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ÚČINNOST OD 1.10.2009
292
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů,
a další související zákony
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona
o Policii České republiky
Čl. VII
Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o Policii České republiky, ve znění zákona č. 480/2008 Sb. a zákona č.
41/2009 Sb., se mění takto:
1. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu označeném jako „ostraha majetku a
osob“ písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodů.
2. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu označeném jako „ostraha majetku a
osob“ v písmenu b) slova „s platností na 5 let“ nahrazují slovy „s platností na 10 let“.
3. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu označeném jako „služby
soukromých detektivů“ v písmenu b) slova „s platností na 5 let“ nahrazují slovy „s
platností na 10 let“.
4. V části dvanácté čl. XIX bodě 1 se slova „ve lhůtě 12 měsíců“ nahrazují slovy
„ve lhůtě 36 měsíců“.
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ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České
republiky

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna ţivnostenského zákona

8. V příloze č. 5 SEZNAM ŽIVNOSTÍ, JEJICHŽ VÝKON JE PODNIKATEL POVINEN ZAJISTIT
POUZE FYZICKÝMI OSOBAMI SPLŇUJÍCÍMI ODBORNOU ZPŮSOBILOST, A ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON TĚCHTO ČINNOSTÍ se na konci tabulky doplňují tyto nové
živnosti, odborné způsobilosti a poznámky:
„Ostraha majetku a a) minimálně střední vzdělání s
osob
maturitní
zkouškou v oboru bezpečnostním,
právním
nebo obdobném, nebo
b) osvědčení o odborné kvalifikaci
pro
příslušnou pracovní činnost
vydávaným
s platností na 5let 10 let zařízením
akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, za podmínek
stanovených
zvláštním právním předpisem nebo
doklad
o uznání odborné kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu
Služby soukromých a) minimálně střední vzdělání s
detektivů
maturitní
zkouškou v oboru bezpečnostním,
právním
nebo obdobném, nebo
b) minimálně střední vzdělání s
maturitní
zkouškou a osvědčení o odborné
kvalifikaci
pro příslušnou pracovní činnost
vydávaným
s platností na 5let 10 let zařízením
akreditovaným
podle zvláštních právních předpisů
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vyhláška
o obsahu a rozsahu
kvalifikace pro výkon
fyzické ostrahy
a služby soukromého
detektiva a
vyšetřovatele,
zákon č. 18/2004
Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů

vyhláška
o obsahu
a rozsahu
kvalifikace
pro výkon fyzické
ostrahy a služby
soukromého
detektiva a
vyšetřovatele,
zákon č. 18/2004
Sb.,
ve znění pozdějších
předpisů“.
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Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
za
podmínek stanoveným zvláštním
právním
předpisem, nebo doklad o uznání
odborné
kvalifikace podle zvláštního právního
předpisu
Čl. XIX
Přechodná ustanovení
1. Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle
přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a
služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí nejpozději ve lhůtě 12 36 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu
doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této
lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
2. Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy
č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha majetku a osob a služby
soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona zajistit a na požádání příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti
směřující k ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou
vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5
tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a tohoto zákona.
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Přehled legislativních poţadavků
Od 1.10.2009 platí tyto požadavky na prokazování odborné způsobilosti v rámci živnosti
„Ostraha majetku a osob“:
Odpovědná osoba (osoba, která má živnostenské oprávnění v rámci živnosti „Ostraha
majetku a osob“)
Přechodné období pro prokazování odborné způsobilosti odpovědných osob se
prodlužuje z jednoho roku na 3 roky tj. do 31.11.2011.
Odborná způsobilost se prokazuje vysvědčením z „kamenné školy“ v oboru
bezpečnostně právním nebo obdobném nebo osvědčením podle zákona 179/2006
Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (ve smyslu vyhlášky
č.16/2009) – toto osvědčení získáte vykonáním „zkoušky z odborné
způsobilosti dílčí kvalifikace STRÁŢNÝ“
platnost osvědčení je 5 let
Pracovníci (fyzické osoby, kterými je zajišťován výkon)
Platnost osvědčení odborné způsobilosti u pracovníků se prodlužuje z 5 na 10
let
ruší se možnost získat tuto kvalifikaci v kamenné škole, tudíž zkoušky musí
vykonat všechny fyzické osoby, kterými je zajišťován výkon ostrahy majetku a
osob
Fyzické a právnické osoby podnikající v oboru Ostraha majetku a osob (vlastník
živnostenského oprávnění –majitel, jednatel apod.) musí nejpozději ve lhůtě
36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na poţádání
příslušného ţivnostenského úřadu doloţit, že činnosti směřující k ostraze
života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou vykonávány
zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti – tzn. že mají zkoušku
z odborné způsobilosti
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