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Vážený pan
Mgr. Bc. Milan Veselý
autorizovaný zkušební komisař MV ČR
pro dílčí kvalifikaci strážný a detektiv koncipient
K. Štěcha 10
370 05 České Budějovice

Váš dopis značky

Ze dne 2. 2. 2012

Naše značka 5421/12/04410

PID MIPOX01M68ZU

Vyřizuje/linka Ing. Binderová / 2488

Kontaktní email binderova@mpo.cz

V Praze dne 16. 2. 2012

Věc: Stanovisko

K Vaší žádosti o odborné stanovisko ze dne 2. 2. 2012 týkající se problematiky splnění povinnosti dílčí 

kvalifikace strážný a detektiv koncipient právnickými a fyzickými osobami, sdělujeme následující.

Po nabytí účinnosti zákona č. 155/2010 Sb., tj. od 1. 8. 2010, musí podnikatel při provozování koncesované 

živnosti "Ostraha majetku a osob" nebo "Služby soukromých detektivů" zajistit výkon činností, které spadají 

do obsahové náplně výše uvedených živností (upraveno nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových 

náplních uvedených živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.) pouze fyzickými osobami splňujícími 

požadavky odborné způsobilosti, a to bez ohledu na to, v jakém vztahu je k podnikateli osoba vykonávající 

předmětnou činnost (týká se osob v pracovněprávních vztazích – zaměstnanců v pracovním poměru, osob 

vykonávajících závislou činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, 

ale i např. spolupracujícího manžela apod.). Tato podmínka platí rovněž pro podnikatele samotného, pokud 

uvedenou činnost fyzicky vykonává. Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 155/2010 Sb. 

trvalo živnostenské oprávnění pro výše uvedené živnosti musí tuto povinnost splnit ve lhůtě 2let ode dne 

nabytí účinnosti cit. zákona, tj. nejpozději do 31. 7. 2012.

Odborná způsobilost, kterou musí splňovat osoby, které zajišťují pro podnikatele výkon činnosti je podle

přílohy č. 5 živnostenského zákona následující:

pro ostrahu majetku a osob

a) vysokoškolské vzdělání, nebo

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné 

kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 
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právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo 

ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

nebo

f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

pro služby soukromých detektivů

a) vysokoškolské vzdělání, nebo

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné 

kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 

právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo 

ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e) dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu, nebo

f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

Z výše uvedeného vyplývá, že splnění podmínky dílčí kvalifikace strážný nebo detektiv koncipient je pro

fyzickou osobu vykonávající činnost podle obsahové náplně jednotlivých živností jednou z možných 

alternativ prokázání odborné způsobilosti podle živnostenského zákona. Pokud uvedenéosoby předloží jiné 

doklady splňující odbornou způsobilost podle živnostenského zákona např. vysokoškolský diplom, nemusí

splňovat dílčí kvalifikaci strážný nebo detektiv koncipient.

Podmínka splnění odborné způsobilosti se týká podnikatelů, kteří uvedené činnosti vykonávají podle § 2 

živnostenského zákona, tj. jedná-li se o činnost provozovanou soustavně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem na základě 

živnostenského oprávnění a to pro třetí osoby, nikoliv pro vlastní potřebu. Pokud se jedná o podniky či 

instituce, jejichž zaměstnanci vykonávají činnost ostrahy a ochrany majetku a osob (např. strážní a vrátní) 

pouze pro vlastní potřebu této instituce nebo podniku, který uvedenou činnost nevykonává za účelem 

dosažení zisku, splnění podmínky odborné způsobilosti těchto zaměstnanců ve smyslu požadavků 

živnostenského zákona se nevyžaduje.

Podle § 62 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona se dopustí právnická osoba jako podnikatel nebo 

podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 6 cit. zákona nezajistí výkon činností, 

které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky 

odborné způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci 

a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti. Za tento 

správní delikt může živnostenský úřad uložit pokutu podle § 62 odst. 4 písm. b) cit. zákona do 100 000 Kč 

(v blokovém řízení podle § 62 odst. 5 cit. zákona lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč).

S ohledem na to, že povinnost podle § 7 odst. 6 živnostenského zákona je dána podnikateli 

v koncesovaných živnostech "Ostraha majetku a osob" nebo "Služby soukromých detektivů", pokutu za 
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nesplnění této povinnosti lze uložit pouze podnikateli, jak je shora uvedeno. Osobám, které vykonávají 

uvedené činnosti pro podnikatele v pracovněprávním vztahu (zaměstnanců v pracovním poměru, osobám

vykonávajícím závislou činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, 

ale i např. spolupracujícímu manželovi apod.) živnostenský zákon žádnou povinnost splňovat odbornou 

způsobilost neukládá, a tudíž jim ani nelze uložit žádné sankce (pokuty).

Ing. Bc. Petr Kameník
ředitel odboru živností
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