JUDr. Josef Hrudka
Otázky a odpovědi – Je spáchání přestupku překážkou pro vznik pracovního poměru
u soukromé bezpečnostní služby?
Otázka čtenáře:

Dobrý den nevím, jestli se ptám tady správně, ale doslechl jsem se, že se
připravuje zákon o bezpečnostních agenturách a podle něj by prý nemohl u agentury
pracovat ten, kdo se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku. Já jsem se v roce
2007 dopustil přestupku neuposlechnutí výzvy veřejného činitele a v roce 2002
přestupku rušení nočního klidu. Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Je pravdou, že v současné době je skutečně v legislativním procesu zákon o
provozování soukromých bezpečnostních činností. Upozorňuji, že se jedná jen o znění
navrhované Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky, které je
v současné době v resortním a meziresortním připomínkovém řízení, takže jeho znění
ještě zcela určitě nemá konečnou podobu a dozná řady změn. Navíc zákon vůbec
nemusí být přijat. Trochu nás překvapuje Váš dotaz, protože zákon ještě ani nebyl
předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a není tudíž veřejně
přístupný. Jen pro Vaši informaci, každý zákon, který je předložen Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky se objeví na portále www.psp.cz.
K Vašemu dotazu - jmenovaný zákon, který by měl řešit komplexní právní úpravu
této podnikatelské činnosti, tak jak je to běžné pro provozování obdobných činností jinde
ve světě, by měl stát na několika základních principech. Jedním z těchto principů je
stanovení kvalifikačních předpokladů pro všechny osoby, které se budou podílet na
poskytování této služby (provozovatelů, ale i osob provádějících výkon této služby).
Velice zjednodušeně. Kvalifikačním předpokladem, na který Vy se dotazujete je
tzv. institut bezúhonnosti či spolehlivosti. K ověřování obou těchto předpokladů by mělo
být

ministerstvu

vnitra

umožněno

vyžadovat

od

orgánů

státu

a

územních

samosprávných celků informace. Bezúhonnost se tradičně prokazuje výpisem z rejstříku

trestů a vztahuje se k problematice trestní bezúhonnosti tzn. ke spáchání případného
trestného činu či činů. Spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením a mimo jiné se
vztahuje k problematice přestupků. Podle navrhované právní úpravy by za spolehlivého
neměl být považován ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán
vinným z přestupku:
a) proti pořádku ve státní správě vyskytujícímu se na více úsecích státní správy,
b) na úseku podnikání,
c) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
d) na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě,
e) proti veřejnému pořádku,
f) proti majetku,
g) na úseku střelných zbraní a střeliva podle zvláštního zákona.
Vámi spáchané přestupky, za které jste byl pravděpodobně uznán vinným, se oba
vztahují k písmenu e) navrhované právní úpravy, jelikož oba naleznete v přestupkovém
zákoně1 v § 47, který obsahuje přestupky proti veřejnému pořádku (což jste napsal
správně ve Vašem dotazu).
Na závěr:
1. Upozorňujeme, že se skutečně jedná pouze o navrhovanou právní úpravu.
2. Jelikož od doby, kdy jste byl pravomocně uznán vinným ze spáchání
přestupků, uplynuly 3 roky, nemusíte se ničeho obávat a to i vzhledem ke
skutečnosti, že zákon ještě nebyl přijat a tudíž není platný a ani účinný.
3. Nepáchejte přestupky a ani žádná protiprávní jednání a o to klidněji se Vám
bude spát.
Doufám, že takto koncipovaná odpověď na Váš dotaz je dostatečně srozumitelná
a vnese trochu světla do této, tak často diskutované otázky.
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

