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Úvodní slovo
svá práva - i proti i vůči státu. Jsme
svědky, kdy sám stát a jeho úřady
porušují práva občanů… Nebo je
nehájí dostatečně. Ať jde o oblast
práva trestního, daňového, občanského správního.
Cílem našeho Guidu je, aby
na jednom místě mohli občané,
právnické osoby, úřady nebo novináři najít to nejdůležitější z oblasti
„bezpečí“, a sice z oblasti bezpečí
soukromých subjektů. Metody, statistiky, možnosti a postupy, trendy
ve světě, vzdělávací možnosti
v této oblasti.

Security Guide – nová etapa
Vigilantibus iura scripta sunt
Zákony jsou psány pro bdělé
(Zákon přeje bdělým)
Pocit bezpečí, spravedlnosti, práva
je pocit, který každý člověk vnímá
velice silně. Pokud se někdo
nespravedlivě dotkne jeho práv,
je narušeno jeho bezpečí, zůstává
v něm hořkost a zklamání velice
dlouho. Bohužel, současně lidé zapomínají na výše uvedenou starou
zásadu pocházející již z římského
práva, že „Právo přeje bdělým“.
Občané sami jsou ti, kteří se ve valné
většině setkají s kriminalitou, ti,
na jejichž práva bude činěn nátlak
(ať již osobně nebo na jejich majetky, obchodní společnosti atp.).
Stát může ovlivnit pouze celkové
klima a obecně má vliv na úroveň
kriminality, leč přímému útoku těžko
zabrání.
Stejně tak i stát je reprezentován
lidmi, svými úředníky, policisty
a občan i právnická osoba mají

Jak ukazuje mnohaletá zkušenost
nejen s přípravou zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, vždy
když se toto téma objeví, je obklopeno mnoha stereotypy a mýty.
Zejména je to vidět v případě soukromých detektivních služeb. Proto
bychom chtěli, aby relevantní informace a fakta byly na jednom místě,
a sice na našem Guidu… Rádi

bychom dali prostor i k diskusi nad
těmito tématy.
Studentům bychom chtěli nabídnout na jednom místě množství
materiálů pro jejich odborné práce,
pro studium i prostor pro jejich
publikaci.
Zároveň je nutno zaobírat se
i tím, jak technika včetně umělé
inteligence ovlivňuje na jedné straně naše bezpečí a na druhé nás
ohrožuje. Tato oblast je zatím zajímavá pro pár „nadšenců“, ale již
dnes máme jasné informace
o hrozbách plynoucích třeba z „internetu věcí“.
Stejně tak jsme svědky, jak občané tápají v tom, jaké nástroje mají
k dispozici k ochraně svých práv,
své bezpečnosti. Jak se v těchto
nástrojích orientovat, jak je využívat nebo jaká rizika je ohrožují, a to
i díky státu a jeho přístupu.

Security Guide není nový projekt. Zkusili jsme si tvorbu obsahu,
vizuálů a další nástroje používané při komunikaci ve virtuálním
světě. Proto přistupujeme k této změně a chceme začít i s vámi,
našimi čtenáři, přispěvateli, oponenty novou etapu v životě našeho
„Guidu“ tak, aby byl přínosem hlavně pro širokou veřejnost.
Radek Zapletal, jednatel

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
Co nás čeká v oblasti
zabezpečení?
Lepší analýza a predikce,
ale i roboti
2. 12. 2020
Blížící se konec roku tradičně svádí k predikcím dalšího vývoje. Co
nás čeká a kudy se ubírají trendy
v oblasti zabezpečení? Světová
pandemie nám letos dokázala
pravdivost rčení, že předpovědi
jsou těžké, zvláště pokud se týkají budoucnosti. Přesto si pojďme
nastínit základní směry, které
v oblasti bezpečnosti vidíme.
Připojení objektu na pult centrální
ochrany (PCO) i elektronické zabezpečovací a požární systémy
bývají ve střežených objektech
dnes už standardem. Změna však
nastává u kamerových systémů.
Neustále rostoucí kapacita procesoru umožňuje moderním IP kamerám
pokročilou automatizaci a videoanalýzu, a to přímo v koncovém
zařízení (tzv. edge computing).
Kamery můžou díky tomu provádět
i relativně náročné operace, jako je
rozpoznávání objektů, maskování
osob v reálném čase (např. kvůli

GdPR) anebo pokročilá ochrana perimetru.

a dalšími technologiemi, které podstatně zefektivňují kontrolu.

Automatizace, ale také vyšší
specializace

Robotická ostraha – blízká, nebo
vzdálená budoucnost?

dalším důležitým trendem je efektivní
využití technologií, s čímž se pojí
automatizace a bezobslužnost.
Například v systému Securitas RvS
mohou být dohledové kamery doplněny o reproduktor, prostřednictvím
něhož může vzdálený operátor systému přímo oslovit narušitele ještě
předtím, než stačí napáchat nějakou
škodu. Eliminuje se tak potřeba
pochůzkáře na místě. Reproduktor
může také v případě incidentu přehrát automatické hlášení, například:
„Pohybujete se ve střeženém prostoru,
vyčkejte na příjezd ostrahy.“ Účinek
takové zvukové výstrahy bývá velmi
spolehlivý.

Ačkoliv může pojem robotická
ostraha znít jako hudba vzdálené
budoucnosti, opak je pravdou. Kolegové v Securitas v USA již testují
robotické strážné, a tak lze očekávat, že se brzy do ochrany objektů
zapojí fyzičtí roboti. Než k tomu ale
dojde i v českém prostředí, bude
nejprve třeba učinit velký krok směrem k digitalizaci. Služby Securitas
již dnes na mnoha místech plně
digitalizované jsou – agenda pracovníků, jejich úkony a řešené incidenty
se ukládají do cloudového rozhraní
Securitas vision, do kterého zákazník může průběžně nahlížet.

Podobně lze automatizovat také
vrátnici. Takzvaná eVrátnice dokáže
veškerou evidenci vozidel, obsluhu
závory a řízení vjezdu i výjezdu zařídit buď zcela bezobslužně, nebo
jen s omezeným množstvím personálu určeným pro vybraný typ kontroly. Právě specializovaná ostraha
je dalším trendem – nejde jen o prosté
vrátné, ale o pracovníky, kteří umí
zacházet s bezpečnostními rámy

digitalizace je totiž zásadní pro budoucí statistické zpracování a analýzu dat. díky tomu bude v budoucnu
možno data využívat k tzv. prediktivní
bezpečnosti. Efektivní předvídání
problémů na základě dat umožní
například lépe plánovat nasazení
techniky i personálu, a tak ve výsledku významně ušetří náklady.
SECURITAS ČR, s.r.o.
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KYBERBEZPEČNOST

Kybernetická bezpečnost

personální bezpečnosti, prevence
a kontroly správného fungování…

IT technika, kybernetika se stala
nedílnou součástí našich životů
a našeho světa. dále a dále se
rozšiřuje, aniž bychom vnímali,
kde všude IT techniku, senzory
či procesory máme, kde se nachází, jak jsou propojeny. Již ani
nevnímáme, jak umělá inteligence
a další součásti „kybernetiky“ řídí
naše životy nebo je ovlivňují. Není
to náhoda. Termín „kybernetika“ je
odvozen z řeckého „kybernetés“,
to znamená kormidelník.

Naši pomocníci nás mohou sledovat… Zařízení řízené přes IT síť
může být „haknuto“, sabotováno,
nebo poškozeno… Zařízení se mohou po analýze stávat svědky proti
nám. Naše intimní „data“ mohou být
kradena, můžeme být vydíratelní,
lidé i právnické osoby. Svět se paradoxně nestává bezpečnější, jen se
nebezpečí rozšířilo o další dimenzi.

v souvislosti s rozšiřováním umělé
inteligence se však situace posouvá
směrem k tomu, aby se z kormidelníka postupně stal kapitán našich
životů. Je tedy otázka bezpečnosti,
aby se tak nedělo.
druhou otázkou je, že kormidelníka musíme chránit, aby nebyl
zmanipulován proti nám, nebo aby
naše záležitosti neposlal na útesy.
Tím se dostáváme k problémům,
že mnoho lidí chápe tuto oblast
pouze jako oblast zajištění v rámci
IT sítě a virtuálních prostorů. Opomíjí se otázka fyzické bezpečnosti,

v České republice máme zákon
č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, na Evropské úrovni pak
Směrnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/1148 ze dne
6. července 2016.

Otázka kybernetické bezpečnosti je
tak otázkou komplexní bezpečnosti,
je součástí (objektem i subjektem)
fyzické bezpečnosti, technické bezpečnosti, zpravodajské bezpečnosti.
Obor se stal plně interdisciplinární,
pokud mají nástroje jako systém
v této oblasti bezpečnosti fungovat.
Tam, kde si tyto „zjevné pravdy“
neuvědomují a soustředí se pouze
na jednu stránku kybernetické bezpečnosti, tedy antivirové zabezpečení
sítě, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do sítě a opominou
další oblasti, nemůže kybernetická
bezpečnost řádně fungovat. mnohdy
i přes všechnu formální certifikaci.
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Detektivní služby
v soukromé bezpečnosti
Hovořit o detektivní činnosti v soukromí je pro mnohé občany spojeno
jen s vyhledáním nevěrných mužů
nebo obdobně záletných žen.
dokonce i moderátoři ve sdělovacích prostředcích jsou těmto tématům nakloněni, místo toho, aby
rozvíjeli diskusi na jiné běžnější
formy a metody soukromé detektivní práce. vždyť slovo detektivní
pochází ze slova detegere - hledat,
vyhledávat. Co vyhledávat? Odpověď zní - informace, které jsou relevantní a soud je může uznat i jako
důkaz ve věci.
Pokud shrneme význam této
činnosti, tak zjistíme, že je pro občana tato činnost velmi prospěšná
a důležitá, protože posiluje jeho
právní postavení „ve sporu“. média
jsou plná informací o porušovatelích zákona v podobě úplatných

soudců, státních zástupců a policistů, prostě úředníků. Jak se
těmto osobám bránit? Ano, je jich
menšina, ale i ta může občanu
značně ztrpčit život. Pro občana
právě detektivní služby znamenají
alternativu, jak právně odporovat
této zločinecké činnosti. Jde tedy
o posílení právní jistoty občana
v konfliktních situacích i třeba se
státem.
využívání „soukromé detektivní
činnosti“ ze strany občanů pak
velmi vhodně doplňuje celkovou
kontrolu společnosti nad uplatňováním veřejné moci, kde se excesy - úředníků i politiků - velmi často
vyskytují. Jsme v demokracii, která
právě díky ekonomickým a právním excesům může velmi utrpět.
Stala by se tak nevěrohodným
a nedůvěryhodným politickým zřízením.
v neposlední řadě je pak zcela zřejmé, že detektivní ochrana

vlastnictví, ochrana obchodního
tajemství a celá zpravodajská
komerční stránka slouží k zajištění
a ochraně právních zájmů a tím
i k lepší činnosti podniků a podnikatelů, kteří jsou důležitým ekonomickým činitelem naší společnosti.
To nehovoříme o tom, že ochrana
oprávněných zájmů podnikatele je
nejen jeho právo, ale i povinnost,
pokud se jedná o právní zájem
právnické osoby.
Proto je dotaz na věrné či nevěrné
manžele z hlediska činnosti skutečných detektivních kanceláří spíše
úsměvná. my si však můžeme
doložit, že tuto činnost praktikujeme
běžně sami. měli bychom však
postupovat systémově, k čemuž
vás právě následující články mají
dovést.
JUdr. Jiří Kameník

SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
Stav oboru soukromých
bezpečnostních služeb
Pravidelně sledujeme základní
ukazatele a to z různých úhlů.
Základním zdrojem nám jsou údaje
Českého statistického úřadu. Přiložený graf ukazuje, jak intenzivně
pomalu klesá počet pracovníků
v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Otázka je, jestli jde
o trend, kdy klesá počet z důvodu zavádění nových technologií,
nebo kromě této skutečnosti má
na pokles pracovníků vliv i deformace trhu SBS a pracovníci se
tak přesouvají do oblasti šedé až
černé ekonomiky. Proč tomu tak

je, je zajímavé téma pro výzkum
zaměstnanosti v dané oblasti.
Dovolujeme si upozornit na údaj,
který nám zobrazuje počet licencí
soukromých detektivů a počet pracovníků dané oblasti. Jak z údaje
vyplývá, lze konstatovat, že snaha sdělovacích prostředků a oficiálních představitelů osočovat
soukromé detektivy ze všech problémů spojených s úniky ze spisu
nebo s nelegálními odposlechy je
celkem vzato s ohledem na množství osob nesmysl.
Na plastičnosti náš obor dostává,
když naše informace z dat ČSÚ

doplníme ze zdroje velkého šetření
o jednotlivých oblastech mezd, počtu zaměstnanců a oborů, který byl
zveřejněn v červenci tohoto roku.
(Data přejímáme z www.kupnisila.
cz/prumerna-mzda)
Data nám ukazují, že v oblasti
ostrahy a bezpečnostních agentur
pracuje 48 000 osob. To by znamenalo, že vlastní ostrahu zajišťuje
6 734 osob. Co je pak určitě zajímavé, že v tomto oboru pracuje
cca. 13 300 žen, tj. 27,7 %.

Minimální mzdový náklad ve vztahu k ceně fyzické ostrahy
S účinností od 1. 1. 2020 došlo k navýšení tarifů zaručené mzdy změnou nařízení vlády č.567/2006 Sb. Z tohoto důvodu
jsme si dovolili aktualizovat náš výpočet minimálního mzdového nákladu, který provádíme vždy, když dojde ke změně
tohoto nařízení nebo jiných zákonných povinností pro zaměstnavatele, které mají přímý vliv na výši mzdových nákladů.
Způsob výpočtu a stanovení minimálního mzdového nákladu je uveden v příloze k tomuto stanovisku.
Na základě nově stanovené výše jednotlivých stupňů zaručené mzdy proto konstatujeme, že minimální mzdové náklady
na objektu, který je střežen jedním zaměstnancem po dobu 24 hodin po celý měsíc, činí minimální hodinový mzdový
náklad jedné hodiny střežení 167,99 Kč.
výpočet vychází z předpokladu, že činnost je vykonávána řádně zaměstnanci v základním pracovním poměru (dříve „hlavní
pracovní poměr“), činnost je začleněna v souladu se zněním právních předpisů do II. stupně zaručené mzdy a zaručená
hodinová mzda je přepočtena v souladu s platnými zákony na týdenní pracovní úvazek 37,5 hodin týdně. výpočet
zahrnuje řádně hrazené příplatky za soboty, neděle, noční příplatky, svátky, náhrady za dovolenou a práci vykonávanou
za zaměstnance na dovolené včetně povinných odvodů zaměstnavatele na sociální pojištění, zdravotní pojištění, povinné
(úrazové) pojištění.
v Praze, dne 6. ledna 2020
mgr. Radek Zapletal, tajemník
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Mzdový náklad 2021
Zaručená minimální mzda 8 stupňů dle nařízení vlády č.567/2006 Sb. od 01012021
I.
II.
III.
Iv.
v.

hodinový
90,50 Kč
99,90 Kč
110,30 Kč
121,80 Kč
134,40 Kč

paušál
15 200 Kč
16 800 Kč
18 500 Kč
20 500 Kč
22 600 Kč

hodin
167,96
168,17
167,72
168,31
168,15

úvazek 1
8
8
8
8
8

dnů
20,99447514
21,02102102
20,9655485
21,03858785
21,01934524

úvazek 2
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

hodin 2
157,46
157,66
157,24
157,79
157,65

tarif2
96,53
106,56 Kč
117,65
129,92
143,36

zaokr.
96,50 Kč
106,60 Kč
117,70 Kč
129,90 Kč
143,40 Kč

99 % činností dle uvedeného nařízení musí být zařazeno do II. stupně

minimální mzdový náklad při zaručené mzdě 2. stupeň - vzorový výpočet pro službu v režimu 24 hod.
Přestávky pro odpočinek a oddech započítány do odpracované doby
Průměrná mzda hodinová 122,59 Kč
Pro kalkulaci použijeme hypotetickou výši zaručená mzda zýšená o 15 %

Příklad
Služba 24 hod - minimální mzdový náklad 174,37 Kč

ve vzorové kalkulaci není snížen původní odvod za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění s ohledem na povinnost
zaměstnavatele hradit prvé dva týdny nemoci zaměstnance…

POZOR na past příplatků odvozených od průměrné mzdy
Po cca. 12 měsících stability zaměstnanců na objektu je nutno zvýšit minimální mzdový náklad o 5,7 %-7,20 %
Zvýšení způsobují příplatky za práci v noci, sobotu a neděli, které se počítají procenty z průměrné mzdy. Z tohoto
důvodu u stabilních zaměstnanců průměrná mzda stále roste.
Od 01.01.2012 lze dohodnout se zaměstnancem i jiný příplatek za práci v noci, sobotu, neděli, než je výše uvedená, viz.
§116 a §118 zákona č.262/2006 Sb. zákoníku práce.

LEGISLATIvA OBOR dNES A ZÍTRA
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahové náplni jednotlivých živností / Z přílohy č.3
Poskytování technických služeb
k ochraně majetku a osob
Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů
zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání
pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku
a osob před neoprávněnými zásahy,
včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech
a jejich okolí. montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických
zábranných systémů, dodatečně
zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Ostraha majetku a osob

Služby soukromých detektivů

Poskytování služeb spojených
s ostrahou a ochranou nemovitého
a movitého majetku, ostrahou při
přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku,
ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných
shromáždění, slavností, sportovních
podniků nebo lidových zábav podle
pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

Služby spojené s hledáním majetku
a osob, se zjišťováním skutečností,
které mohou sloužit jako důkazní
prostředky, 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, a s tím související sběr dat a jejich
vyhodnocování.

Z důvodové zprávy k návrhu zákona, sněmovní tisk 858. Charakterizuje, proč a co
by měl zákon přinést

1.1.1 Nízká kvalita poskytovaných soukromých bezpečnostních služeb
Na základě konzultací se zástupci Hospodářské komory České republiky
a profesních sdružení působících v oblasti soukromých bezpečnostních služeb jsou zjevnými příčinami
nízké kvality poskytovaných služeb zejména tyto faktory:
existence podnikatelských subjektů, které samy účelově nabízejí dumpingové ceny za jimi poskytované
služby s cílem získat zakázky za každou cenu, tedy bez ohledu na jejich kvalitu, kvalifikační předpoklady
svých zaměstnanců atd.,
existence zákazníků, kteří přímo vyhledávají podnikatele s nízkými cenami; v jejich zájmu není skutečná
ochrana hodnot, ale zejména formální splnění určitých podmínek požadovaných jiným subjektem
(například pojišťovacím ústavem) v návaznosti např. na jiný závazkový právní vztah,
existence firem vykonávajících soukromé bezpečnostní činnosti ve prospěch problematických firem – oba
subjekty se pohybují v zóně tzv. „šedé ekonomiky“; z tohoto důvodu žádná ze „smluvních stran“ nemá
zájem na transparentnosti svých činností,
nastavení veřejných zakázek pouze s ohledem na jedno rozhodující kritérium – na co možná nejnižší
cenu zakázky,
nízká kvalita řadových zaměstnanců vykonávajících samotnou bezpečnostní činnost (zajišťujících přímý
výkon) z důvodu nízkého ekonomického ohodnocení jejich práce.
Jedním z cílů navrhované nové právní úpravy je zavedení licenčního systému, který zpřehlední subjekty
vykonávající jednotlivé druhy soukromé bezpečnostní činnosti a vyloučí z trhu ty stávající podnikatele,
kteří způsobují výše uvedené problémy
a stanovením kvalifikačních předpokladů všech zainteresovaných osob zlepší kvalitu jimi poskytovaných
služeb.

Jedním z cílů navrhované nové právní úpravy je zavedení licenčního systému, který zpřehlední
subjekty vykonávající jednotlivé druhy soukromé bezpečnostní činnosti a vyloučí z trhu ty stávající
podnikatele, kteří způsobují výše uvedené problémy a stanovením kvalifikačních předpokladů všech
zainteresovaných osob zlepší kvalitu jimi poskytovaných služeb.
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BEZPEČNOST
PRO ŠIROKOU vEŘEJNOST
Nelegálne získavanie
informácií pomocou
skrytého pozorovania
Riziko únikov informácií rastie predovšetkým v dôsledku rastu konkurencie. Používanie týchto praktík je
naprosto beztrestné. Trestný zákon
hovorí iba o odpočúvaní telefónnych
rozhovorov ako o trestnom čine, ale
všetky ostatné typy získavania informácií sú len porušovaním Listiny
základných ľudských práv a slobôd
občanov, to znamená, že spadajú
do občiansko-právnych sporov.
Samostatnou kapitolou je ochrana
osobných údajov v súlade s princípmi GdPR.
Sledovanie je vlastne utajené pozorovanie osôb a predmetov, ktoré je

skryté pred okolím. Nech je činnosť
sledovanej osoby akákoľvek, dokonca aj utajená, vždy sa uskutočňuje
v nejakej vONKAJŚEJ FORmE,
a preto sa môže vizuálnym pozorovaním odhaliť spôsob pohybu,
telefonovanie – odpočúvanie telefonovania, schôdzky. Osoba, ktorá je
sledovaná, je veľmi ľahko ukontrolovateľná profesionálmi z detektívnych
kancelárií. Ich dokumentácia môže
byť použitá na čokoľvek...
Je to príprava vlastne na všetko...
na útok fyzický, technický, informačný, vykonanie fotodokumentácie
– kompromitujúcej, vytvorenie nahrávky pomocou techniky, vytvorenie
dokumentácie písomnej, jej analyzovanie a následné použitie. Sledovanie pomocou GSm, GPS, sledovanie
pomocou zisťovania polohy telefonického aparátu.

Sledovanie je mimoriadne nebezpečné, je to kvalifikovaný a sofistikovaný prostriedok získavania
informácií, je schopné zasiahnuť tak,
že sledovaná osoba väčšinou nemá
šancu na odpor.
Jeho výsledkom je podrobné popísanie činnosti kontrolovanej osoby,
jeho záujmov, stykov, denného režimu v časovom postupe. Čím dlhšie
sa vykonáva, tým je prehľad o kontrolovanej osobe podrobnejší.
Obrana proti tomuto spôsobu získavania informácií je proces, ktorý by
mal ovládať každý, komu hrozí únik
informácií, resp. každý kto sa môže
stať predmetom záujmu konkurencie, alebo nelegálneho sledovania.

Vaše příležitost

KONTAKT

Security Guide Vás provede všemi zákoutími potencionálního
nebezpečí a zabezpečení Vás, Vaší rodiny i podnikání v
reálném i virtuálním světě. Dbejte na svoje bezpečí a bezpečí
svých blízkých, vždyť to je to nejcennější, co máte.
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