováním
skutečností, které mohou sloužit jako důkazní
prostředky v řízení před soudem
nebo správním orgánem, 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, sběr
dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které
prokáží právní zájem.

o schválení narovnání zastaveno a od tohoto
rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání,
kterým spáchal trestný čin, v rozporu
s předmětem této podnikatelské činnosti,
c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin
bylo pravomocně podmíněně zastaveno a od
uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má
být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo
ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které
bylo
proti
němu
vedeno,
rozhodnuto
o podmíněném odložení podání návrhu na
potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě
neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal
trestný čin, v rozporu s předmětem této
podnikatelské činnosti,
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(3)
Bezúhonným
pro
provozování
koncesovaných živností ostraha majetku
a osob,
služby
soukromých
detektivů
a poskytování technických služeb k ochraně
majetku a osob podle tohoto zákona není ten,
a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin nebo byl v posledních 5 letech
pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání,
kterým spáchal trestný čin, je v rozporu
s předmětem této podnikatelské činnosti,
b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin
bylo na základě pravomocného rozhodnutí

d) kdo v čestném prohlášení podle odstavce 4
uvede nesprávné údaje nezbytné pro
posouzení bezúhonnosti.
(4) Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní
listiny podle odstavce 3 písm. a) se prokazuje
výpisem z Rejstříku trestů25b), který nesmí být
starší 3 měsíců.
Bezúhonnost podle odstavce 3 písm. b) a c)
prokazuje žadatel o vydání koncesní listiny
čestným prohlášením, které nesmí být starší 3
měsíců.
(5) Uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec
je povinen podnikateli nebo osobě, která jedná
za podnikatele v pracovněprávních vztazích,
do 15 dnů písemně oznámit, že proti němu
bylo zahájeno trestní stíhání.
K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení
trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok
tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu,
který jej vydal.“.
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2) odst. 5 čl. VII ruší §31a) ŢZ, coţ byl nově vloţený paragraf zákonem 274/2008 Sb.,
který nařizoval odbornou a zdravotní způsobilost.
(1) Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo služby soukromých
detektivů je povinen zajistit, aby tyto činnosti vykonávali zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí.
(2) Zdravotní způsobilost fyzické osoby zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující
lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, psychologického vyšetření a dalších potřebných
vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je fyzická
osoba registrovaná k léčebné péči.
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(3) Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanoví vyhláškou způsob
provádění, formu a obsah psychologického a lékařského vyšetření, obsah psychologického posudku
a lékařské zprávy a seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní
způsobilost pro výkon činností podle odstavce 2.“.

POZOR, odborná způsobilost zrušena nebyla neboť ji určují přílohy ŢZ č. 3 a 5 viz. níţe.
3) Odst. 58 a 59 čl. VII nově definují prokázání odborné způsobilosti pro drţitele koncesí
(podnikatele) tj. příloha č. 3 ŢZ:
Odbornou způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob prokazuje:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost strážný
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Odbornou způsobilost u živnosti Služby soukromých detektivů prokazuje:
a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost
detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
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4) Odst. 67 a 68 čl. VII je podnikatel povinen prokázat, ţe výkon ţivností „ostraha majetku
a osob“ a „sluţby soukromých detektivů“ zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími
odbornou způsobilost - příloha č. 5 ŢZ:
Odborná způsobilost pro výkon těchto činností zní:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný/detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů)

5) Dále upozorňujeme, ţe podle bodů 2. a 3. přechodných ustanovení zákona č. 155/2010 Sb.
části VI. je podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo ţivnostenské
oprávnění pro ţivnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Sluţby soukromých detektivů“,
povinen nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na
ţádost ţivnostenského úřadu doloţit naplnění poţadavků na odbornou způsobilost podle
příloh ŢZ 3. a 5.

Tzn., že přechodné období se prodloužilo do 31.7.2012.
Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže,
živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.
POZN. Noví podnikatelé, kteří zakládají živnosti musí splňovat tyto podmínky již při svém
založení.
6) V neposlední řadě tento zákon v části desáté čl. XII ruší vyhlášku č. 16/2009 Sb.,
o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služeb soukromých
detektivů.

