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Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky 
JUDr. Jiří Kameník, prezident 
 
 

V Praze dne 22. dubna 2020 
 

K čj. MV-35374/OBP-2015 
 
 
Dopis pro ministra vnitra ve věci návrhu Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a změně 
souvisejících zákonů (čj. OVA 421/19)  
 
 
Vážený pane ministře, 
 
dovolujeme si obrátit se touto formou na Vás jménem Unie soukromých bezpečnostních služeb České 
republiky, jenž prostřednictvím svých členů sdružuje největší skupinu podnikatelů a zaměstnavatelů 
v oblasti soukromé bezpečnosti v České republice, ve věci návrhu zákona o soukromé bezpečnostní 
činnosti a změně souvisejících zákonů, když projednání tohoto návrhu je pod číslem jednacím                       
OVA 421/19 zařazeno na jednání Vlády České republiky dne 27. dubna 2020 a jehož předkladatelem 
je Ministerstvo vnitra České republiky. 
 
Dovolujeme si Vám touto cestou, a to i po konzultaci s představiteli dalších významných profesních 
sdružení v oblasti soukromé bezpečnosti, vyjádřit svůj nesouhlas s postupem ministerstva vnitra v rámci 
projednávání návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti těsně před jeho předložením ke 
schválení vládou, jakož i se současnou podobou návrhu zákona do kterého byly zapracovány 
připomínky Legislativní rady vlády, na základě kterých došlo k výrazným změnám návrhu normy oproti 
znění dlouhodobě diskutovanou s představiteli odborné veřejnosti. Tato podoba návrhu zákona již 
nebyla s odbornou veřejností nijak konzultována, když navíc nebyla ani projednána Legislativní radou 
vlády, jak bylo původně plánováno, když toto projednání nahradilo vypracování stanoviska předsedkyně 
Legislativní rady vlády ze dne 14. dubna 2020. 
 
Jak je Vám známo, předmětná navrhovaná normativní úprava soukromé bezpečnosti je předmětem 
projednávání a diskusí s odbornou veřejností již velmi dlouhou dobu a návrh zákona je předkládán 
opakovaně, když v minulém volebním období byl již návrh zákona projednáván Poslaneckou 
sněmovnou jakožto sněmovní tisk č. 495 a v rámci jeho projednávání byla vedena velmi široká diskuse 
nad jeho obsahem a předloženo velké množství pozměňovacích návrhů, často i protichůdných. Na 
základě této zkušenosti pak při přípravě nyní předkládaného návrhu byla mezi ministerstvem vnitra a 
zástupci všech významných profesních sdružení vedena řada jednání, na kterých byly vyjasňovány 
stanoviska ministerstva a potřeby odborné veřejnosti, když za účelem sjednocení názorů odborné 
veřejnosti byla vytvořena Svazem průmyslu a obchodu ČR a Hospodářskou komorou ČR Koordinační 
rada pro soukromou bezpečnostní činnost, která se stala partnerem ministerstva při přípravě návrhu 
zákona. To, že se k finální podobě návrhu zákona neměla možnost odborná veřejnost nikterak vyjádřit 
považujeme za velkou chybu, která ve svém důsledku povede jen k tomu, že v případě schválení tohoto 
návrhu vládou a jeho předložením Poslanecké sněmovně bude návrh zákona o soukromé bezpečnostní 
činnosti opětovně předmětem řady diskusí a pozměňovacích návrhů a zůstává velkou neznámou jeho 
konečná podoba, což jak ministerstvo vnitra tak zástupci odborné veřejnosti chtěli vyloučit. 
 
Zároveň nechápeme, jaké pohnutky vedou ministerstvo vnitra resp. Legislativní radu vlády k tak 
překotnému postupu v rámci projednávání návrhu zákona v nynější krizové situaci, způsobené 
pandemií onemocnění  COVID-19, která navíc bude nutně redefinovat postavení soukromé bezpečnosti 
a jejích úkolů ve společnosti, za situace, kdy podoba normy je projednávána po dobu téměř deseti let a 
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nenacházíme se v situaci, kdy by přijetí normy bylo nezbytně nutné právě v nynější situaci, a podoba 
návrhu normy není rozhodně v oboru soukromé bezpečnosti přijímána, ba naopak. 
 
Vážený pane ministře, dovoluji si Vás na základě shora uvedeného vyzvat, abyste ještě jednou zvážil 
vhodnost předložení návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti v navrhovaném znění vládě 
České republiky s navrhovaným usnesením vlády České republiky za daného stavu věci. Jak již bylo 
uvedeno Hospodářská komora ČR i odborná veřejnost mají k této podobě návrhu zákona řadu věcných 
připomínek, když zároveň máme za to, že skutečnost, že jí nebyl dán prostor se k ní vyjádřit degradovalo 
mnohaměsíční příkladné společné úsilí ministerstva vnitra a představitelů oborových sdružení, Svazu 
průmyslu a obchodu ČR a Hospodářské komory ČR v této věci. 
 
Děkuji a zůstávám s pozdravem 
 
 
 
Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky 
JUDr. Jiří Kameník, prezident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan  
Jan Hamáček,  
1. místopředseda vlády a ministr vnitra  
 
Ministerstvo vnitra České republiky  
Nad Štolou 3 170 34 Praha 7  
Datová schránka: 6bnaawp 
 
 
 
 


