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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá konceptem privatizace bezpečnosti v teoretické a praktické 

rovině. Praktická část analyzuje pomocí komparativní metody, jak se liší koncepce a působení 

soukromých bezpečnostních společností v České republice a na Slovensku. Práce zkoumá 

faktické údaje (počty SBS, zaměstnanci SBS, policisté, výše mezd, výše obratu), regulaci ze 

stran státních složek, a rovněž komparuje vztah veřejných a soukromých poskytovatelů 

bezpečnosti. Výsledky výše vymezených empirických skutečností jsou následně aplikovány 

na teoretický koncept od Rity Abrahamsenové a Michaela Williamse tzv. globálních 

bezpečnostních montáží (Global Security Assemblages), jehož základní tezí je tvrzení, že 

privatizace bezpečnosti je součástí širšího procesu částečného rozebírání státu a současně 

vznikajících „globálních montáží“, které spojují národní a globální struktury. Privatizace 

bezpečnosti je zakotvena jak v sociálním, tak i právním prostředí, a tudíž se stát samotný 

může podílet svým jednáním nebo naopak nejednáním na svém vlastním rozebírání. Tato 

skutečnost je ověřena v případě České republiky, která důsledkem absence regulace SBS, 

kontrolních mechanismů, minimálních požadavků na odbornost zaměstnanců SBS a nulového 

vymezení vztahu veřejného a soukromého bezpečnostního sektoru, oslabuje svou roli garanta 

bezpečnosti. Důsledkem tohoto nekonání posiluje role nevládních aktérů v podobě českých i 

zahraničních SBS a zastřešujících asociací. Naopak Slovensko reprezentuje případ, jak může 

stát svou činností (právní regulací, kontrolou, pravidly) posilovat svou roli garanta 

bezpečnosti a regulovat tak činnost nestátních aktérů.    

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The diploma thesis practically and theoretically deals with the concept - privatization of 

security. The aim of the practical part is to compare the conception of private security 

companies in the Czech Republic and Slovakia. The comparison focuses on the factual data 

(number of PSC, employees, police forces, the amount of wages, the turnover), state 

regulation and mutual relation of public and private security providers. The findings of the 

practical part are applied to the theoretical concept of Rita Abrahamsen and Michael Williams 

– Theory of Security Assemblages. It is based on the claim that the privatization of security is 

part of a broader process of partial dismantling of the state and at the same time emerging 

"global assembly, which brings together national and global structures. The privatization of 

security is enshrined in both the social and the legal environment, and therefore the state itself 

can participate on its own dismantling by its acting. This is the case of the Czech Republic 

due to the absence of PSC’s regulation, control mechanisms, minimum requirements for 

skilled employees PSC and the non-definition of the relationship between public and private 

security sector. It results in weakening the role of the Czech Republic as a guarantor of 

security. The aforementioned inaction reinforces the role of non-governmental actors in the 

form of the Czech and foreign PSCs and its umbrella associations. On the other hand, 

Slovakia represents the case of the state that strengthens its role of the security guarantor by 

its actions (legal regulation, control mechanisms). Thus Slovakia regulates and supervises the 

activities of non-state actors. 
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Komparace českých a slovenských soukromých bezpečnostních služeb v letech 1993-

2012 

 

A. Úvodní část 

 

Vymezení tématu 

Otázka privatizace bezpečnosti představuje téma, které se do veřejného diskursu 

dostává především v souvislosti s postupným rozrůstáním a zapojováním se vojenských 

soukromých bezpečnostních agentur do válečných konfliktů ve světě (př. Sierra Leone). 

Nicméně problematika soukromých civilních bezpečnostních služeb (SBS) není doposud 

dostatečně zpracovanou látkou, přestože si danou pozornost žádá z mnoha důvodů. Počet SBS 

globálně narůstá a v mnoha zemích i množství zaměstnanců soukromých bezpečnostních 

společností převyšuje počet policistů v zemi. Důležitou roli sehrává právě vzájemný vztah 

soukromého a veřejného sektoru. V některých státech je koexistence SBS a jejich participace 

na udržování veřejného pořádku a bezpečnosti samozřejmou záležitostí. Naopak některé země 

se s tímto novým fenoménem prozatím nedokázaly vyrovnat natolik, aby nedocházelo 

k vzájemné nedůvěře a duplicitě aktivit. 

Česká republika (ČR) a Slovensko (SR) představují státy, jejichž zkušenost se SBS je 

poměrně novodobou záležitostí. Zaměříme-li se na ČR, téma SBS se dostalo do centra 

pozornosti až v roce 2010 prostřednictvím výsledků parlamentních voleb. Do té doby byla 

problematika SBS zcela přehlíženým tématem, což je velmi těžko pochopitelné, neboť ČR 

disponuje druhým největším počtem SBS (přes 5 000) v rámci Evropské unie (EU) a řadí se 

mezi 8 z 27 států EU, jejichž počet zaměstnanců SBS překračuje počet příslušníků veřejných 

policejních sborů. Hovoříme-li o Slovensku, zde je počet SBS v zemi průměrný, přesto téma 

SBS je ve veřejném i politickém diskursu značně skloňováno.  
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Důvody ke zvolení tématu    

Fenomén privatizace bezpečnosti lze považovat za velkou výzvu, jak v rovině 

praktického dopadu, tak i v rovině teoretické. Značné množství teorií mezinárodní 

bezpečnosti a mezinárodních vztahů považuje státy za principiální aktéry mezinárodního 

politického systému s odůvodněním, že mají monopol na legitimní použití síly. Nicméně 

existence SBS je dokladem toho, že role státu má v této otázce sestupnou tendenci. To 

dosvědčuje skutečnost, že na mezinárodním poli figurují SBS a soukromé vojenské síly, jež 

mnohdy disponují efektivnější silou než stát samotný.  

Výběr tématu ovlivnil fakt, že do současnosti nebyla v českých poměrech zpracována 

práce, která by se detailněji zaměřila na stav SBS v ČR s tendencí komparovat ho s ostatními 

protějšky. Doposud vznikly statě, jež se problematice SBS věnovaly, nicméně nepojímaly 

problematiku komplexně, ale zaměřovaly se na jeden určitý aspekt (legislativní stránka, 

vzdělávání zaměstnanců SBS, atd.). Právě porovnání s komparovatelným protějškem nabízí 

nejen pouhé konstatování daného tématu, ale poskytne výstup deklarující pozici SBS 

v prostředí ČR. 

 

Výběr případů 

Důvodem volby případů ČR a SR je společná minulost obou států a tedy identická 

„startovací“ pozice. Nejen obdobná historická zkušenost, ale i kultura, smýšlení a srovnatelný 

stav ekonomiky a bezpečností situace v zemi činí obě země hodnými vzájemné komparace.  

 

Cíl práce 

Primárním cílem diplomové práce je zjistit, jak se liší koncepce SBS v České republice 

a na Slovensku. Práce má za úkol vyzkoumat, jak se odlišuje fenomén privatizace bezpečnosti 

ve zvolených zemích na základě faktických údajů (počty SBS, zaměstnanci SBS, policisté) a 

historického vývoje. Dále práce rozebírá otázku, do jaké míry je téma SBS aktuálním 

tématem ze stran vládních těles s ohledem na existující legislativní a institucionální ukotvení 

SBS v poměrech ČR a SR. Práce rovněž komparuje vztah veřejných a soukromých 

poskytovatelů bezpečnosti v ČR a na Slovensku. 

Problematika privatizace bezpečnosti se zaměřením na SBS je v české odborné 

literatuře sice již alespoň v základních obrysech nastíněna, nicméně stále se jedná o 

nedostatečně probádané téma. Přínosem práce by měla být deskripce určitých funkčních 

charakteristik prostředí SBS v ČR a na Slovensku.  

 



 

 

Předpokládaná metoda zpracování tématu 

Pro diplomovou práci byla zvolena metoda komparativní případové studie. Druh 

komparativní studie představuje kontrast kontextů, který usiluje o analýzu zkoumaného 

souboru případů jako takových než o vyvozování teoretických závěrů. Smysl srovnání zde 

spočívá v odhalení specifických rysů jednotlivých případů. Proměnné nelze pro potřeby práce 

jasně vymezit.   

Práce se bude skládat ze dvou částí. První část se bude vyznačovat teoretickým 

charakterem. Druhý teoretický úsek se zaměří na koncept privatizace bezpečnosti s ohledem 

na vývoj vojenských bezpečnostních služeb až po koncept civilních SBS. Základním 

teoretickým východiskem je využití teoretického modelu Rity Abrahamsenové a Michaela 

Williamse tzv. globálních bezpečnostních montáží (Global Security Assemblages). Tento 

koncept je založen na tvrzení, že privatizace bezpečnosti je součástí širšího procesu 

částečného „rozebírání“ státu a současně vznikajících „globálních montáží“, které spojují 

národní a globální struktury. V oblasti bezpečnosti je výsledkem těchto posunů vznik toho, 

čemu říkáme globální bezpečnostní montáže – nadnárodní struktury a sítě, v níž se řada 

různých subjektů a norem střetává, komunikuje, spolupracuje a soutěží a vznikají tak nové 

instituce, postupy a formy deteritorializovaného bezpečnostního uspořádání. 

Druhá empirická část se zaměří na samotnou komparaci vytyčených aspektů, které jsou 

rozdělené do tří dílčích oblastí. První oblast je založená na komparaci historického vývoje 

SBS a faktů současnosti (počty SBS, počty zaměstnanců ve službách SBS, počty 

policistů,…). Následující úsek bude představovat komparaci z hlediska institucionálního a 

legislativního rámce, zaměří se na uchopení otázky SBS ze strany státu, tedy aktéra 

zodpovědného za bezpečnost jedince. Třetí komparativní oddíl bude zkoumat vztahy 

soukromého a veřejného sektoru, tedy relaci SBS ke státním orgánům (součinnost s Policií 

ČR, vztahy SBS k veřejnosti).  

Práce je časově vymezena léty 1993 – 2012. Rok 1993 je logickým mezníkem vzhledem 

ke vzniku samostatné České republiky a Slovenska. Rok 2012 je vymezen z toho důvodu, že 

téma SBS je v současné době, jak již bylo zmíněno, aktuálním tématem a například otázka 

právní úpravy je stále v procesu přípravy. Je tedy pravděpodobné, že během vypracování 

práce může dojít k zásadní změně, kterou by následně mohlo být velmi obtížné zpětně 

reflektovat.  

 

Výzkumné otázky 

1) Jak se liší stav SBS na území ČR a SR v otázce počtů a typů SBS? 



 

 

2) Jak se liší míra regulace SBS ze strany vládních subjektů? 

3) Jak se liší oblasti působení SBS v ČR a na Slovensku? 

4) Jak se liší vztah veřejných a soukromých poskytovatelů bezpečnosti v ČR a na Slovensku? 

 

Možné limity diplomové práce 

Problémem, který může během práce nastat, je omezený počet odborné literatury 

věnující se civilním SBS. Pro tuto chvíli se otázka privatizace bezpečnosti zaměřovala v prvé 

řadě na soukromé vojenské služby, které jsou považovány za fenomén dnešní doby, nicméně 

problematika soukromých civilních služeb nahrazující práci nejen vojáků, nýbrž i policistů, je 

prozatím poměrně neprobádaným tématem. Z tohoto důvodu bude teoretická část vystavěna 

na jedné publikaci „Security Beyond the State: Private Security in International Politics a 

teorii Global Security Asseblages,“ jenž představuje průlomové a pravděpodobně doposud 

jediné uchopení privatizace bezpečnosti z pohledu SBS. 

 

B. Předpokládaná osnova diplomové práce 

 

ÚVOD  

 

1) Teoretická část 

- vymezení základních pojmů: 

 charakteristika SBS 

 soukromá bezpečnostní činnost 

 typové činnosti SBS (hlídací služby, detektivní služby, fyzická ostraha, pátrání,..) 

- privatizace bezpečnosti a role nestátních aktérů 

 koncept privatizace bezpečnosti 

 teorie Global Security Assemblages 

 stručný vývoj SBS ve světě (od vojenských subjektů po civilní komerční SBS) 

 

 

2) Komparace 

- vývoj působení SBS: 

 vývoj SBS v ČR a SR po roce 1993 

 data (počty agentur, policisté vs. zaměstnanci v SBS, systematizace činnosti SBS) 

 KOMPARACE ČR x SR 

 

- legislativní a institucionální rámec:  

 právní podmínky vzniku SBS 

 současná právní úprava SBS (občanský, obchodní, živnostenský zákoník) 

 zákon o SBS 

 vzdělávání zaměstnanců dle právní úpravy 

KOMPARACE ČR x SR 

 Ministerstvo vnitra (zahrnutí typologie a typových činností SBS dle MV) 



 

 

 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo spravedlnosti  

 Podřízené subjekty (např. Úrad súkromných bezpečnostných služieb v SR, Komora 

súkromných bezpečnostných služieb, Komora podniků komerční bezpečnosti v ČR, 

další asociace SBS, apod.) 

KOMPARACE ČR x SR 

 

- vztah veřejných a soukromých poskytovatelů bezpečnosti 

 Postavení SBS v rámci státu  

KOMPARACE ČR x SR 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AGA – Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm 

ASBS – Asociace soukromých bezpečnostních služeb 

ASBS – Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky 

ASBS –  Asociácia súkromných bezpečnostných služieb Slovenska 

ASIS – American Society for Industry Security  

BADOS – Bohemia asociace detektivních a ochranných služeb 

COESS –  Confederation of European Security Services  

ČR –  Česká republika   

ČSFR – Československá federativní republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie 

EZS – Elektronický zabezpečovací signál 

JAR – Jihoafrická republika 

KSBS – Komora Súkromných bezpečnostných služieb  

KSBS – Komora soukromých bezpečnostních služeb  

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenské republiky 

ODS – Občanská demokratická strana 

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 
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ÚVOD 

Privatizace bezpečnosti představuje fenomén 21. století. Především v posledních dvaceti 

letech bylo možné zaznamenat zvýšení vášnivých debat o tomto trendu napříč jak 

akademickou, tak veřejnou i soukromou sférou. Tato skutečnost byla ovlivněna vznikem a 

enormním nárůstem počtu nových soukromých bezpečnostních společností (SBS, Private 

Security Companies, PSCs) téměř ve všech regionech světa.  Ve státech jako Kanada, Velká 

Británie (VB), Spojené státy americké (USA), Jihoafrická republika (JAR) je využívání 

služeb soukromých poskytovatelů bezpečnosti podobnou samozřejmostí jako státem 

zřízených policejních oddílů. V ČR i na Slovensku se tento trend rozšířil do značných 

rozměrů s přihlédnutím na rozlohu obou států. V ČR současně působní okolo 7 200 SBS a na 

Slovensku téměř 3 300 subjektů zprostředkujících bezpečnostní služby.  

Ve veřejném diskursu se lze setkat se zkoumáním problematiky komerčního 

bezpečnostního průmyslu ze dvou úhlů pohledu. První ztělesňují privátní vojenské společnosti 

(SVS, Private Military Companies, PMCs) a jejich angažovanost ve válečných konfliktech 

světa. Předešlá empirická zkušenost dokázala, že SVS našly za dvě desetiletí své místo na poli 

válečných konfliktů, kde sehrávají stále zásadnější roli, jejímž důsledkem je neobyčejný 

rozvoj vojenského soukromého průmyslu, jako jednoho z nejrychleji se rozvíjejících sektorů 

globální ekonomiky. Druhý úhel pohledu se věnuje otázce soukromých/komerčních 

bezpečnostních agentur, které působí uvnitř státu a podílí se na zajišťování veřejného pořádku 

a vnitřní bezpečnosti. Tato masivní privatizace bezpečnosti vyvolává spoustu otazníků, na 

které se odborná literatura snaží nalézat odpovědi. Jedním z nejčastějších předmětů diskuse je 

morální legitimita uchýlení se států k využití služeb novodobých žoldnéřů 21. století, jak SBS 

a SVS bývají laickou veřejností nazývány.
1
 Odborníci dále debatují nad vzájemnou 

součinností policejních příslušníků se soukromými vojenskými agenturami a komparují jejich 

efektivitu. Opomenout nelze ani lidsko-právní otázky, které se zabývají problematikou 

delegování pravomocí v otázkách vojenství a udržování bezpečnosti na SVS a SBS, kde 

státům mizí nárok nad vymáháním dodržování základních lidských práv a svobod.
2
 S tímto 

poznatkem souvisí i diskuse o legální ne/regulaci těchto společností a o upadající roli státu, 

jelikož převážná většina teorií mezinárodní bezpečnosti a mezinárodních vztahů tradičně 

                                                 
1
 Tuto otázku rozebírá např. studie Heather Elms a Roberta A. Phillipse: Private Security Companies and 

Institutional Legitimacy: Corporate Stakeholder Responsibility.  
2
 Touto problematikou se například zabývá studie Hannah Tonkin: Current Legal Developments – A Minimun 

Yardstick for Regulating Private Military and Security Companies.  



 

 

2 

 

považuje státy za klíčové aktéry mezinárodního politického systému s odůvodněním, že mají 

monopol na legitimní použití síly, což existence SVS a SBS může vylučovat svou mnohdy 

efektivnější disponibilitou sil.
3
 Výše uvedená témata představují jen pouhý zlomek toho, co je 

v současnosti předmětem diskuse o tématu privatizaci bezpečnosti. 

Zajišťování vnitřního pořádku a veřejné bezpečnosti primárně spadá do kompetence 

policejních sborů jednotlivých zemí, neboť povinností každého demokratického státu je 

disponovat dostatečným množstvím kapacit, které zajistí fungování fundamentálních funkcí 

státu, jež zajistí svým občanům bezpečnost, prosazování právního státu, spravedlivý systém 

zdanění, hospodářský rozvoj a poskytování dalších esenciálních služeb.
4
 V návaznosti na 

nárůst kriminální činnosti a rozšíření nových bezpečnostních hrozeb (např. terorismus, 

organizovaný zločin) vzrostly požadavky na zajištění bezpečnosti společnosti. Kombinace 

těchto trendů a nedostatek finančního kapitálu ze strany států zapříčinily, že se do procesu 

ochrany veřejnosti zapojovaly soukromé bezpečnostní agentury, které se po boku lokální 

policie začaly podílet na zajištění ochrany života a zdraví občanů, jejich majetku a dalších 

hodnot nezbytných pro život jedince. Bezpečnostní agentury v současnosti vykonávají 

činnosti, které byly v nedávné minulosti převážně agendou policejních sborů, nicméně 

postupná privatizace bezpečnosti zapříčinila nárůst těchto privátních společností, jejichž 

zodpovědnost za veřejnou bezpečnost občanů neustále narůstá. 

Fenoménem poslední doby je snižování počtu policejních příslušníků a naopak zesílení 

využívání služeb SBS, které mnohdy představují pro stát levnější alternativu. Již v současné 

době není ničím zvláštním, pokud má bezpečnost za tzv. crowded places
5
 (nákupní centra, 

sportovní haly, zábavní centra, apod.) ve své gesci soukromá agentura. Avšak privatizace 

v oblasti veřejného pořádku se posouvá v posledních letech stále dál díky participaci na 

zabezpečování nejen privátních objektů, ale i kritické infrastruktury (kontrola a ochrana 

železnic, letištních prostor, energetických zařízení), či například vládních budov, apod.
6
 

                                                 
3
 Tuto otázku rozebírá stať Anny Leander: The Market for Force and Public Security:The Destabilizing 

Consequences of Private Military Companies.  
4
 WULF, Herbert. The Privatization of Violence: A Challenge to State-Building and Herbert Wulf Adjunct Senior 

Researcher the Monopoly on Force. Brown. 2011, roč. 2011, č. 1. ISSN 1072-6799.; Brown Journal of World 

Affairs. 
5
 “Crowded places – místa koncentrace velkého počtu osob (přeplněná místa), představující v současné době 

jednu z nejdůležitějších bezpečnostních výzev. Zajištění ochrany a bezpečnosti všech přítomných osob 

shromážděných na těchto místech představuje kruciální hledisko prováděných bezpečnostních opatření.“ 

KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 

places“ a jeho praktické využití. s. 1. The Science for Population Protection. Dostupné z: http://www.population-

protection.eu/attachments/041_vol4n2_krcilek.pdf 
6
 Toto je případ Litvy, kde za bezpečnost výše uvedených subjektů zodpovídají výhradně SBS. Litva patří mezi 

státy, kde se privatizace bezpečnosti v 90. letech rozvinula na takovou úroveň, že činnost SBS převyšuje 

činnost policejních složek státu. 
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V mnoha zemích světa (USA, Kanada, Velká Británie, Jihoafrická republika) se privátní sféra 

v této oblasti rozšířila natolik, že důvěra ze stran občanů v činnost SBS může převyšovat 

kredibilitu v policejní složky státu.  

Tomuto trendu neunikla ani Česká republika (ČR) či sousední Slovensko (SR). Na 

území obou států působí značné množství SBS, které se podílejí na zabezpečování veřejného 

pořádku a kde se forma tohoto komerčního „byznysu“ etablovala natolik, že SBS jsou 

v dnešní době neoddělitelnou součástí bezpečnostního systému ČR a SR a případná absence 

SBS by pro obě země mohla mít závažný dopad na bezpečnost společnosti. Nutno 

podotknout, že navzdory značné angažovanosti SBS ve světě, není téma privatizace 

bezpečnosti dostatečně probádaným tématem jak v obou zemích, tak obecně ve světě. To 

ostatně představuje jeden z důvodů, proč práce rozebírá toto globálně aktuální téma. 

Tato diplomová práce se proto zabývá detailní komparací stavu soukromých 

bezpečnostních společností v ČR a SR po rozpadu České a Slovenské Federativní republiky 

(ČSFR). Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak se liší koncepce a působení SBS 

v České republice a na Slovensku. Práce má za úkol vyzkoumat, jak se odlišuje fenomén 

privatizace bezpečnosti ve zvolených zemích na základě faktických údajů (počty SBS, 

zaměstnanci SBS, policisté, výše mezd, výše obratu). Dále práce rozebírá otázku, do jaké 

míry je téma SBS aktuálním tématem ze stran státních složek s ohledem na existující 

legislativní a institucionální ukotvení SBS v poměrech ČR a SR. Práce rovněž komparuje 

vztah veřejných a soukromých poskytovatelů bezpečnosti v ČR a na Slovensku. Hlavním 

přínosem této práce je komparace klíčových charakteristik prostředí a působení SBS v ČR a 

na Slovensku.  

Pro výzkum výše uvedené problematiky je v práci primárně využita metoda 

komparativní případové studie, která zkoumá dva případy – Česk republiku a Slovensko a 

následně provádí jejich komparativní analýzu. Důvodem pro zvolení těchto dvou státu je 

společná historie, kultura, analogická mentalita, respekt k právnímu řádu a normám, podobný 

stav ekonomiky a bezpečnostní situace v zemi. Zásadní aspekt však reprezentuje identická 

historická „startovací pozice“ z hlediska vzniku prvních SBS. Práce je dále konceptualizovaná 

pomocí kontrastu kontextů, jehož cílem je analyzovat zkoumaný soubor případů. Samotné 

srovnání většího množství případů napomáhá k identifikování specifických atributů 

jednotlivých případů. Tento druh komparativní teorie byl zvolen z toho důvodu, že na základě 

empirické reality odkazuje na platnost obecných konceptů a tezí.
7
  

                                                 
7
 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2008, 62 – 91 s. ISBN 9788073673857. 
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Výsledky výše vymezených komparovatelných empirických skutečností jsou následně 

aplikovány na teoretický koncept od Rity Abrahamsenové a Michaela Williamse tzv. 

globálních bezpečnostních montáží (Global Security Assemblages). Ten vychází z 

předpokladu, že privatizace bezpečnosti je součástí širšího procesu částečného rozebírání státu 

a současně vznikajících „globálních montáží“, které spojují národní a globální struktury. 

V bezpečnostní praxi je důsledkem těchto posunů to, co autoři nazývají globální bezpečnostní 

montáže. Jinými slovy se jedná o nadnárodní struktury a sítě, ve kterých se různé subjekty a 

normy střetávají, vzájemně integrují, kooperují či soutěží, a tak vznikají nové instituce, 

postupy a formy deteritorializovaného bezpečnostního uspořádání.
8
 Role státu proto nemusí 

být nutně oslabována, nýbrž dochází k reartikulaci vzájemných vztahů, kde některé složky 

mohou být posilovány či naopak oslabovány.
9
  

Jak již bylo výše zmíněno, problematika privatizace bezpečnosti se zaměřením na SBS 

je v české odborné literatuře v hrubých rysech nastíněna, nicméně do současnosti se v České 

republice tomuto tématu věnoval pouze Oldřich Bureš, který vedle mnoha odborných článků 

na toto téma, publikoval knihu Privatizace bezpečnosti: české a zahraniční zkušenosti 

zabývající se tématem možnosti působení soukromých bezpečnostních služeb v oblastech, kde 

doposud vykonávají působnost orgány veřejné moci. Nicméně kromě docenta Bureše se nikdo 

nepokusil tuto problematiku komplexně uchopit. V minulosti vznikly statě, jež se 

problematice SBS věnovaly aspoň částečně, avšak vždy se zaměřovaly na jeden určitý dílčí 

aspekt. Jednalo se o legislativní stránku SBS, vztahu soukromého a veřejného sektoru 

bezpečnosti či o vzdělávání zaměstnanců SBS. Z tohoto důvodu lze považovat nejen pouhou 

komplexní deskripci stavu SBS v ČR, ale především komparaci se zahraničním protějškem, 

za přínosné téma.  

Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. První část se vyznačuje teoretickým 

charakterem. V tomto oddílu je zahrnuta charakteristika soukromých bezpečnostních služeb 

dle definičního rámce, soukromých bezpečnostních činností a typových činností SBS. 

Teoretická část dále obsahuje kapitolu věnující se konceptu privatizace bezpečnosti a roli 

nestátních aktérů. Zde je rozebrán fenomén privatizace bezpečnosti v relaci s teoretickými 

východisky. Relevantním bodem je představení teorie globálních bezpečnostních montáží, 

která reprezentuje primární teoretické východisko práce. Práce dále nabízí seznámení 

s teoriemi, které se v minulosti konceptu privatizace bezpečnosti z partikulárního úhlu 

                                                 
8
 ABRAHAMSEN, Rita a Michael C WILLIAMS. Security beyond the state: private security in international 

politics. New York: Cambridge University Press, 2011,  91 s. ISBN 0521154251. 
9
 Tamtéž, s. 93. 
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pohledu (sociologického, kriminalistického, politologického) věnovaly. V této části se práce 

dále věnuje globálnímu vývoji konceptu privatizace bezpečnosti až do současnosti. Poslední 

podkapitolou privatizace bezpečnosti je deskripce vývoje tohoto fenoménu na zvolených 

případech ČR a SR. 

Druhá empirická část se zabývá samotnou komparací vytyčených aspektů. Komparace 

je rozdělena do tří dílčích oblastí – stavu SBS dle kvantitativních údajů, míry regulace ze 

strany vládních a nevládních těles a vztahu soukromých a veřejných poskytovatelů 

bezpečnosti. První oblast se zaměřuje na kvantitativní data, analyzuje počty poskytovatelů 

bezpečnosti, osob zaměstnaných v oboru bezpečnostního průmyslu a počty policistů v relaci 

s pracovníky SBS. Tento oddíl dále zahrnuje komparaci mezd osob zaměstnaných v SBS a 

výši obratu sektoru bezpečnostních služeb. Statistická data jsou doprovázena charakteristikou 

současného prostředí zahrnující aktuální problémy, politické a veřejné diskuse, apod. Dalším 

tematickým předmětem komparace je institucionální a legislativní rámec, který reguluje 

činnost SBS. Tato analýza má za cíl poukázat na regulaci a angažovanost státu, aktéra 

zodpovědného za zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, v oblasti sféry privátní 

bezpečnosti. Vedle vládních těles práce rozebírá roli soukromých subjektů podílejících se na 

zvyšování úrovně SBS a regulujících činnost SBS. Třetí kapitola komparace se zaměřuje na 

vymezení vztahu soukromých bezpečnostních agentur a orgánů moci veřejné. Zde se práce 

věnuje teoretickému ukotvení dle nastavených norem či platné právní úpravy. I zde je 

obsažena deskripce praktických zkušeností. Tyto tři komparativní kapitoly byly vybrány tak, 

aby seznámily čtenáře se současným stavem SBS, následně definovaly angažovanost státní 

správy v celé problematice a nakonec poukázaly na skutečnost, jak v praxi tento vztah 

funguje, co přináší, či co naopak problematizuje. 

Práce vychází pouze z volně dostupných zdrojů. Technika sběru dat se vyznačuje 

analýzou existujících dokumentů především sekundárního charakteru. Teoretická část práce 

čerpá jak z české, tak i zahraniční literatury. Z českých autorů práce odkazuje na Oldřicha 

Bureše a jeho statě zabývající se studiem SBS a dále na Jiřího Kameníka a Františka Brabce, 

kteří v oblasti bezpečnostního průmyslu působí a pojímají ji i z teoretického hlediska. Pro 

účely hledání typologie a systematizace SBS představuje východisko kniha Komerční 

bezpečnost: Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur, 

jakožto jediná aktuální publikace v ČR poskytující informace právě o výše uvedeném tématu. 

Co se týká zahraniční literatury, teoretická část získává data a informace z mnoha světových 

odborných periodik. Nejedná se výhradně o politologické tituly, práce získává poznatky ze 

sociologických, kriminalistických a právních tiskovin jak v elektronické, tak i tištěné formě. 
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Z knižních zahraničních publikací se práce inspiruje především titulem Security Beyond the 

State: Private Security in International Politics od Rity Abrahamsenové a Michaela 

Williamse, kteří nabízí unikátní pohled na problematiku SBS. Vedle tohoto díla práce čerpá 

z knižních prací zaměřujících se na problematiku zajišťování bezpečnosti soukromými 

subjekty, které bývá na akademické půdě označováno jako Private Policing. Těchto knih bylo 

do současné doby vydáno mnoho, nicméně nejznámějšími autory zabývajícími se 

problematikou private policing je dvojice právníků Shearing a Stenning a profesor, působící 

na katedře kriminalistiky v New Yorku, John Dempsey. Poznatky těchto autorů se ve značné 

míře promítají v teoretické části této diplomové práce.  

Literatura empirické části vychází z údajů poskytovaných národními statistickými úřady 

či statistikami publikovanými subjekty státní správy zodpovědnými za činnost SBS. Další 

relevantní zdroj představují zprávy vydané jednotlivými nevládními asociacemi sdružujícími 

provozovatele bezpečnostních agentur. Tyto zprávy nabízí vedle statistických údajů 

charakteristiky funkčního prostředí SBS. Zásadní zdroj dále reprezentují jednotlivé právní 

úpravy, které bylo možné získat elektronickou formou. Taktéž práce čerpá z webových 

portálů vládních orgánů, které většinou pouze prostřednictvím nich podávají veškeré 

informace široké veřejnosti.  

Problematickým aspektem práce představovalo získávání informací od slovenských 

orgánů státní správy, což je důsledkem existence zákona o SBS, který reguluje poskytování 

informací o SBS. Autorka proto během práce komunikovala s Úradem súkromných 

bezpečnostných služieb (USBS), s Ministerstvem hospodárstva SR, Štatistickým úradem 

Slovenskej republiky (SŠÚ), Združeniem zamestnancov bezpečnostných služieb SK 

(SZBSS), kteří prokázaly značnou ochotu během komunikace, přestože některé informace 

z důvodu existence zákona nemohly být poskytnuty, nebo instituce požadovanými údaji 

nedisponovaly. Autorka dále v průběhu práce komunikovala s panem Stanislavem 

Križovským, ředitelem Ústavu občianskej bezpečnosti (ÚOB), který poskytl mnoho cenných 

rad či odkazů na relevantní zdroje. Komplexní komunikaci se slovenskými protějšky lze 

v konečném součtu zhodnotit velmi kladně.  
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1. Vymezení základních pojmů 

 

1.1. Charakteristika SBS 

Do současné doby nebyla ustanovena jednotná terminologie SBS. Vedle názvu 

„soukromé bezpečnostní služby“, jež je primárně používáno pro potřeby práce, se lze setkat 

s označením civilních bezpečnostních služeb, bezpečnostních agentur, služeb komerční 

bezpečnosti či hlídacích služeb. S touto nekonzistencí souvisí i obtížnost nalézt normativní 

akademickou definici soukromé bezpečnostní společnosti, neboť unifikovaná definice taktéž 

neexistuje. Je možné zaznamenat řadu vymezení, která se liší napříč akademickým světem a 

jednotlivými státy, neboť jsou odvislé od historických aspektů daných zemí či od jejich 

odlišných právních řádů. Problematika jednotné definice souvisí s faktem, že se nejedná 

pouze o politickou otázku. Definicí se taktéž zabývají především samotní poskytovatelé 

soukromých bezpečnostních služeb, jejichž typologie se vzájemně liší, přestože je v jejich 

zájmu jednotně unifikovat svou činnost.
10

  

  Co se týká zahraniční literatury, lze se setkat s nejrůznějším vymezením. Následující 

charakteristika spíše než SBS popisuje bezpečnostní služby vojenského charakteru, nicméně 

autor Edgar Einiks rozebírající působení SBS v Litvě využívá tuto terminologii převážně pro 

civilní SBS. „SBS představují jakési moderní „firemní" žoldnéře, které zaměstnávají civilní 

dodavatele, jež pracují za účelem dosažení zisku a zároveň nabízí širokou škálu služeb 

zahrnující bojové aktivity, provozní podpory, poradenství, školení, a shromažďování 

zpravodajských informací.“
11

 Další definici používá výzkumný institut Rand: „Všechny typy 

soukromých organizací a jednotlivců, které poskytují veškeré typy služeb týkající se 

zajišťování bezpečnosti, včetně vyšetřování, ostrahy osob, střežení objektů, instalací 

poplašných zařízení a poskytování obrněné dopravy.“
12

 Americký institut Private Security 

Task Force (PSTF) podrobil výše zmíněnou definici kritice, neboť údajně opomíjela explicitní 

zmínku o vztahu klienta k soukromému subjektu a ziskový charakter průmyslu. Z tohoto 

                                                 
10

 BUREŠ, Oldřich. Analýza privatizace bezpečnosti v České republice s využitím modelu globálních 

bezpečnostních montáží, Politologický časopis, Brno, 2013, č. 1. ISSN 1211-3247. 
11

 “PMCs are a kind of modern corporate ‘mercenaries’6 that employ civilian contractors and work for profit 

while offering offer a wide range of services from combat and operational support, advice and training, to arms 

procurement and intelligence gathering.” 

EINIKS, Edgar. The Democratic Civilian Control of Private Security Companies in Latvia. 2011, roč. 2, č. 13, 

70 s. ISSN 1736-3780; Baltic Security and Defence Review.  
12

“All types of private organizations and individuals providing all types of security-related services, including 

investigation, guard, patrol, lie detection, alarm, and armored transportation.” 

 FISCHER, Robert J. a Gion GREEN. Introduction to Security. 7th ed. Burlington: Elsevier/Butterworth-

Heinemann, 2004,  37 s. ISBN 0-7506-7600-0. 
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důvodu nabídl terminologii, která zahrnuje výše zmíněné aspekty: „SBS představují fyzické 

osoby, samostatně výdělečně činné a soukromě financované podnikatelské subjekty a 

organizace poskytující za úplatu bezpečnostní služby pro klienty -  fyzické nebo právnické 

osoby, které využívají těchto služeb v zájmu ochrany své osoby, svých zaměstnanců, 

soukromého vlastnictví či svých zájmů.
13

 Další definice pochází od Gioneho Greena, který 

kladl důraz na využití služeb soukromých agentur neprofitujícími a nesoukromými subjekty. 

Green zastával názor, že služeb SBS využívají nejen soukromé objekty, ale i veřejně 

prospěšné instituce – školy, letiště, nemocnice. Green charakterizoval SBS jako: „Jednotlivce, 

organizace a služby jiných než veřejných donucovacích orgánů, které se zabývají především 

předcházení trestné činnosti, ztrát či škod způsobených jednotlivcům, organizacím nebo 

zařízením.
14

 Poslední uvedená zahraniční definice pochází z půdy americké asociace 

American Society for Industry Security (ASIS), jež je zaštiťující institucí jednotlivých 

amerických bezpečnostních společností a SBS definuje jako: „Nevládní, soukromoprávní 

poskytovatele nabízející ochranu osob, majetku a informací, výzkumu a ochranu majetku 

organizace.“  

Vedle zahraničních autorů by neměly být opomenuty definice českých protějšků, avšak 

ze strany české akademické obce doposud nebyla tato problematika detailněji rozpracována. 

Nabídnout lze definici Františka Brabce, který se tématem poskytování soukromých 

bezpečnostních služeb zabývá a popisuje SBS jako „Soukromé, smluvní, na komerčním 

základě, provozované subjekty prevence kriminality, jejichž úkoly a pravomoci vycházejí ze 

zákonů a smlouvy se zákazníkem.“ Dalším českým autorem, věnujícím se problematice 

civilních komerčních společností, je František Macek, který pro SBS využívá označení 

„Placené, na komerčním základě poskytované činnosti na úseku ochrany a ostrahy oprávněných 

zájmů fyzických a právnických osob.“15 Pravděpodobně posledním českým autorem hledajícím 

definici je Jiří Kameník, pro kterého SBS představují: „Subjekty zaměřené na ochranu osob a 

majetku a dalších bezpečnostních činností SBS s cílem tvorby zisku.“
16

  

                                                 
13

 “Those self-employed individuals and privately funded business entities and organizations providing security-

related services to specific clientele for a fee, for the individual or entity that retains or employs them, or for 

themselves, in order to protect their persons, private property, or interests from various hazards.” 

DEMPSEY, John S. Introduction to Private Security. Belmont: Thomson/Wadsworth, 2008, 1 sF. ISBN 978-

0534-55873-4. 
14

“Those individuals, organizations, and services other than public law enforcement agencies, which are 

engaged primarily in the prevention of crime, loss, or harm to specific individuals, organizations, or facilities.” 

GREEN, Gion. Introduction to security, s. 156. 
15

 MACEK, Pavel. Privátní bezpečnostní služby. Praha: Police History, 2005, 15 s. ISBN 8086477231. 
16

 KAMENÍK, Jiří a František BRABEC. Komerční bezpečnost: Soukromá bezpečnostní činnost detektivních 

kanceláří a bezpečnostních agentur.  Praha: Aspi, 2007, 18 s. ISBN 978-80-7357-309-6. 
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Pro potřebu konceptualizace soukromé bezpečnostní společnosti lze z výše 

jmenovaných definic vyzdvihnout především privátní povahu společností, aktivity 

zprostředkované za úplatu a charakter služeb v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti. SBS 

lze tedy obecně charakterizovat jako soukromoprávní subjekty nabízející za úplatu svým 

klientům (jednotlivcům či organizacím) bezpečnostní služby zahrnující ochranu osob, 

majetku, zájmů, a realizaci jiných bezpečnostních činností.  

 

1.2. Soukromá bezpečnostní činnost  

Soukromou bezpečnostní činnost (SBČ) lze charakterizovat jako druh aktivity, kterou 

soukromé bezpečnostní služby zprostředkovávají ve prospěch svého zákazníka. Z převážně 

právního hlediska nahlíží Jiří Kameník na SBČ jako na „Aplikaci práva jedinců a organizací 

dle ekonomických zásad.“
17

 Touto charakteristikou autor poukazuje na široké veřejnosti 

dostupné zásady, jež podléhají výběru bezpečnostních prostředků a metod na zajištění 

bezpečnosti zvoleného subjektu. Nicméně sám autor argumentuje, že služby SBS nejsou 

dostupným zbožím pro každého jedince, neboť se jedná o obchodní komoditu podléhající 

ekonomické situaci. Lze tedy hovořit o jakémsi nadstandardu bezpečnostních služeb 

garantovaných státem.   

SBČ, obdobně jako definice SBS, nedisponuje jednotnou kodifikací. Rozdíly 

v systematizaci SBS je možné spatřovat napříč jak akademickou sférou, tak mezi jednotlivými 

zeměmi. Každý stát disponuje svou vlastní právní úpravou SBS, která zahrnuje i individuální 

kodifikaci. Pro demonstraci rozdílnosti klasifikace SBČ byly vybrány legislativní akty Velké 

Británie, Kanady a Jihoafrické republiky (JAR), neboť ve všech zemích jsou služby SBS 

hluboce zakořeněny a považovány za nedílnou součást zajišťování vnitřní bezpečnosti.
18

 

Velká Británie v roce 2001 vydala Private Security Industry Act, ve kterém podléhají 

legislativní regulaci následující činnosti: nepřetržitá kontrola (Manned Guarding), imobilizace 

vozidel (Immobilisation of vehicles), vyšetřování a pátrání (Private Investigation), 

bezpečnostní poradenství (Security Consultants) a hlídací služby (Keyholders).
19

 Kanadský 

zákon, který vstoupil v platnost roku 2007, se nazývá Private Security Act a kategorizuje SBČ 

následovně: hlídací služby (Guarding), vyšetřování (Investigation), doslova zámečnické 

služby (Lockmith Work), aktivity spojené s instalací elektronických bezpečnostních systémů 

                                                 
17

 Tamtéž. 
18

 Mezi tyto státy nedílně patří Spojené státy americké, jež nebyly pro kategorizaci zvoleny z toho důvodu, že 

každý stát disponuje svou vlastní právní kodifikací, která není napříč státy konzistentní. 
19

 Velká Británie. Private Security Industry Act 2001. In: London: The Stationery Office Limited, 2001. 

Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/12/pdfs/ukpga_20010012_en.pdf.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/12/pdfs/ukpga_20010012_en.pdf
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(Electronic Security Systems), přeprava cenností (Transport of Valuable) a bezpečnostní 

poradenství (Security Consulting).
20

 SBS v JAR jsou od roku 2001 vázány legislativní 

úpravou nazvanou Private Security Industry Regulation Act. Zákon obsahuje ochranu osob a 

majetku, poradenství, poskytování služeb zajišťujících pořádek a bezpečnost, vyšetřování, 

poskytování tréninku a poradenství, instalaci, dohled, monitoring a opravu bezpečnostních 

systémů a zámečnické aktivity (Lockmith).
21

  

Na výše uvedených příkladech je možné identifikovat nekonzistenci v kategorizaci. 

Pojetí terminologie JAR je nejširší, neboť ve svém zákoně nabízí poměrně přesnou deskripci 

činností spadajících do kompetencí bezpečnostních agentur. Na druhé straně se kanadské a 

britské přístupy vyznačují vyšší mírou symetrie, neboť v obou zákonech jsou činnosti 

vyjmenované bodově a nikoliv tak široce jako v předchozím modelu. Lze argumentovat, že 

společnou typizovanou činností pro všechny tři země je ochrana (hlídací služby), vyšetřování, 

bezpečnostní poradenství a převoz cenin. 

 

Z akademického pojetí typologie SBS významnou roli opět sehrává americká asociace 

ASIS, který využívá a nabízí jednotlivým bezpečnostním agenturám koncepci Johna 

Dempseyho, jež sloužil jako inspirace dalším americkým akademikům.
22

 Dle Dempseyho a 

ASIS lze činnosti SBS dělit na tři elementární aktivity – fyzické, informační a související se 

zaměstnáním (physical, information and employment-related). Fyzicky zaměřené činnosti 

zahrnují ostrahu osob a objektů, hovořit lze tedy o ochraně jedinců, objektů, materiálů, 

zařízení a dokumentů. Součástí fyzických aktivit je především ochrana venkovních a vnitřních 

prostor, k čemuž jsou užity nejrůznější zabezpečovací nástroje (speciální světla, zámky, 

závory, senzory) a především osoby – strážci. Informační bezpečnost se specializuje na 

ochranu důvěrných informací, které jsou udržovány v obou formách – tištěné i elektronické. 

Informační bezpečnostní činnost zabezpečuje zachování důvěrnosti dat, jejich bezpečného 

přenášení, ukládání a zpracování. Tato činnost se týká především kyberkriminality, 

softwarového pirátství, počítačových virů a obecného zabezpečení dat. Poslední z výčtu 

aktivit reprezentují činnosti spojené se zaměstnáním, či taktéž personálem.
23

 Tyto aktivity 

v poměrech České republiky nejsou natolik rozšířené, neboť privatizace bezpečnosti, na rozdíl 

                                                 
20

Kanada. Security Services Act. In: Quebec, 2007. Dostupné z: 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_3_5/S3_5_A.htm 
21

 Jihoafrická republika. Private Security Industry Regulation Act. In: Cape Town: Juta Law, 2001. Dostupné z: 

http://www.saps.gov.za/docs_publs/legislation/juta/a56of2001.pdf.  
22

 Mezi autory se řadí: Kevin Strom, Marcus Berzofsky, Bonnie Shook-Sa, Kelle Barrick, Crystal Daye, Nicole 

Horstmann, Susan Kinsey.  
23

 STROM, Kevin, at al. The Private Security Industry: A Review of the Definitions, Available Data Sources, and 

Paths Moving Forward. New York: The U.S. Department of Justice, 2010, 17 s. ISBN 0212315.001.001. 

http://www.saps.gov.za/docs_publs/legislation/juta/a56of2001.pdf
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od západních protějšků (Spojené státy americké), prozatím do této sféry nedospěla natolik, 

aby představovala samotnou kategorii. Třetí skupinou je myšlena zaměstnavatelem 

garantovaná bezpečnost personálu. Tato oblast taktéž zahrnuje kontrolu jejich identity 

(kriminální, drogová minulost), zabezpečení pracovních prostor, sledování hovorů, počítačové 

komunikace a vyšetřování pochybení zaměstnance.
24

   

 

1.3. Typové bezpečnostní činnosti 

Pro účel charakteristiky typových činností SBS je využita kategorizace autorů Brabce a 

Kameníka (viz výše), která je v této kapitole detailněji popsána.  

 

1.3.1. Činnosti zabývající se převážně ochranou osob a majetku (hlídací 

služby) 

Tato kategorie zahrnuje tzv. kontrolní propustkovou službu na určených stanovištích. 

Služba má zamezit neoprávněnému vstupu osob do objektu a mimo objekt, kontrolu vnášení a 

vynášení věcí a pohyb vozidel. Další aktivitou je kontrolní činnost, která se zaměřuje na 

kontrolu majetku a jeho nakládání s ním, má za cíl zamezit jeho znehodnocování a 

rozkrádání. Třetí činností v této kategorii představuje ostraha, nebo taktéž střežení majetku. 

Na rozdíl od kontrolní propustkové služby ostraha vykonává obchůzkovou činnost, kterou 

kontroluje pohyb osob v objektu, a tím se snaží zamezit mimořádným událostem (požár, únik 

plynu, vody, apod). Nadcházející aktivita je realizací zásahů. To znamená, jednání 

bezpečnostních pracovníků při vzniku mimořádného jevu (hašení požáru, zadržení pachatele, 

apod.). Zásadní role SBS v této kategorii reprezentuje samotná realizace zásahu při spuštění 

elektronického zabezpečovacího signálu (EZS). Jedná se tedy o okamžitý výjezd zásahové 

skupiny v případě vniknutí nepovolané osoby do objektu a komunikace s havarijními a 

záchrannými službami.  

 

1.3.2. Činnosti zprostředkující detektivní služby 

Detektivní služby nejsou v ČR ani na Slovensku tolik vyžadovanou službou 

bezpečnostních agentur na rozdíl od USA. V USA je místo soukromých detektivů 

                                                 
24

 DEMPSEY, John S. a Linda S. FORST. An Introduction to Policing. Belmont: Thomson/Wadsworth, 2009, 

62 - 63 s. ISBN 1435480538. 
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nenahraditelné, jejich služby jsou běžně využívány občany a součinnost s tamější policií a 

FBI se pohybuje na vysoké úrovni.  

V praxi se lze setkat převážně s detektivním vyšetřováním neboli také rozkrýváním. Tato 

činnost zahrnuje získávání relevantních informací a dat o kriminálních skutečnostech. Zásadní 

podmínkou je sběr dat zákonnou cestou. Této činnosti nejvíce využívají advokátní kanceláře, 

jejichž spolupráce se SBS může být časově méně náročná než kooperace s policejními 

orgány. Metody, které se nejčastěji během těchto aktivit aplikují, jsou sledování, ohledání 

místa, daktyloskopie, písmonalectví, analýza, syntéza, dedukce, apod.
25

 Mezi další typ 

detektivních aktivit se řadí pátrání po osobách či věcech, což není nutné blíže představovat, 

neboť z názvu explicitně vyplývá podstata aktivity. Nejčastěji je těchto služeb využíváno při 

pátrání po nezvěstných či podezřelých osobách.
26

 Třetí typickou formou práce pro detektivní 

služby je tzv. prověrka. Jedná se o prověřování osob, kontaktů, jejich jednání a jiných 

skutečnostní s osobu spojených apod. V tomto případě je nejčastěji využívanou metodou 

metoda sledování. Součástí dalších detektivních aktivit je poskytování detektivního 

zpravodajství, které je vykonáváno formou systematického vyhledávání, získávání, třídění a 

shromažďování dat dle klientem zadaného klíče. Tato investigativní činnost může být 

využívána k získání informací např. o konkurenci.
27

 Poslední aktivitou tohoto druhu je 

detektivní ochrana odehrávající se ve dvou rovinách – ochrana osob a majetku. Nejčastějším 

projevem detektivní ochrany je činnost detektivů v hotelech, nákupních centrech, 

restauračních a zábavních zařízení. Detektivní služby jsou v této činnosti využívány jako 

ochranné doprovody (např. při utajeném převážení cenin) či jako dohled nad dodržováním 

pořádku v objektech přístupných veřejnosti (státní instituce, úřady, apod.).
28

 

 

1.3.3. Činnosti technické služby ochrany osob a majetku 

Aktivity zahrnuté v této skupině se vyznačují instalací, provozem a servisem 

poplachových systémů, včetně monitoringu poplachu. Dále je zde kategorizována ta oblast 

činnosti, která nese v legislativních aktech výše zmíněných států název zámečnické služby 

(Lockmith). Jedná se o montáž, servis a provoz systémů kontroly vstupů pomocí zámků, 

oplocení, brán, bezpečnostních skel, apod. Do technické služby ochrany se taktéž řadí 

instalace, provoz kamerových systémů a jejich následný monitoring. Opomenuta by neměla 

                                                 
25

 Tamtéž, s. 222. 
26

 Tamtéž, s. 227 - 228.  
27

 Tamtéž, s. 233 - 245. 
28

 Tamtéž, s. 245 - 246.  
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být práce s vyhledáváním zařízení sloužících k odposlechu a naopak zajištění bezpečné 

komunikace.
29

 

 

Jiří Kameník dodává, že do systematizace SBČ lze zahrnout i čtvrtou skupinu aktivit, 

které jsou založeny na podpoře činností komerčních služeb. Do této kategorie spadá 

především komunikace s širokou veřejností, její vzdělávání v oboru ochrany osob a majetku. 

Podávání informací o inovativních bezpečnostních technologiích, nástrojích a o výstrojích 

nezbytných pro bezpečný výkon pracovní činnosti.
30

  

  

                                                 
29

 Tamtéž, str. 21. 
30

 Tamtéž, str. 23. 
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2. Koncept privatizace bezpečnosti a jeho teoretická rovina 

 

2.1. Koncept privatizace bezpečnosti 

Pojem privatizace lze v současném 21. století považovat za poměrně ustálený termín, 

nad jehož podstatou není nutno se již pozastavovat. Fenoménem tohoto století je tzv. přípona 

„izace“ (ization) označující přerod či proces změny stávajícího stavu. Mezi nejčastěji 

využívané termíny v současné dekádě lze zařadit procesy např. dekolonizace, demokratizace, 

globalizace, sekuritizace a především privatizace. Společným znakem je právě transformace 

statu quo. Proces privatizace lze pojmenovat jako přesun souboru aktivit a kapacit 

z kompetence státu na jiné subjekty.
31

 Setkat se lze i s označením procesu deregulace a 

outsorsingu vládních kompetencí v oblasti bezpečnosti.
32

 Již zmiňovaný John Dempsey 

definuje privatizaci jako převedení vládou zajišťované funkce do soukromého sektoru, a to 

zcela či pouze částečně.
33

 

Proces privatizace lze po několik desetiletí mapovat v mnoha odvětvích po celém světě 

(zdravotnictví, školství, ….) Tomuto vývoji neunikla ani citlivá oblast bezpečnosti značně 

ovlivňující každodenní životy občanů. Privatizace v oblasti komerční bezpečnosti lze 

charakterizovat jako proces přeměny od shora dolů (top down privatization), neboť dochází 

k přenesení vládou centrálně plánovaných pravomocí spadajících do kompetence orgánů 

veřejné moci do rukou soukromých subjektů. Často kladenou otázkou ale zůstává, proč se 

oblast bezpečnosti stala žádoucím předmětem „byznysu“, jehož služeb státy značně využívají 

a za úplatu jsou ochotny upřednostňovat služby soukromých společností nad vládními. 

Jedním z důvodů přenesení části pravomocí v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany 

obyvatel na soukromé agentury je, že mnohdy díky spletitosti sítí vládních regulací a 

složitých byrokratických procesů dochází ke snižování efektivity operací vedených státem. 

Soukromým subjektům tedy odpadá řešení byrokratických záležitostí, díky čemuž mohou 

veškerý svůj čas skutečně věnovat zadané agendě. Nespornou výhodou privátních 

společnostní je, že na rozdíl od vládních těles, dokážou poměrně rychle reagovat na změnu 

ekonomického prostředí, a tak se přizpůsobit novým požadavkům trhu. S tím souvisí i 

                                                 
31

 RESNIK, Judith. Globalization(s), privatization(s), constitutionalization, and statization: Icons and 

experiences of sovereignty in the 21st century. International Journal of Constitutional Law. 2013-02-21, vol. 11, 

issue 1, 164 – 165 s. DOI: 10.1093/icon/mos051. Dne: 01. 09. 2013. Dostupné z: 

http://icon.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/icon/mos051. 
32

 WULF, Herbert. The Privatization of Violence: A Challenge to State-Building and Herbert Wulf Adjunct 

Senior Researcher the Monopoly on Force, s. 138. 
33

 DEMPSEY, John S. Introduction to Private Security, s 357. 

http://icon.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/icon/mos051
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regulace, výcvik a odborné proškolení zaměstnanců, na které je kladen notný důraz vzhledem 

ke stále rostoucí konkurenci.
34

 Značnou výhodou soukromých poskytovatelů bezpečnosti je 

jejich nadnárodní působnost, díky které dochází k získávání zkušeností z ostatních států, 

vyměňování relevantních informací v oboru a především možnost alokace investic do 

inovativních prostředků, nových technologií a výzkumu strategií.
35

  

Ve své studii Privatizace policejních služeb (Privatization of Police Services), Joseph 

Lyons nabízí další důvody, proč raději než služby veřejných orgánů volit služby SBS. Autor 

zastává názor, že méně proškolený zaměstnanec bezpečnostní agentury může hlídat veřejné 

objekty za ekonomicky přijatelnější cenu než zaměstnanec policejního sboru, který pro svou 

práci policisty prochází důkladným proškolením, do něhož je nezbytná vládní finanční 

investice. Další výhoda, dle Lyonse, souvisí s efektivitou zaměstnanců SBS, na které jsou 

kladeny značné požadavky. Na rozdíl od policistů je mnohem jednodušší dát výpověď 

příslušníkům SBS, neboť jakožto zaměstnanci v privátním sektoru nedisponují takovou 

sociální ochranou jako zaměstnanci státní sféry. Tento důvod logicky implikuje právě onu 

výkonnost, kterou pracovníci SBS musí vykazovat. Lyons ve své knize odkazuje na G. 

Murphyho a propaguje jeho názor zakládající se na upřednostňování služeb SBS ze strany 

soukromých subjektů (majitelů korporací, poskytovatelů veřejných zařízení) před službami 

policistů z důvodu výraznější kredibility v činnost SBS. Autoři tvrdí, že vzhledem k výměně 

komodit – služba vs. finanční úplata dochází k vyšší úrovni zprostředkovaných služeb, které 

policisté mohou jen obtížně dosáhnout, jelikož mezi priority policejních sborů na prvním 

místě nespadá ochrana soukromých subjektů. Murphy tento názor podkládá argumentem, že 

pro policii budou vždy prioritní kauzy typu vražd a ozbrojených loupeží než krádeže $10 000. 

Z tohoto důvodu vzrůstá zájem o služby soukromých agentur, jelikož otázka priority není 

v tomto případě žádoucí, neboť zákazník je vždy prioritou číslo jedna.
36

  

Z výše uvedené deskripce je patrné, že důvodů pro šíření trendu privatizace komerční 

bezpečnosti je mnoho. Vedle zmíněné empirické stránky hledání pohnutek pro privatizaci 

v oblasti zajišťování bezpečnosti se akademická obec zabývá teoretickými východisky tohoto 

problému, které jsou, obdobně jako výše uvedená problematika, velmi heterogenní.  

                                                 
34

 SECURITY HR., Public Police and Private Security - Impact of Blurred Boundaries on Accountability ‘Gap’. 

2010, 1 s. Dne: 06. 09. 2013. Dostupné z: http://www.securityhr.co.uk/Private-Security-and-Public-Police-

Blurring-Boundaries.pdf. 
35

 FELDSTEIN, Martin. National Berau of Economic Research. Introduction to Privatizing Social Security. 

1998. Dne:  04. 09. 2013. Dostupné z: 

http://www.unescap.org/ttdw/Publications/TFS_pubs/Pub_1855/Pub_1855_Ch4.pdf, s. 3. 
36

 LYONS, Joseph. Florida Department of Law Enforcement. Privatization of Police Services. 10 – 11 s. Dne: 

06. 09. 2013. Dostupné z: http://www.fdle.state.fl.us/Content/getdoc/cbe81692-8662-46ed-a59b-

b3861986f301/Lyons.aspx. 
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2.2. Teoretická východiska konceptu privatizace bezpečnosti 

V této kapitole, která se věnuje teoretickému uchopení privatizace bezpečnosti, jsou 

podrobně popsány tři teoretické modely. Všechny tři se věnují otázce zajišťování bezpečnosti, 

avšak každý z jiného úhlu pohledu. První dvě teorie nahlíží na problematiku především ze 

sociologického a právního hlediska. Jedná se o teorie, které mají za cíl demonstrovat, že 

debaty o soukromých aktérech podílejících se na zajišťování bezpečnosti, je možné 

zaznamenat již v 19. a 20. století. Obě debaty nepředstavují teoretické východisko práce, ale 

slouží jako exemplář toho, jak může být na problematiku privatizace bezpečnosti nahlíženo – 

z jakých úhlů pohledu a v jakém čase. Třetí teoretické pojetí reprezentuje nejnovější a 

pravděpodobně do současné doby jediné uchopení privatizace bezpečnosti v 21. století. Tento 

nejaktuálnější teoretický model slouží jako teoretický základ práce, jehož teze budou 

v průběhu práce využívány.   

   

2.2.1. Teorie všudypřítomného dohledu  

Velmi proslulá americká soukromá bezpečnostní a detektivní agentura Pinkerton’s 

Private Detective Agency využívá slogan „Oko, které nikdy nespí“ (The eye that never 

sleeps). Tento poměrně nenápadný slogan subsumuje nejen podstatu aktivit dané společnosti, 

ale obecně charakterizuje modus operandi soukromých bezpečnostních společností 

založených na nepřetržitém dohledu a kontrole.  

Této problematice se v teoretickém uchopení věnují tři sociologové – Jeremy Bentham, 

Michel Foucault a Anthony Giddens, kteří nahlížejí na danou problematikou ze 

sociologického úhlu pohledu. Všichni vybraní autoři se zabývají myšlenkou všudypřítomného 

dohledu nad společností a jeho vlivem na životy občanů. Autorem, rozebírající otázku 

kontroly společnosti již na konci 18. století, je Jeremy Bentham, který přišel s pojmem 

Panoptikon. Pro autora tzv. „Panoptikon“ představuje viditelný aparát moci, který disponuje 

nepřežitelnou kontrolou. Tento aparát Bentham zhmotňuje přirovnáním k socio-materiálnímu 

vzoru institucemi nastavených pravidel od věznic, škol, továren až po nemocniční zařízení. 

Bentham deklaruje, že panoptikon je doslova „Prstencová budova, v jejíž středu je umístěna 

věž s okny na vnitřní straně kruhu. Budova je rozdělena do buněk, které disponují dvěma okny 

– jedním vedoucím přímo do věže a druhým umístěným ven, kterým prochází paprsky světla 

z jedné strany buňky do druhé. Elementární podstatou je umístnění dohlížitele do centrální 

věže a osoby (vězně, nemocného, školou povinného jedince, zaměstnance) do uzavřené 

budovy. Cílem venkovního okna je prostoupení světla umožňující dohlížiteli pozorovat z věže 
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zajatce v buňce. Dozorce má možnost v jednom okamžiku pozorovat životy zajatců v klecích - 

malá divadelní vystoupení mnoha herců osamocených ve svých hrách, nicméně dokonale 

sledovaných.“
37

 Základní myšlenkou věže a malých otvorů do jednotlivých cel je fakt, že 

vězni si nikdy nejsou jisti, kdy jsou zrovna sledováni.  

Na tuto tezi navazuje Michel Foucault, který aplikuje principy teorie na moderní 

společnost. Foucault ve své knize Kázeň a trest (Discipline and Punish) přichází s pojmem 

panoptické modality moci a konstituce disciplinární společnosti. Autor zastává názor, že moc 

a kontrola již nejsou tolik viditelnými, avšak infiltrací do společnosti se stávají neviditelnými. 

Věž je metaforou moci kontrolující společnost. Jediný dozorce vs. mnoho vězňů znázorňuje 

trend redukce počtu osob vykonávající dozorčí činnost nad počtem těch, nad kterými je moc 

vykonávána. Foucault svou konstitucí disciplinární společnosti poukazuje na rozvoj 

disciplinárních mechanismů, tedy jednotlivých jader kontroly (ne jednoho unitárního aparátu), 

které jsou rozmístěny v rámci celé společnosti a vykonávají dohled nad konkrétní oblastí. 

Zásadní podmínkou panoptikálního konceptu v moderní společnosti je kontrola bez užití 

násilných prostředků.
38

 Pro Foucaulta je současný trend proliferace soukromých 

bezpečnostních agentur dohlížejících na oblast veřejné bezpečnosti stavem expanze dohledu a 

kontroly nad občany. Sběrem a sdílením informací a vzrůstajícím počtem služeb nabízejících 

SBS narůstá význam komerčního podnikatelského sektoru. Kompetence dohledu nad občany 

v moderním státu je transformována na soukromé subjekty, jejichž role všudypřítomného 

hlídače sílí.
39

 

Velmi identickým pohledem nahlíží na současnou moderní společnost Anthony 

Giddens. Proslulým dílem současné moderní sociologie je kniha Důsledky modernity 

(Consequences of Modernity), ve které se autor zabývá myšlenkou silně globalizující se 

modernity ve všech odvětvích. Tuto tezi spojuje s tvrzením, že na veškeré sociální systémy je 

nahlíženo jako na systémy moci, které dohlížejí na dodržování pravidel, které jsou zakořeněné 

                                                 
37

 “At the periphery, an annular building; at the centre, a tower; this tower is pierced with wide windows that 

open onto the inner side of the ring; the peripheric building is divided into cells, each of which extends the whole 

width of the building; they have two windows, one on the inside, corresponding to the windows of the tower; the 

other, on the outside, allows the light to cross the cell from one end to the other. All that is needed, then, is to 

place a supervisor in a central tower and to shut up in each cell a madman, a patient, a condemned man, a 

worker or a schoolboy. By the effect of backlighting, one can observe from the tower, standing out precisely 

against the light the small captive shadows in the cells of the periphery. They are like so many cages, so many 

small theaters, in which each actor is alone, perfectly individualized and constantly visible.” 

SIMON, Bart. The Return of Panopticism: Supervision, Subjection and the New Surveillance. Surveillance & 

Society. 2005, 30 s.  ISSN: 1477-7487. Dostupné z: http://www.surveillance-and-

society.org/articles3(1)/return.pdf. (1-20) 
38

 Tamtéž, s. 9.  
39
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http://www.surveillance-and-society.org/articles3(1)/return.pdf
http://www.surveillance-and-society.org/articles3(1)/return.pdf


 

 

18 

 

ve společnosti (př. vzdělávací instituce). Giddens hovoří o stavu, kdy stát nebo jiný subjekt 

skrze jednotlivé instituce/systémy sbírá důvěrné informace o jedincích, a tím si upevňuje svou 

moc. Obdobně jako u Foucaulta lze tedy konstatovat, že globalizace modernity, tedy trendu 

rostoucí role SBS sbírajících informace o společnosti vede k posilování role soukromého 

sektoru v moderním státu. 

 

2.2.2. Teorie disneizace společnosti   

Soudobým výzkumníkem zabývajícím se otázkou dohledu a kontroly nad občany je 

britský profesor Alan Bryman, jež vynalezl nový pojem v oboru sociologie – Disneizace. Dle 

Brymana dochází v 70. letech k disneizaci společnosti, kterou reprezentuje Disney Land (DL). 

Disney park se stává představitelem současné společnosti, která prochází přeměnou 

v konzumní pospolitost. „Disneizace je proces, při kterém se principy zábavních parků 

Disney stávají dominantními ve stále více sektorech americké společnosti, obdobně jako ve 

zbytku světa.“
40

   

V kapitole 6 knihy Disneizace společnosti (The Dizneyization of Society) autor rozebírá 

otázku dohledu a kontroly v DL. Autor se především detailně zabývá monitoringem 

návštěvníků a zaměstnanců v Disney parku s cílem dodržování přísného souboru pravidel, 

zajištění pocitu bezpečí a ochrany v lokalitě, za jehož účelem jsou najati především pracovníci 

soukromých bezpečnostních agentur. Bryman tento konkrétní příklad aplikuje na obecnou 

rovinu a tvrdí, že v nákupních centrech a jiných veřejných místech jsou instalována a 

nastavena bezpečnostní opatření umožňující detailní monitoring, který má sloužit jako 

ochrana zákazníků a provozovatelů. Nicméně za tuto ochranu je nutné zaplatit cenou ztráty 

soukromí, neboť každý krok jedince pohybujícího se v daném objektu je sledován.
41

   

Této teorii se taktéž věnují dva autoři, Clifford D. Shearing a Philip C. Stenning, kteří 

působí jako profesoři na katedrách kriminologie na univerzitě v Cape Town a na Griffith 

University. Tato působnost ovlivňuje jejich výzkum komerční bezpečnosti, neboť není 

nahlížen primárně ze sociologického hlediska, nýbrž optikou kriminalistiky. Přestože se ve 

svém výzkumu odkazují na Foucaultovu teorii (viz výše), čerpají z empirických faktů 

soudobé společnosti.
42

 Autoři tvrdí, že konzumní společnost moderní doby je ochotna být 

                                                 
40

 “The process by which  the principles of the Disney theme parks are coming to dominate more and more 

sectors of American society as well as the rest of the world.” 
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podrobována přísnému systému kontrol (kamerové systémy, osobní hlídači, osobní prohlídka, 

cedule zákazů a příkazů apod.). Nicméně na rozdíl od Orwellovského modelu totalitního státu 

je soustavní dohled vykonáván komplexem soukromých subjektů a ne jedním unitárním 

velkým bratrem („Big Brother“). Na rozdíl od tohoto modelu jsou lidé dobrovolně ochotni 

podrobovat se nepřetržité kontrole a dohledu, aby mohli nasytit své touhy po konzumním 

způsobu života. Expanze DL do Evropy není ničím jiným než dokladem internacionalizace 

disciplinární kontroly ve světě. Tyto změny naznačují, že se soudobá společnost pohybuje ve 

směru nové disciplinární pospolitosti, kdy je nezbytné klást si otázky ve vztahu k suverenitě, 

spravedlnosti a svobodě jednotlivce, jejíž hranice rozpoznatelnosti je velmi tenká. Profesoři 

kritizují zejména právní instituty, jež se prostřednictvím liberální regulace SBS podílí na 

zvýšení potenciální hrozby pro svobodu jednotlivce v souvislosti s vývojem moderních 

soukromých bezpečnostních služeb.
43

  

 

2.2.3. Teorie globálních bezpečnostních montáží  

S analýzou procesu privatizace bezpečnosti přichází dvojice autorů Rita 

Abrahamsenová a Michael C. Williams, kteří přichází s tzv. Teorií globálních bezpečnostních 

montáží (The Theroy of Global Security Assemblages). Tento koncept je pro současný 

výzkum komerčních bezpečnostních společností považován za průlomový, neboť se výlučně 

věnuje otázce vnitřní bezpečnosti a na rozdíl od výše uvedených autorů čerpá poznatky jak 

z oblasti mezinárodních vztahů, tak z oblasti kriminologie a sociologie. Tento souhrn oborů 

umožňuje dvojici pojmout problematiku komplexněji, což se doposud předchozím autorům 

nedařilo. Ve své knize Bezpečnost mimo stát: Soukromá bezpečnost a mezinárodní politika 

(Security Beyond the State: Private Security in International Politics) se autoři zabývají 

procesem globalizace privátní bezpečnosti, podrobným vývojem privatizace bezpečnosti, 

vztahem soukromého a veřejného sektoru v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti a 

způsobem zajišťování bezpečnosti v různých lokalitách světa. Na základě tohoto souhrnu 

                                                                                                                                                         
bez ní. O pár metrů byla dvojice zastavena zaměstnancem SBS, který je informoval, že v rámci zajištění 

bezpečnosti v areálu je zakázáno pohybovat se zde bez bot, avšak pokud dcera neuposlechne příkazu, budou 

vyvedeni z areálu. Dcera raději než odejít z areálu se rozhodla dále trpět, aby mohla v místě setrvat. Tato 

zkušenost byla pro autora pohnutkou pro svůj výzkum komerční bezpečnosti (systému příkazů, zákazů a 

monitoringu) a jejího vlivu na životy lidských jedinců. 

SHEARING, Clifford D. a Philin C. STENNING. From the Panopticon to Disney World: The Development of 

Discipline v Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Monsey, N.Y: Criminal Justice Press, 1997, 

302 – 303 s. ISBN 9780911577389. 
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jednotlivých analýz Abrahamsenová a Williams nabízí universální teorii aplikovatelnou na 

roli SBS v jakémkoliv státě, což doposud současné studie nenabízely.  

Jak již bylo zmíněno, autoři ve své knize čerpají poznatky z více vědních oborů. 

Relevantní východisko opět nabízí sociologické pojetí. Obdobně jako výše uvedení 

sociologové, Abrahamsenová a Williams analyzují myšlenku upadající role státu a naopak 

sílící pozici soukromých subjektů v systému mezinárodních vztahů. Nicméně autoři 

argumentují, že „Privatizace bezpečnosti je součástí širšího procesu částečného „rozebírání“ 

státu a současně vznikajících „globálních montáží“, které spojují národní a globální 

struktury. V oblasti bezpečnosti je výsledkem těchto posunů vznik toho, čemu říkáme globální 

bezpečnostní montáže – nadnárodní struktury a sítě, v níž se řada různých subjektů a norem 

střetává, komunikuje, spolupracuje a soutěží a vznikají tak nové instituce, postupy a formy 

deteritorializovaného bezpečnostního uspořádání.“
44

 

Autoři tvrdí, že k rozebírání státu, které je uvedeno v definici, nedochází komplexně a 

že se nejedná o úplné vymizení státu jako garanta bezpečnosti. Dle autorů jednotlivé složky 

prochází transformací, na základě které jsou některé složky posilovány a naopak u některých 

je možné zaznamenat oslabení ve vztahu k dalším bezpečnostním aktérům, včetně 

soukromých subjektů. Autoři dále dementují myšlenku výše uvedených sociologů o klesající 

roli státu a o zajišťování bezpečnosti mimo struktury státu. Privatizace bezpečnosti je, dle 

jejich teorie, zakotvena jak v sociálním, tak i právním prostředí, jak ostatně tvrdí Stenning a 

Shearing, a tudíž může obsahovat participaci elementů bezpečnostních sil veřejného 

charakteru.
45

  

Zásadním poznatkem teorie je, že se stát samotný může podílet svým jednáním nebo 

naopak nejednáním na svém vlastním rozebírání neboli demontáži. Demontáží je myšlena 

situace, kdy státy nekonají dostatečně v oblasti zajišťování bezpečnosti nad svými občany. 

Abrahamsenová a Williams deklarují, že SBS nevznikly mimo struktury státu za účelem 

vykonávat svou činnost ve stínu veřejných orgánů moci, SBS vznikly uvnitř struktur státu 

s cílem získat vládní legitimitu k bezpečnostním aktivitám. Zde autoři poukazují na vznik 

formací Private Security Industry Regulatory Authority v Jihoafrické republice a Security 

Industry Authority ve Velké Británii, jejž sdružují bezpečnostní agentury v zemích a 

představují modely regulací pro ostatní země. Autoři řadí mezi regulační entity ministerstva 

financí, vývoj technologií, obecně obchod a celkově globální ekonomiku. Tím poukazují na 
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fakt, že bezpečnost je komplexem transnacionální architektury, která sahá za hranice státu. 

Privatizace bezpečnosti již není pouhou transformací veřejných funkcí na soukromé subjekty, 

jedná se o reartikulaci vztahu veřejného-soukromého a globálního vztahu.
46

 

Význačným východiskem teorie pro tuto práci je využití politické ekonomie, kterou 

autoři považují za zásadní faktor. Lokální politická ekonomie reflektuje stav soukromého a 

veřejného sektoru, které mohou soupeřit o materiální moc. Dle autorů je materiální moc 

posilována ziskem a hromaděním kapitálu. Samotná materiální moc může vést k rozkladu 

státu.
47

 

  

2.3. Vývoj privatizace bezpečnosti  

2.3.1. Privatizace bezpečnosti před Průmyslovou revolucí 

Počátky privatizace bezpečnosti lze v náznacích mapovat již ve starověkém Římě, kdy 

si bohatí občané najímali otroky a gladiátory za účelem ochrany své osoby a majetku před 

nepřátelskými živly. Tito nájemní hlídači doprovázeli své pány na cestách nebo přímo střežili 

jejich nemovitosti. V této době lze zaznamenat působení specifické jednotky nebo oddílu 

nazývané kvestory či stopaře vrahů (questors, trackers of murders) mající na starosti pátrání 

po zločincích.
48

 Za další mezník v privatizaci bezpečnosti je považována doba středověku, 

která je spojována především s dávnou Anglií v době anglo-saské dominance. Na počátku 11. 

století se počalo hovořit o tzv. šerifech, do jejichž kompetence král Jiří II. delegoval rozsáhlé 

pravomoci v oblasti vymáhání práva. Tito šerifové cestovali po zemi a dohlíželi na 

dodržování společenského pořádku.  

17. století je spjato s anglickou revolucí, rozšířením kriminality a nutností po boku 

lokálních strážníků (rural constables) angažovat za úplatu profesionály, kteří by dohlíželi na 

veřejný pořádek. Tato iniciativa vzešla od ministra vnitra Williama Pitta.
49

 Zásadní zlom 

proběhl ve 30. letech 19. století opět na území Anglie. O převrat na poli privátní bezpečnosti 

se postaral Sir Robert Peel, který za finanční obnos vytvořil první policejní oddíl ve městě 

Londýn, tím vznikla londýnská městská policie (London Metro Police). Bezpečnost Londýna 

byla plně závislá na činnostech policejních strážníků, na jejichž aktivity dohlížely lokální 

farnosti, které současně finančně dotovaly policejní oddíly.
50
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V 17. - 19. stol. začal probíhat vývoj privatizace bezpečnosti i na dalším kontinentu - 

v Americe. Tamější systém v době kolonizace byl ve velké míře inspirován britským 

protějškem. Replikou byla pozice šerifa, která, obdobně jako v Anglii, dohlížela na 

dodržování práva, výběr daní, koordinovala průběh voleb a ostatní aktivity spojené s právními 

procesy. Současně v 17. století ve městech působili noční hlídači zodpovědní za bezpečnost 

ve městě. Nicméně tento trend bylo možné zaznamenat ve stejné době obdobně v Nizozemí. 

V mezidobí 18. a 19. století se americká města jako Boston, Philadelphia a New York vydala 

ve šlépějích londýnského vzoru, neboť lokální policejní oddíly začaly vykonávat svou práci 

taktéž za finanční kompenzaci. Tento trend se za krátkou dobu rozšířil do ostatních metropolí 

Ameriky. Avšak jisté rozdíly bylo možné identifikovat. Například americké policejní sbory 

dlouho odolávaly nošení unifikovaných uniforem, ale naopak v otázce vybavení střelnými 

zbraněmi byly v předstihu před anglickým vzorem. Zásadní rozdíl představoval nedostatek 

respektu a spolupráce s policisty ze strany amerických občanů, neboť policisté byli nuceni 

bojovat s rasovou a etnickou diversitou.
51

 Navzdory tomuto faktu se americké privátní 

policejní sbory vypracovaly na efektivní, kredibilní a spolehlivé subjekty v udržování 

bezpečnosti.  

2.3.2. Privatizace bezpečnosti v moderních dějinách 

Moderní dějiny vývoje privatizace bezpečnosti bývají spojovány již ne tolik s Anglií 

jako se Spojenými státy americkými. Tak jako byl koncept Sira Roberta Peela ve Velké 

Británii považován za významný krok kupředu v oblasti privatizace bezpečnosti, tak v USA 

sehrál signifikantní roli Alan Pinkerton, jenž založil první soukromou bezpečnostní 

společnost. Sám Pinkerton původně pracoval jako tehdejší šerif zaměřující se především na 

vyšetřovací činnost, později působil jako vyšetřovatel v prvním detektivním oddělení policie 

v Chicagu v roce 1849. O rok později založil soukromé detektivní těleso spolupracující 

s jihozápadní policejní stanicí s názvem Národní detektivní agentura Pinkerton (Pinkerton 

National Detective Agency). Agentura se téměř okamžitě stala populární. K úspěchu přispělo 

využívání vyšetřovacích sledovacích technik a řada utajovaných investigativních operací. 

Pinkertonova organizace byla považována za zásadní v sociálním dopadu na společnost, 

neboť vynalezla soubor etických pravidel pro zaměstnance, dbala na rovné zaměstnání žen a 

striktně zamezovala úplatkářství.
52

 Osm let od svého založení společnost zaznamenala nárůst 
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svých služeb zavedením Pinkertonské ochranné hlídky (Pinkerton Protective Patrol), která 

prováděla kontrolní služby pro soukromé subjekty a osoby.  

Soukromé podniky, převážně ocelářské a železárenské koncerny si najímaly agentury 

především za účelem ochrany objektů a také pro dohled nad zločiny, které se mohly 

v zaměstnání spáchat (krádeže, apod.) Na konci 19. století obliba v Pinkertonovu společnost a 

ostatní agentury vzrostla natolik, že jejich služby byly využívány taktéž pro detektivní služby 

při rozvodech, což bylo pro společnost z etického hlediska nepřijatelné, a tím došlo 

k vytvoření negativního obrazu o soukromých zprostředkovatelích bezpečnosti. Přestože se 

názory na poskytovatele soukromé bezpečnosti různily napříč společností, proliferace těchto 

služeb rostla značným tempem a Pinkertonova agentura se stala atributem pro všechny 

soukromé společnosti v zemi.
53

  

K rozšíření konceptu privatizace bezpečnosti přispěly první a druhá světová válka. 

Mnoho vysloužilých vojáků počalo využívat svých zkušeností a zakládaly své vlastní 

soukromé bezpečnostní společnosti. V této době zajišťování soukromé bezpečnosti 

expandovalo do dalšího odvětví, kterým byl zbrojní průmysl. Zbrojařské koncerny, které 

chtěly zamezit odcizení materiálu, najímaly soukromé společnosti za účelem ochránit svůj 

majetek. Tím služby SBS vstoupily do dalšího megalomanského odvětví, ve kterém se za 

velmi krátký čas etablovaly. Nicméně v 50. – 60. letech bylo možné zaznamenat úpadek 

využívání SBS, za nimiž stálo státem zřízení policejních oddílů a akademií, které procházely 

důsledným školením a tréninkem. Tento okamžik byl zásadním milníkem na poli soukromé 

bezpečnosti, neboť SBS začaly být vnímány jako protipól policejních složek, jejichž aktivity 

byly brány za duplikativní a vzájemná spolupráce byla v té době pro obě strany nežádoucí.
54

  

70. léta se nesla ve znamení zhoršující se bezpečnostní situace a expanze nadnárodních 

společností. V souvislosti s tímto současným trendem se rozmohly nové fenomény doby jako 

terorismus, únosy vysokých představitelů či jejich rodinných příslušníků. To byl pro majitele 

korporací impulz pro najímání soukromých bezpečnostních agentur. Jako příklad může 

posloužit světoznámá společnost General Motors, která v roce 1978 zaměstnávala 4 200 

zaměstnanců soukromých bezpečnostních oddílů, což byl v té době četnější počet než 

veřejných policejních příslušníků v pěti průměrných amerických městech.
55

  

Využívání SBS od druhé světové války prošlo vývojem, který zaznamenal Hallcrest 

Report vypracovaný ve Spojených státech amerických. Studie se zaměřila na využívání služeb 
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SBS ze strany vládních subjektů. V roce 1975 USA investovaly do služeb SBS $ 27 mld., rok 

1982 odhalil investice za $ 81 mld. a rok 1987 zaznamenal nejhmatatelnější nárůst, a to $ 197 

mld. Za tento strmý nárůst byly, dle reportu, zodpovědné finanční škrty alokované do 

policejních sborů, nárůst kriminality a strachu a disponibilita ze strany SBS sofistikovanými 

technologiemi.
56

  

Vedle USA by měl být dále uveden případ Kanady, kde se privatizace bezpečnosti 

obdobně výrazně rozvinula. Již v 90. letech lze zaznamenat vyšší počet příslušníků SBS než 

policie. V roce 1996 vykonávalo 59 090 osob funkci policisty a 82 010 funkci zaměstnance 

SBS. Od roku 1991 do roku 1996 počet personálu SBS stoupl o 1%, nicméně v tomto rozmezí 

počet policistů klesl o 4%.
57

  

Přestože rozšiřování konceptu bezpečnosti lze nejlépe demonstrovat na příkladu USA, 

neměly by být opomíjeny další světové lokality, ve kterých je rozvoj SBS obdobně možné 

mapovat. Vedle USA stěžejní roli sehrála Evropa, reprezentovaná především Anglií, která 

měla historicky nejdelší zkušenost s operujícími soukromými společnostmi v zajišťování 

bezpečnosti na svém území. Nicméně tomuto trendu neuniklo ani Německo, kde počet 

zaměstnanců SBS stoupl z 30 000 v roce 1980 na 105 000 v roce 1994. Proliferace se taktéž 

týkala i dalších zemí Evropy. Severské země jako Švédsko a Finsko podlehly tomuto trendu 

jako jedny z prvních států evropského kontinentu již na přelomu století. Tato tendence byla 

následována Belgií a Nizozemím. V 70. letech lze hovořit o boomu komerční bezpečnosti 

v Itálii a Španělsku, který urychlila legislativa alokující vysoká finanční aktiva do 

soukromého bezpečnostního sektoru. O státech střední a východní Evropy se začalo mluvit ve 

spojitosti s tímto fenoménem na počátku 90. let. Nejvíce se hovořilo o Jugoslávii, Litvě, 

Polsku a ČSFR. Tento šířící trend autoři Stenning a Shearing nazvali „tichou revolucí policie“ 

(A Quiet Revolution in Policing), která znázorňovala klíčový element v proměně dělby práce 

policie v moderních dějinách.
58

  

Další lokalitu proliferace bezpečnosti reprezentuje oblast Asie, která se vždy 

vyznačovala spíše závislostí na státem zřízených policejních silách. Z tohoto důvodu se 

spojitost tohoto trendu s oblastí Asie může zdát překvapivou. Nicméně ve státech Singapur, 

Indie, Čína a Jižní Korea bylo již v minulosti možné zaznamenat prezenci SBS. Za doklad lze 
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považovat rostoucí počet SBS v Indii, kde počet zaměstnanců soukromých bezpečnostních 

agentur v roce 1991 dvakrát převyšoval počet policejních příslušníků.
59

 

Na africkém kontinentě rozšíření SBS podlehla především Jihoafrická republika na 

počátku 90. let, ačkoliv již v 70. letech bylo možné zaznamenat působení SBS na území země. 

Hnací motor k využití služeb soukromých agentur představovala rozšiřující se kriminalita, 

nezbytnost výraznějšího zapojení policistů do ochrany obyvatel a neposlední řadě apartheid. 

Nejhmatatelněji byly využívány služby typu ostrahy a dále instalace alarmních zařízení. 

Většinou se jednalo o vládní instituce, nadnárodní korporace či bankovní zařízení. Rok 1994 

se vyznačoval nejvyšším počtem soukromých provozovatelů bezpečnosti, jenž dosahovalo 

4 437 registrovaných subjektů. Každým následujícím rokem se čísla navyšovala, například 

v rozmezí let 1999 a 2004 vstoupilo do byznysu komerční bezpečnosti dalších 102 168 osob. 

Závěrem je nutné uvést fakt, že již v 90. letech připadali tři zaměstnanci SBS na jednoho 

policejního příslušníka.
60

 

2.3.3. Privatizace bezpečnosti v současnosti 

Šířící se trend privatizace bezpečnosti je záležitostí posledních dvaceti let. Role 

soukromých bezpečnostních společnostní vzrostla téměř ve všech regionech světa. V obecné 

rovině byl tento fenomén nejznačněji ovlivněn mnoha aspekty. V 70. letech lze hovořit o 

etablování se nové hrozby terorismu ve světě (Německo, Španělsko, Velká Británie, USA). 

Další podnět představoval rozvoj soukromého podnikání a vznik nových společností 

operujících v mnoha oborech lidského působení, které vyhledávaly soukromé bezpečnostní 

agentury za účelem zajištění svého majetku, ale i bezpečnosti svých zaměstnanců. O dvacet 

let později nastala druhá četnější vlna privatizace bezpečnosti podpořená rozpadem 

bipolárního světa, vznikem nových států, šířícím se trendem zločinů menšího charakteru a v 

neposlední řadě globalizací. Současně s globalizací se objevil nový trend masivních 

zábavních komplexů sdružujících vysoký počet osob -  zábavní parky, nákupní centra, 

sportovní zařízení, apod. Rozsáhlá fluktuace mnoha osob na jednom místě vyžadovala 

zvýšení bezpečnostních opatření. Tento komplex aspektů s sebou přinesl vyšší nároky na 

zajištění jak osobní bezpečnosti a ochrany, tak bezpečnosti privátních podnikatelských 
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společností. Avšak tyto nároky nebylo možné pokrýt pouze veřejnými orgány, a proto 

požadavek a současně i důvěra v SBS začala narůstat.
61

  

S vyšší účastí SBS v zajišťování bezpečnosti rostla i jejich profesionalita. S ohledem na 

narůstající počet zaměstnanců v bezpečnostním průmyslu se začaly stupňovat i nároky na 

jejich odbornost, a tudíž zaměstnanci byli okolnostmi nuceni doplnit si terciální vzdělání a 

účastnit se mnoha vzdělávacích a kvalifikačních kurzů, aby efektivita operací byla co 

nejvyšší. Se zvyšováním úrovně zaměstnanců ruku v ruce souvisely investice do nových 

technologií, zařízení a inovativních metod. Tyto aspekty sehrály klíčovou roli v procesu 

šířícího se trendu privatizace bezpečnosti, který se v mnoha zemích nejen etabloval na domácí 

scéně, ale někde i takřka nahradil orgány veřejné moci v zajišťování bezpečnosti v zemi 

(USA, Velká Británie).
62

 Autorka Alison Wakefield zabývající se studiem privatizace 

bezpečnosti popsala současný stav následujícími slovy: „Tak jako se veřejný život občanů 

odehrává v prostorech střežených soukromými subjekty, které operují nejen v zájmu 

veřejnosti, ale zodpovídají se i svým zaměstnancům a klientům, tak se tento trend stává 

unikátním způsobem zajišťování bezpečnosti diametrálně odlišující se od státem zřízeného 

policejního systému ve svých cílech, základních funkcích a metodách operací.“
63

 

V současné době nelze o stavu soukromého bezpečnostního průmyslu hovořit jinak než 

o „světovém boomu“, což je doloženo nejen četností tohoto označení v odborné literatuře, ale 

především statistickými údaji, které odhalují sílící trend komerční bezpečnosti. V roce 2011 

vyšla studie asociace Confederation of European Security Services (COESS) nabízející 

statistické údaje, které analyzovaly současný stav SBS v Evropě.  Statistika detailně 

charakterizovala obecný vývoj komerčního bezpečnostního průmyslu v EU a dále se 

individuálně zaměřovala na 34 evropských zemí. Statistiky byly aktualizovány k roku 2010  

a poodhalily, že celkový počet SBS činil zhruba 52 300 operujících společností. Počet 

zaměstnanců byl vyčíslen na 2 170 589 v průměrném věku 35 let. Za poměrně zajímavý fakt 

lze považovat statistický údaj uvádějící počet zaměstnanců SBS a policistů na 10 000 

obyvatel. Přestože u policejních příslušníků je číslo komparativně vyšší - jedná se zhruba o 36 
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zaměstnanců, zaměstnanci SBS číslem 31 výrazně počet dorovnávají. Obdobnou 

komparativní statistikou je výše uzavřených obchodních smluv ve veřejném a soukromém 

sektoru. Ve veřejném sektoru se v minulých letech jednalo o 25,1% uzavřených kontraktů se 

soukromými subjekty, avšak soukromé odvětví dosáhlo 73,21% kontraktů, zde se tedy 

jednalo o enormní převýšení.
64

 

Statistika se dále zabývala otázkou regulace SBS ze strany státu, která se pohybovala na 

94%, a taktéž tělesy, která jsou oprávněna dohledem nad SBS. V 53% zemích koordinovalo 

činnost ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti bylo oprávněno v 16% zemích, 

policejní složky zodpovídaly za činnost SBS v 6% států a 26% států delegovalo tuto 

pravomoc na jiné instituce.
65

 V této souvislosti report zveřejnil obrázkové znázornění 

jednotlivých zemí EU s jejich úrovní legislativní regulace (viz kapitola právní regulace).
66

 

Vedle výše uvedených dat studie poskytovala další údaje z mnoha oblastí, například nabídla 

procentuální data disponibility zbraní, informace o způsobu školení a tréninku, právech  

a kompetencích příslušníků SBS, vládní kontrole a sankcích, apod. Díky této statistice je 

v současnosti možné detailně komparovat jednotlivé evropské země na základě totožné 

kategorizace a časového vymezení.
67

 

Nutno také uvést statistická data z ostatních regionů světa. V předchozí kapitole byla 

zmiňována Jihoafrická republika jakožto zástupce afrického kontinentu. V roce 2001 bylo 

v zemi registrováno 5 491 SBS, o deset let později číslo dosahovalo 8 828 agentur.
68

 Obdobný 

trend lze mapovat i v Kanadě. V roce 2006 v zemi působilo 69 000 policejních příslušníků 

oproti 102 000 zaměstnancům SBS, což se v průměru rovnalo třem pracovníkům SBS na dva 

policisty. Další statistiky pracovaly s počty zaměstnanců SBS a policistů na 100 000 obyvatel. 

Výsledkem bylo zjištění, že od roku 2001 do roku 2006 počet příslušníků SBS vzrostl o 15% 

oproti policistům, jejichž počet se navýšil o 3%.
69

 Přestože výše zmíněná čísla charakterizují 

hmatatelné navýšení, nejvýraznější rozvoj privatizace bezpečnosti je možné zaznamenat opět 

v USA. Konkrétně rok 2012 lze považovat za nejdynamičtější v rozvoji komerční 
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bezpečnosti. V tomto roce byl zaznamenán 6% nárůst bezpečnostního průmyslu, což 

představuje nejvíce za posledních 10 let. Prognóza budoucího vývoje předpokládá další 

zvyšování zájmu o služby bezpečnostních agentur, s tím i navyšování počtu zaměstnanců  

a celkový nárůst angažovanosti SBS o 4,9% za rok do roku 2015.
70

 

2.3.4. Vývoj SBS v ČSFR, České republice a na Slovensku 

Prvopočátky zajišťování bezpečnosti tehdejší České a Slovenské federativní republiky 

spadaly do gesce policie a četnictva. Po druhé světové válce a znovusjednocení obou zemí  

a nastolení komunistického režimu vznikl Sbor národní bezpečnosti (SNB), který měl ve své 

kompetenci zajišťování veřejné bezpečnosti, aparátem pro tuto činnost byla ustanovena Státní 

bezpečnost (StB). Jednalo se o tajnou politickou policii, která se podílela na upevňování 

totalitního režimu, bránila jeho zhroucení a disponovala monopolem násilí nad občany státu. 

Její aktivity byly charakteristické protizákonnými opatřeními ve prospěch Komunistické 

strany ČSFR.
71

 Změnu přinesl až rok 1989 a s ním spojené politické a společenské změny, 

který ukončily existenci SNB. 

Rozmach novodobých SBS je možné datovat až v období po Sametové revoluci. 

S rozvojem postupné privatizace a s otevřením nových možností pro podnikání v jakékoliv 

oblasti se i obor komerční bezpečnosti stal lukrativním podnikatelským záměrem.
72

 První 

subjekty na poli bezpečnostního průmyslu začaly vznikat v  90. letech. Nutno podotknout, že 

vedle společností zaměřujících se na ochranu osob, poskytování detektivních služeb a ostrahy, 

se objevily různé subjekty, jejichž náplní práce nebyly pouze výše zmíněné kompetence, ale 

činnosti spojené s násilným vymáháním pohledávek. Při těchto činnostech se společnosti 

mnohdy dopouštěly trestné činnosti, neboť aktivity typu vymáhání výpalného nebyly 

legální.
73

 Takové agentury participovaly na špatném obrazu o SBS ve společnosti a snižovaly 

důvěru v jejich aktivity, přestože podnikatelská činnost probíhala na základě pro tehdejší dobu 

platného vládního nařízení, č.1/1988 Sb., o podpoře drobného podnikání.
 74
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Během 90. let se na území ČSFR zrodilo mnoho tuzemských a zahraničních společností. 

Například jedna z největších českých agentur M2C, dříve známá pod názvem ABL, vznikla 

již v roce 1992 a od té doby působí na území ČR.
75

 Na Slovensku ještě o rok dříve vznikla 

SBS BONUL, s.r.o., která obdobně dodnes poskytuje komplexní bezpečnostní služby.
76

 Vedle 

ryze českých a slovenských agentur začaly zahraniční korporace na území státu alokovat svá 

sídla v 90. letech. Jednou z prvních agentur působících v bezpečnostním průmyslu byla 

společnost G4S založená v roce 1990. Již od svého zrodu zaznamenala obrovský růst a stala 

se brzy jedním z největších a nejrespektovanějších poskytovatelů bezpečnostních služeb v 

zemi. Vývoj v letech 1992 - 1998 se nesl v podobě budování poboček po celé ČR  

a Slovensku.
77

 Další význačná společnost, která bývá v současnosti řazena mezi 

nejlukrativnější agentury na území obou zemí, byla založena v roce 1991 s názvem Securiton 

International ČSFR spol. s r.o., jakožto pobočka švédské společnosti.
78

 Po rozpadu ČSFR na 

území obou zemí i nadále působily pobočky, které dnes nesou jméno Securitas a představují 

velmi žádaného poskytovatele bezpečnostních služeb.  

Profil úplných počátků podnikání v bezpečnostním sektoru a tehdejší trh komerčního 

průmyslu byl poznamenán nezkušeností vzhledem k historickým aspektům a nedostatkem 

profesní odbornosti. Z tohoto důvodu bylo možné zaznamenat rostoucí naléhavost po potřebě 

profesionality a začlenění do nově vznikajících institucí. Důsledkem těchto požadavků bylo 

několik významných setkání reprezentantů SBS, poslanců a zástupců MV ČR a SR, jež se 

scházeli za účelem zformovat společenství této profese, které by jasně definovalo své 

postavení na poli komerční bezpečnosti. Účelem dále bylo vytvořit pozitivní obraz o této 

oblasti komerčního průmyslu a především dát vzniku sdružením společností dodržujících 

definované zásady a pravidla. Na území ČR lze za důležité setkání považovat to, které se 

odehrálo v roce 1993 v Hořovicích, na kterém se sešlo mnoho zástupců z bezpečnostního 

odvětví, kteří dosáhli konsenzu v mnoha oblastech. Byla dohodnuta pravidla pro založení 

SBS, která byla následně postoupena MV ČR. Výsledkem bylo zaregistrování živnostenského 

společenství v roce 1993 nesoucí název Komora soukromých bezpečnostních služeb 
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(KSBS).
79

 Tak vzniklo první uskupení sdružující subjekty podnikající v bezpečnostním 

průmyslu na území ČR. Obdobné uskupení na Slovensku vzniklo v roce 1996 v Bratislavě 

s názvem Slovenská komora Súkromnej bezpečnosti (SKSB) jako dobrovolné apolitické 

sdružení právnických a fyzických osob působících v odvětví bezpečnosti.
80

 Postupem času 

v obou zemích vznikaly nové společnosti a další asociace sdružující podnikatele, tím se 

průmysl SBS rozrostl do takových rozměrů, že se začalo hovořit o legislativní regulaci ze 

strany státu (viz. komparace legislativních aspektů).
81
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3. Statistické údaje a jejich vyhodnocení v komparativní 

perspektivě 

Tato kapitola se zaměřuje na komparaci kvantitativních údajů soukromých 

bezpečnostních agentur působících na území ČR a SR a množství osob zaměstnaných v oboru 

poskytování privátní bezpečnosti. Práce dále analyzuje počty policejních příslušníků v obou 

zemích, na základě kterých poskytuje výstupy deklarující poměr osob zajišťujících 

bezpečnost v soukromém versus ve veřejném sektoru. Tato kapitola dále obsahuje komparaci 

mezd v sektoru komerční bezpečnosti, jenž obdobně poukazuje na pozici SBS v zemích. 

Dalším zásadním ukazatelem role SBS ve státě je jejich obrat, tedy množství přijatých 

finančních prostředků SBS za jednotlivé roky. Veškerá statistická data vypracovaná v této 

části jsou relevantní pro potřeby dalších částí práce, na základě kterých budou v následujících 

kapitolách vyvozovány dílčí závěry.  

Zdroje údajů v této části jsou různého charakteru. Jedná se o oficiální údaje zveřejněné 

státními orgány i o data publikovaná soukromými subjekty. Zdroje statistických dat o stavu 

soukromých bezpečnostních služeb v ČR představují Zprávy o stavu trhu soukromých 

bezpečnostních služeb za léta 2003 – 2004, 2005 – 2006 a dále 2008 vydané Unií soukromých 

bezpečnostních služeb ČR. Práce dále čerpá údaje z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

(MPO), Českého statistického úřadu (ČSÚ). Data dokládající množství SBS a počty 

zaměstnanců na území Slovenska jsou čerpána z jednotlivých Správ o činnosti súkromných 

bezpečnostných služieb z let 2007 – 2012. Práce se dále opírá o čísla publikovaná ve veřejně 

sdělovacích prostředcích, neboť souhrnná statistika např. Slovenského štatistického úradu 

(SŠÚ) nebyla publikována. Autorka dále navázala komunikaci se SŠÚ, či Ministerstvem 

hospodárstva SR, které byly ochotny poskytnout materiály prostřednictvím elektronické 

komunikace. 

Pro účely zjištění počtu policejních příslušníků v ČR a SR je využita nejnovější studie 

Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) - Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech, 

kterou v červenci roku 2012 vypracoval Odbor bezpečnostní politiky MV. Studie analyzuje 

jednotlivé policejní sbory států Evropské unie (EU) od roku 2009 – 2011, včetně statistických 

dat. Poslední zdroj této kapitoly reprezentuje report asociace Confederation of European 

Security Services (CoESS), který taktéž publikuje číselná data o stavu SBS v zemích. 

Nicméně zde je nezbytné uvést numerickou odchylku v komparaci od dat publikovaných 

v jednotlivých státech, z toho důvodu bude komparace na základě reportu Konfederace 

evropských bezpečnostních agentur provedena odděleně.   
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3.1. Počty subjektů a zaměstnanců SBS v ČR dle dat publikovaných 

v ČR 

Prvotní statistické údaje, které nabízejí data o stavu SBS, pochází z roku 1997. Tyto 

informace byly zanalyzovány MPO a do roku 2001 udávaly počty SBS působících v ČR. 

V roce 1997 bylo zaregistrováno 3 966 agentur, v roce 1998 počet klesl na 3 482, avšak 

následující rok byl zaznamenán strmý nárůst na 4 388 SBS. V roce 2000 počet subjektů 

podnikajících v sektoru komerční bezpečnosti nadále vzrostl na 4 918 společností a obdobný 

trend bylo možné identifikovat na konci roku 2001, kdy souhrnné množství bezpečnostních 

agentur bylo vyčísleno na 5 460 společností. Výše zdokumentovaná data dokazují, že vyjma 

roku 1998, se podnikání v bezpečnostním sektoru šířilo velmi rychlým tempem. Každý rok 

bylo nově zaregistrováno minimálně 500 nových subjektů a v roce 1999 vzniklo bezmála 

1 000 dalších poskytovatelů bezpečnosti.
82

  

Následující čísla byla publikována ČSÚ, který od roku 2001 monitoroval vývoj SBS na 

území ČR. V roce 2005 byla zveřejněna shrnující tabulka s názvem Pátrací a ochranné 

činnosti v letech 2000 – 2005, která evidovala informace o množství jednotlivých společností, 

počtech zaměstnanců, mzdách, obchodních tržbách, atd.
83

 V následujících letech vyšel 

analogický přehled uvádějící data k létům 2002 – 2007. Rok 2002 byl charakterizován 

nárůstem na 5 731 SBS a následující rok 2003 se číslo opět zvýšilo na 5 968 společností. Od 

roku 2004 do roku 2007 každý rok přibylo téměř 100 nových zprostředkovatelů SBS (2003 – 

6 109, 2004 – 6 109, 2005 – 6 291, 2006 – 6 385, 2007 – 6 419).
84

 V roce 2008 se čísla opět 

navýšila, a to o více jak 300 subjektů, celkový počet byl vyčíslen na 6 748 zaregistrovaných 

agentur. Následující rok se počty SBS vůči roku 2008 vůbec nezměnily a bylo obdobně 

kvantifikováno 6 748 agentur. V roce 2010 byla rigidita předchozího roku překonána a na 

území ČR vznikly další společnosti obchodující v daném sektoru, počet společností tak 

vzrostl na 7 001.  Rok 2011 se nesl v obdobném duchu navyšování počtu o rovných 200 

společností (7 201). 

                                                 
82
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Tabulka dále zahrnovala informace o počtech osob zaměstnaných ve službách privátní 

bezpečnosti. Nejstarší dohledaná data pochází z roku 2000 a vyznačují se nekonzistencí, tedy 

kolísajícími počty. Úvodní rok 2002 vykazoval 44 174 příslušníků SBS oproti nadcházejícímu 

roku, kdy množství osob zaměstnaných v SBS stouplo na 49 445 osob příštího roku. V roce 

2004 bylo identifikováno 51 169 zaměstnanců SBS a léta 2005 a 2006 byla charakteristická 

nepatrným navyšováním počtů – 53 229 a 52 963.
85

 Rok 2007 byl prvním rokem, kdy byla 

zaznamenána klesající tendence, a to o 17 pracovníků (5 381). Čísla nadcházejících let se 

značně měnila. V roce 2008 bylo kvantifikováno 56 352 osob vykonávajících práci v oboru 

SBS, avšak v roce 2009 bylo možné zaznamenat poměrně strmý pokles o téměř 3 000 

pracovníků – 53 403. Sestupnou tendenci vykazoval i rok 2010, kdy se množství zaměstnanců 

SBS ponížilo na 52 703 osob. Obratem o 180 stupňů může být charakterizován rok 2011, kdy 

byl zveřejněn údaj o 56 711 osobách pracujících v oboru privátní bezpečnosti.   

Pro větší zpřehlednění je níže připojena tabulka s výše uvedenými daty. Souhrnem lze 

shledat, že vývoj počtu SBS od roku 1998 je charakterizován konstantním nárůstem počtu 

subjektů. Na druhou stranu tuto stoupající tendenci nekopírují počty osob pracujících 

v soukromém bezpečnostním sektoru. Na trend nekolerace vztahu počtu SBS a jejich 

zaměstnanců je nutné se důkladněji zaměřit. Tento vývojový směr lze generalizovat 

vysvětlením, že při navýšení počtu agentur, automaticky vzrostla konkurence, čímž 

společnostem ubylo kontraktů a v té souvislosti docházelo k propouštění zaměstnanců. Trh 

v oblasti bezpečnostního průmyslu v letech 2002 – 2007 lze charakterizovat velmi nízkou 

rigiditou, a tudíž značnou schopností přizpůsobit se aktuálním podmínkám trhu.  

V ČR je možné zaznamenat debaty o příčinách expanze SBS na území země. Mezi 

primární důvod patří snižování alokace financí jak do sektoru obraného, tak i policejního. 

Důsledkem snahy ušetřit veřejný rozpočet jsou na ochranu a zabezpečení najímány soukromé 

společnosti, které většinou vykonávají dané aktivity laciněji než policie či armáda.
86

 Ve své 

publikaci Privatizace bezpečnosti: České a zahraniční zkušenosti autor Oldřich Bureš provedl 

rozhovory s majiteli či poskytovateli soukromých bezpečnostních služeb, kteří poskytli 

následující vysvětlení pro růst trhu SBS. Příčinou je nulová legislativní regulace činnosti SBS, 

tedy nedostatečná činnost ze strany vládních orgánů, která by regulovala vznik, zánik, 

kompetence, apod. bezpečnostních agentur v zemi. Poskytovatelé dále hovořili o nízkých 

nákladech pro vstup na trh, účelové zakládání SBS za cílem zneužití vládních dotací, 
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existence četného množství SBS pouze pro jednu zakázku a v neposlední řadě uplatnění osob, 

které byly zaměstnány v bezpečnostních sborech v 90. letech.
87

 

 

Tabulka č. 1 znázorňující celkový počet SBS a pracovníků SBS v ČR
88

 

 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Celkový počet 
SBS 

3966 3482 4388 4918 5460 5731 

Počet pracovníků 
všech SBS 

? ? ? ? ? 44174 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

5968 6109 6291 6385 6419 6748 6748 7001 7201 

49445 51019 53229 52963 54490 56352 53403 52703 56711 

 

Přestože pro účely komparace jsou využita data zveřejněná ČSÚ, na kterou odkazuje  

i Oldřich Bureš, je nezbytné pohovořit o číslech publikovaných ve zprávách Unie SBS ČR, 

jelikož se odlišují od hodnot publikovaných ČSÚ, na což i samotná publikace upozorňuje. 

Údaje reportu se většinou pohybují v nižších číslech, samotný report hovoří o skupinách či 

jednotlivcích, kteří jsou zaregistrováni, nicméně nevyvíjí žádnou aktivní podnikatelskou 

činnost na trhu a tím se podílí na zkreslování skutečného stavu trhu.
89

 Převážná většina 

podnikajících v oblasti komerční bezpečnosti jsou osoby samostatně výdělečně činné 

(OSVČ). Ve skutečnosti se tedy jedná o fyzické osoby, neboli jednotlivce či menší rodinné 

SBS. Statistická data, která nabízí Unie SBS, jsou publikována ve své zprávě za rok 2008.
90

 

Report hovoří o faktu, že navzdory níže uvedeným číslům, ve skutečnosti provozuje aktivně 

činnost pouze 200 – 300 subjektů. Zpráva dále poukazuje na finanční krizi v roce 2008  

a indikuje ovlivnění trhu SBS v České republice. Co se týká číselných dat, tak v tomto roce 

bylo v ČR zaregistrováno 5 540 subjektů zajišťujících ostrahu majetku a osob a počet osob 

zaměstnaných v oboru činil 54 436, což představuje téměř dvojnásobný nárůst oproti 

předešlému roku. Vedle údajů pro daný rok statistika zahrnuje i údaje roku 2009, na kterých 
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je již možné mapovat dopad finanční krize. V roce 2009 počet SBS klesl na 50 743 a obdobný 

trend probíhal i u čísel zaměstnanců oboru. Počet osob zaměstnaných v oboru komerční 

bezpečnosti klesl na 41 725.
91

 Poslední dostupná data pochází z konce roku 2012, kdy v ČR, 

dle reportu, působilo 6 905 soukromých bezpečnostních společností zaměstnávající 52 827. 

Vedle množství SBS je nezbytné se zmínit o charakteru a působnosti SBS v ČR. Jak již 

bylo výše uvedeno, převažují OSVČ, tedy provozovatelé menších či středně velkých podniků. 

Naopak ze společností větších rozměrů, kterých je nejméně, se převážně jedná  

o zahraniční firmy. Za lídra na trhu je považována společnost Securitas ČR - pobočka jedné 

z největších nadnárodních soukromých bezpečnostních agentur ve světě. Dvojkou na trhu je 

britská celosvětová společnost G4S, která zaměstnává 2 500 osob. Třetí společnost na 

tuzemském trhu reprezentuje ryze česká společnost M2.C (dříve ABL) specializující se 

převážně na facility management a integrované bezpečnostní služby.
92

 Společnost se od svého 

vzniku v roce 1992 stačila etablovat na zahraniční trhy a v současnosti má své pobočky na 

Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku, Turecku, Polsku a Rusku.
93

 Z dalších větších SBS 

významného aktéra na trhu dále představuje společnost Special Service International (SSI) 

působící v ČR od roku 1990. Tato firma zaměstnává okolo 1200 zaměstnanců a roční obrat 

přesahuje 190 milionů.
94

 Obecně tedy reprezentují na poli bezpečnostního průmyslu velké 

aktéry zahraniční společnosti, pouze jedna česká společnost M2.C se dokázala etablovat po 

boku velkých zahraničních SBS. Jinak, jak již bylo řečeno, v ČR převažují bezpečnostní 

agentury spíše menších rozměrů.  

Mezi klienty SBS patří především provozovatelé obchodních center, hotelových 

komplexů, bankovních institucí a velkých nadnárodních korporací. Vedle těchto objektů se 

SBS začínají ve stále větší míře podílet na zajišťování bezpečnosti kritické infrastruktury, 

dopravních prostředků a hovoří se o využívání služeb SBS státní správou.
95

 O problematice 

angažovanosti subjektů státní správy v komerčním průmyslu bude řeč v následující kapitole 

výše mezd SBS. Nicméně prozatím nebyl v ČR nastolen trend ostrahy vládních budov 

soukromými bezpečnostními firmami, ačkoliv ve světě se již jedná o poměrně běžnou praxi. 

Co se týká privatizace v oblasti kritické infrastruktury, tak jmenovitě lze zmínit prostory 
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pražského metra, které hlídá společnost Securitas ČR, stejná společnost střeží i objekty  

a pořádek na českých železnicích. V minulých letech došlo k redukci policistů chránících 

bezpečnost a majetek Českých drah a od té doby se o tuto činnost stará soukromá agentura.
96

 

V obecném duchu lze konstatovat, že prozatím převažuje ostraha soukromých subjektů nad 

těmi vládními. Český přístup k využívání služeb SBS pro ochranu objektů státní správy je 

prozatím velmi opatrný, to je pravděpodobně zapříčiněno nedostatečným ošetřením činnosti 

SBS ze strany legislativy, o které bude řeč v dalších kapitolách.   

Vedle toho, že SBS nejvíce pracují pro klienty ze soukromé sféry, činnosti, které pro ně 

vykonávají, jsou převážně dozor, ochrana a ostatní bezpečnostní činnosti dle údajů ČSÚ. 

Mezi druhou oblast působnosti vykonávající SBS se řadí činnosti související s provozem 

bezpečnostních systémů, tedy dle úvodní typologie se jedná o technické služby. Poslední 

kategorii reprezentují činnosti soukromých detektivních služeb. Souhrnně se v ČR jedná 

nejčastěji o ostrahu a ochranu soukromých subjektů. 

 

3.2. Počty subjektů a zaměstnanců SBS v SR dle dat publikovaných 

v SR 

Na rozdíl od českého protějšku nebylo možné nalézt kontinuální statistické údaje  

o počtech bezpečnostních agentur. Vzhledem k nezveřejnění žádné oficiální statistiky 

nedisponuje tato část souslednými údaji, ale spíše ad hoc roky, které se podařilo z různých 

zdrojů vyhledat (viz tabulka č. 2). Nejstarší dohledaný údaj pochází z roku 1999, kdy bylo 

v sektoru bezpečnostních služeb oprávněno pracovat 17 162 zaměstnanců.
97

 Další údaj byl 

kvantifikován v roce 2000, kdy bylo identifikováno 1 606 společností, které získaly licenci 

pro podnikání v oboru komerční bezpečnosti, bohužel počet osob zaměstnaných v sektoru 

zveřejněn nebyl.
98

 Další souhrnné statistiky jsou vydávány až po vzniku zákona regulujícího 

činnost SBS v roce 2005. V návaznosti na tento zákon (viz níže) jsou od roku 2007 vydávány 

Ministerstvem vnútra Slovenskej republiky ve spolupráci s Úradem súkromných 

bezpečnostných služieb (USBS) výroční zprávy, které publikují údaje o činnosti, počtech SBS 

a počtech osob zaměstnaných v tomto oboru.  
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Správa o činnosti SBS z roku 2007 hovořila o 2 655 subjektech vlastnících licenci 

opravňující podnikat v bezpečnostním průmyslu.
99

 Co se týká osob zaměstnaných v tomto 

oboru, číslo dosahovalo 21 497 zaměstnanců SBS. Následující rok se vyznačoval navýšením 

počtu SBS na 2 873 a s tím i korelovalo navýšení pracovníků SBS na 23 112 osob.
100

 Rok 

2009 byl charakteristický značným nárůstem udělení licencí opravňující agentury vykonávat 

bezpečnostní služby, služby osobní ochrany a technické služby. Držitelů bylo identifikováno 

3 075, nicméně počet zaměstnaných osob v tomto oboru klesl o 362 osob, tedy na celkové 

číslo 22 750.
101

 Podobný trend navyšování počtu SBS bylo možné mapovat i v roce 2010, kdy 

celkový počet vystoupal na 3 112 udělených platných licencí. Na rozdíl od předešlého roku 

sektor osob pracujících v bezpečnostním průmyslu vykazoval navýšení na 23 051 

zaměstnanců, tedy o 301.
102

 Zpráva o činnosti SBS z roku 2011 hovořila o udělení 3 275 

licencí, což představovalo v porovnání s předešlým rokem opětovný nárůst, ačkoliv již ne 

tolik markantní jako v předcházejících letech. Opačný trend bylo možné pozorovat v počtech 

zaměstnanců, které klesly o 1 649 osob, což představuje nejvýraznější pokles od roku 2007.
103

 

V roce 2011 bylo v oboru SBS zaměstnáno 21 575 osob, přestože bezpečnostních agentur 

bylo nejvíce v historii Slovenského státu. Jednotlivé zprávy dále nabídly informaci o 

charakteru poskytovatelů komerčních bezpečnostních služeb. Ve všech letech převyšovalo 

množství vlastníků licencí právnickými osobami. Udělení a vlastnictví licence osobám 

samostatně výdělečně činným bylo minimálně o polovinu nižší než u právnických osob.  

Shrne-li se vývoj počtu SBS na Slovensku od 90. let, je zde patrný rozvoj trhu SBS. Od 

roku 1999 množství SBS narůstalo, přestože tento trend ne zcela kopíroval zvyšování počtu 

zaměstnanců SBS. I v tomto případě lze hovořit o vzrůstající konkurenci, která zapříčinila 

snížení zakázek v oboru a následné propouštění zaměstnanců. Co se týká důvodů pro 

konstantní přibývání SBS, tak především v 90. letech a na počátku tisíciletí působilo mnoho 

společností, které se specializovaly pouze na určitou oblast bezpečnostních služeb. Tedy 
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místo dnešních agentur, které se snaží pokrýt všechny oblasti působnosti, fungovalo mnoho 

společností s partikulárními službami. Vzhledem k tomu, že agentury nepokryly veškeré 

služby, vznikaly další, které by tuto mezeru mohly vyplnit. Postupem času se specializace 

SBS rozšiřovala, což se projevilo na snížení nárůstu počtu SBS. Rok 2011 představoval 

mezník, kdy se počet SBS poprvé snížil, což lze pokládat za důsledek globální finanční krize. 

Další příčinou navyšování počtu SBS je vysoká konkurence způsobená nízkými 

dumpingovými cenami, kterým agentury musí čelit. V minulosti k vzniku nových SBS 

výrazně přispěly finanční restrikce veřejných rozpočtů, které alokovaly ochranu určitých 

vládních budov na soukromé subjekty.
104

 Značnou roli dále hrálo lepší technické vybavení 

SBS než veřejných bezpečnostních sborů.
105

  

 

Tabulka č. 2 znázorňující celkový počet SBS a zaměstnanců SBS na Slovensku
106

 

 

  1999 2000 2005 2006 

Celkový počet 
SBS 

? 1 606 2 655 2 873 

Počet pracovníků 
všech SBS 

17 
162 

? 
21 

497 
23 

112 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

? ? 3 075 3 112 3 275 

? ? 
22 

750 
23 

051 
21 

575 

 

 

Zde je nezbytné zaměřit se na charakter a působnost SBS. Na Slovensku převažují 

právnické osoby podnikající v oblasti SBS. Jedná se především o společnosti do 100, 

maximálně 200 zaměstnanců, tedy střední či spíše menší agentury. Ze společností větších 

rozměrů je významná firma Securitas SK s.r.o., která působí na Slovensku již od roku 

1991.
107

 Společnost G4S reprezentuje také jednu z vedoucích společností v oblasti zajišťování 

a poskytování bezpečnostních služeb. Na Slovensku disponuje pěti pobočkami – v Bratislavě, 
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Žilině, Bánské Bystřici, Popradě a v Košicích.
108

 Velmi známou ryze slovenskou SBS je 

společnost BONUL, s.r.o, která začala působit jako jedna z prvních SBS na Slovensku  

a postupně svou působnost rozšířila do ČR, Rakouska a Německa.
109

 Další velmi známou 

agenturou na území Slovenska je Patrol&Guard s.r.o., která ačkoliv vznikla až v roce 2002, 

od té doby získala mnoho certifikátů, ocenění a spolupracuje s mnoha nadnárodními 

asociacemi SBS.
110

 

Klientela SBS na Slovensku je poměrně různorodá. Na území SR již po více než deset 

let využívají subjekty státní správy služeb bezpečnostních agentur. Na Slovensku byly 

vybrány vládní objekty, které jsou střeženy výhradně policií. Mezi orgány, o kterých rozhodla 

vláda, se řadí Úrad vlády, Prezidentský palác, Národná rada, Ústavný súd, Ministerstvo 

zahraničných vecí, Národný bezpečnostný úrad a rezidencie. MV SR je střeženo vlastními 

policejními sbory, o bezpečnost ministerstva obrany se starají vojáci, ministerstvo dopravy 

hlídá železničná polícia a ministerstvo spravodlivosti je zabezpečováno příslušníky Zboru 

väzenskej a justičnej stráže. Zbývající objekty se musí tedy spoléhat na soukromé 

zprostředkovatele bezpečnosti. Ministerstvo hospodárstva, financí, školství, kultury, 

zdravotnictva a ministerstvo práce a výstavby jsou střeženy SBS. Zajištění kvality tak 

významných subjektů probíhá ve spolupráci s Ústavem súkromných bezpečnostných služieb 

Policajného prezídia (USBS P PZ), které je vždy požádáno o stanovisko ke spolehlivosti 

firmy.
111

 Co se týká zabezpečování soukromých subjektů, většinou se jedná o nákupní centra, 

meetingy, kulturní a zábavní střediska, objekty velkých i menších korporací. Mezi významné 

klienty se řadí Slovenský plynárenský priemysel, Slovak Telecom.  

Dle jednotlivých zpráv USBS P PZ jsou nejčastěji vykonávanými aktivitami 

bezpečnostního průmyslu aktivity v oblasti tzv. technických služeb. Každým rokem je 

uděleno nejvíce licencí týkajících se této činnosti. Dle zprávy o činnosti SBS je tento stav 

způsobený vysokým počtem osob, které provádějí montážní činnosti. Z toho lze vyvozovat, že 

nejvíce aktivit poskytují slovenské SBS v oblasti provozování bezpečnostních systémů.
112
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3.3. Komparace počtu subjektů a zaměstnanců SBS v ČR a SR 

publikovaných v ČR a SR 

Co se týká komparace počtu subjektů podnikajících v bezpečnostním průmyslu v ČR  

a na Slovensku, situace se může na první pohled jevit velmi analogicky. Zaměří-li se práce na 

prvotní dostupná numerická data, tak Česká republika od roku 1998 zaznamenává konstantní 

nárůst množství SBS. Od roku 1998 do současnosti počet agentur vzrostl o více než 100 %, 

tedy téměř o 4 000. Zaměří-li se práce na slovenský protějšek, tak zde je obdobně možné 

monitorovat přibývání poskytovatelů bezpečnosti v jednotlivých letech. V roce 2000, kdy 

byly dostupné první údaje o počtech SBS, získalo registraci 1 606 společností a o 11 let 

později počet vystoupal na 3 275 subjektů. I v tomto případě může být zkonstatováno, že za 

tento časový interval se množství společností působících na Slovensku navýšilo o více jak 100 

%. Zde lze shledat, že obě země během více jak desetileté dekády zaznamenaly výrazný 

rozvoj bezpečnostního průmyslu na svém území, neboť se počty subjektů navýšily více jak 

dvakrát.  

Aby bylo porovnání co nejpřesnější, nelze se spokojit s pouhým zjištěním, které bylo 

výše uvedeno. Za účelem konzistentní komparace je nezbytné porovnávat data za identický 

časový úsek. S ohledem na skutečnost, že ČR disponuje širším přehledem statistických údajů, 

bude následující východisko dat, obdobně jako u Slovenska, představovat až rok 2000. Tento 

rok na území ČR poskytovalo bezpečnostní služby 4 918 společností, a pokud se toto číslo 

vztáhne k roku 2011 (poslední nalezený údaj za celý rok jak v ČR, tak na Slovensku), tak 

počet 7 201 zprostředkovatelů soukromých bezpečnostních služeb nepředstavuje dvojnásobný 

nárůst jako u sousední země. Přestože se dynamika vývoje SBS v ČR může zdát vyšší 

vzhledem ke značně převyšujícímu množství oproti Slovensku, skutečnost je jiná. Na 

Slovensku se za 11 let počet poskytovatelů privátní bezpečnosti navýšil  2,03x a v ČR se 

jednalo o navýšení 1,46x. Na základě tohoto zjištění je evidentní, že za více jak deset let do 

současnosti větší boom v bezpečnostním průmyslu zaznamenalo Slovensko. 

V porovnání množství osob zaměstnaných v privátní bezpečnostní sféře je u obou 

případů situace na první pohled obdobná. Podobnost může být shledána v nerovnoměrném 

vývoji, který je charakterizován výkyvy. Ani u jedné země se nedá hovořit o tom, že by spolu 

s navyšováním SBS rostly taktéž počty zaměstnanců. Velmi obecný závěr lze vytvořit opět na 

základě porovnání čísel z totožných let. Pro potřeby této komparace poslouží až rok 2007, 

neboť pro tento rok práce disponuje statistikami pro obě země, a dále rok 2011. V roce 2007 

v České republice pracovalo v oblasti komerční bezpečnosti 54 490 osob a v roce 2011 tuto 



 

 

41 

 

činnost vykonávalo 56 711 pracovníků. Za čtyři roky počet vzrostl o více jak 2 000 osob. 

V případě Slovenské republiky v roce 2007 bylo zaměstnáno v SBS 21 497 osob a o 4 roky 

později se množství příliš nezměnilo, neboť vykazovalo 21 575 osob. Zde je evidentní, že 

dynamika pracovního trhu v ČR byla výraznější, neboť nárůst na Slovensku, na rozdíl od ČR, 

se pohyboval pouze v řádech desítek zaměstnanců.  

Aby bylo tvrzení o výraznější dynamice v ČR potvrzeno, je nezbytné umístit do poměru 

zaměstnance SBS s počty obyvatel v zemi. Nelze se totiž spokojit s argumentací, že v ČR je 

více zaměstnanců SBS, jejichž počet za 4 roky dosáhl vyššího počtu než na Slovensku. 

Zásadní informací vypovídající mnoho o stavu a dynamice SBS v zemi je výpočet jednoho 

pracovníka na množství obyvatel ve státě. Pro lepší orientaci slouží následující dvě tabulky 

obsahující počet obyvatel v ČR a na Slovensku v letech 2007 - 2011 a dále vypočtený poměr 

obyvatel na jednoho zaměstnance SBS. 

 

Tabulka č. 3 znázorňující počet obyvatel a pracovníků SBS v ČR
113

 

 

Česká republika     

Rok 

Počet obyvatel 
Počet 

pracovníků 
SBS 

Počet 
obyvatel/zaměstn. 

SBS 

2007 10 381 130 54 490 190,51 

2008 10 467 542 56 352 185,75 

2009 10 506 813 53 403 196,75 

2010 10 486 731 52 703 198,98 

2011 10 505 445 56 711 185,25 
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Tabulka č. 4 znázorňující počet obyvatel a pracovníků SBS na Slovensku
114

  

 

Slovensko115     

Rok 

Počet obyvatel 
Počet 

pracovníků SBS 

Počet 
obyvatel/zaměstn. 

SBS 

2007 5 400 000 21 497 251,1978 

2008 5 412 254 23 112 234,1751 

2009 5 424 925 22 750 238,4582 

2010 5 435 273 23 051 235,7934 

2011 5 404 322 21 575 250,49 

 

 

Z výše uvedených čísel v tabulkách vyplývá, že v ČR ve všech letech připadalo na 

jednoho zaměstnance méně obyvatel než na Slovensku. Nyní je možné již jasně deklarovat, že 

na území ČR je v oboru SBS zaměstnáno více pracovníků, než je tomu u sousední země. 

V ČR připadá průměrně na jednoho pracovníka SBS 190 obyvatel, naopak na Slovensku číslo 

koliduje mezi 240 – 250 obyvateli. Tento rozdíl je důkazem toho, že dynamika pracovního 

trhu v oboru soukromých bezpečnostních služeb v ČR přesahuje dynamiku na Slovensku 

nejen ve výrazném příbytku, ale také v množství pracovníků na počet obyvatel v zemi.  

Závěr této kapitoly je poměrně zajímavý, neboť statistická data ukázala, že počty SBS 

v obou zemích stále narůstají, avšak komparativně více SBS za posledních let přibylo na 

území Slovenska. Na druhé straně porovnání statistických čísel zaměstnanců bezpečnostních 

agentur odhalilo skutečnost, že v ČR je v tomto sektoru zaměstnáno více osob, neboť na 

jednoho zaměstnance SBS připadá nižší počet obyvatel. Z těchto zjištění může být autorkou 

odvozeno, že v ČR působí větší množství firem, které zaměstnávají vyšší počet zaměstnanců. 

Naopak slovenský trh bezpečnostních agentur pravděpodobně  zažil rozmach co do počtu 

vzniku nových subjektů, nicméně se patrně jednalo o společnosti menšího rázu zaměstnávající 

nižší počet pracovníků. Vývoj SBS v obou zemích je značně dynamický, nicméně každá země 

se ubírá samostatným směrem -  trh SBS v ČR narůstá extenzivně (co do počtu zaměstnanců)  

a SBS na Slovensku rostou početně (co do počtu SBS). Důvod této diference může být 

zapříčiněn skutečností, že slovenský trh SBS nebyl na rozdíl od svého českého protějšku tolik 

zasažen světovou finanční krizí, neboť počty SBS i navzdory krizi stoupaly, v ČR byl 
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zaznamenán úbytek, což představuje jedno z východisek současné situace. Český trh je tedy 

více ovlivněn stavem ekonomiky, než je tomu na Slovensku. Zásadním zjištěním pro potřeby 

komparace je faktická existence pouhých okolo 300 společností v ČR, které skutečně vyvíjejí 

aktivitu, na Slovensku je činnost SBS monitorována ze strany vládních těles. (viz kapitola 

legislativního rámce). Další poznatek reprezentuje rozdíl v charakteru držitelů licence pro 

provozování bezpečnostní činnosti. V ČR se jedná o OSVČ, které primárně provozují 

soukromé bezpečností činnosti a na Slovensku reprezentují naopak držitele licence převážně 

právnické osoby. Tím lze vysvětlit navyšování množství osob pracujících v SBS v ČR. Na 

Slovensku tedy působí více společností, což je historicky ovlivněno nedostatečným pokrytím 

služeb, které implikovalo vznik dalších menších agentur s méně zaměstnanci, které by mezery 

vyplnily.  

Porovná-li se současný stav a charakter SBS, lze poukázat na jistou analogii. Jak v ČR, 

tak na Slovensku se mezi největší firmy řadí nadnárodní subjekty, shodně jsou to společnosti 

Securitas a G4S, které působí na území obou států mnoho let. Konkrétně společnost Securitas 

byla založena v  ČSFR a jejím rozpadem poté expandovala na oba trhy. V ČR i na Slovensku 

převažují spíše firmy menší či střední velikosti s počtem okolo 100 zaměstnanců, nicméně 

v ČR se jedná o OSVČ a na Slovensku disponují statutem právnické osoby. Důsledek toho, že 

v obou zemích představují lídry velké společnosti, je pravděpodobně neschopnost malých 

firem konkurovat těm globálním, jejichž kapitál a investice nejsou tolik omezené. Menší 

lokální společnosti nedisponují žádným zahraničním kapitálem a to se projevuje na 

vybavenosti materiálů, využití technologií, know-how, apod. Nicméně i přes tuto nevýhodu 

působí v obou zemích velké množství středně velkých společností s dlouholetou historií, které 

stále vykonávají bezpečnostní činnost. 

Co se týká samotné klientely, tak zde panuje značný rozdíl, neboť spolupráce a využití 

soukromého sektoru veřejným sektorem je na Slovensku dlouholetou praxí. Není ničím 

neobvyklým, že jednotlivé vládní objekty jsou střeženy právě SBS. Naopak v ČR se s touto 

zkušeností setkat nelze. Vysvětlit tuto ambivalenci může neexistence zákona o SBS v ČR, kde 

důsledkem toho chybí jasně vymezená pravidla činnosti a jednání SBS. Z tohoto důvodu je 

zřejmé, že důvěra v aktivity SBS je v ČR nižší, než je tomu na Slovensku, kde zákon již 

několik let existuje. V oblasti zajišťování bezpečnosti soukromých subjektů je stav obdobný, 

neboť služeb SBS tradičně využívají zprostředkovatelé a provozovatelé crowded places, apod.  

Při porovnání činností, které jsou nejčastěji vykonávány SBS, je stav odlišný. V ČR 

SBS nejvíce vykonávají aktivity typu dozoru a ochrany a naopak na Slovensku se jedná  

o oblast technických služeb, tedy montáží bezpečnostních zařízení. Tato diference může být 
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vysvětlena vyšším počtem pracovníků SBS v ČR, které tradičně více spoléhají na lidský 

faktor. Naopak na Slovensku je počet zaměstnanců SBS nižší, což může být důsledkem 

substitucí lidského faktoru technickými zařízeními, které vykonávají strážné  

a hlídací služby namísto osob. Toto tvrzení není oficiálně potvrzeno, nicméně je to eventuální 

vysvětlení odlišnosti typových činností, přestože v obou zemích převažují společnosti stejné 

velikosti a charakteru. 

  

3.4. Počet policejních příslušníků v korelaci se zaměstnanci SBS 

v ČR  

Poměrně zajímavým výstupem je korelace mezi množstvím osob zaměstnaných v SBS a 

příslušníky Policie ČR (PČR). Pro účely této komparace byla zvolena Mezinárodní 

komparativní studie o policejních sborech, jak je uvedeno výše.
116

 Ta zveřejnila data k rokům 

2009 – 2011. Ačkoliv se data mohou zdát velmi vysoká v porovnání s údaji, které se objevují 

v denním tisku, analýza i přesto vychází z této studie, neboť tak je zaručena největší 

konzistence dat se zahraničním protějškem. V roce 2009 působilo na území ČR 47 369 

policistů v komparaci s 53 403 zaměstnanci SBS, což představovalo značný přesah o více než 

6 000 osob. V následujícím roce 2010 stát zaměstnával 43 851 policistů, což znamenalo 

podstatný úbytek oproti předešlému roku. V soukromém sektoru bylo možné taktéž 

monitorovat snižující se tendenci počtu osob, nicméně se nejednalo o tak markantní snižování 

stavů. Počet zaměstnanců SBS počtem 52 703 i nadále převyšoval množství policistů, a to o 

téměř 10 000. Statistické údaje k roku 2011 odhalily ustálení se na 43 859 policejních 

příslušnících, naopak osob pracujících v soukromém sektoru bylo zaměstnáno více než 

v předešlém roce – 56 711. Tím se rozdíl navýšil o 12 852 osob.  

Lze tedy konstatovat, že soukromý sektor svými zaměstnanci výrazně převyšuje četnost 

policejních příslušníků. Rozdíl o více než 12 000 osob představuje propastný rozdíl, který 

indikuje, že poptávka po službách soukromých bezpečnostních agentur stoupá, čímž 

inherentně narůstá množství osob vykonávajících tyto služby. Otázkou zůstává, do jaké míry 

souvisí trend snižování počtů policistů s navyšováním zaměstnanců SBS a zda situace ve 

veřejném sektoru implikuje stav v soukromém odvětví, či tomu je tak naopak.  
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Graf č. 1 znázorňující počty policistů vůči osobám zaměstnaným v SBS v ČR
117

 

 

 

 

3.5. Počet policejních příslušníků v korelaci se zaměstnanci SBS na 

Slovensku 

Studie identifikovala 19 518 osob zaměstnaných v policejních službách v roce 2009, 

což představuje nižší počet v komparaci s osobami pracujícími v soukromém sektoru 

bezpečnosti o 3 232 osob.
118

 V roce 2010 bylo množství policejních příslušníků navýšeno na 

20 315, což představovalo obdobný rozdíl vůči 23 051 zaměstnancům SBS. Lze konstatovat, 

že v roce 2010 byla korelace osob zaměstnaných v soukromém sektoru vs. ve veřejném 

sektoru totožná jako v roce 2009. Následující rok 2011 pracovalo v policejních službách opět 

více zaměstnanců než v předešlém roce. Číslo se ustálilo na 21 407 policistech a vzhledem 

k markantnímu snížení pracujících v bezpečnostních agenturách (21 575), množství policistů 

bylo komparativně nižší, nicméně rozdíl se radikálně snížil, a to o 168 osob.
119

 S ohledem na 

nejnovější statistické údaje (rok 2011) lze konstatovat, že počet policistů na Slovensku 

nepřevyšuje množství osob vykonávajících privátní aktivity na poli bezpečnosti. Zde vyvstává 

otázka, co je příčinou tohoto stavu. Z předešlé podkapitoly lze opět pracovat s tvrzením, že 

v minulosti narůstaly počty specializovaných SBS s méně zaměstnanci a jistou roli zde mohla 

hrát i finanční krize, která se mohla odrážet ve snížení stavu osob zaměstnaných v SBS. 

Vzrůstající počet policistů byl důsledkem rozhodnutí slovenského ministra vnitra Kaliňáka, 
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který v roce 2009 zvýšil počet policistů o 10% a i v dalších letech byl zastáncem dalšího 

navyšování. V této souvislosti se na Slovensku vedou diskuze, zda je nezbytné disponovat 

tolika policisty.
120

 Tato skutečnost není předmětem diplomové práce, nicméně fakt, že se 

počty v minulosti navyšovaly, ač to bylo nezbytné či nikoliv, způsobil přiblížení počtu 

policistů a pracovníků SBS. 

 

Graf č. 2 znázorňující počty policistů vůči osobám zaměstnaným v SBS na Slovensku
121

 

 

 

 

3.6. Komparace počtu policejních příslušníků v korelaci se 

zaměstnanci SBS v ČR a SR  

  V této kapitole se situace v ČR a na Slovensku jeví velmi symetricky vzhledem 

k faktu, že v obou zemích stavy bezpečnostních pracovníků převyšují množství policejních 

příslušníků. Česká republika se již od roku 2009 ubírá trendem snižování stavu policistů,  

a pokud byl počet v minulosti navýšen, jednalo se pouze o jednotlivce. Naopak sektor 

soukromých poskytovatelů bezpečnosti se odebírá tendencí navyšování množství osob 

pracujících v tomto odvětví. Do současnosti se rok od roku čísla markantně navyšovala, což 

zapříčinilo vzrůstající propast mezi množstvím policejních příslušníků a pracovníků SBS.  

Co se týká slovenského protějšku, tak na rozdíl od ČR počet policistů narůstal. 

Navyšování sice nebyla tolik markantní, nicméně ke stagnaci nikdy nedošlo. Naopak stav na 
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poli soukromého bezpečnostního průmyslu nevykazoval pouze nabývající hodnoty. 

K zásadnímu zlomu došlo v roce 2011, kdy množství zaměstnanců SBS výrazným způsobem 

ubylo a tím se téměř vyrovnalo množství osob zaměstnaných v obou sektorech. Početný 

rozdíl činil pouze 168 osob. Slovo pouze je záměrně zvoleno z toho důvodu, že v porovnání 

s rozdílem 6 000 osob v ČR lze skutečně hovořit o zanedbatelném rozdílu. Vzhledem k této 

výrazné odlišnosti lze mluvit o zdánlivé symetrii. Tato propastná diference v číslech 

poukazuje na skutečnost, že se v ČR sektor bezpečnostních služeb etabloval natolik, že jejich 

obliba vzrůstá. Jak již bylo zmíněno, je velmi těžké odvodit, zda snižování policejních stavů 

má za následek zvyšování zaměstnanců SBS, či naopak, nicméně o jisté provázanosti není 

pochyby - odvozeno na základě korelujících údajů (snižování – navyšování x navyšování – 

snižování).  

Naopak v případě Slovenska se o viditelné provázanosti hovořit nedá, jelikož změny ve 

stavech SBS neimplikovaly změny v policejních sborech. Z toho lze usuzovat, že se trh SBS 

na Slovensku prozatím neustálil natolik, aby mohl ovlivňovat regulaci počtu zaměstnanců 

orgánů veřejné moci, či aby tomu bylo naopak. Na Slovensku tedy fenomén privatizace 

bezpečnosti nedošel do takové fáze, že by občané v soukromých objektech a místech 

s vysokou koncentrací obyvatel potkávali výrazně více pracovníků SBS než jejich státních 

protějšku, což je v ČR, vzhledem k znatelnému rozdílu, poměrně rutinní záležitost. 

Privatizace bezpečnosti v ČR a role nestátních aktérů zajišťujících bezpečnost akceleruje 

vyšším tempem, než tomu tak je Slovensku. 

   

3.7. Počty subjektů a zaměstnanců SBS v ČR dle reportu CoESS 

Vedle tuzemských statistických údajů je relevantní podívat se na zdroje ze zahraničí. 

Pro tento účel slouží, jak již bylo zmíněno, reporty CoESS. Doposud byly publikovány tři 

zprávy z let 2004, 2008 a 2011, tudíž nejnovější data pochází z roku 2010. Co, je na úvod 

nutné uvést, je odlišnost statistických čísel publikovaných v reportu CoESS a ČSÚ, z čehož 

vyplývá, že CoESS pravděpodobně nespolupracoval s jednotlivými subjekty států 

zabývajících se vytvářením statistik. Je možné, že se obrátil na jednotlivá sdružení a asociace 

SBS, které poskytly dostupné údaje. Ze statistických údajů zprávy jsou vybrána data týkající 

se počtů SBS a zaměstnanců SBS. 

V roce 2004 bylo zprávou identifikováno 2 210 společností a 30 030 zaměstnanců 

v komparaci se 47 400 policisty. Celkový roční obrat v ČR se pohyboval okolo 198 000 000 

€. Poměrně zajímavým údajem, který byl kvantifikován pouze v tomto reportu, bylo množství 
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společností rozdělených dle počtu zaměstnanců. Zpráva poukázala na fakt, že nejvíce bylo 

možné mapovat společností, které zaměstnávaly 5 – 19 osob (jedná se o ony OSVČ)  

a nejméně naopak těch, které zaměstnávaly nad 500 zaměstnanců.
122

 Report z roku 2008 

hodnotil data k roku 2007, která se vyznačovala rostoucí tendencí, neboť v daném roce 

působilo 5 629 společností na českém trhu, které zaměstnávaly 51 542 osob. V témže roce 

počet pracovníků SBS převýšil množství policejních příslušníků o 5 542 osob.
123

 Bohužel 

report již nenabízel data týkající se velikostí společností. Nejnovější statistika k roku 2011 se 

příliš nelišila od té předchozí. V tomto byl roce celkový počet společností vyčíslen na 5 629, 

to je totožné s rokem 2007 obdobně jako počet zaměstnanců SBS – 51 542. Ve zprávě nebyl 

publikován přesný počet policejních pracovníků, ale byl zde uveden poměr zaměstnanců 

v privátní sféře versus ve sféře veřejné – ten představoval jednoho pracovníka SBS na 203 

obyvatel vs. jednoho policisty na 238 obyvatel, z čehož vyplývá, že počet osob zaměstnaných 

ve službách komerční bezpečnosti taktéž přesahoval množství policistů v zemi
124

  

 

3.8. Počty subjektů a zaměstnanců SBS v SR dle reportu CoESS 

Zaměří-li se práce opět na data publikovaná CoESS, report z roku 2004 identifikoval 

20 839 zaměstnanců SBS proti 21 500 osobám vykonávajícím zaměstnání policisty. Celkový 

počet agentur byl vyčíslen na 1 730.
125

 Co se týká reportu z roku 2008, a zároveň je velmi 

těžko pochopitelné, je nezveřejnění údajů o Slovensku, přestože report analyzuje všechny 

evropské státy, včetně států Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Makedonie, Srbka a Turecka. 

Absence zpracování údajů o Slovensku znemožňuje komparaci k roku 2008. Report z roku 

2011 již údaje o Slovensku nabízí. Report, jak již bylo zmíněno, nabízí údaje k roku 2008, 

kdy bylo zaměstnáno v SBS 17 200 osob, což je znatelně odlišný výsledek od zpráv o činnosti 

SBS. Report dále uvádí poměrné množství jednoho příslušníka SBS a policisty ve státě. Na 

Slovensku byl identifikován jeden zaměstnanec SBS na 314 obyvatel a jeden policista na 251 
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obyvatel. To hovoří o faktu, že report identifikoval více policejních příslušníků než 

příslušníků SBS.
126

  

 

3.9. Komparace počtů subjektů a zaměstnanců SBS v ČR a SR dle 

reportu CoESS 

Komparace dat publikovaných v mezinárodní studii CoESS nabízí následující výstupy. 

V roce 2004 report kvantifikoval na území ČR 2 210 SBS zaměstnávajících 30 030 osob. 

Čísla identifikovala 47 400 pracujících v policejních sborech, čímž přesáhla o více než 17 000 

osob zaměstnaných v sektoru privátních bezpečnostních služeb. V témže roce působilo na 

Slovensku 1 730 bezpečnostních agentur, ve kterých pracovalo 20 839 pracovníků. Počet 

policistů, obdobně jako v ČR, převyšoval zaměstnance SBS, nicméně s celkovým počtem 

21 500 osob se jednalo o zanedbatelný rozdíl, který činil méně než 1 000 osob. To 

představuje, v relaci k českému protějšku, výrazný rozdíl. Data z reportu 2008 nemohou být 

bohužel komparována vzhledem k absenci slovenských údajů. Report z roku 2011 již 

konzistentní údaje o obou zemích nabízí, nicméně se nevztahují k totožným rokům. Z tohoto 

hlediska budou tato data považována za poslední aktuální údaje, které report zpracoval a která 

jako nejaktuálnější čísla zahraniční studie, budou dána do vzájemné relace.  

Report z roku 2011 publikoval data stavu SBS v ČR k roku 2010. V dané době na 

území ČR působilo 5 629 společností s 51 542 zaměstnanci. Počet policistů v poměru k SBS 

byl identifikován tak, že v SBS působilo více soukromých osob než osob v policejním 

služebním poměru. Přestože rozdíl nebyl nijak markantní – 1 : 1,14, zásadní skutečností je, že 

zahraniční zpráva reportovala přesah soukromého sektoru bezpečnosti nad veřejným. U 

sousedního protějšku report monitoroval údaje z roku 2008, kde nezveřejnil celkový počet 

SBS v daném roce, nicméně publikoval celkový počet osob pracujících v SBS – 17 200. 

Report dále odhalil, že v roce 2008 na území SR působilo více policistů než pracovníků SBS a 

to v poměru 1 : 1,25.  

Výše uvedené statistické údaje kopírují trend, který byl identifikován v předchozí 

kapitole, tedy narůstající počet SBS v ČR, bohužel pro potřeby komparace studie SR 

nedisponovala dostatečným množstvím údajů. Report taktéž odhalil kolísající počet 

zaměstnanců v SBS a především zaznamenal změnu, kterou prošel sektor soukromé 

bezpečnosti v ČR. Jednalo se postupné navyšování zaměstnanců SBS, které již v roce 2010 
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převýšilo počty policejních příslušníků. Přestože na Slovensku byl trend odlišný  

a identifikoval více policistů než pracovníků SBS, nesmí být opomenuto, že se vztahoval 

k roku 2008 a vzájemná relace byla poměrně zanedbatelná, což indikuje, že v roce 2010 mohl 

již být trend odlišný, jak to ostatně ukazovaly statistiky z domácího prostředí.  

Tato podkapitola je shrnuta konstatováním, že přestože se čísla zahraničního reportu 

odlišují od těch, které nabízí statistiky jednotlivých států, finální výsledek je komparativně 

symetrický. Obě země zaznamenaly dynamický vývoj v počtech zaměstnanců SBS a policistů 

a v obou případech se trend ubíral tendencí eliminace rozdílu soukromého a veřejného sektoru 

a postupného navyšování pracovníků SBS, kteří na jedné straně téměř dorovnali množství 

policistů v zemi, nebo aspoň dosáhli téměř totožného množství. Report dále potvrdil tezi o 

větší dynamice soukromého sektoru bezpečnosti v ČR. 

 

3.10. Vývoj mezd sektoru SBS v ČR 

Tabulka č. 5 znázorňující vývoj mezd v sektoru SBS vůči průměrné mzdě v ČR
127

 

 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Průměrná 
mzda v SBS 

7669 8228 9759 10304 10472 ? 

Průměrná 
mzda v ČR 

13219 14378 15524 18697 19819 20841 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

10900 ? ? 11987 11339 11408 14677 

21952 23435 25381 25752 25803 26067 27170 
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V ČR se vedou debaty o stavu průměrné mzdy v oboru SBS.
128

 Ten je charakterizován 

podprůměrnou výší. Tabulka č. 5 vyjadřuje výši průměrné mzdy v oboru komerčních 

bezpečnostních služeb a dále průměrný plat v ČR za jednotlivé roky. Přestože v některých 

letech chybí údaje o stavu platů v oboru, je zřejmé, že výše mezd od roku 2000 stoupala, 

přestože nelze hovořit o výrazném navýšení. Za 12 let mzdy v bezpečnostních službách 

vzrostly o 7 000 Kč, což představuje dvojnásobný nárůst. Co se týká celkového vývoje mezd, 

za 12 let se platy občanům ČR navýšily téměř o 13 000 Kč, i zde se taktéž jedná  

o téměř dvojnásobný nárůst. Je tedy patrné, že mzdy bezpečnostních pracovníků kopírovaly 

celorepublikový trend mezd. Nicméně s ohledem na čísla je evidentní, že se průměrný příjem 

pracovníka zaměstnaného v soukromé bezpečnostní agentuře nachází výrazně pod průměrem 

českého standardu. Přestože je průměrný plat pracovníka SBS stále vzdálen minimální mzdě 

v ČR – 8 500 Kč, průměrný plat pořád představuje poloviční výši průměrného platu v ČR. 

Aby mohla být komparace konzistentní, s ohledem na data slovenského protějšku, jsou 

předmětem komparace roky 2009 – 2012. V těchto letech průměrná výplata trvale nerostla, 

avšak v roce 2012 se navýšila nejvíce za čtyři roky – vzrostla o 2 690 Kč. Průměrná celková 

mzda v ČR se v těchto letech navýšila o 1 418 Kč. V tomto období dynamika mezd SBS 

předčila obecný trend navyšování průměrné mzdy v ČR. Obdobně, jak bylo vyjádřeno 

v předchozím odstavci, i v těchto letech, vyjma roku 2012, běžný příjem zaměstnance SBS 

byl poloviční v relaci s celorepublikovým průměrným příjmem.  

V úvodu podkapitoly se hovoří o debatách týkajících se nízké mzdy pracovníků SBS, 

což je dlouhodobě kritizováno členy nejrůznějších asociací sdružujících SBS. Důsledkem 

nízkých platů je vysoká konkurence, která tlačí na ceny služeb. Je logické, že za nízké až 

dumpingové ceny služeb, nemůže zaměstnanec obdržet značný honorář, většinou tyto případy 

pokryjí sotva minimální platy zaměstnanců. Sektor SBS tedy za minimální mzdu nemůže 

zaměstnávat mladé středoškolsky či vysokoškolsky vzdělané lidi, což se projevuje na kvalitě 

práce. Zároveň jistá atraktivita oboru klesá, neboť zájem o nabízené pozice je s ohledem na 

finanční honoraci minimální. Tím dochází ke skutečnosti, že agentury přijímají kohokoliv, 

kdo je ochoten pracovat za téměř minimální mzdu. Problémem v ČR je, že se na těchto 

levných zakázkách podílí stát (státní správa a jí podřízené složky)
129

, který si SBS nabízející 
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 Především jednotlivé zprávy publikované Unii soukromých bezpečnostních služeb poukazují na nízkou výši 

minimální mzdy. 
129

 Zpráva o stavu trhu SBS v ČR poukázala na podfinancované zakázky. Jednou takovou představuje ostraha 

objektů České národní banky, která vyhlásila výběrové řízení s cenou 81 Kč za hod bez DPH, přičemž od roku 

2006 činil minimální základ okolo 91 Kč. Vedle tohoto příkladu zpráva poukazuje na podobné skutečnosti na 

Vysočině, v Městské části Praha 2 a například v Městském úřadě Neratovice. 
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levné služby najímá.
130

 Vzhledem k absenci právní regulace (viz kapitola legislativního 

rámce) bývá pro veřejné zakázky jediným rozhodujícím motivem cena. Tyto skutečnosti 

přispívají ke snižování kvalit služeb, neboť vedle kvalitního personálu dále brání i zavádění 

nových technologií. Jednotlivé asociace SBS tuto strategii ze strany státu nazývají erozí trhu 

SBS či tunelováním a přispíváním k morální devastaci, která se odráží na mzdách a životech 

zaměstnanců SBS.
131

 

Častým nešvarem je dále zaměstnávání zdravotně postižených osob, ačkoliv pro výkon 

práce bezpečnostního pracovníka lze očekávat značné nároky na zdravotní způsobilost. To 

představuje další negativní skutečnost, která ovlivňuje kvalitu služeb. Tato fakta jsou příčinou 

toho, že se mezi poskytovateli SBS či zástupci asociací vede dlouhá debata o vyřešení tohoto 

problému a tím zlepšení obrazu o SBS v ČR. USBS  ve svých zprávách navrhuje větší 

zapojení státních orgánů a následné vytvoření regulace, která by zamezila nekalé konkurenci  

a poskytování služeb za nekorektní ceny.
132

 

 

3.11. Vývoj mezd sektoru SBS na Slovensku 

 

Tabulka č. 6 znázorňující vývoj mezd v sektoru SBS vůči průměrné mzdě na 

Slovensku
133
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 Podezřele levné služby. In: E15.cz [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://euro.e15.cz/profit/podezrele-

levne-sluzby-885691. 
131

 UNIE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva o stavu trhu 

soukromých bezpečnostních služeb v České republice za rok 2003 s přihlédnutím k aktuálním údajům roku 2006 

a k aktuálnímu vývoji ekonomického prostředí, s. 2 - 3. 
132

 UNIE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva o stavu trhu 

soukromých bezpečnostních služeb v České republice za rok 2003 s přihlédnutím k aktuálním údajům roku 2004 

a k aktuálnímu vývoji ekonomického prostředí, s. 2 - 4. 
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Rok 2009 2010 2011 2012 
Průměrná 
mzda v SBS 
uvedená v 
Euro 

526,54 506 505 502 

Průměrná 
mzda v SBS v 
korunách 

13 
453,10 

12928,3 12902,75 12826,1 

Průměrná 
mzda na 
Slovensku 
uvedená v 
Euro 

744,5 769 786 805 

Průměrná 
mzda na 
Slovensku v 
korunách 

19021,98 19647,95 20082,3 20567,75 

 

Pro účely charakteristiky mezd zaměstnanců v SBS bylo možné dohledat pouze data 

v rozmezí let 2009 – 2012. Průměrný plat pracujícího osciloval v rozmezí 500 eur za měsíc, 

avšak se v jednotlivých letech nevyvíjel tendencí navyšování. Např. značný pokles oproti 

roku 2009 panoval v roce 2012, kdy mzda byla nejnižší za poslední čtyři roky a relace 

představovala – 24,54 eur. Naprosto diametrální trend v minulých letech převládal v celkové 

průměrné výši příjmů zaměstnanců na Slovensku. Zde od roku 2009 mzda konstantně 

stoupala a od roku 2009 se navýšila o 61 eur.  

Porovná-li se průměrný plat pracující osoby v SBS vůči průměrné výši na Slovensku, 

mzda se pohybuje pod celorepublikovým průměrem. Vzhledem ke koexistenci dvou 

protichůdných trendů – navyšování průměrné mzdy a snižování platů zaměstnanců SBS, se 

rozdíl za předchozí čtyři roky výrazně navýšil. V roce 2009 představoval rozdíl průměrné 

mzdy a průměrné mzdy v SBS 218 eur, ale v roce 2012 se již jednalo o 305 eur. Navzdory 

nízké mzdě, která se ve všech letech pohybovala pod celorepublikovým průměrem, nikdy 

nedosáhla minimální mzdy – 337,70 eur. 

Na Slovensku se o výši platů personálu SBS v menší míře hovoří především 

v souvislosti se zaměstnanci ostrahy. Nízké platy, které jsou způsobené vysokou konkurencí, 

                                                                                                                                                         
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Priemerna mesacna mzda zamestnanca hospodarstva SR 

v roku 2010. Bratislava: Sekcia sociálnej štatistiky a demografie, 2011. Dostupné z: 

http://portal.statistics.sk/files/mzda2010.pdf 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Priemerna mesacna mzda zamestnanca hospodarstva SR 

v roku 2011. Bratislava: Sekcia sociálnej štatistiky a demografie, 2012. Dostupné z: 

http://portal.statistics.sk/files/Odbory/odb_410/mzda2011.pdf 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Priemerna mesacna mzda zamestnanca hospodarstva SR 

v roku 2012. Bratislava: Sekcia sociálnej štatistiky a demografie, 2013. Dostupné z: 

http://portal.statistics.sk/files/Odbory/odb_410/Informacny_servis/mzda_2012.pdf 
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http://portal.statistics.sk/files/Odbory/odb_410/Informacny_servis/mzda_2012.pdf
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představují důvod, proč je o toto zaměstnání minimální zájem. Toto povolání zpravidla 

vykonávají studenti jako formu brigády. Často se jedná pouze o dočasné místo, než daná 

osoba nalezne lépe honorovanou pozici, či se jedná o místo z nutnosti. Důsledkem toho je 

nedostatečná odborná vzdělanost zaměstnance, nezájem o danou práci, což je konsekvencí 

nedostatečné finanční motivace.
134

 I slovenský trh SBS bojuje s nízkými cenami, které jsou 

nastoleny společnostmi menšího charakteru. Výběrová řízení se taktéž řídí primárně cenou, a 

tak vyhrávají opět agentury s nejnižší hodnotou služeb, od které se odvíjí minimální mzda 

zaměstnance. Pro subjekty státní správy představuje nejvýznamnější kritérium cena, proto 

veřejné zakázky vyhrávají firmy s nejnižší možnou cenou na trhu. Vzhledem k tomu, že na 

Slovensku mnoho bezpečnostních agentur zajišťuje ochranu vládních budov, je s podivem, že 

než kvalita technického a kapitálového zázemí, kvalitní koncepce společnosti a systém 

zabezpečení kvality služeb, stále sehrává primární role cena.
135

 Nízká nabídka cen se logicky 

může zrcadlit na kvalitě služeb. 

Samotná kvalita služeb je na Slovensku předmětem diskuse. Objevily se informace  

o nespokojenosti soukromého sektoru se SBS. Mnoho velkých firem, které byly lukrativními 

zájemci o služby SBS (Volswagen Bratislava, Slovenské elektrárne, U.S. Steel Košice) se 

z důvodu nespokojenosti se službami bezpečnostních agentur začaly spoléhat na své vlastní 

síly a oblast zajišťování vzaly do své vlastní režie.
136

 To mohlo být pravděpodobně 

důsledkem nízkých mezd a nízkou úrovní poskytovaných služeb. 

 

3.12. Komparace vývoje mezd sektoru SBS v ČR a SR 

Aby bylo dosaženo co největší koherence při srovnání mezd v ČR a na Slovensku, jsou 

mzdy na Slovensku přepočítány aktuálním kurzemeura
137

  na koruny – 1 EURO = 25,55 Kč. 

V České republice se plat osob pracujících v SBS vždy pohyboval a i nadále pohybuje 

výrazně pod celorepublikovým průměrem. Do roku 2012 se jednalo o poloviční výši 

průměrné mzdy, a to i navzdory trendu navyšování mezd v sektoru komerční bezpečnosti. 
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 VIDRIKOVÁ, Dagmar. Doležitosť a význam odbornej prípravy zamestnancov straznej sluzby v SR. Trilobit: 
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 Informace je zjištěná  na základě komunikace se Stanislavem Križovským. 
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V ČR v období let 2009 - 2012 platy narostly o 1 418 Kč. Opačným směrem se ubíral stav 

mezd na Slovensku, neboť platy zaměstnanců soukromých bezpečnostních agentur od roku 

2009 do současnosti klesaly, přestože celorepublikový průměr mezd stoupal. Od roku 2009 do 

roku 2012 výše průměrné mzdy pracujícího v SBS klesla o 1 545,78, Kč. Navzdory tomu, 

byla situace na Slovensku pro pracovníky SBS o poznání lepší, neboť průměrná mzda v SBS 

je vyšší než polovina průměrného platu na Slovensku.  

S přihlédnutím na číselné údaje je průměrný plat v SBS na území ČR nižším, než je 

tomu tak na Slovensku. Na Slovensku v roce 2009 dosahoval výše 13 453 Kč a v ČR 11 987 

Kč. Leč, co je zásadní zdůraznit, je výše průměrných mezd v obou zemích. Na Slovensku 

mzda dosahovala zhruba 19 021 Kč a v ČR 25 752 Kč. Tento fakt demonstruje skutečnost, že 

v České republice se průměrná mzda SBS pohybuje výrazně pod průměrem mzdové výše,  

a v nedávné minulosti nedosahovala ani průměrného platu SBS na Slovensku. Čísla 

následujících let se nesou v obdobném duchu. Do roku 2011 byla mzda českých SBS 

průměrně nižší než na Slovensku a až v roce 2012, díky výraznému navýšení v ČR a naopak 

snížení platů v bezpečnostním sektoru na Slovensku, byly platy českých SBS komparativně 

vyšší. Avšak s ohledem na průměrný plat v obou zemích i v roce 2012 byly mzdy v SBS na 

vyšší úrovni na Slovensku než v ČR.    

Podkapitola mezd je shrnuta závěrem poukazujícím na podfinancování sektoru 

komerční bezpečnosti v ČR. Mzdy v minulosti nedosahovaly ani poloviny průměru platu 

českého občana. Ani na Slovensku nelze o SBS hovořit v souvislosti s průměrnou mzdou 

v zemi, nicméně v relaci s čísly České republiky podfinancování nedosahuje takové úrovně. 

Z praxe vychází, že důvodem nízké mzdy je v obou zemích vysoká konkurence, které SBS 

musí čelit. Obě země se potýkají s problémem společností, které nabízejí služby za 

dumpingové služby a tím vytváří nekalou konkurenci komerčního bezpečnostního trhu. 

Důsledkem toho je snaha vyrovnat se konkurenci za cenu snížení mezd zaměstnancům. Tento 

trend v obou zemích vyvolává nedůvěru v SBS, neboť značně ovlivňuje kvalitu služeb. Na 

Slovensku si již mnoho velkých společností zajišťuje bezpečnost raději svépomocí, v ČR se 

prozatím o této skutečnosti ve větší míře nehovoří, nicméně české SBS naopak bojují se 

subjekty státní správy, které si najímají jejich služby značně pod cenou. Na Slovensku je 

problematika výběrových řízení s nízkými cenami obdobně problematickou záležitostí, 

nicméně Slovensko tomuto negativnímu jevu nečelí, neboť slovenské SBS se řídí legislativou, 

která reguluje výši minimální mzdy.  

Na základě široké diskuze o výši mezd v ČR lze poznamenat, že v současnosti se obě 

země nachází v opačné situaci. V ČR panuje povědomí o velmi nízkých platech osob 
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zaměstnaných v SBS, což se projevuje na pomalém zvyšování průměrné mzdy. Naopak na 

Slovensku platy postupně klesají, což může indikovat nedostatečné rozvinutí diskuse či téměř 

nulové povědomí o nízkých mzdách v zemi. 

 

3.13. Obrat sektoru SBS v ČR 

Nejstarší údaje o celkovém obratu privátních bezpečnostních služeb, které bylo možné 

dohledat, sahají do roku 2003 a byly publikovány ve zprávě USBS o stavu SBS. Zpráva 

kvantifikovala obrat na 15,63 miliard a dodala, že se jednalo o 36% nárůst oproti předešlému 

roku.
138

 Další údaje pochází z roku 2009, opět byly zveřejněny zprávou USBS, která 

deklarovala, že v roce 2009 došlo k poklesu o 5,9% obratu oproti předešlému roku.
 139

 V roce 

2009 tvořily tržby 18,8 miliard.
140

 V roce 2010 bylo opět možné zaznamenat sestupnou 

tendenci, neboť tržby činily okolo 18,4 miliard. Jisté zlepšení nastalo v roce 2011, kdy tržby 

dosáhly nejvyššího výnosu – 18,9 mld. Nicméně poslední údaje dokazují opětovnou 

sestupnou tendenci, neboť obrat klesl v roce 2012 na 18,5 mld.
141

  Obrat sektoru privátního 

bezpečnostního průmyslu v minulých letech nevykazoval rostoucí tendenci, ale spíše 

kolísající trend. Ve zprávě USBS z roku 2008 je tento sestupný stav predikován. Vedle toho 

zpráva nabízí možná vysvětlení této negativní skutečnosti. Dle zprávy v minulosti docházelo 

k restrukturalizaci poskytování služeb, tím je míněno větší zapojení elektronických systémů 

na úkor redukce počtů osob vykonávající tuto činnost, znevýhodnění vůči orgánům státní 

moci
142

, autoři se dále zmínili o nelegálním poskytování bezpečnosti a taktéž poukázali na 

neutěšený stav finanční krize, která zasáhla téměř všechny sektory podnikání.
143

  

 

                                                 
138

 UNIE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva o stavu trhu 

soukromých bezpečnostních služeb v České republice za rok 2003 s přihlédnutím k aktuálním údajům roku 2004 

a k aktuálnímu vývoji ekonomického prostředí, s. 2. 
139

UNIE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. 3. Zpráva o stavu trhu 

soukromých bezpečnostních služeb za rok 2007 - 2008 s přihlédnutím k aktuální situaci roku 2009, s. 1 - 2. 
140

 Bezpečnostním službám v Česku loni klesly tržby Více na: http://euro.e15.cz/profit/bezpecnostnim-sluzbam-

v-cesku-loni-klesly-trzby-899342#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink. In: 

E15 [online]. [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://euro.e15.cz/profit/bezpecnostnim-sluzbam-v-cesku-loni-

klesly-trzby-899342 
141

 Revize závěrečné zprávy RIA k NZ o soukromé bezpečnostní činnosti: Důvodová zpráva. Praha: Úřad Vlády 

ČR, 2013, 62 s. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/Revize-Zaverecne-zpravy-RIA-k-

NZ-o-soukrome-bezpecnostni-cinnosti.pdf. 
142

 Příklad může demonstrovat modrý maják při výjezdu, který policisté využívají, naopak pracovníci SBS při 

výjezdu tuto pravomoc nemají, tudíž při akutním výjezdu porušují pravidla silniční dopravy, která je v praxi při 

výkonu limitují.  
143

UNIE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. 3. Zpráva o stavu trhu 

soukromých bezpečnostních služeb za rok 2007 - 2008 s přihlédnutím k aktuální situaci roku 2009, s. 1 - 4. 



 

 

57 

 

 3.14. Obrat sektoru SBS na Slovensku 

Statistické údaje věnující se obratu SBS v jednotlivých letech nebylo snadné získat, 

neboť nikde nefigurovaly. Po interní komunikaci se Štatistickým úradem SR se autorce textu 

podařilo získat statistická data přes Odbor poskytování informací a marketingu. Nicméně 

vzhledem k tomu, že nebyla publikována žádná souhrnná statistika či analýza tržeb SBS, je 

deskripce této části velmi stručná, neboť byly získány pouze níže uvedená čísla, nikoliv 

komentáře či vysvětlení.  

Obecný trend tržeb komerčního bezpečnostního průmyslu vykazoval rostoucí tendenci. 

Získaná data sahají do roku 2008, kdy tržby dosahovaly 201,8 mil. eur. V roce 2009 obrat 

stoupl o téměř 20 mil. eur, tedy na 219,5 mil. eur. Rok 2010 byl charakteristický úpadkem, 

neboť tržby klesly na 213,6 mil. eur. Nicméně údaje posledních dvou let vykazují nebývalý 

nárůst obratu SBS – v roce 2011 tržby narostly na 235,4 mil. eur a minulý rok (2012) 

dosahovaly až 271,1 mil eur. Z těchto čísel lze usoudit, že bezpečnostní průmysl získává stále 

více zakázek a tedy svých příznivců. Co, je ovšem důležité zmínit, hospodářská stagnace, 

která se celosvětově projevila, měla minimální nebo téměř nulový dopad na oblast komerční 

bezpečnosti. 

 

3.15. Komparace obratu sektoru SBS v ČR a SR 

Primárním rozdílem vývoje trendu finančního obratu soukromých bezpečnostních 

agentur je rostoucí tendence na Slovensku. V ČR byly tržby v jednotlivých letech kolísavé, 

nevyznačovaly se tedy konstantním příbytkem jako na Slovensku. V ČR bylo taktéž možné 

mapovat reakci na finanční krizi od roku 2009, na Slovensku se tato negativní skutečnost 

negativně neprojevila. Porovnají-li se výše tržeb v jednotlivých letech, je nezbytné opět 

přepočítat kurz eura na koruny. Opětovně se využije obdobný kurz jako v předchozích 

kapitolách – 25,55 Kč. V roce 2008 obrat SBS dosáhl 5 608 mld., což je několikanásobně 

nižší než v ČR, kdy tržby dosahovaly 18,8 mld. Následující rok byl velmi podobný, v roce 

2010 panoval na území ČR pokles obratu SBS na 18,4 mld., obdobná situace zavládla i na 

Slovensku, kde byly tržby obdobně devalvovány na 5 457 miliard. V roce 2011 se situace 

v ČR i na Slovensku zlepšila, v obou zemích obrat stoupal. Rok 2012 již vykazoval odlišný 

trend, neboť na Slovensku tržby nadále stoupaly, ale v ČR obrat poklesl na 18,5 miliardy. Na 

Slovensku bylo možné zaznamenat doposud nejmarkantnější navýšení tržeb v historii, které 

dosáhlo 6 926 miliard.  
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Přestože se vývojové tendence poměrně liší, obrat SBS v ČR dosahuje téměř 

trojnásobné výše tržeb slovenského komerčního bezpečnostního průmyslu. To představuje 

zásadní skutečnost. V ČR trh SBS produkuje vyšší finanční úhrn, a tudíž se více podílí na 

fungování ekonomiky státu. To je pravděpodobně dáno vyšším využíváním služeb SBS v ČR, 

než je tomu tak na Slovensku. Role SBS v ČR zastává výraznější pozici uvnitř státu, než je 

tomu tak na Slovensku.   

 

3.16. Aplikace teoretického modelu globálních bezpečnostních 

montáží 

Aplikuje-li se teorie bezpečnostních montáží na současný stav SBS v ČR a na 

Slovensku, lze vyvodit následující výstupy. V ČR a na Slovensku množství zprostředkovatelů 

soukromé bezpečnosti dlouhodobě stoupá. V obou zemích zapříčiňují tento stav restrikce 

financí do veřejného bezpečnostního sektoru. Především finanční úspory vedou ke snižování 

technologické vybavenosti policejních sborů a k redukci jejich počtů. Tím narůstá prostor pro 

SBS, které v obou zemích stále více vyplňují danou mezeru. Využitím teorie Abramansenové 

a Williamse lze konstatovat, že stát tímto chováním oslabuje svou pozici garanta bezpečnosti.  

Zásadním východiskem pro teorii je přítomnost velkých zahraničních bezpečnostních 

společností, které jednoznačně vévodí českému i slovenskému trhu ve své velikosti a počtech 

zakázek. Na tomto případě lze indikovat významnost zahraničních aktérů, kteří se podílí na 

rekonfiguraci vztahu soukromého a veřejného sektoru v zajišťování bezpečnosti. Samotná 

participace nadnárodních společností se podílí na upevňování pozice SBS v ČR a SR, neboť 

zahraniční společnosti s sebou přináší nové know-how, investice do inovativních 

technologických zařízení a aplikaci etických pravidel. Tím se na trzích stávají pro zákazníky 

kredibilnějšími a spolehlivějšími aktéry než menší lokální společnosti.  

Přestože v obou případech využívají služeb SBS v prvé řadě provozovatelé soukromého 

sektoru, na Slovensku se privatizace bezpečnosti rozšířila i do oblasti veřejné správy. 

Zadávání zakázek pro dozor nad jednotlivými ministerstvy může částečně reprezentovat 

upadající roli státu, neboť vložení důvěry v zajišťování bezpečnosti takto důvěrných objektů 

do rukou SBS je vzdání se monopolu nad výhradní pravomocí zajištění bezpečnosti ze strany 

státu. Tímto aktem stát legitimizuje nevládní aktéry k výkonu bezpečnostních opatření.  

Zpětným pohledem na klesající alokaci financí do veřejného bezpečnostního sektoru by 

nemělo být opomenuto zjištění odhalující převyšující počet zaměstnanců SBS nad policisty. 
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Tento stav je analogický pro obě země. I v tomto případě je na místě zhodnocení, že finanční 

restrikce jsou podnětem pro posilování role nestátních aktérů.  

Kapitola rozebírající stav mezd zaměstnanců SBS úzce souvisí s legislativním rámcem, 

který je popsán v následující kapitole. V tomto případě hmatatelněji chybuje ČR, neboť 

absencí právní úpravy nereguluje mzdové limity, které jsou v současnosti doslova tristní. I 

v tomto případě se stát svou nečinností dopouští oslabení své role. Vážnějším dopadem může 

být samotné ohrožení bezpečnosti občanů ČR, neboť nízké mzdy mohou vést k nekvalitně 

provedené práci. V případě ČR dochází k duálnímu pochybení, neboť finančními úsporami 

dává prostor pro SBS a nulovou regulací nekontroluje jejich kvalitu a spolehlivost. Tento 

český fenomén demonstruje výše probíraný příklad týkající se najímání SBS orgány státní 

správy za minimální finanční náklady. Navzdory tomu, že slovenské SBS již participují na 

zajišťování bezpečnosti objektů státní správy, je tato činnost ze strany státu kontrolována. 

Naopak v ČR se tento trend nese ve znamení absence kontroly, a tudíž vede k poměrně 

anarchickému chování. Český stát nejenže oslabuje svou roli prostřednictvím najímání 

nestátních aktérů, nýbrž opět ohrožuje bezpečnost občanů najímáním nejlevnějších 

zprostředkovatelů, od čehož se odráží kvalita výkonu práce.  
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4.  Regulace SBS – legislativní a institucionální pojetí 

Tato kapitola se věnuje SBS z dvou úhlů pohledů - legislativního a institucionálního. 

Především právní východiska reprezentují zásadní faktor vypovídající o postavení SBS ve 

státě, neboť definují, regulují činnost poskytovatelů soukromé bezpečnosti, vymezují jejich 

roli vůči státním orgánům a dále participují na zvyšování jejich kvality prostřednictvím 

standardů na odbornou způsobilost a vzdělání. Práce vychází z legislativních kodexů 

regulujících výhradně činnosti SBS. Pokud takový zákon neexistuje, jako substituční zdroj 

slouží obecné právní kodexy, ve kterých je interní úprava služeb komerční bezpečnosti 

zahrnuta. Ze slovenských zdrojů autorka čerpala vedle platné právní legislativy z komunikace 

se Stanislavem Križovským, který se specializuje na legislativu bezpečnostních služeb na 

Vysoké škole bezpečnostního manažérstva v Košiacích. Část práce čerpá ze studijních skript, 

která byla autorce poskytnuta. Přestože studijní materiály nejsou považovány za relevantní 

zdroje pro diplomovou práci, jedná se o jediné dostupné zpracování slovenské legislativy. Na 

základě těchto pramenů jsou rozebrány jednotlivé typologie soukromých bezpečnostních 

služeb, které vychází z aktuální platné právní úpravy. V kapitole je taktéž zařazena 

podkapitola definující požadavky na vzdělání a odbornost pracovníků SBS, která jsou určující 

pro komparaci vzdělanostních nároků na zaměstnance SBS. Další podkapitolu reprezentuje 

komparace státního dohledu nad činnostmi SBS. Tato úprava se zpravidla značně odráží 

na úrovni poskytování služeb a pro potřeby celkové komparace je zásadní. 

Institucionální úhel pohledu odráží činnost jednotlivých orgánů státní správy, které se 

podílejí na regulaci činnosti SBS či ji jakýmkoliv způsobem ovlivňují. Vedle ministerstev  

a jim podřízených orgánů se kapitola věnuje subjektům, které podporují či mají vliv na kvalitu 

SBS. Zdroje vychází především z internetových odkazů individuálních subjektů a zpráv, které 

asociace publikují.  

 

4.1. Legislativní regulace poskytování služeb komerční bezpečnosti 

v ČR 

Na úvod je nezbytné, aby zaznělo, že ČR do současnosti nedisponuje žádnou platnou 

právní úpravou, která by regulovala podnikání v odvětví komerční bezpečnosti. V ČR, 

jediném státu EU, doposud nebyla právně upravena činnost soukromých bezpečnostních 

agentur, přestože bylo v nedávné minulosti možné zaznamenat snahy takový zákon vytvořit. 

S ohledem na tuto skutečnost kapitola nabízí legislativní akty vztahující se k podnikání SBS. 

Další část se věnuje deskripci předloženého návrhu zákona, který byl vypracován v roce 2012, 
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nicméně doposud neprošel schvalovacím řízením. Třebaže schvalování návrhu zákona bylo 

přerušeno, i tak poslouží jako další východisko komparace.  

Činnosti SBS spadají do běžné podnikatelské činnosti, která je upravena živnostenským 

zákonem (č. 455/1991 Sb.), na kterém se usneslo tehdejší Federální shromáždění České  

a Slovenské Federativní republiky. Upravení živnosti SBS do současnosti prošlo značnými 

změnami. Zákon z roku 1991 definoval tři koncesované živnosti – služby soukromých 

detektivů, ostrahu majetku a osob a poskytování technických služeb k ochraně majetku  

a osob. Avšak charakteristika obsahové náplně těchto koncesovaných živností byla upravena 

až nařízením vlády č. 469/2000 Sb. v příloze 3 ve skupině 314. Další změnu přinesla novela 

z roku 2007 iniciovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která z původních tří 

koncesovaných živností vytvořila dvě spojením živnosti podniků zajišťující ostrahu majetku  

a osob se službami soukromých detektivů. K následující změně došlo v souvislosti s přijetím 

reformy Policie ČR. Živnostenský zákon byl novelizován zákonem č. 274/2008 Sb., kterým 

se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR. Nejvýznamnějším 

přínosem bylo přijetí úpravy, jež definovala činnosti jednotlivých koncesovaných živností  

a stanovila speciální podmínky bezúhonnosti, ale i požadavky na odbornou i zdravotní 

způsobilost zaměstnanců.
144

 Obsahové náplně ostrahy majetku a osob a služby soukromých 

detektivů byly vymezeny jako: „Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou 

nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, 

ochranou osob a vymezených zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných 

shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, 

vyhodnocováním bezpečnostních rizik a zpracováním plánů ochrany, provozováním 

centrálních pultů ochrany. 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 osobního stavu fyzických nebo právnických osob 

nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, 

vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.“
145

 Služby spojené  

s poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob byly definovány následujícím 

způsobem: „Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových 

systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, 
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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.“
146

 Vymezení těchto skutečností je do současnosti pro podnikání 

v SBS relevantní z toho důvodu, že téměř po 20-ti letech definuje odpovídajícím 

autoritativním způsobem náplň jejich činnosti a současně tak vymezuje hranice oprávnění pro 

činnost jako takovou. Dle USBS tento legislativní akt nejen ukotvuje právní jistotu 

podnikajících v daných oborech, ale především i jejich klientů, veřejnosti a třetích stran, 

kterých se činnost SBS a soukromých detektivů dotýká. Na tomto ustanovení se shodly 

v podstatě veškeré subjekty a asociace, které zaštiťovaly služby SBS.
147

  

V dalších letech byl živnostenský zákon dále pozměněn, nicméně změny lze 

charakterizovat jistou nepopularitou, neboť byly záhy zrušeny. Tím byla novelizace zákona č. 

353/2003 Sb. o spotřebních daních (zákon č. 292/2009 Sb.), která nebyla přínosná v otázce 

kvalifikačních požadavků. Poslední legislativní změnu představovalo přijetí zákona č. 

155/2010 Sb. rušící kvalifikační standardy ze zákona roku 2008.
148

 

Zde je patrné, že podnikatelská činnost SBS ukotvená v živnostenském zákoně prošla 

markantními změnami od kvantifikace koncesovaných činností až po jasné definování 

živností a požadavků na zaměstnance. Samotná sdružení podnikatelů SBS pokládají tento 

zákon za relevantní. Nicméně se stále vedou debaty o ne/zbytnosti speciálního zákona, jenž 

by upravoval podmínky činnosti SBS.  

Vedle Zákona o živnostenském podnikání existují i další právní východiska, která se 

vztahují na podnikatelské subjekty provozování komerční bezpečnosti v ČR. Neméně 

významnou legislativní úpravu reprezentuje Obchodní zákoník, neboť soukromá bezpečnostní 

činnost se řadí mezi podnikatelské činnosti ustanovením § 2 odst. 1: „Podnikáním se rozumí 

soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku.“
149

 Tomuto ustanovení je přikládána zvláštní 

důležitost, jelikož potvrzuje diferenci v pojetí bezpečnostní činnosti vykonávané státními 

složkami a bezpečnostní činností zajišťovanou soukromými agenturami. Zásadním 
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parametrem rozdílu je právě motivace zisku. Vedle úpravy podnikatelské činnosti je pro 

podnikatele v SBS signifikantní definice podnikatele, kterým je: „a) osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) 

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů.“
150

 Zásadní jsou dále ustanovení v odstavcích § 5 a 6, § 8 až 10 a § 269,
151

 která 

charakterizují podnik, obchodní jmění, obchodní majetek, obchodní firmu a smluvní vztah, 

jež jsou obdobně důležitá pro vymezení hranice mezi státními a soukromými bezpečnostními 

aktivitami.  

Další právní východisko, které bývá vztahováno na činnost SBS, je občanský zákoník, 

který nese na své důležitosti definováním ochrany práv občana i právnických osob v § 1 odst. 

1: „Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování práv a svobod, zejména ochrany 

osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.“
152

 Zákoník dále vymezuje následující ustanovení, o 

která se mohou provozovatelé SBS opírat:  

„Občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jiných skutečností, s nimiž zákon vznik 

těchto vztahů spojuje.“
153

  

„Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, 

přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“
154

 

„Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a 

lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů své povahy.“
155

 

„Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. Ze zastoupení vznikají 

práva a povinnosti přímo zastoupenému.“
156

 

„Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně 

zasahuje ….“
157

 

„Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem 

ohrožení ….“
158
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Ačkoliv existuje více legislativních aktů
159

 vztahujících se k činnosti SBS, tyto tři 

právní kodexy představují nejvýznamnější východiska úpravy podnikání v sektoru 

bezpečnostních komerčních služeb. Vzhledem k absenci unifikovaného zákona upravujícího 

výhradně činnost SBS se neustále vedou debaty, především mezi jednotlivými poskytovateli 

těchto aktivit, o nezbytnosti tohoto zákona. Otázkou nadále zůstává, zda by měl být skutečně 

vypracován zákon o SBS, či zda by postačilo prohloubení tří výše uvedených legislativních 

aktů. Jistou věcí je, že v této otázce nepanuje jednoznačná shoda. Například USBS ve své třetí 

zprávě volá po nutnosti vytvoření zákona, naopak Jiří Kameník předseda ASBS ve své knize 

Komerční bezpečnost tvrdí, že by postačilo rozšíření obsahové náplně v živnostenském 

zákoně namísto hledání nových zákonů.
160

 Co se týká politické scény, tak zde panuje 

názorová shoda v nutnosti disponovat zákonem o SBS.  

 

4.1.1.  Zákon o SBS v ČR 

Intence podřídit SBS samostatné legislativní úpravě vzešla z koaliční smlouvy 

politických stran Občanské demokratické strany (ODS), TOP 09 a Věcí veřejných (VV) 

v roce 2011. Vypracování tohoto zákona bylo vloženo do rukou Ministerstva vnitra ČR, které 

se inspirovalo řadou zahraničních modelů a poznatků z praxe, novelizací živnostenského 

zákona a ze zkušeností expertů pracujících v bezpečnostních agenturách.
161

  Na počátku roku 

2013 byl zákon dokončen a postoupen k projednání Legislativní radě státu 30. května, kde se 

ovšem projednání návrhu přerušilo a dosud nebylo jeho projednání nařízeno.  

Autorka považuje za relevantní pozastavit se nad důvody absence zákona. Přestože 

samotná neexistence zákona o SBS je s ohledem na množství SBS a osob zaměstnaných 

v daném sektoru velmi těžko pochopitelnou, realita je odlišná. Obecně ze strany politických 

autorit panuje spíše shoda na tom, že zákon je nezbytný a to samé platí i u zástupců 

bezpečnostních agentur. Avšak rétorika se značně liší od skutečnosti, neboť v ČR je řada 

politiků napojena na SBS buď samotným spoluvlastnictvím či příbuzenským vztahem 

s podnikateli bezpečnostního průmyslu. Oldřich Bureš ve své knize hovoří až o jedné čtvrtině 

takových příkladů.
162

 Tím lze vysvětlit neochotu vytvoření souboru pravidel, které by kladly 
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vyšší nároky na vstup SBS na trh, ukládaly by četnější požadavky pro podnikatelskou činnost 

a především by regulovaly počty SBS. Tato regulace by zkomplikovala pravidla hry a to by 

pro politickou elitu bylo nežádoucí. 

Níže jsou popsány nejrelevantnější změny, které zákon navrhuje. V prvé řadě návrh 

kategorizuje bezpečnostní služby do pěti skupin – ostraha majetku a osob; činnosti 

soukromých detektivů; převoz hotovosti a cenin; technická služba k ochraně osob a majetku; 

bezpečnostní poradenství. Každá z výše uvedených oblastí v návrhu obsahuje specifický 

popis činnosti. Zákon by dále měl přinést další změnu a to udělování licence žadateli MV ČR 

namísto příslušného úřadu, který v současnosti na základě splnění podmínek daných 

živnostenským zákonem oprávnění vydává. Důvodem změny je, že se jedná o specifické 

formy podnikatelských činností, které se týkají oblasti veřejného pořádku a vnitřní 

bezpečnosti, což je značně odlišuje od všech ostatních podnikatelských činností. Současný 

model k těmto specifikům nepřihlíží. Živnostenský zákon prakticky neřeší profesionální 

úroveň zprostředkování činností SBS a nestanovuje podmínky jejich provozování na úrovni, 

které by odpovídaly povaze těchto činností.
163

 Zákon by tedy vložil pravomoc udělování 

licence do kompetence MV ČR, která by byla vydávána na dobu 10 – let, a to fyzickým a 

právnickým osobám. Návrh zákona stanovuje následující kritéria: dosažení věku 21 let, 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost, negativní lustrační osvědčení a 

odbornou způsobilost. V případě právnické osoby je přidána podmínka nezbytnosti 

transparentnosti vlastnické struktury, firma by dále neměla budit dojem, že se jedná o subjekt 

plnící roli veřejné správy.
164

  

Významnou obsahovou modifikací zákona by mělo být upravení podmínek, za kterých 

jsou osoby způsobilé k výkonu takové činnosti. Dosažení věku 18 let; plná způsobilost  

k právním úkonům; spolehlivost; zdravotní způsobilost; odborná způsobilost k výkonu 

bezpečnostní činnosti; v případě výkonu bezpečnostní činnosti k ochraně kritické 

infrastruktury musí splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti. Ministerstvo vnitra 

společně s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR plánuje stanovit seznam tělesných a 

duševních vad, které by zabraňovaly fyzické osobě takovou činnost vykonávat. Návrh zákona 

dále projednává otázku oprávnění a povinností provozovatele a zaměstnance, kdy SBS, 
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řečeno stručně, budou mít vůči třetím osobám obdobné postavení (stejné limity svého 

jednání), jako má každá další osoba.
165

  

Prakticky nejzásadnější změnu by zákon měl vnést do kontroly a dozoru nad SBS (viz 

níže). Poslední relevantní kapitola návrhu zákona pojednává o souboru správních deliktů, 

sankcí a přestupků. Zákon navrhuje vytvořit úpravu přestupků, která se bude týkat 

provozovatelů bezpečnosti a jejich zaměstnanců. Principiálním faktem je možnost odebrání 

licence Ministerstvem vnitra, či uložení pokuty do výše 500 000 Kč a zákazu činnosti do dvou 

let.
166

   

 

4.2. Legislativní regulace poskytování služeb komerční bezpečnosti 

na Slovensku 

Slovenský právní systém disponuje zákonem, který explicitně upravuje činnost SBS. 

Zcela počáteční právní předpis tohoto druhu SBS představoval Zákon č. 379/1997  

o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene  

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákoníka práce v znení neskorších 

predpisov. Jak vyplývá z názvu samotného, tato legislativa navazovala na živnostenský zákon 

a zákoník práce, které do té chvíle upravovaly činnost SBS.
167

 Lze zkonstatovat, že prvotní 

legislativa upravující výhradně činnost SBS tedy vyšla v platnost již v lednu roku 1998, 

nicméně po nějakém čase byly v zákoně nalezeny nedostatky, které bylo nutné zkorigovat.
168

 

Dle studijních skript Stanislava Križovského byla zásadním podnětem pro vypracování 

zákona zhoršující se bezpečnostní situace v 90. letech a nárůst kriminality na Slovensku. Tím 

se působení SBS v zemi rozšířilo a bylo nutné vyřešit následující otázky – odlišit podnikání 

SBS od ostatních podnikatelských činností, vyřešit otázku rizika této činnosti a postavení 

osob při potřebě zneškodnit případné útočníky, vymezit práva jednotlivců a dále definovat 

vztah veřejných a soukromých poskytovatelů bezpečnosti.
169

 Během dalších let se objevily 

další nedostatky, které se snažily odstranit jednotlivé novelizace Zákona o prevádzkovaní 
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súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností č. 225/2000, č. 440/2001, č. 

418/2002, č. 181/2004. 
170

 

Volání po zpřísnění podmínek a obsahovost novelizací bylo podnětem k nahrazení 

zákona č. 455/1991 zcela novou právní úpravou, která měla regulovat činnost SBS 

komplexně. Národní rada SR schválila Zákon č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti), který vstoupil v platnost v roce 

2006. Primární změny byly vneseny do zpřísnění požadavků na vykonávání činnosti, 

vymezení nového druhu bezpečnostní činnosti,
171

 státního dozoru a kontroly a správních 

deliktů. Zákon na jedné straně navazoval na mezery, které byly v předešlých aktech upraveny 

nedostatečně, a vedle toho zaváděl nová opatření, jež v předešlém dokumentu absentovala.
172

  

Předmětem úpravy, dle zákona, je poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti  

a výkon státního dozoru Ministerstvem vnútra SR (MV SR) a kontroly Policejními sbory SR. 

Zákon o SBS klasifikuje bezpečnostní služby do dvou dílčích kategorií: bezpečnostní služby a 

technické služby. Bezpečnostní služba zahrnuje hlídací služby (strážná služba), detektivní 

služby; odborné přípravy a poradenství a osobní ochranu (vlastná ochrana). Právě oblast 

poradenství se řadí mezi inovace, kterou tento zákon přináší. Druhou kategorií technické 

služby jsou míněny montáže, údržby a opravy zabezpečovacích systémů, poplašných zařízení 

a podobných věcí.
173

 Každá z výše uvedených typologií má v zákoně definovanou oblastní 

působnost.   

Hlava první zákona o SBS definuje oprávnění provozovat bezpečnostní službu. Mezi 

všeobecným ustanovením je deklarováno, že tyto aktivity mohou vykonávat osoby či 

podnikatelské subjekty na základě udělení licence, kterou uděluje krajské ředitelství 

policejního sboru, která je následně zapsána do obchodního rejstříku. Podmínky udělení 

licence jsou minimální věk 21 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost, 

zdravotní a odborná způsobilost a občanství některé země EU.
174

 Všechny z uvedených 

 podmínek jsou přesně charakterizované a především posuzování bezúhonnosti a spolehlivosti 
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 Problematickou otázku představovala kontrola a dozor nad SBS, která se duplikovala. Dalším 

problematickým bodem bylo nerozlišení mezi vzdělanostními nároky na provozovatele bezpečnosti a strážníka 

či detektiva. Problém taktéž představovala duplicita s Živnostenským zákonem, který uděloval koncesní listiny, 

nicméně požadavky se od zákona o SBS lišily.  

Slovensko. Zákon o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností. In: 579/2002. 

Bratislava: Národná rada Slovenskej republiky, 2002.  
171

  Novým druhem bezpečnostní činnosti je dle zákona odborná příprava a poradenství.  
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 Novela zákona o súkromnej bezpečnosti. In: Trend [online]. [cit. 2013-10-19]. Dostupné z: 

http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/novela-zakona-o-sukromnej-bezpecnosti.html 
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 Slovensko. Zákon o poskyování služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplneni niektorých 

zákonov: Zákon o súkromnej bezpečnosti. In: 473/2005. Bratislava: Národná rada Slovenskej republiky, 2005. 
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 § 11 zákon č. 473/2005.  
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jsou v tomto zákoně zpřísněny. Odborná způsobilost zaznamenala také změny v přesnější 

definici. Zákon dále definuje podmínky, kdy subjektu odpadá nárok provozovat bezpečnostní 

službu, odnětí licence, její pozastavení, apod. 
175

 

Hlava druhá se věnuje následujícím ustanovením. Poukazuje na překážky k provozování 

činnosti, hovoří o nutnosti SBS každoročně předkládat MV SR zprávu o činnosti, definuje 

zaměstnanecké poměry, koncept mlčenlivosti, identifikační průkazy a nutnost jejich 

předkládání. Dále hovoří o zaměstnaneckých uniformách, které nesmí být zaměnitelné 

s uniformami příslušníků ozbrojených sil.
176

 V této hlavě se jednotlivé paragrafy věnují 

individuálním činnostem SBS. Tato část taktéž obsahuje ustanovení o provozování hlídacích 

služeb, profesionální přeshraniční peněžní přepravě cestovní dopravou, dále definuje 

povinnosti a činnosti detektivních služeb. Jsou zde též charakterizované aktivity oblasti 

odborné přípravy a poradenství, činnosti osobní a technické ochrany.  

Zákon se dále zabývá dozorem a kontrolou (viz níže) a problematikou správních deliktů 

a přestupků na úseku soukromé bezpečnosti a evidence. Vedle podrobné definice deliktů  

a přestupků jsou v zákoně vymezeny pokuty, jejichž výše je stanovena od 331 eur do 66 387 

eur.
177

  

Zásadní kapitola je dále obsažena v hlavě třetí v § 93, který stanovuje evidenci vedenou 

MV SR. Ministerstvo spravuje informační systém SBS, který obsahuje informace  

o provozování výše klasifikovaných činností, žadatelů o udělení licence, kterým licence 

udělena byla či nebyla. Dále jsou zde zahrnuty osoby, které se přihlásily ke kvalifikačním 

zkouškám s výsledkem dané zkoušky; osoby, jimž byl vydán či odňat průkaz či uložena 

sankce za přestupek. Tato část dále obsahuje údaje o činnosti, které jsou publikovány 

jednotlivými SBS. Veškeré údaje do systému vkládá MV SR či daná krajská ředitelství 

policejních sborů, údaje jsou zveřejňována minimálně po dobu 5 let a každá osoba disponuje 

nárokem do evidence nahlédnout.
178

  

Zákon již prošel i novelizací, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2013 a týkala se 

především vytvoření nového druhu soukromé bezpečnostní činnosti. Tu představuje 

„profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou“, neboli subjekty 

zabývající se poradenstvím a odbornou přípravou mohou zprostředkovávat přeshraniční 

silniční dopravu financí. Na rozdíl od ostatních činností povolení vydává přímo MV SR, 
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 Tamtéž, § 21 - § 35. 
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 Tamtéž, § 36 - § 56.  
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 Nejvyšší finanční pokuta se zpravidla váže k situaci, kdy se zaměstnanec SBS vydává za policejního 

příslušníka či jinou osobu.  
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ostatní aktivity nadále povolují příslušná ředitelství policejních sborů. K provozování této 

činnosti musí provozovatelé složit zkoušku odborné způsobilosti. Další změny se týkají 

drobných úprav v oblastech dozoru a dále se snižuje věková hranice pro výkon ochrany a 

pátrání na 18 let.
179

 

 

4.3. Komparace legislativní regulace poskytování služeb komerční 

bezpečnosti v ČR a na Slovensku 

Zaměří-li se práce na komparaci legislativních východisek, která upravují výhradně 

SBS, vzhledem k absenci tohoto zákona v ČR, bude i nadále vycházet z aktuální platné právní 

úpravy a výše charakterizovaného návrhu zákona. Nepřehlédnutelným faktem je existence 

zákona o SBS na Slovensku již od roku 1998 a jeho následné novelizace, které postupně nově 

modifikovaly různá ustanovení či vytvářely nařízení zcela nová. Nicméně zásadní právní 

úpravou je zákon č. 473/2005 o SBS a jeho novelizace. Principiální odlišnost komplexní 

komparace představuje slovenská zkušenost s již několikerou úpravou legislativy o SBS  

a naopak nulová praxe s obdobnou právní úpravou v ČR.  

Otázka definice či typologie SBS je v obou zemích poměrně analogická. Porovná-li se 

přístup živnostenského zákona, který rozděluje činnosti SBS na služby soukromých detektivů; 

ostrahu majetku a osob;  poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, slovenské 

ustanovení obdobně rozděluje bezpečnostní činnost taktéž do dvou kategorií – bezpečnostní 

služba; technická služba ochrany majetku a osob. Bezpečnostní služba se dále dělí na hlídací 

služby, detektivní služby a odbornou přípravou a poradenství. V současnosti je tedy u obou 

případů činnost technických služeb ochrany majetku a osob umístěna do zvláštní kategorie. 

Nicméně v analýze českého návrhu jsou bezpečnostní služby děleny celkem do pěti skupin – 

ostraha majetku a osob; činnosti soukromých detektivů; převoz hotovosti a cenin; technická 

služba k ochraně osob a majetku; bezpečnostní poradenství. S ohledem na celkovou 

kategorizaci český návrh navíc klasifikuje činnost převozu hotovosti a cenin, která v úvodní 

typologii slovenského zákonu o SBS chybí. Avšak tato činnost je předmětem novelizace, 

které je zvlášť věnován § 93. Otázka klasifikace činnosti SBS je tedy podobná.  

Důležitým aspektem, který reguluje počet a kvalitu SBS, je bezesporu úprava vzniku 

bezpečnostních agentur či povolení k výkonu bezpečnostní činnosti. V ČR je tato otázka 
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 Novým druhom súkromnej bezpečnostnej služby je profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti 
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prozatím regulována pouze živnostenským zákonem, na základě kterého příslušný úřad 

uděluje licence. Z toho vyplývá, že současná regulace vzniku nových společností či povolení 

k vykonávání těchto aktivit je minimální. Návrh zákona hovoří o vložení kompetencí 

Ministerstvu vnitra ČR, které bude rozhodovat o udělení licence. Na Slovensku je tímto 

úkonem zplnomocněno příslušné krajské ředitelství policejního sboru. Kritéria kladená pro 

získání licence jsou téměř totožná. V ČR představuje minimální věkovou hranici věk 18-ti let 

pro současný stav, návrh zákona ale požaduje dosažení hranice 21 let, což je obdobné jako na 

Slovensku. Obecné požadavky se příliš neliší. V ČR i na Slovensku se kladou nároky na 

odbornou i zdravotní způsobilost zaměstnanců, spolehlivost a bezúhonnost. Shrnou-li se 

požadavky na podmínky pro vznik či obdržení koncesní licence k podnikání v oblasti 

komerční bezpečnosti, nároky jsou obdobné, přestože vychází z odlišných právních úprav. 

Jedinou diferenci představuje požadavek minimálního věku, který je na Slovensku vyšší  

a charakter subjektu vydávající licence, neboť v ČR postačí pouze splnění podmínek zákona  

o živnostenském podnikání.  

Předmětem zhodnocení je otázka sankcí a přestupků, které ošetřuje legislativa. V ČR 

nejsou přestupky v oblasti SBS nikde explicitně definovány, opět vychází z obecně platných 

právních úprav občanského, trestního, živnostenského zákona a obchodního zákoníku. 

Slovenská legislativa tuto kapitolu podrobně upravuje. Pokud se přihlédne k návrhu zákona  

o SBS a míry sankcí, z finančního hlediska je maximální výše vyčíslena na 500 000 Kč,  

u slovenského souseda se maximální částka pohybuje na 66 387 eur, což v přepočtu 

představuje 1 696 187,85 Kč. Sankce za porušení je tedy více jak trojnásobně vyšší na 

Slovensku.  

Opomenuta by nikoliv neměla být evidence SBS, která je ustanovena v slovenském 

zákoně a kterou spravuje MV SR. Tato databáze slouží jako informační zdroj pro kohokoliv, 

kdo má zájem o partikulární informace o SBS na Slovensku. To, že databáze poskytuje 

informace o osobách, výsledcích kvalifikačních zkoušek, odňatých průkazech, sankcích  

a přestupcích, činí činnost SBS pro širokou veřejnost transparentní. Další informace, které 

zásadním způsobem přispívají ke zvyšování důvěryhodnosti a transparentnosti jsou zprávy  

o činnosti jednotlivých SBS, na základě kterých se zjišťuje, zda se skutečně jedná o aktivní 

subjekt vykonávající bezpečnostní činnosti či pouhou prázdnou neaktivní schránku. 

V současné české právní úpravě žádný podobný vládou zřízený informační systém nefiguruje 

a taktéž ani v návrhu zákona. Právě obdobný systém by v ČR pomohl odhalit neaktivní 

subjekty, kterých je v ČR masivní množství a celkově by vnesl více důvěry do sektoru 

komerční bezpečnosti. Na základě této skutečnosti lze shrnout, že systém poskytování 
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informací o SBS na Slovensku je mnohonásobně propracovanější a důvěryhodnější, než tomu 

je v ČR. 

 

4.4. Požadavky na odbornou způsobilost a vzdělanost zaměstnanců 

SBS v ČR 

Současná platná právní úprava klade minimální požadavky na odbornost zaměstnance 

SBS. Dle zákona o živnostenském podnikání je vyžadována pouze bezúhonnost všech 

zaměstnanců, která se v praxi prověřuje výpisem z rejstříku trestů. Vedle bezúhonnosti platí 

všeobecné podmínky provozování živnosti, a to dosažení věku 18 let a způsobilost k právním 

úkonům. V minulosti bylo další podmínkou pro vykonávání práce u agentur poskytujících 

technické služby k majetku a osob spolehlivost.
180

 Nicméně to platilo pouze do roku 1999, 

neboť novelou zákona o živnostenském podnikání č. 356/1999 Sb. byla tato podmínka 

zrušena.  

Návrh zákona o SBS již podmínky na odbornou způsobilost klade. Návrh rozděluje nároky 

pro provozovatele a zaměstnance SBS. Provozovatele dělí dle stupně vzdělání na 

vysokoškolské a střední a dle odpovídající délky praxe nebo získání dílčí kvalifikace 

odpovídajícího zaměření podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
181

 U zaměstnance se odborná způsobilost dělí taktéž 

dle činností. Například u bezpečnostní činnosti ostrahy majetku a osob, převozu hotovosti  

a cenin, činnosti soukromých detektivů nebo technické služby, návrh zákona vyžaduje jako 

minimální vzdělání základní. To je avšak podmíněno předpokladem, že osoba disponuje 

kvalifikací odpovídajícího zaměření dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Vyšší vzdělání je vyžadováno u bezpečnostního poradenství, zde návrh požaduje minimálně 

střední vzdělání s odpovídající délkou praxe.
182
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 Česká republika. Živnostenský zákon. Sb. In: 455/1991 Sb. Praha. Dne: 13. 10. 2013 Dostupné z: 
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4.5. Požadavky na odbornou způsobilost a vzdělanost zaměstnanců 

SBS na Slovensku 

Požadavky na odbornou způsobilost a vzdělanost zaměstnanců SBS jsou upravena v  

§ 16 a § 17 zákona o SBS. Zásadním požadavkem je držení průkazu odborné způsobilosti  

a dosažení vzdělání stanoveného ke konkrétní činnosti. Pro tyto účely zákon klasifikuje 

požadavky pro činnosti spojené s výkonem strážní a bezpečnostní služby a zvlášť činnosti 

detektivní služby a poradenství. Pro výkon první kategorie je nezbytné ukončení 

středoškolského vzdělání či středního odborného vzdělání. Dalším požadavkem je výkon 

služby minimálně od 2 do 5 let v návaznosti na absolvované vzdělání.
183

 Druhá kategorie je 

charakteristická vyššími nároky na vzdělání. Pro výkon detektivních služeb či poradenství je 

nárokováno vysokoškolské vzdělání minimálně v druhém či třetím stupni studia ve studijním 

oboru právo či studií s bezpečnostní tématikou. Výkon těchto aktivit může vykonávat osoba, 

která získala vědecko-pedagogický titul docent ve výše uvedených oborech. Alternativní 

požadavek představuje disponibilita osvědčení o složení kvalifikační zkoušky či absolvování 

speciálního policejního vzdělání nebo výkon bezpečnostní praxe v ozbrojených sborech 

nejméně 10 let.
184

  

Zákon se v § 18 zabývá kvalifikačními zkouškami, které může získat pouze 

vysokoškolsky vzdělaná osoba minimálně v prvním stupni studia. Studijní zaměření i nadále 

představují obory právo či bezpečnostní studia. Dalším kritériem je výkon bezpečnostní praxe 

minimálně 10 let a skončení vykonávané praxe nesmí přesahovat dobu pěti let. Žádost se 

podává přímo ministerstvu. Co se týká zkoušky odborné způsobilosti, je upravena v  

§ 19 a vztahuje se na osoby pověřené výkonem fyzické ochrany a pátrání. Zkoušky jsou, dle 

zákona, odpuštěny osobám, které splňují výše uvedené kvalifikační zkoušky. Přihláška se 

taktéž podává ministerstvu. V zákoně je zahrnut paragraf o uznávání odborné způsobilosti 

v ostatních státech EU.
185
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4.6. Komparace požadavků na odbornou způsobilost a vzdělanost 

zaměstnanců SBS v ČR a SR 

I nadále představuje zásadní diferenci absence zákona o SBS v ČR. V současné chvíli, 

kromě úpravy živnostenského zákona, nejsou kladeny žádné partikulární požadavky na 

odbornou způsobilost a vzdělanost zaměstnanců. Z tohoto titulu lze konstatovat, že nároky na 

zaměstnance SBS na Slovensku zásadně převyšují požadavky v ČR. Tato argumentace platí  

i při komparaci slovenského zákona s českým návrhem zákona. Oba dokumenty klasifikují 

činnosti do dvou kategorií – v českém návrhu se hovoří o provozovatelích, slovenský zákon je 

ve své interpretaci konkrétnější, neboť přímo definuje činnosti, kterých se nároky týkají. 

Odhlédne-li se od této diference, i zde je patrné, že nároky kladené na zaměstnance v oboru 

komerční bezpečnosti jsou komparativně vyšší na Slovensku. U první skupiny představuje pro 

české pracovníky minimální vzdělání základní až středoškolské, což je nižším požadavkem 

než u slovenských protějšků, kteří musí disponovat minimálně středoškolským či odborným 

středním vzděláním. Druhá skupina si v ČR nárokuje minimálně středoškolské až 

vysokoškolské vzdělání pro výkon služby, avšak na Slovensku je požadováno minimálně 

vysokoškolské vzdělání druhého stupně. U obou kategorií se jedná minimálně o rozdíl 

jednoho celého stupně vzdělání. Slovenský zákon se ve svých požadavcích posouvá dál, 

neboť explicitně definuje obory studia (právo, studia bezpečnostního charakteru), která 

žadatel musí splňovat.  

Oba dokumenty jako možnou alternativu připouštějí absolvování praxe. V českém 

návrhu není obsažena minimální délka nezbytné praxe, tudíž tato kategorie nemůže být 

předmětem komparace. Fakt, který může být komparován, je obor vykonané praxe, který 

u obou zemí reprezentují ozbrojené či policejní složky. Jedině tuto skutečnost lze 

charakterizovat symetrií. Co, je dále u obou zemí obdobné, je kritika nedostatečného vzdělání 

zaměstnanců SBS, která souvisí s nízkým finančním ohodnocením, jak již ostatně bylo 

zmíněno v kapitole mezd. V ČR i na Slovensku se vedou debaty o nezbytnosti zvyšování 

odborné způsobilosti pracovník ů, nicméně praxe boje společností za jednotlivou zakázku a 

snižování tak cen a tím i platů zaměstnanců vede k nedostatku vůle provozovatelů SBS kurzy 

pracovníkům zprostředkovat, neochotě zaměstnanců kurzy podstoupit a především 

k celkovému nedostatku financí, které na dodatečné vzdělání nejsou disponibilní. To se 

ostatně odráží v kvalitě poskytování služeb, jak již bylo výše zmíněno a to staví obor 

komerční bezpečnosti do negativního světla.  
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4.7. Kontrola SBS v ČR 

V současnosti výkon činnosti soukromých bezpečnostních služeb nepodléhá žádné 

státní kontrole. Ačkoliv, jak již bylo zmíněno v kapitole analyzující návrh zákona o SBS, je 

tato problematika v návrhu ukotvena. Zákon rozlišuje dva typy kontroly – dozor a dohled. 

Dohledem by měli být pověřeni příslušníci Policie ČR, kteří by měli disponovat oprávněním 

vůči provozovatelům SBS. Pověření PČR výkonem dohledu, dle návrhu, určuje rozsah 

oprávnění a povinností příslušníka PČR a charakter činností tohoto ozbrojeného 

bezpečnostního sboru.
186

 Dozor by mělo vykonávat MV ČR dle zvláštního zákona (zákon č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnanec ministerstva 

bude oprávněn vstupovat do všech nemovitostí SBS, střežených míst, kde dochází 

k vykonávání bezpečnostní činnosti a získá pravomoc vyžadovat součinnost provozovatele se 

subjektem požadující bezpečnostní opatření. Ministerstvo by mělo být zmocněno v návaznosti 

na činnost příslušníků Policie ČR a svých zaměstnanců vydávat obligatorní instrukce k 

odstranění vážných nedostatků.
187

  

 

4.8. Kontrola SBS na Slovensku 

Kontrola nad soukromými bezpečnostními agenturami je ukotvena v § 84 zákonu  

o SBS. Kontrolou SBS je pověřeno více subjektů. Dozor nad dodržováním povinností, které 

stanovuje zákon, má ve své kompetenci MV SR, krajská ředitelství policejních sborů, 

příslušníci vojenské policie a obecní policie. Kontroloři, jak zákon nazývá příslušníky 

policejních sborů, jsou oprávněni ukládat pokyny k odstranění nedostatků, vstupovat do 

prostorů souvisejících s předmětem dozoru, vyžadovat průkaz od poskytovatelů 

bezpečnostních služeb či součinnost kontrolovaného subjektu. Zákon dále obsahuje paragraf 

věnující se oprávněním a povinnostem kontrolovaného subjektu a záznamu o kontrole 

vytvořeným kontrolorem. Kontroloři jsou na základě provedené kontroly zmocněni odebrat 

průkaz o odborné způsobilosti.
188

  

 

4.9. Komparace kontroly SBS v ČR a SR 

Zásadní diferencí je současná absence kontroly a dohledu nad SBS v ČR. Ta se řídí 

pouze živnostenským zákonem, který neopravňuje ke kontrole nad výkonem bezpečnostní 
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 § 84 zákona č. 473/2005. 
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činnosti. Tento fakt je zásadní z toho důvodu, že podniky nejsou obligovány stanovenými 

pravidly, a tudíž je výkon jejich služby naprosto nezávislý. To, že absentuje jakákoliv 

kontrola, připouští domněnky o nekalých praktikách, ke kterým může docházet snáze nežli 

v zemích, kde kontrola standardně probíhá. Na Slovensku je dozor a dohled uzákoněn 

legislativou o SBS, jež vykonává více instancí. Zákon se zabývá jak kompetencemi 

kontrolorů vůči kontrolovaným, tak i vztahem opačným.  

Co se týká českého návrhu zákona o SBS, obsahuje paragraf věnující se kontrole 

pracovníků či provozovatelů SBS. Návrh hovoří o kontrole ze strany MV ČR a příslušníků 

policejních sborů, což připomíná obdobný scénář jako u slovenského protějšku. Nicméně na 

Slovensku mohou kontrolu vykonávat i příslušníci obecní a vojenské policie. V českém 

návrhu bližší specifikace chybí. V každém případě je neoddiskutovatelnou skutečností, že 

Slovensko oproti ČR vykonává dohled nad podnikáním v oboru komerční bezpečnosti a tím 

tak více reguluje počty a kvalitu SBS.  

Na závěr této kapitoly analyzující legislativní úpravu průmyslu komerční bezpečnosti je 

nezbytné dodat, že jakákoliv komparace je velmi náročná, neboť dochází ke komparaci 

aplikovaného zákona s poměrně dlouholetou praxí a, doslova pro tuto chvíli, imaginárního 

legislativního aktu, který nabízí pouhé návrhy nikoliv jasně definovaná stanoviska. Závěrem 

jsou vytvořena následující stanoviska. Zásadním faktem je absence zákona SBS v ČR. 

V současnosti je otázka zákona velmi diskutovaným tématem nejen v rámci země, ale na 

absenci poukazují i zahraniční studie, neboť ČR je jedinou zemí EU, která tímto zákonem 

nedisponuje. Studie CoESS klasifikovala země dle právní úpravy SBS a ČR společně 

s Rakouskem byla vyhodnocena jako země s nejnižším legislativním ukotvením této otázky, 

viz obrázek č. 1 v příloze. Tato skutečnost může vnášet pochybnosti do činnosti SBS, neboť 

s ohledem na jejich množství, může tyto aktivity vykonávat téměř kdokoliv, kdo splní nároky 

živnostenského zákona. Celková komparace vychází mnohem lépe pro Slovensko, což je 

způsobeno pouhou existencí legislativy o SBS. Slovenský právní řád, na rozdíl od toho 

českého, reguluje vznik, zánik, kontrolu, požadavky na vzdělání a odbornou způsobilost SBS.  

Pokud zpravidla dochází k vládní regulaci výše uvedených skutečností, lze očekávat 

vyšší úroveň poskytování služeb, neboť jsou nastavena jasná kritéria, která musí být splněna. 

Pokud absentuje úprava, otázka kvality služeb může být zpochybňována. Slovensko a Česká 

republika tedy představují dva rozdílné protipóly regulace stavu SBS. 

Otázkou i nadále zůstává, co zapříčiňuje, že ČR doposud nemá zákon, který by reguloval 

činnost SBS, přestože na jejím území působí značné množství subjektů. Otázku dále vyvolává 

fakt, že Slovensko, země s podobnou historickou zkušeností a mentalitou, disponuje zákonem 
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již téměř 8 let. Co se týká českého protějšku, velmi těžko pochopitelné je, že většina 

jednotlivých poskytovatelů SBS by regulaci ze strany státu uvítala, neboť by se konečně 

vyřešily otázky nekorektních praktik a regulace neaktivních subjektů. Také se i politická 

scéna k zákonu staví taktéž pozitivně. Pravděpodobnou příčinou absence zákona je 

v minulosti nedostatečný zájem o sektor soukromé bezpečnosti, protože do roku 2010 se o 

něm hovořilo minimálně. V ČR byla tedy otázka SBS přehlíženým tématem, který, ačkoliv 

mohl figurovat v programech jednotlivých politických stran, nikdy nebyl natolik relevantní, 

aby se začal projednávat. Opakem je Slovensko, které 4 roky po vzniku samostatného státu 

začalo otázku SBS regulovat a do současnosti zákon nejednou modifikovalo. Slovensko 

reagovalo a následně dříve reflektovalo sociální a ekonomické změny na Slovensku, kde 

došlo k narůstání kriminality. Jistou roli pravděpodobně hrál nárůst na významu SBS, které se 

začaly čím dál více podílet na zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku v zemi a působit 

vedle policejních sborů a další skutečnost představovalo jejich početné navyšování v čase. 

Tyto dva aspekty lze považovat za klíčové pro vytvoření zákona o SBS. S ohledem na tuto 

argumentaci zůstává stále s podivem odlišnost českého a slovenského vnímání komerční 

bezpečnosti, přestože, jak již bylo výše uvedeno, mentalita a historický vývoj jsou obdobné. 

 

4.10. Státní orgány a subjekty ovlivňující kvalitu soukromé 

bezpečnostní činnosti v ČR 

Vládní subjekty, které v současnosti sehrávají nejvýznamnější roli pro činnost 

soukromých bezpečnostních agentur, představují Ministerstvo průmyslu a obchodu a 

Ministerstvo vnitra. MPO je zásadním subjektem, jelikož má ve své kompetenci živnostenské 

podnikání řídící se Zákonem o živnostenském podnikání. Zároveň pod MPO spadá podpora 

malého a středního podnikání, do kterého lze zařadit některé SBS. MPO v minulosti zásadně 

ovlivnilo činnost bezpečnostních agentur novelou živnostenského zákona v roce 2007, která 

ze dvou koncesovaných činností (ostraha majetku a detektivní činnost) vytvořila jednu. 

Jinými slovy, jakákoliv změna v živnostenském zákoně týkající se SBS, byla iniciována právě 

MPO. Vedle živnostenského zákona MPO představovalo klíčového aktéra při vytváření nové 

legislativy o SBS, který byl v roce 2013 předkládán tehdejší vládě. Při vypracování došlo  

k odlišnosti postojů mezi MV a MPO, z tohoto důvodu byly předloženy dvě varianty - jedna 
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podporovaná MPO a druhá MV.
189

 MPO vedle podílu na právní regulaci reprezentuje 

příslušnou vládní instanci, která poskytuje podrobné informace o živnostech, mezi které 

činnost bezpečnostních agentur spadá. Praktickým důsledkem je, že vedle poskytování 

informací, MPO na svém internetovém portále nabízí registrační formuláře, prostřednictvím 

kterých lze zažádat o udělení koncese. Ministerstvo vydává tzv. průvodce živnostenským 

podnikáním, který je nápomocen všem žadatelům. Komplexně tato problematika spadá do 

odboru živností sekce podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Druhý subjekt MV v minulosti nesehrával nijak stěžejní roli ve vztahu k SBS. Přestože 

SBS operují v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, který spadá pod hlavičku MV, 

samotné ministerstvo nebylo nikterak výrazně zapojeno do organizace a činnosti SBS. 

Většinou se jednalo o zákonná ustanovení, která z části souvisela s výkonem bezpečnostní 

činnosti. V roce 2007 byl vydán zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb. (účinné od 1. 4. 2012).  Ten se vztahoval na 

profesní kvalifikace podílející se na oblasti veřejného pořádku, vnitřního pořádku a 

bezpečnosti. MV, konkrétně odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, se od 

té doby podílí na udílení autorizace k výkonu profesní kvalifikace. Jedná se o následující 

profese – strážný, koncipient, psovod bezpečnostní služba, zámkař, návrhář software a technik 

PC a periferií. Samotná přihláška se odevzdává příslušnému odboru, který o celkové agendě 

nabízí podrobné informace.
190

 V roce 2009 vydalo MV Vyhlášku Ministerstva vnitra 16/2009 

Sb. ze dne 8. ledna 2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy  

a služby soukromého detektiva.
191

  

Markantnější zapojení do celkové problematiky nastalo až v roce 2012, kdy MV 

obdrželo úkol zpracovat přímo paragrafované znění zákona o SBS.
192

 MV tedy bylo tvůrcem 

plánovaného zákona o SBS, ve kterém se do budoucna počítá s jeho větší zainteresovaností. 

Jak již bylo v předešlé legislativní části uvedeno, mělo by se podílet na dohledu a kontrole 
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SBS a mělo by přímo vydávat povolení k podnikání v oboru privátní bezpečnosti. V době 

vytváření diplomové práce nebyla problematika legislativy předmětem politické diskuse, 

tudíž ani MV, které dále zastávalo informativní roli o stavu právní úpravy, nepodávalo mnoho 

informací. Zodpovědným subjektem za problematiku SBS je konkrétně odbor bezpečnostní 

politiky MV.   

Po boku subjektů státní správy v ČR působí mnoho asociací, které se podílejí na 

zvyšování kvality soukromé bezpečnostní činnosti. Na území ČR operuje celkem 16 sdružení, 

to lze považovat za velmi vysoké číslo s ohledem na fakt, kolik SBS je  ve skutečnosti 

aktivních. Principem profesionálních asociací je sdružovat podniky v oblasti ochrany majetku 

a osob a souvisejících činnostech. Asociace vznikají z iniciativy a vůle jednotlivých členů. 

Primárním cílem těchto samosprávných organizací je zvyšovat profesní úroveň v poskytování 

privátních bezpečnostních služeb, ochrana zájmů podnikatelů působících v tomto odvětví, 

včetně kultivace trhu a zvýšení jeho prestiže a jednotlivých profesí bezpečnostních služeb.
193

 

Za těmito cíli jednotlivé asociace disponují svými individuálními kodexy, právními úpravami  

a soubory pravidel, kterými jsou členové vázáni. Asociace se dále podílejí na zvyšování 

kreditu bezpečnostního průmyslu vypracováním různorodých stanovisek k aktuálním 

problémům, vytvářením analýz a vedením dialogu se subjekty státní správy. Členství v těchto 

asociacích by pro zákazníky mělo být známkou adekvátní kvality, spolehlivosti a 

profesionality. 

Ve skutečnosti z těchto šestnácti profesionálních asociací představují pouze tři z nich 

velké hráče. Za největší lze považovat Asociaci bezpečnostních služeb České republiky 

(ASBS), která sdružuje nejvíce pracovníků. Členy asociace jsou převážně menší až středně 

velké podniky. Asociace spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která nabízí 

studium oblasti bezpečnostních služeb, tím se podílí na zvyšování vzdělanosti pracovníků 

SBS a především na propojení teoretické a praktické roviny bezpečnostního průmyslu. ASBS 

disponuje svým vlastním kodexem etiky, souborem směrnic a individuálním programovým 

prohlášením, které zahrnuje informace o poslání asociace a souboru zásad. Tyto veškeré 

dokumenty jsou pro členy závazné.
194

 Druhým stěžejním aktérem je Security Club, původně 

neformální sdružení sdružující největší SBS v ČR. Po roce své existence se asociace 

proměnila ve formální sdružení zaměstnavatelů v evidenci Ministerstva vnitra. Security Club 

slučuje devět agentur reprezentujících nejsilnější a nejprofesionálnější SBS. Hlavním cílem je 
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dobrovolné dodržování profesionálních a etických standardů na základě přísného respektování 

legislativy a sjednocení kvalit služeb.
195

 Security Club se v minulosti věnoval otázce nízkých 

mezd a snažil se na tuto neutěšenou situaci upozornit. Vedle toho se asociace věnuje 

problematice výběrových řízení SBS, zadávání veřejných zakázek a nabízí informace o 

aktuálním stavu trhu SBS v ČR.
196

 Tyto dva subjekty tvoří Unii soukromých bezpečnostních 

služeb České republiky (USBS) slučující více než polovinu zaměstnanců a poskytovatelů 

soukromé bezpečnosti. USBS zajišťuje školení a profesní zkoušky. Dále také vydává 

jednotlivé zprávy o trhu SBS, dle subjektivního hodnocení Oldřicha Bureše, se taktéž jedná o 

jednoznačně nejaktivnější asociaci z hlediska propagace oboru komerční bezpečnosti směrem 

k veřejnosti, médiím i politickým subjektům v ČR.
197

 Trojici největších asociací uzavírá 

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), která reprezentuje 

profesní sdružení agentur a subjektů podnikajících v oblasti technických služeb a zařízení 

sloužících k ochraně osob a majetku. Zároveň se jedná o největší asociaci zaměřující se 

specificky na technické služby. AGA vydala Strategii 2011 – 2015 ke zlepšení 

podnikatelského prostředí v oblasti bezpečnostních služeb, dále disponuje svým kodexem 

etiky a spolupracuje s vydavateli odborných publikací jako je např. Security Magazín, 

komora.cz a Elektroinstalatér.
198

 

Po boku výše zmíněných významných asociací funguje zbývajících třináct asociací. Ty 

zpravidla představují malé regionální asociace, které nesdružují více jak 1000 zaměstnanců. 

Poměrně známý je také Český klub bezpečnostních služeb či Komora podniků komerční 

bezpečnosti ČR. Některé z asociací se věnují partikulárním činnostem, jako například 

Bohemia asociace detektivních a ochranných služeb (BADOS) tvořící celorepublikovou síť 

detektivních služeb, která sdružuje detektivy, osobní strážce a strážce majetku.
199

 Další 

asociace jsou čistě regionálního charakteru Komora podniků komerční bezpečnosti 

Jihomoravského kraje či Sdružení soukromých bezpečnostních a detektivních služeb 

severovýchodních Čech.  
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Za příčinu existence tolika asociací a sdružení lze považovat absenci zákona, který by 

nastavoval jasná pravidla a garantoval úroveň SBS. Je logické, že substituci zákona 

představují jednotlivá sdružení, která taková pravidla interně nastavují, aby dosáhly vyšší 

úrovně poskytování služeb, vyvarovaly se neetickému chování a stanovily společné standardy 

všem členům asociace.  

V současnosti se v ČR vedou debaty o vzniku jedné zastřešující asociace, která by 

působila obdobně na totožné bázi jako Česká advokátní komora či Česká lékařská komora. 

Nicméně tento návrh se projevil nevolí jednotlivých sdružení. Oldřich Bureš během svého 

výzkumu komerční bezpečnosti prováděl rozhovory s jednotlivými prezidenty asociací a za 

velmi zajímavý výstup autorka považuje zmiňovaný trend prezidentství. Dle mnoha 

dotazovaných manažerů, majitelů SBS a zástupců asociací je neochota zapříčiněná českou 

touhou zastávat vedoucí pozici, v tomto případě prezidentství či členství v nejvyšších 

orgánech asociací. Vznik jedné celistvé asociace by současné členy o toto privilegium 

připravil.
200

 Další příčinu představuje ne zrovna pozitivní vzájemný vztah mezi jednotlivými 

asociacemi. Převážně menší sdružení se vyznačují nízkou inklinací ke spolupráci s velkými 

aktéry. V současné chvíli se defragmentace individuálních sdružení a asociací zdá být 

nereálnou. V ČR panuje očekávání na výsledek legislativního návrhu, je možné, že pokud 

bude ČR ještě nadále podrobena nulové regulaci, SBS a sdružení budou o možném spojení 

v jeden celek přemýšlet ve vážnějších intencích. 

 

4.11. Státní orgány a subjekty ovlivňující kvalitu soukromé 

bezpečnostní činnosti na Slovensku 

Na Slovensku představuje stěžejní vládní orgán pro řízení činnosti SBS Ministerstvo 

vnútra. MV SR má ve své gesci Prezídium Policejného zboru (P PZ), které koordinuje činnost 

Úradu súkromných bezpečnostných služieb. Ten reprezentuje ústřední orgán státní správy 

v oblasti soukromé bezpečnosti. Jeho činnost spočívá ve zpracování a předkládání zpráv o 

činnosti SBS, posuzování vývoje stavu SBS na Slovensku, legislativní iniciativě, kontrole 

činnosti krajských ředitelství policejních sborů na úseku činnosti v oblasti komerční 

bezpečnosti, vede evidence SBS a podílí se na vypracování mezinárodních smluv. Vedle 

těchto činností USBS PPZ dále sehrává roli správce informačního systému SBS, vydává 

rozhodnutí o udělení a odejmutí průkazu odborné způsobilosti a především je primárním 
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orgánem státního dozoru v oblasti činnosti bezpečnostních agentur. USBS PPZ, potažmo MV 

SR je orgánem zodpovědným za vykonávání dozoru nad dodržováním povinností 

ustanovených v zákoně o SBS.
201

 Jednotlivá krajská ředitelství provádí kontrolu nad SBS. 

Kontrolou je oprávněn každý policista či příslušník vojenské Vojenskej polície a dále i 

příslušník Železničnej polície. Jedná se tedy o kontrolu tří instancí – orgánem MV SR, 

orgánem krajského ředitelství P PZ a příslušníkem policie. 

Na internetových stránkách MV SR lze dohledat mnoho podrobných informací  

o činnosti SBS, USBS P PZ a především prostřednictvím tohoto portálu dohledat informace  

o všech soukromých bezpečnostních agenturách působících na území Slovenska. Ministerstvo 

vnitra sehrává vedle dozorčí a koordinační roli iniciátora legislativy, neboť v minulosti vydalo 

řadu vyhlášek, prostřednictvím kterých se modifikoval zákon o SBS. Jmenovitě se jednalo 

například o tyto vyhlášky: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. 

z., kterou se vykonávají některé ustanovení zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v 

oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej 

bezpečnosti) či Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o 

podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.
202

  

  Na Slovensku vykonává činnost řada asociací sdružujících jednotlivé SBS. 

Nejvýznamnějším subjektem na poli komerční bezpečnosti je Komora Súkromných 

bezpečnostných služieb (KSBS), která vznikla v roce 2011 jako první komora sdružující SBS. 

Komora disponuje svým vlastním kodexem etiky, který má za cíl v co největší míře 

eliminovat negativní prvky nejen ve vztahu k členům komory, ale také ve vzájemném vztahu 

členů komory vůči svým klientům.
203

 Komora prostřednictvím své činnosti zastupuje zájmy 

členů ve vztahu k orgánům státní správy a dalším subjektům, vydává propagační a informační 

materiály, organizuje semináře a školení, zabezpečuje vzdělání v oblasti bezpečnostního 

průmyslu, snaží se o podporu nejen vnitrostátních, ale i mezinárodních vztahů na poli 
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komerční bezpečnosti a dále spolupracuje se vzdělávacími středisky a vysokými školami při 

výchově odborníků v dané problematice.
204

 

Samotných asociací na Slovensku nepůsobí mnoho. Mezi největší a nejznámější 

sdružení se řadí Slovenská komora súkromnej bezpečnostni (SKSB), která je dobrovolným, 

nezávislým a apolitickým sdružením právnických a fyzických osob vykonávající soukromou 

bezpečnostní činnost. SKSB sdružuje přes 50 středně velkých společností, které jsou 

rozděleny do sedmi profesních zaměření – sekce detektivních služeb, sekce pro zahraniční 

styky, sekce strážních služeb, sekce technických služeb, sekce vzdělávání, sekce 

bezpečnostních manažerů a sekce občanských sdružení. SKSB chrání zájmy členů, je 

garantem kvality pro klienty využívajících služeb bezpečnostního průmyslu, a svou činností 

se pokouší o snižování kriminality na území SR.
205

 Dalšími sdruženími menších rozměrů jsou 

Združenie zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb Slovenska (ZSBSS) a 

Asociácia súkromných bezpečnostných služieb slovenska (ASBS). Nízké číslo asociací 

sdružujících SBS na Slovensku je pravděpodobně důsledkem existující právní úpravy, 

prostřednictvím které není potřeba vytvářet pravidla či regulace, která jsou již nastavena. 

Pozitivním faktem je existence SKSB, která se podílí na zlepšování kvality SBS.  

 

4.12. Komparace státních orgánů a subjektů ovlivňujících kvalitu 

soukromé bezpečnostní činnosti v ČR a SR 

Zásadní diferencí komparace vládních subjektů koordinujících činnost SBS je existence 

speciálně vytvořeného a zmocněného orgánu pro činnost SBS na Slovensku. USBS P PZ 

funguje jako základní těleso spravující a kontrolující podnikatelskou činnost v bezpečnostním 

průmyslu. Vzhledem k tomu, že SBS P PZ spadá do působnosti Policejního Prezídia SR, se na 

kontrole podílí jednotlivá krajská ředitelství policejních sborů. To celé zaštiťuje MV SR. Tato 

tři vládní tělesa představují koordinační prvky a jejich pravomoci jsou upraveny příslušnou 

legislativou. V ČR podobná trichotomie neexistuje. V současnosti v ČR absentuje jakýkoliv 

orgán, který by výhradně koordinoval činnost SBS. Na koordinaci se podílí MPO a MV, 

nicméně ani jeden ze subjektů nedisponuje výhradní pravomocí řídit činnost SBS a žádný 

takový koordinační útvar neexistuje. V komparaci vládních institucí je jednoznačně evidentní 

výraznější zapojení slovenského protějšku, které je navíc víceúrovňové, což je důsledkem 
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právní úpravy. Právě chybějící legislativa je příčinou neutěšeného stavu legislativní úpravy 

v ČR -  téměř nulové kontroly a koordinace SBS v ČR ze strany vládních orgánů. Nicméně to 

nemusí být jediným důvodem, pravděpodobnou příčinu může představovat nedostatek 

politické vůle vytvořit takové těleso, neboť ani v předloženém návrhu se o podobném 

subjektu nehovoří. Dle návrhu by kompetence měly spadat do působnosti MV, nicméně žádný 

další podřízený orgán navržen nebyl. 

Zaměří-li se pozornost na soukromé subjekty zapojené do koordinace činnosti SBS, tak 

více takových asociací existuje na území ČR. V ČR funguje 16 sdružení, tři velkého 

charakteru a třináct s menší působností. Na Slovensku neexistuje více jak pět asociací, 

nicméně zde již téměř dva roky funguje Komora súkromných bezpečnostných služieb 

sdružující jednotlivé podnikatelské subjekty SBS a usilující a zkvalitňování jejich služeb, 

zvyšování povědomí a informovanosti o problematice privátní bezpečnosti a vychovávání 

odborníků v oblasti. To je pro ČR pouze předmětem debat. Přestože se názory na téma 

komory mezi jednotlivými společnostmi v ČR liší, je bezesporu, že jednotný zastřešující 

subjekt by byl minimálním řešením pro roztříštěnost šestnácti sdružení SBS a pro zavedení 

unifikovaných standardů a kontroly. Vzhledem k tomu, že slovenský bezpečnostní průmysl 

disponuje jak zákonem a komorou, není potřeba, aby činnost duplikovalo více těles, jak je 

tomu v ČR. Tato skutečnost je opět zásadně ovlivněna legislativní regulací, která v případě 

ČR činí oblast SBS nepřehlednější a netransparentní. 

 

4.13. Aplikace teoretického modelu globálních bezpečnostních 

montáží 

Rita Abrahamsenová a Thomas Williams zastávají ve své teorii zásadní názor, že 

privatizace bezpečnosti se děje uvnitř soustavy státu. Ta je ovlivněna mnoha faktory a jedním 

z nich je právní prostředí. Právě legislativní regulace má svou relevancí dopad na postavení 

soukromých aktérů uvnitř státu. V této souvislosti může být za odstrašující případ označena 

Česká republika, která nedisponuje platnou právní úpravou SBS. Tento problém zapříčiňuje 

tzv. demontáž státu sebe samým, neboť ačkoliv je tato otázka v jeho moci, nebyla v minulosti 

vyvinuta žádná zásadní aktivita, která by legislativně ošetřila činnost SBS. Kritika symbolické 

moci státu je podpořena skutečností, že značná část českých politiků zná, je ve styku s majiteli 

či se angažuje na poli zajišťování komerční bezpečnosti, a proto neprojevuje vůli měnit 

pravidla, která jsou pro ně vyhovujícími. V obecném významu stát svou pasivitou oslabuje 

svou pozici a naopak posiluje roli nevládních aktérů, kteří prostřednictvím úzkých vazeb na 
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politické činitele mohou prosazovat své zájmy. Dalším kritickým bodem je minimální 

upravení vzdělanostních nároků na zaměstnance SBS. Touto neaktivitou může docházet k 

ohrožení bezpečnosti českých občanů, neboť minimální odbornost se projevuje v kvalitě 

odvedené práce. Nicméně za nejzásadnější pochybení lze považovat současnou absenci 

kontroly a dozoru nad SBS. Český stát se tak dobrovolně vzdává dozorčí pravomoci, která by 

regulovala jednání a postavení nestátních aktérů. Absence regulace dovoluje 

nekontrolovatelný vznik nových subjektů, jejichž kvalita a aktivity nejsou podrobeny 

důkladnému dohledu. Na druhé straně se tato pochybení pozitivně projevují v postavení SBS, 

jejichž počty a role jsou na vzestupu. SBS v ČR současně mohou prostřednictvím úzkých 

vazeb na veřejné činitele ovlivňovat stav a úpravu sektoru komerční bezpečnosti. Komplex 

výše uvedených faktorů přispívá k postupnému rozebírání státu jakožto garanta bezpečnosti. 

Na Slovensku se situace značně odlišuje, neboť prostřednictvím několikaleté legislativní 

praxe je pozice nevládních aktérů zajišťujících bezpečnost v zemi regulována. Slovensko 

svým zodpovědnějším přístupem (jasným právním vymezením) posiluje roli státu, který 

v oblasti privatizace bezpečnosti reprezentuje primárního kontrolora. Regulací kvality, 

množství SBS, zaměstnanců, vzdělanostních nároků, vymezením činností, apod. reprezentuje 

nadřazenou moc, která má ve své kompetenci ovlivňovat postavení nestátních aktérů.  

Na tomto místě nesmí být opomenuta role státních orgánů vůči nestátním protějškům, 

neboť mezi regulační faktory autoři zahrnují například jednotlivá ministerstva. Na Slovensku 

je tento vztah jasně vymezen. Nadřazenou moc reprezentuje v obecné rovině stát 

reprezentovaný PSR, P PZ a MVSR, kteří reprezentují dohlížitele. Na druhé straně v ČR opět 

není definována nadřazená síla, z tohoto důvodu se rozšířil trend nestátních aktérů v podobě 

různých asociací hovořících a jednajících v zájmu SBS. I v tomto případě lze využít 

argumentaci výše uvedených autorů o tom, že stát omezil svou roli a dovolil svou nečinností 

převést původně své kompetence na nevládní tělesa, která byla nucena být svým vlastním 

kontrolorem a garantem kvality. Tento případ je důkazem opětovného rozebírání státu, neboť 

ČR se dobrovolně vzdává své pravomoci regulátora konceptu privatizace bezpečnosti.  
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5. Postavení soukromých bezpečnostních agentur 

k orgánům moci výkonné (obecní policie) 

Vymezení vztahu soukromých subjektů podnikajících na poli bezpečnostního průmyslu  

a orgánů moci výkonné je zásadním předpokladem pro vzájemnou efektivní kooperaci. 

Orgány výkonné moci sehrávají primární roli v nastavování a regulování pravidel, kterými 

jsou SBS povinni se řídit. Základním aspektem pro fungující spolupráci je oboustranné 

dodržování norem a stanovených pravidel. Korektní přístup a vzájemný respekt je nezbytný 

pro vyvarování se vzájemné duplicitě a konkurenčnímu jednání, zejména ve vztahu 

s policejními orgány. Především výše uvedený vztah je nutno považovat za klíčový, neboť 

policejní sbory jsou platnou právní legislativou zmocněné plnit úlohu v oblasti zabezpečování 

veřejného pořádku. Na druhé straně se nacházejí soukromé bezpečnostní agentury, které 

ztělesňují soukromé organizace založené na komerčním principu poskytující služby za úplatu. 

Policisté tedy vykonávají svou činnost za účelem udržení veřejného blaha, zatímco primárním 

cílem SBS je finanční zisk. Policie je ze strany státu garantem zajišťování bezpečnosti 

občanů, avšak SBS fungují pouze nad rámec činností policie. Jedná se tedy o jakousi 

dobrovolnou nadstavbu, kterou si zákazníci za finanční kompenzaci najímají.  

Tyto diametrální rozdíly je nezbytné reflektovat, neboť s ohledem na legislativní 

vymezení činností a pravomocí policejních sborů nelze v žádném případě hovořit  

o nahrazování činnosti policie aktivitami SBS. Správná aplikace norem majících dopad na 

bezpečnostní služby státního i soukromého charakteru může vést k efektivní spolupráci  

a k vytvoření příznivého bezpečnostního prostředí v zemi.
206

 Z tohoto důvodu je zásadní se na 

tuto otázku detailněji zaměřit, především v souvislosti s policisty obecní (městské) policie, 

kteří přichází do styku se zaměstnanci SBS nejčastěji.  

 

5.1. Vztah SBS a policejních sborů v ČR 

Nejvýraznější rozdíl mezi SBS a Policií ČR (PČR) je v legislativní úpravě, od které se 

odvíjí postavení obou aktérů. Jak již bylo výše mnohokrát uvedeno, české SBS nejsou 

regulovány žádným legislativním kodexem. Zaměstnanci SBS disponují totožnými pravidly 

jako český občan. Nejsou jim tedy uděleny žádné mimořádné kompetence pro výkon jejich 

činnosti. Na druhé straně PČR je regulována zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, který 
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charakterizuje PČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor
207

, dle zákona: „Policie slouží 

veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet 

trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a 

bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo 

mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.”
208

 Touto právní úpravou jsou 

policistům přiděleny mnohé pravomoci. Níže jsou nabídnuty ty, kterými disponují výhradně 

orgány moci veřejné: zajištění osoby, umístění osoby do cely, odnětí věci, vydání a odebrání 

zbraně a prohlídka osoby, zastavení a prohlídka dopravního prostředku, vstup do obydlí, 

jiného prostoru nebo na pozemek, vstup do živnostenské provozovny, apod.
209

 Policie dále 

disponuje tzv. donucovacími prostředky, které zaměstnancům SBS, jakožto běžným občanům, 

nepřísluší. Jedná se např. o hmaty, chvaty, údery, obušky a jiné úderné prostředky. Příslušníci 

policie mohou dále použít zastavovací pásy, hrazení cesty a jiné prostředky k zastavení 

vozidla, zásahové výbušky, varovné výstřely, pouta, prostředky k zamezení prostorové 

orientace, údery střelnou zbraní, apod.
210

 

Přestože pravomoci pracovníka SBS nejsou zákonem vymezeny, jednotlivé asociace  

a sdružení se snaží o udržování a respektování vztahů s PČR prostřednictvím svých interních 

kodexů, kterými vztahy upravují. Zaměří-li se práce na výše zmiňované asociace a jejich 

předpisy, všechna sdružení, kromě asociace AGA, upravují vzájemný vztah soukromých  

a veřejnoprávních bezpečnostních služeb. Etický kodex Českého klubu soukromých 

bezpečnostních služeb obsahuje následující úpravu vztahu: „Ve všech ohledech je 

respektována úloha a postavení těchto služeb, členové ČK SBDS pracovníkům těchto složek 

pomáhají v jejich záslužné činnosti. Členové ČK SBDS se cítí být součástí celospolečenského 

systému prevence kriminality a přispívají k prevenci ve střežených objektech a jejich okolí. 

Účinnou spolupráci s veřejnoprávními službami na úseku prevence kriminality aj. závadové 

činnosti považují za svojí občanskou povinnost a otázku profesní cti.“
211

 Naprosto totožné 

stanovy má ve svém kodexu ukotvena Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR.
212

 

Etický kodex České komory detektivních služeb definuje svůj vztah k orgánům moc veřejné 

následující větou: „Vykonávat svoji profesi vždy v souladu s tuzemským i mezinárodním 
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právem a profesní etikou.“
213

 Shrnutím těchto ustanovení a instrukcí jednotlivých 

bezpečnostních agentur se SBS řídí následujícími zásadami - poskytnutí pomoci orgánům 

policie, sdělování či upozorňování na bezpečnostní incident či nedostatečné zabezpečení a 

asistence příslušnému policejnímu sboru. 

Nedílnou součástí deskripce vzájemného vztahu SBS a policejních (městských) sborů je 

praktický dopad. Služby SBS v praxi suplují činnost městské policie ve stále větší míře. Čím 

dál častěji je jejich činnost využívána pro zajištění bezpečnosti v menších a odloučených 

lokalitách, v kempech, na kulturních, společenských a sportovních akcích, apod.
214

 Jedná se o 

poskytování pořádkových služeb, jejichž primárním úkolem je především preventivní dohled. 

Zejména se hovoří o pochůzkové činnosti na daném místě, při které zaměstnanci SBS sledují 

obecní majetek. Angažovanost SBS bývá řešena vyhláškou vydanou zastupiteli, opravňující 

bezpečnostní agenturu k výkonu bezpečnostních služeb v obci. Praktických příkladů, kdy 

obce využívají služeb soukromých agentur, je mnoho. Z nejnovějších klientů lze zmínit město 

Vimperk, které v listopadu roku 2013 odsouhlasilo vyhlášku o využívání soukromé 

bezpečnostní agentury, která bude monitorovat případné konflikty a přestupky a následně o 

nich informovat městskou policii.
215

 Obdobný případ demonstruje město Náměšť nad 

Oslavou, kde soukromá bezpečnostní služba působí již od roku 2011. Nicméně situace se od 

Vimperku značně liší tím, že v Náměšti absentuje městská policie, na kterou, dle města, 

nejsou finance. Z toho důvodu pracovníci SBS suplují v dohledu a monitoringu činnost 

policie a v případě kriminální činnosti informují PČR.
216

 Podobným příkladem je i obec 

Volary na Prachaticku, která rovněž nemá svou vlastní obecní policii a nárazově využívá 

bezpečnostní agentury.
217

 Totožných obcí se na území ČR nachází více. Vysočina 

reprezentuje kraj, kde je absence městské policie v obcích rovněž řešena substitucí v podobě 

bezpečnostních agentur. Pro obce jsou služby SBS několikanásobně levnější než služby 

městské policie. Dle majitele soukromé bezpečnostní agentury, která střeží obec Rudíkov, je 
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vedle zvýšení bezpečnosti v obci důležitým aspektem psychologický efekt, kdy se občané cítí 

bezpečněji.
218

 Z veřejně dostupných informací lze konstatovat, že obce platící bezpečnostní 

agentury jsou se službami spokojeni a své pozitivní zkušenosti postupují okolním obcím.
219

 

Tím dochází k nárůstu využívání služeb SBS. 

V praxi funguje součinnost bezpečnostních sborů takovým způsobem, že při zjištění 

nekalé činnosti pracovníci SBS kontaktují lokální policii či Policii ČR, která pachatele 

následně zajistí. Jedná se o právo občanů, tedy i příslušníků SBS, obracet se na strážníky s 

žádostí o pomoc. Samotné uvědomění policejních jednotek je zásadním aspektem výkonu 

činnosti, neboť pracovníci SBS nedisponují pravomocí zatknout daného pachatele či jej 

umístit do cely předběžného zadržení. To bývá častým předmětem kritiky při úvahách měst a 

obcí angažovat soukromé bezpečnostní služby. Odpůrci poukazují na skutečnost totožných 

pravomocí s občany. Nesporným faktem je, že při špatné kooperaci s policejními složkami, 

může být jakákoliv činnost SBS v konečném součtu neefektivní. Ojedinělým případem není 

situace, kdy zaměstnanci SBS zatkly pachatele a v poutech jej museli držet do příjezdu 

policie, který trval nepřiměřeně dlouho.
220

 Právě tento statut znevýhodňuje pracovníky při 

výkonu práce, nicméně i zde se opět jedná o otázku legislativního ukotvení SBS, které v ČR 

není řešeno. 

Závěrem této kapitoly lze shledat, že přestože postavení pracovníků SBS vůči 

policejním složkám je totožné jako vztah policie k běžnému občanu, vzájemná kooperace 

v ČR je ve větší míře pozitivní. Navzdory tomu, že se ve sdělovacích prostředcích objevily i 

negativní zkušenosti, spokojenost obcí využívajících služeb SBS je dokladem pozitivní 

spolupráce. Dostačujícím důkazem je i to, že počet SBS v menších obcích narůstá a stává se 

již samozřejmou alternativou pro zajišťování veřejného pořádku namísto městské policie. 

 

5.2. Vztah SBS a policejních sborů na Slovensku 

Definovat vztah SBS a státních bezpečnostních sborů na Slovensku lze pomocí zákonů 

regulujících činnosti obou subjektů. Z toho vyplývá zásadní rozdílnost, že obě bezpečnostní 

složky jsou regulovány svou vlastní právní úpravou. Z vyplývající legislativy představuje 

                                                 
218

 Městskou policii v malých obcích na Třebíčsku nahrazuje soukromá bezpečnostní služba. In: Český rozhlas: 

Zprávy [online]. [cit. 2013-11-23]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1210199. 
219

 Posílí bezpečí v obcích soukromé bezpečnostní služby?. In: Security Magazín [online]. [cit. 2013-11-23]. 

Dostupné z: http://www.securitymagazin.cz/posili-bezpeci-v-obcich-soukrome-bezpecnostni-sluzby-

1404042592.html. 
220

 Bezpečnostní agentury čím dál tím více suplují práci policie. In: Bezpečnostní-agentura [online]. [cit. 2013-

11-23]. Dostupné z: http://www.bezpecnostni-agentura.cz/bezpecnostni-agentury-cim-dal-tim-vice-supluji-praci-

policie.html. 



 

 

89 

 

klíčovou diferenci postavení pracovníků SBS a příslušníků policejních sborů. Na rozdíl od 

policistů nemají pracovníci SBS postavení veřejného činitele, tedy nedisponují pravomocemi, 

které by na ně stát delegoval. Navíc policejní sbory SR reprezentují kontrolní orgán činnosti 

SBS, tudíž jsou automaticky postaveny nad úroveň soukromých bezpečnostních agentur. 

Pravomoci pracovníků SBS při výkonu služby jsou upraveny zákonem o SBS, který 

zaměstnance SBS opravňuje k následujícím činnostem: zaznamenávat technickými prostředky 

vstup či výstup osob či vozidel do chráněných objektů, požadovat průkaz totožnosti, ohledání 

vozidla či osoby při vstupu do chráněného objektu, zakázat vstup do objektu, zadržet osobu 

do doby příchodu příslušníků policejních sborů, neodkladně hlásit události útvarům 

policejních sborům.
221

 Zaměstnanec SBS je oprávněn v případě nutné obrany či krajní nouze 

použít zbraň nebo jiné násilné prostředky, a to pouze za účelem sebeobrany, což je společné 

všem občanům, nicméně pracovník SBS musí v takových případech tuto skutečnost nutně 

hlásit policejním příslušníkům. Zaměstnanci SBS jsou dále obligováni informovat či dovézt 

na policejní stanici osobu, která odmítá předložit průkaz totožnosti nebo byla přistižena při 

trestné činnosti. Výzvě osoby pověřené výkonem fyzické ochrany je povinen každý 

vyhovět.
222

 Vedle svěřených pravomocí se zaměstnanec SBS musí řídit i omezeními 

uvedenými v zákoně. Například osoba pracující v SBS nesmí při výkonu své služby používat 

žádné krycí prostředky či maskování tváře, mimo svou službu zaměstnanec dále nesmí nosit 

bezpečnostní prostředky na viditelném místě a především nesmí používat vozidla se 

zvláštními výstražnými prvky. Tím se rovněž zásadně odlišuje od příslušníka PSR, kterého 

výstražné prvky a zařízení během výkonu činnosti výrazně zvýhodňují.
223

 

Pravomoci policisty se řídí zákonem o Policajnom zbore – Zákon č. 171/1993 Z.z.  – 

úplné zněni, který charakterizuje Policii SR (PSR), jako „Ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý 

plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej 

organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú 

z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.“
224

 Policista je zákonem oprávněn 

následujícími kompetencemi, které nepřísluší běžnému občanu SR: oprávnění požadovat 

informace, zadržet osobu, použít služebního psa, zajistit věc, odebrat zbraň, použít zbraň, 
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zastavit a prohledat dopravní prostředek, použít výbušné předměty, využít donucovacích 

prostředků jako jsou hmaty, chvaty, údery, kopy a jiné prostředky sebeobrany, apod.
225

 

V teoretické rovině nemají zaměstnanci SBS žádná specifická oprávnění vůči 

policejním sborům. Avšak oproti běžnému občanu jsou jejich kompetence v zajišťování 

bezpečnosti vyšší. Jak již bylo výše uvedeno, mohou provádět kontroly střežených podniků, 

prohledávat podezřelé osoby, požadovat průkaz totožnosti, apod. Při zjištění trestné činnosti 

musí kontaktovat příslušný policejní oddíl a vyčkat do příjezdu policejního příslušníka. Ve 

své kompetenci mají zajištění dané osoby. Pravomoci v podobě použití násilí či jiných 

donucovacích prostředků se nikterak neodlišují od oprávnění běžného občana, neboť je 

mohou použít v případě stavu nouze.
226

 

Z volně dostupných informací je možné zaznamenat, že i na Slovensku pracovníci SBS 

vykonávají činnost za účelem zajištění veřejného pořádku namísto lokální policie. Důvodem 

takové volby je finanční nákladnost obecní policie, kterou si obce nemohou dovolit. Takovým 

případem je obec Lozorno, kde od roku 2011 zajišťuje bezpečnost místní SBS.
227

 S ohledem 

na dostupné zdroje se nepodařilo dohledat, do jaké míry je tato skutečnost standardní, zda se 

jedná spíše o ojedinělý příklad, či zda je substituce policejních příslušníků zaměstnanci SBS 

běžnou praxí. Náhrada policistů avšak není neobvyklou záležitostí na velkých sportovních či 

jiných akcích. Příklad této praxe ztělesňuje slovenský fotbalový klub Slovan, který využívá 

aktivit SBS z důvodu nižší finanční náročnosti. Paradoxní situací je, že místní policisté si za 

vykonané aktivity (dozor, použití služebního auta, koně, postavení zábran) účtují finance. Nad 

touto skutečností je nutné se pozastavit, neboť policie, jakožto orgán veřejné moci, je placena 

státem, tudíž z peněž daňových poplatníků, a tedy požadavek finanční kompenzace za výkon 

služby je těžko pochopitelný. Z tohoto důvodu je fotbalový klub zabezpečován jak policisty, 

kteří jsou oprávněni k okamžitému zákroku, tak i soukromou bezpečnostní agenturou. Její 

služby jsou levnější než ty poskytované státem, za které pořadatelé prakticky platí dvakrát. 

Nicméně zástupce fotbalového klubu vyjádřil stížnost nad spoluprací těchto dvou aktérů, kteří 

si při výkonu konkurují, neboť oba pracují za úplatu.
228
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5.3. Komparace postavení vztahu SBS a policistů v ČR a SR 

Komparace z teoretického úhlu pohledu se v prvé řadě opět odvíjí od legislativního 

upravení SBS, které postavení soukromých agentur do značné míry ovlivňuje. V ČR 

postavení zaměstnanců SBS není zákonem upraveno. Z tohoto důvodu veškeré povinnosti 

vůči policejním sborům vychází z jednotlivých etických kodexů agentur či asociací 

sdružujících SBS. Tyto stanovy jsou pro členy závazné, nicméně se nejedná o platnou 

legislativu, tudíž případné porušení povinností nemusí nutně vést k závažnému postihu. 

Postavení českého pracovníka SBS se nikterak neodlišuje od postavení běžného občana. Na 

Slovensku se situace různí především v existenci zákona o SBS, který pravomoci, postavení a 

omezení vůči orgánům veřejné moci, reguluje. Přestože se oprávnění vůči policistům taktéž 

příliš mnoho neliší od pravomocí běžného občana, jsou upravena zákonem, a tudíž lépe 

vymahatelná.  

Co se týká komparace povinností českého a slovenského zaměstnance soukromých 

bezpečnostních firem vůči policistům, jsou totožné, neboť se jedná převážně o preventivní 

činnosti - informativní činnost, zadržení osoby a vyčkání do příjezdu policie a spolupráci při 

zásahu. Signifikantním rozdílem je ale samotná regulace těchto činností, jelikož na rozdíl od 

slovenského protějšku se v ČR tyto povinnosti neřídí platnou právní úpravou. Z toho vyplývá, 

že v případě nečinnosti českých SBS nehrozí zaměstnancům takové sankce jako slovenským 

kolegům. Od toho lze opět odvodit vyšší důraz kladený ze strany Slovenska na spolupráci 

policejních příslušníků a pracovníků zaměstnaných v sektoru komerční bezpečnosti. 

V praktickém důsledku je značně obtížné porovnávat reálný dopad této spolupráce 

z důvodu nedostatku zdrojů. Z více pramenů se podařilo získat informaci o postupném 

nahrazování policistů zaměstnanci SBS v menších českých obcích, což je zapříčiněno nižší 

finanční nákladností oproti obecní policii. V souvislosti s ČR lze hovořit o počínající 

substituci. Co se Slovenska týče, informací o podobné skutečnosti bylo dohledáno velmi 

poskrovnu, nicméně i na Slovensku se podobný případ objevil. Z toho lze usuzovat, že na 

Slovensku s ohledem na navyšující se počet policistů v minulých letech je policejních 

příslušníků v menších obcích stále dostatek. Dalším vysvětlením může být důraznější 

zaměření se na tuto problematiku v ČR, protože postupné nahrazování zaměstnanců SBS ve 

spojitosti s nulovou právní regulací je závažným problémem.  

Na Slovensku se objevil trend, o kterém v ČR nebyly zmínky, požadavek policejních 

oddílů finanční kompenzace za zajištění pořádku na sportovních akcích. Tento fakt staví 

policisty obecní policie do stejné kategorie jako zaměstnance SBS, neboť primárním cílem je 
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finanční zisk. Z tohoto důvodu může docházet k následné duplikaci, nekooperaci a 

neefektivní činnosti. Tato situace je avšak velmi problematická, neboť policisté jsou 

zaměstnanci státu placení právě státem a nemohou požadovat za své úkony finanční 

kompenzaci. V takovém případě může dojít ke snižování důvěryhodnosti v činnost PSR a 

k postupnému nahrazování levnější alternativy SBS, které ale nedisponují pravomocemi PSR. 

Tento stav může vést ke konkurenčnímu boji a zhoršení bezpečnostního prostředí na 

Slovensku. Nicméně toto není problém plynoucí ze strany SBS, problematika musí být 

vyřešena orgány zodpovědnými za činnost PSR. Tato skutečnost dokazuje, že relevantní 

právní úprava SBS není zárukou efektivní činnosti, pokud se orgány veřejné moci 

neprávoplatně staví do pozice konkurenta usilujícího o dosažení namísto veřejného blaha o 

finanční zisk.  

 

5.4. Aplikace teoretického modelu globálních bezpečnostních 

montáží  

I v této části sehrává zásadní roli tvrzení o privatizaci bezpečnosti neodehrávající se 

mimo struktury státu. Dle autorů je její ukotvení možné nalézt v právním a sociálním 

prostředí, a proto není vyloučena účast subjektů veřejných bezpečnostních sil. V tomto 

případě se jednalo o Policii ČR, SR, potažmo obecní policie obou zemí. S ohledem na 

významnost právního faktoru, který byl detailně rozebrán v předcházející kapitole, a ačkoliv 

zde sehrává klíčovou roli, nebude mu věnována majoritní pozornost. Stručně lze zopakovat 

tezi uvedenou výše, že ČR se svou vlastní nečinností v oblasti právní regulace a absencí 

právoplatného vymezení vztahu soukromého a veřejného bezpečnostního sektoru podílí na 

oslabování své pozice. Oslabování je dále zapříčiněno rušením menších policejních stanicí v 

obcích z finančních důvodů. Toto jednání hraje ve prospěch SBS, které představují levnější 

alternativu a tím jejich role na poli zajišťování bezpečnosti stoupá. Obdobná situace nastává i 

na Slovensku, ačkoliv není patrná v takové míře.  

Na Slovensko je nutné se zaměřit detailněji v souvislosti s následující problematikou. 

Slovensko reprezentuje specifický případ, kde konkurence SBS s lokální policií dokazuje, jak 

se stát skrze policejní oddíly může podílet na své vlastní demontáži, oslabování svých funkcí 

a následném posílení významu nestátních aktérů. Efektivní vztah je implikován fungující 

právní regulací na obou stranách, pokud jedna strana pochybí, v tomto případě obecní policie 

SR, nemůže být takové relace dosaženo. Vedle vlivného faktoru právní úpravy je nezbytné 

zaměřit se detailněji na politickou ekonomii, která ovlivňuje soupeřící formy moci. Přestože 
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se privatizace bezpečnosti nese ve znamení přenesení dříve státem zajišťovaných funkcí na 

soukromé aktéry, chování slovenské obecní policie pracující za finanční zisk redefinuje 

vztahy privátního a soukromého sektoru. Svým jednáním se lokální policie staví do pozice 

soukromých zajišťovatelů bezpečnosti poskytujících bezpečnostní služby za účelem 

finančního zisku, přestože představuje vyšší orgán zmocněný nejen k činnosti, ale i dohledu. 

Paradoxně tak stoupá pozice SBS, neboť jejich materiální moc vzrůstá narůstající akumulací 

kapitálu, který je způsoben nižšími cenami, než je tomu u obecní policie SR. V tomto případě 

se slovenský stát podílí na své vlastní demontáži a ohrožuje tak bezpečnost svých občanů, 

neboť SBS nedisponují pravomocemi veřejného činitele a jejich vzrůstající angažovanost, 

nemůže nahradit policii.  
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ZÁVĚR 

 

Základním cílem diplomové práce bylo zjistit, jak se odlišuje fenomén privatizace 

bezpečnosti v České republice a na Slovensku na základě klíčových charakteristik prostředí. 

Prvotní oddíl, který pracoval s kvantitativními údaji, nalézal odpovědi na následující 

výzkumnou otázku: 

 

1) Jak se liší působení SBS na území ČR a SR v základních kvantitativních ukazatelích 

(zejména počtů SBS, zaměstnanců, policejních příslušníků, stavu mezd, finančního obratu)? 

 

Na základě sesbíraných dat lze shledat, že v ČR i na Slovensku dlouhodobě stoupá 

počet poskytovatelů soukromé bezpečnosti. Bližší komparace dat ukázala, že za uplynulých 

deset let byl vyšší příbytek monitorován na Slovensku. Na toto zjištění navazuje porovnání 

počtu osob zaměstnaných v sektoru privátní bezpečnosti. Na základě sesbíraných dat nebylo 

možné shledat korelaci mezi počty SBS a množstvím jejich zaměstnanců v obou zemích, 

neboť čísla kolidovala nezávisle na počtech SBS. Nicméně deklaratorním výsledkem je 

značně vyšší počet zaměstnanců SBS v ČR. Toto tvrzení bylo doloženo vyjádřením poměru 

pracovníků SBS vůči občanům v ČR a SR. Tím byl potvrzen výrok o převyšujícím množství 

českých zaměstnanců SBS nad slovenskými protějšky. Z výše uvedených zjištění lze 

definovat charakter trhu soukromé bezpečnosti v obou zemích. V ČR trh SBS narůstá 

extenzivně, myšleno počty zaměstnanců a slovenský trh roste početně - co do počtu 

jednotlivých SBS. Toto tvrzení verifikuje zjištění, že v ČR představují provozovatele SBS 

převážně OSVČ a naopak na Slovensku se jedná o právnické osoby. V obou zemích 

představují primární hráče velké nadnárodní společnosti disponující nejnovějšími 

technologiemi, know-how a zahraničním kapitálem. Na základě kvalitativních dat byly dále 

zjišťovány činnosti, které české a slovenské SBS vykonávají majoritně. Toto šetření pouze 

potvrdilo výše uvedenou tezi, neboť v ČR převažují aktivity typu dozoru a ochrany a na 

Slovensku oblast technických služeb. To opět vysvětluje převyšující počet zaměstnanců SBS 

v ČR, neboť zde je prozatím spoléháno převážně na lidský kapitál, naopak využívání 

technických opatření na Slovensku vede ke snižování osob pracujících v SBS.  

Součástí kvalitativní komparace bylo zjišťování množství zaměstnanců SBS vůči 

policistům pomocí Mezinárodní komparativní studie o policejních sborech. Bylo shledáno, že 

v obou zemích převažují zaměstnanci SBS nad policisty. O komparativně vyšší rozdíl se 
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jedná v ČR, kde byla prokázána i jistá provázanost mezi počty zaměstnanců SBS a policisty. 

Na Slovensku tento trend zjištěn nebyl. Na tomto místě je nezbytné uvést, že obdobný trend 

byl dokázán na základě zahraniční studie CoESS, ze které vzešel analogický výstup. Další 

předmět komparace představovala výše mezd, která v obou zemích poukázala na 

problematiku podfinancování sektoru soukromé bezpečnosti. Relace mzdy pracovníka SBS 

vůči průměrné mzdě občana v ČR a SR poukázala na hmatatelnější podfinancování v ČR. 

Posledním komparativním úsekem byla výše obratu sektoru SBS, která indikuje podíl 

soukromého sektoru na jednotlivých ekonomikách zemí. Statistická čísla odhalila 

několikanásobně vyšší obrat v ČR, což může být argumentací pro vyšší využívání služeb 

v ČR, než je tomu u slovenského protějšku. 

Druhá část práce vycházela z kvalitativních dat převážně legislativního charakteru. 

Pomocí analýzy právní úpravy a zdrojů hovořících o praktickém dopadu regulace SBS bylo 

možné nalézt odpověď na druhou výzkumnou otázku: 

 

2) Jak se liší míra regulace SBS ze strany vládních subjektů? 

 

Primárním východiskem nejen celé kapitoly, ale i diplomové práce, je zjištění absence 

legislativní regulace SBS v ČR. Samotná absence je příčinou i důsledkem současného stavu 

SBS v ČR. Součástí porovnání legislativního ukotvení činnosti SBS byla jejich definice, která 

se téměř nelišila, ačkoliv na Slovensku vycházela z platné právní úpravy vycházející ze 

zákona č. 473/2005 o SBS a v ČR z návrhu zákona o SBS. Další aspekty, které představovaly 

předmět komparace, byla regulace vzniku a zániku SBS. S ohledem na nulovou legislativu je 

v ČR minimálně ošetřen vznik a zánik SBS. Podmínky vztahující se k činnosti SBS vychází 

pouze z živnostenského zákona. Naopak na Slovensku jsou nastavena jasná pravidla vzniku a 

zániku SBS, která se striktně řídí platnou právní úpravou. Obdobný případ panuje 

v požadavcích na odbornou způsobilost českých zaměstnanců SBS, na které jsou 

v současnosti kladeny nižší požadavky než na slovenské protějšky. Zajímavým zjištěním je, 

že z plánované české právní úpravy SBS vyplývají přetrvávající nižší požadavky na 

vzdělanost zaměstnanců SBS, a to o téměř jeden celý stupeň vzdělání. Finální podkapitolou 

právní regulace bylo rozebrání vládní kontroly a dozoru nad SBS. I v tomto případě bylo 

možné zaznamenat značnou ambivalenci, neboť české SBS nejsou podrobeny důkladné 

kontrole ze strany vládních těles a naopak slovenští provozovatelé prochází více instanční 

kontrolou. Součástí kontroly jejich činnosti je každoroční vytváření reportů o aktivitách a 

obratu SBS, což je v poměrech ČR prozatím iluzorní, a to i co se týká návrhu zákona o SBS. 
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Součástí kapitoly o státní kontrole bylo vypracování charakteristiky státních i nestátních 

orgánů participujících na činnosti SBS a ovlivňujících jejich kvalitu. Z dostupných dat bylo 

identifikováno, že v současnosti české SBS nad sebou nemají majoritní orgán, který by 

reguloval a dohlížel na jejich činnost. Okrajově lze hovořit o MPO či MV, nicméně chybí 

jasné vymezení pravomocí vůči SBS. Na druhé straně je důsledkem právní úpravy na 

Slovensku ke kontrole zmocněno Ministerstvo vnitra SR, které v rámci Prezídia Policejného 

zboru disponuje Úradem súkromných bezpečnostných služieb – ústředním orgánem 

zmocněným ke kontrole a regulaci SBS. Tato instituce reprezentuje zásadní diferenci 

komparace, neboť ani v českém návrhu takový institut nefiguruje. Za důsledek této absence 

může být považována identifikace šestnácti českých asociací sdružujících SBS, které usilují o 

vymezení interních pravidel pro jejich členy. Na Slovensku zdaleka neexistuje tolik sdružení, 

což je konsekvencí právní úpravy, která nemusí být substituována.  

Závěrečnou odpovědí na komparaci míry regulace je tvrzení o minimální kontrole  

a regulaci činností SBS v ČR, a to jak prostřednictvím platné právní úpravy, tak vládních 

těles. Rozdíl mezi úpravou SBS v ČR a na Slovensku lze charakterizovat jako diametrální. 

Poslední část práce se věnovala vztahu veřejných a soukromých poskytovatelů SBS. 

Analýzou sesbíraných dat empirického charakteru byl vyvozen závěr nadcházející výzkumné 

otázky. 

 

3) Jak se liší vztah veřejných a soukromých poskytovatelů bezpečnosti v ČR a na Slovensku?  

 

I v tomto případě nemohlo být odhlédnuto od platné legislativy vztahující se k SBS. 

Signifikantní východisko reprezentovaly jednotlivé právní úpravy českých a slovenských 

policejních sborů, které definovaly pravomoci příslušníků policie. V tomto případě byl zjištěn 

analogický vztah pracovníků SBS a příslušníků policie v obou zemích. Nicméně s ohledem na 

existenci slovenského zákona o SBS, jsou pravomoci a povinnosti pracovníků SBS zákonem 

definovány a při případném pochybení je pravděpodobnost postihu vyšší než u českého 

protějšku. Toto zjištění je zásadním aspektem komparace, neboť v ČR absentuje jasné 

vymezení vztahu pracovník SBS versus policejní příslušník, což se může odrážet 

v praktickém dopadu. Ačkoliv v obou případech sehrávají SBS roli převážně preventivní, 

zákonné vymezení je relevantním předpokladem pro úspěšnou kooperaci. 

Z dostupných zdrojů vztah SBS a policie v praxi poukázal na spíše kooperativní 

výsledky. Nicméně s ohledem na nedostatek objektivních zdrojů na Slovensku nelze se 

stoprocentní určitostí vztah v obou zemích charakterizovat pouze jako pozitivní.   
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V celkovém textu práce se prolínala empirická fakta hovořící o působení SBS v obou 

zemích, prostřednictvím kterých lze zanalyzovat poslední výzkumnou otázku: 

 

4) Jak se liší oblasti působení SBS v ČR a na Slovensku? 

 

V ČR a SR působní poskytovatelé soukromé bezpečnosti převážně v soukromém 

sektoru. Participují na zajišťování veřejných akcí, zabezpečování nákupních středisek, 

nadnárodních korporací, sportovních a kulturních událostí, objektech kritické infrastruktury 

apod. Nicméně jistá ambivalence působnosti SBS odhalena byla. Na Slovensku se ve 

značném množství podílí SBS na zabezpečování vládních budov, které podléhají přísné 

kontrole. V ČR privatizace bezpečnosti nedošla do takové fáze, aby SBS nahrazovaly 

policisty při ostraze vládních budov. Nicméně najímání SBS státními institucemi v menší 

míře zaznamenáno bylo především v souvislosti s využíváním nejlevnějších služeb 

soukromých agentur (bude rozebráno níže). Dalším fenoménem objevujícím se převážně 

v ČR je postupné nahrazování obecní policie soukromými bezpečnostními agenturami, které 

je zapříčiněno opět finančními úsporami. Na Slovensku nebyl obdobný trend zaznamenán 

v takovém rozsahu. 

Závěrečným shrnutím lze konstatovat, že české a slovenské SBS zajišťují bezpečnost 

převážně soukromým subjektům, avšak v obou zemích je patrné pronikání jejich činnosti i do 

státní sféry. Na Slovensku SBS zodpovídají za bezpečnost vládních budov a trend českých 

SBS se nese duchu postupné substituce městských policejních sborů.  

Pro diplomovou práci představovala klíčové teoretické východisko studie Globálních 

bezpečnostních montáží Rity Abrahamsenové a Michaela Williamse, na kterou bylo 

v průběhu práce odkazováno. Shrnutím empirických zjištění lze potvrdit tezi o postupném 

oslabování symbolické moci státu jakožto garanta bezpečnosti. V případě ČR je zásadním 

předpokladem k tomuto stavu nulová legislativní úprava SBS, absence regulace ze strany 

vládních těles a relace vysokého obratu SBS ve spojitosti s danou absencí legislativy. 

Kombinací minimálních požadavků na vzdělanostní nároky zaměstnanců SBS s využíváním a 

najímáním SBS ze strany státu za nejnižší ceny, s rušením obecních policií, a v neposlední 

řadě, s napojením veřejných činitelů na sektor soukromé bezpečnosti, se stát podílí na své 

vlastní demontáži a oslabování své symbolické role garanta vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku. Naopak role soukromých bezpečnostních agentur stoupá. Česká republika je 

exemplární ukázkou toho, jak díky nečinnosti, či nedostatečné činnosti stát posiluje roli 
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nestátních aktérů. Na redefinici tohoto vztahu se dále, vedle státu samotného, podílí i 

nadnárodní aktéři v podobě zahraničních SBS, které zvyšují kvalitu SBS, přináší nové 

technologie, kapitál a především pravidla prostřednictvím etických kodexů, které v ČR chybí. 

Tímto je pozice SBS opět posilována.  

Co se týká slovenského případu, relace vztahu nestátního aktéra versus státu, je jasně 

definovaná. Důležitým předpokladem tohoto stavu je právní regulace jasně definující 

pravidla, kontrolu, dohled, požadavky na mzdy a vzdělanostní nároky ze strany státu a 

legislativní vymezení vztahu policisty a zaměstnance SBS. Navzdory tomu, že se i u 

Slovenska vyskytly znaky posilování role nestátních aktérů (případ obecních policistů 

požadujících finanční kompenzaci), situace nedosahuje takové míry jako na území ČR. Ve 

slovenském zákoně jsou jasně vymezeny role, z kterých vyplývá, že SBS jsou pomyslnou 

nadstavbou nad aktivitami policie, nikoliv jejich substitucí.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je jen těžko pochopitelné, jak je možné, že ČR, 

země s vysokým obratem soukromého bezpečnostního průmyslu, vysokým počtem SBS, 

značným množstvím osob pracujících v oboru komerční bezpečnosti, nereguluje činnost SBS. 

Jak je možné, že se stát vědomě podílí na svém vlastním oslabování a naopak posilování 

pozice aktéra, jehož činnost by měl regulovat a důsledně kontrolovat, neboť se jedná o velmi 

citlivou oblast bezpečnosti občana. Tímto chováním stát může participovat na ohrožení 

bezpečnosti a veřejného pořádku v zemi, neboť nemonitoruje úroveň a kvalitu prováděných 

služeb a nedefinuje vztah s orgány moci výkonné. Závěrem lze Českou republiku a veřejné 

činitele označit za primární příčinu současného stavu SBS v ČR.  
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SUMMARY 

The privatization of security is a phenomenon of the 21st century. The debate about this 

trend has been spread across academic, public and private sector in the last twenty years. It 

was influenced by the emergence of an enormous increase of private security companies 

(PSCs) in almost all regions of the world. This trend is possible to follow also in the Czech 

Republic (CZ) and its neighbouring country Slovakia (SK). In both countries, there is 

considerable amount of PSCs, which are involved in ensuring public order. Moreover, the 

form of the commercial "business" has been established to such an extent that nowadays PSCs 

represent an integral part of the Czech and Slovak security systems. It can be argued that any 

absence of PSCs could have a serious impact on the safety of society in both countries. The 

thesis is therefore devoted to a detailed comparison of private security companies in the 

Czech and Slovak Republic after the collapse of Czech and Slovak Federal Republic (CSFR). 

The main goal of the diploma thesis is to elaborate how the concepts of PSCs differ in the 

Czech Republic and Slovakia 

The thesis is composed of three main comparative chapters, each of them deal with 

different aspects of privatization of security. The first part of the thesis analyses the 

privatization of security on the basis of factual data (numbers of PSCs, PSCs employees, 

officers, wage levels, the turnover). Second part of the thesis analyses relevant Czech and 

Slovak legislation of PSCs, furthermore it describes main institutional authorities responsible 

for supervising PSCs. Third part of the paper provides an outline of the relationship of public 

and private security providers in the Czech Republic and Slovakia. In order to investigate the 

aforementioned issues it is primarily used the method of comparative case study, which is 

based on exploration of two cases and their subsequent comparison. 

The CZ and SK were chosen because of their common history, culture, analogous 

mentality, respect for the rule of law and standards, similarity of the economy and the security 

in the countries. The results of empirical facts are subsequently applied to a theoretical 

concept. From the theoretical point of view “Theory of Global Security Assemblages by Rita 

Abrahamsen and Michael Willimas” is applied. The theory is based on the assumption that the 

privatization of security is part of a broader process of partial dismantling of the state and at 

the same time emerging "global assembly", which brings together national and global 

structures. The theory also claims that states influence the role of non-state actors by, for 

instance, their behaviour, system of law, social aspects, etc.  
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The diploma thesis investigates that the Czech PSCs are growing extensively (meaning 

the number of employees) and Slovak PSCs are growing numerously - in terms of numbers of 

individual PSCs. In both countries the main players represent large multinational companies, 

which brink new technology, know-how and foreign capital. Furthermore, the thesis founds 

out prevailing number of PSCs staffs over police officers in both countries. However, 

comparatively greater difference is in the Czech Republic. Second part dealing with 

legislative and institutional issues reveals, in contrast with the Slovakia, the absence of Czech 

legislative and institutional supervision of PSCs by governmental authorities. Last 

comparative chapter describes the relationship of the private and public sectors which is 

connected to the previous chapter. It results in the claim that due to the absence of any Czech 

legal definition of the relationship among police officers and PSCs´ staff, the mutual 

cooperation could be very law quality. On the contrary, Slovak legislative framework clearly 

defines the powers and duties of staff PSCs in relation to the police officers. It refers to a great 

quality of mutual relationship because any mistaken from the side of private security 

providers would be punished. Unfortunately, this is not the case of the Czech Republic. 

From the theoretical perspective the thesis confirms the argument addressing the 

weakening symbolic power of the state as a security guarantor. This case is represented by the 

Czech Republic due to no legislative framework and absence of regulation by governmental 

bodies. The thesis identifies many another aspects that cause the dismantling and weakening 

symbolic role of the Czech Republic as a guarantor of internal security and public order. The 

Czech Republic could be highlighted an exemplary case of state, which due to its inaction or 

insufficient action, strengthens the role of non-state actors.  

On the other hand Slovakia illustrates responsible state which clearly defines 

relationship among non-state and state actors. An important prerequisite embodies the legal 

regulation defining the rules and supervision. Despite the fact, that in Slovakia there are also 

identified some beginning signs of strengthening the role of non-state actors, the situation is 

not in such extent as in the Czech Republic. 
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PŘÍLOHY 

 

Obrázek č. 1 znázorňující míru regulace SBS v Evropě 
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