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Bc. Radek Pospíšil 
 
Soukromé bezpečnostní služby v postsovětském prostoru 
 
Anotace  
 
Studie se zabývá zjištěním situace v oblasti soukromých bezpečnostních služeb 
v postsovětských zemích, kdy počátky soukromé ostrahy sahají až do vzniku Svazu 
sovětských socialistických republik. V další části se předložená studie zabývá zjištěním  
a popisem situace v jednotlivých postsovětských zemích, kromě situace v pobaltských 
zemích. Studie popisuje právní úpravu a podmínky nutné pro zřízení soukromých 
bezpečnostních služeb. Součástí studie je i příloha s ukázkami licencí nutných pro 
provozování soukromé bezpečnostní, nebo soukromé detektivní služby v některých 
postsovětských zemích. 
 
Klíčová slova  
 
Bezpečnostní činnosti, soukromá bezpečnostní služba, soukromá bezpečnostní organizace, 
soukromý detektiv, soukromá detektivní agentura, licence. 
 
Summary 
 
Private Security Companies in Post-Soviet Countries 
 
The study deals with the situation in the area of private security services in post-Soviet 
countries, when the beginning of private security dates back to the formation of the Union 
of Soviet Socialist Republics. In the next part, the presented study deals with the finding  
and description of the situation in individual post-Soviet countries, except for the situation  
in the Baltic countries. The study describes the legal regulations and conditions necessary for 
the establishment of private security services. Part of the work is a supplement with 
examples of licenses required to operate private security or private detective services  
in some post-Soviet countries. 
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ÚVOD 
 
Služby soukromé ochrany, nebo služby soukromého detektiva jsou provozovány 
v euroatlantickém prostoru bezmála 170 let. Za tuto dobu jejich nezávislost na státním 
aparátu mnohokrát prokázala jejich opodstatněnost v systému ochrany a vyšetřování. Naše 
země byla na dobu 40 let v 20. století minulého tisíciletí zbavena možnosti provádět 
soukromou detektivní a ochrannou činnost, která se začala opětovně rozvíjet až po pádu 
komunistického režimu. Něco podobného zažil i prostor někdejšího carského Ruska 
s nástupem komunismu, přičemž časový úsek, kdy bylo zakázáno, nebo radikálně omezeno 
soukromé podnikání, trval 74 let.  
 
Proto je velmi zajímavé pokusit se zmapovat, jak v Sovětském svazu, který se po pádu 
komunismu rozpadl na 15 států, začala, respektive byla obnovována, tzv. privatizace 
bezpečnosti. Dodnes není zmapována oblast soukromých bezpečnostních a detektivních 
služeb v postsovětských zemích, kromě pobaltských států, které podrobně zmapoval 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 
Cílem této studie je zmapovat situaci v oblasti soukromých bezpečnostních a detektivních 
služeb v postsovětských zemích. V úvodní části studie se zabývám historií vzniku soukromé 
ochrany, která sahá až do počátků Sovětského svazu. Poskytování soukromých detektivních 
služeb se v postsovětském prostoru objevuje až po rozpadu Sovětského svazu. V jednotlivých 
kapitolách je popisováno, na jakém základě a jakým způsobem (respektive zda vůbec) 
funguje soukromé podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních a detektivních služeb ve 
státech, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu. 
 
V jednotlivých kapitolách je případně uvedeno, jaké právní normy upravují poskytování 
služeb v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých postsovětských zemích, jaké podmínky 
musí být splněny, jestli je povolena i soukromá detektivní činnost. 
 
Dále se zde objevuje otázka, jestli soukromé bezpečnostní služby mohou používat zbraně, 
jaké podmínky proto musí být splněny a jaké jiné prostředky mohou používat při výkonu 
činnosti.  
 
Další snahou autora je zjistit počty soukromých bezpečnostních společností a soukromých 
detektivů v jednotlivých státech. 
 
V kontextu studie zaznívá snaha verifikovat nebo falsifikovat následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: V rámci sledovaných postsovětských zemí se rámec fungování soukromých 
bezpečnostních služeb bude značně podobat. 
 
Hypotéza č. 2: Ve sledovaných postsovětských zemích bude obtížné působení nadnárodních 
respektive zahraničních společností, podnikajících v oblasti poskytování služeb soukromé 
bezpečnosti. 
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Historie vzniku soukromých bezpečnostních služeb v Sovětském svazu 
 
Historie soukromých strážců, popřípadě ochránců, sahá v Sovětském svazu až do počátku 
jeho vzniku, kdy byly policejním složkám přiděleny funkce dodržování práva a pořádku 
a funkce ochrany majetku byly přiděleny jednotkám soukromého zabezpečení, které byly 
vytvořeny v rámci ministerstva vnitra Svazu Sovětských socialistických republik.  
 
Sovětská moc na podnět Felixe Edmundoviče Dzeržinského1 přijala dne 9. prosince 1921 
vyhlášku Ústředního výkonného výboru „O ochraně skladů a skladovacích prostor, stejně 
jako zařízení v železniční a lodní dopravě“, podle které nechal lidový komisariát železnic 
Svazu sovětských socialistických republik železnici a vodní cesty, nebo jejich části, jakož  
i jednotlivé stanice a doky, ochranu zavazadel a nákladu, stejně jako samotné vlaky a sklady, 
soukromým artělům2 a stanoví jejich plnou odpovědnost za bezpečnost a zabezpečení 
chráněných hodnot. Tento stav trval až do rozpadu Sovětského svazu3. 
 
První soukromé bezpečnostní firmy se objevily v Sovětském svazu v období perestrojky po 
podepsání zákona číslo 8998-XI „O spolupráci v Sovětském svazu“ ze dne 26. května 
1988. Soukromá bezpečnostní aktivita nebyla v zákoně nijak definována ani upravena, ale 
v praxi bylo prokázáno, že družstva ochrany neposkytují ochranu osobní bezpečnosti klienta 
a jeho zájmů v soukromí, v rozporu se zákony Sovětského svazu. Dne 25. května 1989 byla 
v Leningradu, jako první v Sovětském svazu, založena soukromá detektivní kancelář Alex, 
která nabízela služby na ochranu legitimních práv a zájmů svých klientů. S účinností od 
1. června 1990 byly bezpečnostní družstva otevřeny a zřízeny v Leningradě, Novosibirsku, 
Rize, Petrozavodsku, Alma-Atě a Novokuzněcku. Na počátku devadesátých let byly v Rusku 
(Ruské sovětské federativní sovětské republice) vytvořeny první soukromé bezpečnostní 
struktury ve formě akciových společností nebo společností s ručením omezeným. Po rozpadu 
Svazu sovětských socialistických republik, ke kterému došlo dne 26. prosince 1991, se jeho 
nástupnickým státem stala Ruská federace. Svaz Sovětských socialistických republik se 
rozpadl na 15 samostatných států. 
 

                                                      
1 Felix Edmundovič Dzeržinskyj (1877 – 1926) v letech 1919 – 1923 působil ve funkci lidového komisaře vnitra  
a dopravy (tehdejší faktická obdoba dnešního ministerstva vnitra a ministerstva dopravy). 
2 Artěl – druh sdružení, nejprostší forma kooperace 
3 Частная охранная деятельность в России. Ru.wikipedia.org. [2018-01-11]. 
Ru.wikipedia.org/wiki/Частная_охранная_деятельность_в_России 
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Ruská federace 
 
Rozloha: 17 125 191 km². 
 
Počet obyvatel: 146 544 710. 
 
Právní stav soukromé bezpečnosti v Ruské federaci 
 
Právním základem soukromé detektivní a bezpečnostní činnosti je Ústava Ruské federace, 
federální zákon z 11. března 1992 č. 2487-1 „O soukromé detektivní a bezpečnostní činnosti 
v Ruské federaci", ve znění změn provedených federálním zákonem č. 391 z 5. prosince 
2017. 
 
Zákon O soukromé detektivní a bezpečnostní činnosti používá tyto základní pojmy:4 
 

 Soukromá bezpečnostní organizace je organizace specializovaná k poskytování 
bezpečnostních služeb, registrovaná v souladu se zákonem, stanoveným postupem  
a oprávněná k výkonu činností soukromé bezpečnosti. 

 Soukromá stráž je ruský občan, který dosáhl věku osmnácti let a pracuje jako stráž 
soukromé bezpečnostní služby a složil kvalifikační zkoušku, přijatou v souladu s tímto 
zákonem a pracuje v rámci pracovní smlouvy s bezpečnostní organizací. 

 Osvědčení soukromé stráže je doklad o právu soukromé bezpečnostní stráže pracovat na 
základě pracovní smlouvy s bezpečnostní organizací pro místa přímo související  
s poskytováním bezpečnostních služeb. 

 Soukromý detektiv je občan Ruské federace, který byl zaregistrován jako individuální 
podnikatel, v souladu s tímto zákonem požádal o licenci soukromého detektiva  
o provádění detektivní činnosti.  

 Bezpečnostní předměty jsou nemovitosti, včetně budov, struktur, konstrukcí, movité 
věci, včetně vozidel, nákladu, peněz, cenných papírů, včetně jejich přepravy. 

 
V současné době nemá v Ruské federaci osobní strážce právní rámec a tato činnost je 
zahrnuta pod poskytování služeb na ochranu života a zdraví střelnými zbraněmi a upravena 
zákonem uvedeným výše. Problémem ovšem je, že pokud osobní strážce nepoužívá střelné 
zbraně, nemusí mít licenci na tuto činnost. S nástupem traumatických zbraní na ruský trh 
přešli někteří specialisté v oblasti osobní ochrany na nezávislý způsob práce nezávisle na 
soukromé bezpečnostní legislativě.  
 

                                                      
4 Закон Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) "О частной детективной  
и охранной деятельности в Российской Федерации". Consultant.ru. [2018-01-02].  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/ 
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Pro detektivní činnosti jsou povoleny následující druhy služeb:5 
 
Shromažďování informací o občanských věcech na smluvním základě s účastníky procesu, 
studium trhu, shromažďování informací pro obchodní jednání, identifikace nevěrohodných 
nebo nespolehlivých obchodních partnerů, stanovení okolností zneužití obchodních značek  
a názvů, nekalá soutěž v obchodních činnostech, jakož i zpřístupnění informací 
představujících obchodní tajemství. Identifikace biografických a jiných osobních údajů  
o jednotlivých občanech, s jejich písemným souhlasem, při uzavírání pracovních a jiných 
smluv. Hledání nezvěstných občanů. Vyhledávání majetku ztraceného občany nebo podniky, 
institucemi, organizacemi. Shromažďování informací o trestních věcech na smluvním základě 
s účastníky procesu. Do 24 hodin od uzavření smlouvy s klientem za účelem shromáždění 
těchto informací je soukromý detektiv povinen tyto informace písemně oznámit vyšetřující 
osobě, vyšetřovateli nebo soudu, v jehož působnosti je trestní řízení podáno. Hledání osoby, 
která je dlužníkem v souladu s vymahatelným dokumentem a jeho majetku. Pátrání po dítěti 
podle vymahatelného dokumentu, obsahující požadavky týkající se odebrání nebo předání 
dítěte, právo komunikovat s dítětem, nárok na navrácení neoprávněně přemístěného dítěte 
do Ruské federace nebo neoprávněně drženého dítěte v Ruské federaci, nebo o uplatňování 
přístupových práv vůči takovému dítěti na základě mezinárodní smlouvy Ruské federace, na 
základě smlouvy se zmocněnou osobou.  
 
Pro účely ochrany jsou povoleny následující druhy služeb:6 
 
Ochrana života a zdraví občanů, ochrana objektů, majetku i během přepravy, vlastněných, 
držených, používaných, nebo při správě majetku. Ochrana objektů a majetku při realizaci 
návrhu, instalaci a údržbě zabezpečovacích zařízení a přijetí příslušné reakce na signální 
informaci. Seznam druhů těchto zařízení je stanoven vládou Ruské federace. Poradenství 
a příprava, doporučení klientům v otázkách zákonné ochrany před protiprávními útoky. 
Zabezpečení veřejného pořádku v místech provádění hromadných akcí. Zabezpečení 
vnitřních a přístupových režimů v objektech. Ochrana objektů, majetku, jakož i poskytování 
vnitřních a přístupových režimů v objektech, pro které byly stanoveny závazné požadavky na 
bezpečnost proti terorismu.  
 
Organizace zabývající se soukromou bezpečnostní činností pomáhají orgánům činným  
v trestním řízení při prosazování práva a pořádku a to v místech, kde jsou poskytovány 
bezpečnostní služby a v oblastech k nim přilehajících. Soukromí detektivové pomáhají 
orgánům činným v trestním řízení při prevenci a odhalování zločinů, předcházení a potlačení 
správních přestupků v souladu s postupem stanoveným vládou Ruské federace.  
 

                                                      
5 Закон Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) "О частной детективной  
и охранной деятельности в Российской Федерации". Consultant.ru. [2018-01-02].  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/ 
6 Закон Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) "О частной детективной  
и охранной деятельности в Российской Федерации". Consultant.ru. [2018-01-02].  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/  
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Fyzické a právnické osoby, které nemají právní postavení soukromého detektiva, soukromé 
bezpečnostní stráže nebo soukromé bezpečnostní organizace, mají zakázáno poskytovat tyto 
uvedené služby.  
 
Dnem 1. ledna 2010 byl pojem Podniky zabývající se soukromou detektivní a bezpečnostní 
činností nahrazen pojmem Soukromé bezpečnostní společnosti. 
 
Soukromá bezpečnostní společnost může být vytvořena pouze ve formě společnosti  
s ručením omezeným a nesmí provádět žádné jiné činnosti než bezpečnost. Její základní 
kapitál nesmí být nižší než 100 000 rublů, a pokud je zapojena do ochrany majetku ozbrojená 
stráž, nebo ochrana objektů je prováděna s využitím technických prostředků ochrany, 
základní kapitál takové bezpečnostní organizace nesmí být nižší než 250 000 rublů. 
 
Existuje výjimka, podle níž ruská vláda povoluje určité množství právnických osob na 
zachování resortní bezpečnosti, které mají název Soukromé bezpečnostní organizace. 
Příkladem je firma Gazprom, která má dceřinou společnost Gazprom security, nebo Ruské 
železnice, které mají dceřinou společnost Ruské železnice Ochrana.  
 
Velké soukromé bezpečnostní společnosti mají jako součást specializované jednotky:7 
 

 Centrální monitorovací body – řídí systémy a zařízení pro technickou ochranu objektů 
(video dohled, požární signalizace). 

 Skupina rychlé reakce / skupina okamžité reakce – mobilní skupiny, které po přijetí 
signálu poplachu provádějí výjezd na napadený objekt a provádějí potřebná 
opatření. Tyto jednotky jsou tvořeny vyškolenými zaměstnanci vybavenými střelnými 
zbraněmi, komunikačními zařízeními, osobními ochrannými prostředky a mají k dispozici 
služební vozidlo společnosti. 

 Skupina doprovodů, shromažďování a přepravy hotovosti – zajišťuje ochranu, 
doprovod, shromažďování a přepravu hotovosti mezi organizacemi a jejich jednotkami, 
pokladních a dalších osob s komoditami peněžní hodnoty, jakož i některých kategorií 
výrobků. Zaměstnanci jsou zpravidla tvořeni zkušenými zaměstnanci vybavenými 
střelnými zbraněmi, komunikačními zařízeními a osobními ochrannými prostředky. 

 Skupiny osobní ochrany – tělesní strážci, eskorty „VIP“ a jejich vozidel. 

 Bezpečnostní týmy stacionárních zařízení – provádějí ochranu předmětů různých 
kategorií. Mohou být také vybaveny speciálními prostředky, ale tyto požadavky jsou spíše 
výjimkou než pravidlem. 

 
Jednotná forma oblečení pro zaměstnance soukromých bezpečnostních firem 
a bezpečnostních služeb není stanovena. Hlavními kritérii pro všechny typy firemních oděvů 
a obuvi strážných jsou jeho vojenská forma, praktičnost a relativně nízká cena. Je pravidlem, 
že na oblečení je nápis „OCHRANA“, název a logo organizace. 
 

                                                      
7 Частная_охранная_организация. Ru.wikipedia.org. [2018-01-10]. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Частная_охранная_организация#cite_note-31 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656.  
Bc. Radek Pospíšil, Soukromé bezpečnostní služby v postsovětském prostoru (2019_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

7 

Od 1. července 2002 je v Ruské federaci nelegální nošení uniformy se symboly státních 
vojenských organizací u soukromých bezpečnostních pracovníků. Není však zakázáno nošení 
uniforem bez symboliky. 
 
Ruská legislativa umožňuje sdílení detektivní a bezpečnostní činnosti. Tyto dvě činnosti se 
mohou sloučit buď sdružením soukromých bezpečnostních společností a detektivních 
podniků (které si zachovávají izolaci), nebo jsou to izolované podniky (bezpečnostní služby), 
vytvořené výhradně pro zajištění bezpečnosti svého zřizovatele.  
 
Fyzickým a právnickým osobám, které nemají právní status soukromého detektiva, soukromý 
detektivní podnik či sdružení, soukromá ochranka nebo soukromá bezpečnostní 
společnost je zakázáno poskytovat služby uvedené v tomto zákoně.  
 
Licencování soukromých bezpečnostních služeb8 
 
Občan žádající o povolení k soukromé detektivní činnosti je povinen osobně předložit 
prohlášení federálnímu výkonnému orgánu oprávněnému v oblasti soukromých 
bezpečnostních činností, nebo jeho územnímu orgánu, které obsahuje jeho příjmení, křestní 
jméno, státní evidenční číslo záznamu o státním zápisu soukromého podnikatele a údaje  
o dokladu potvrzujícím zápis údajů o soukromém podnikateli v jednotném státním rejstříku 
soukromých podnikatelů, předpokládané území kde bude soukromá detektivní činnost 
prováděna a následující dokumenty: 
 
Formulář žádosti, fotografii, lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti k výkonu soukromé 
detektivní činnosti, dokumenty potvrzující občanství žadatele, dokumenty potvrzující střední 
odborné právní vzdělání, nebo vyšší právní vzdělání, nebo odbornou přípravu pro práci 
soukromého detektiva nebo pracovní zkušenosti v oblasti operativních nebo vyšetřovacích 
orgánů státu po dobu nejméně tří let. Informace o potřebě technických prostředků a záměru 
jejich využití.  
 
Federální výkonný orgán je oprávněn v oblasti soukromé bezpečnostní činnosti nebo jeho 
územní orgán je oprávněn prokázat pravdivost informací obsažených v dokumentech, které 
jsou nezbytné pro rozhodnutí o vydání licence, a to i prostřednictvím rozhovorů s občanem 
žádajícím o vydání licence, stejně jako požádat orgány příslušné v oblasti vymáhání práva, 
licencování, kontroly a dohledu. Licence je udělena na dobu pěti let a platí po celém území 
Ruské federace. 
 
Licence není udělena: Občanům, kteří nedosáhli věku dvaceti let. Občanům, kteří jsou 
registrováni u zdravotních úřadů pro duševní choroby, alkoholismus nebo drogovou 
závislost. Občanům, kteří mají záznam v trestním rejstříku za spáchání úmyslného trestného 
činu. Občanům, kteří byli obviněni ze spáchání trestného činu (před vyřešením jejich viny  
v souladu se zákonem stanoveným postupem). Občanům, kteří byli propuštěni ze státní 
správy, ze soudních, státních zastupitelských úřadů a jiných donucovacích orgánů pro 

                                                      
8 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации". Российская газета. [2018-01-05]. https://rg.ru/2016/07/06/gvardia-dok.html 
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porušení jejich povinností. Bývalým úředníkům činným v trestním řízení, kteří kontrolovali 
soukromou detektivní a soukromou bezpečnostní činnost, pokud od jejich propuštění 
neuplynul jeden rok. Občanům, kteří nepředložili všechny dokumenty potřebné k získání 
licence. Občanům, kterým výsledek kontroly provedené ministerstvem vnitra nebo 
federálními bezpečnostními orgány v souladu s ruskou legislativou, znemožní získání licence 
pro soukromou detektivní činnost z důvodu zvýšeného rizika porušování práv a svobod 
občanů a z důvodu hrozby pro veřejnou bezpečnost. Občanům, kteří neprošli povinnou 
registrací otisků prstů.  
 
Soukromé bezpečnostní činnosti se nevztahují na státní bezpečnostní zařízení a chráněné 
zařízení stanovené federálním zákonem č. 57-FZ ze dne 27. května 1996 "O státní ochraně", 
jakož i na zařízení, jejichž seznam schvaluje vláda Ruské federace. 
 
Aktivity soukromých bezpečnostních služeb povinně podléhají regulačnímu úřadu 
Rosgvardia9. Vedoucí bezpečnostní společnosti musí mít vyšší právnické vzdělání.  
 
Každá soukromá stráž musí mít od 1. ledna 2010 doklad – certifikát (licenci) pro soukromou 
stráž na fyzické zabezpečení, podle jednotného národního standardu vydaného 
ministerstvem vnitra a od roku 2016 Rosgvardií, s přiřazením kvalifikační kategorie. Od roku 
2012 je období pravidelné kontroly následující:10  
 

 4. Kategorie – ochrana bez zbraní, pravidelná inspekce – každoročně;  

 5. Kategorie – ochrana se speciálními prostředky, traumatické zbraně periodická 
prohlídka – každoročně;  

 6. Kategorie – ochrana se speciálními prostředky, střelné zbraně, pravidelná inspekce 
– každoročně. 

 
Počet soukromých bezpečnostních služeb v Ruské federaci 
 
Počátkem roku 1993 bylo v Ruské federaci více než 100 000 zaměstnanců soukromých 
detektivních a bezpečnostních služeb. V letech 1993-1994 bylo v Rusku registrováno více než 
8 000 soukromých bezpečnostních společností a 5 287 bezpečnostních služeb (tyto 
bezpečnostní struktury nebyly licencovány) a bylo zřízeno 38 soukromých detektivních 
sdružení. V tomto období bylo zrušeno 445 licencí na soukromou bezpečnostní činnost.  
V důsledku toho došlo ke snížení počtu zaměstnanců v ruských bezpečnostních službách na 
více než 60 000 zaměstnanců. U těchto společností bylo registrováno 31 000 střelných 
zbraní.  
 
V dalších letech došlo k nárůstu počtu bezpečnostních společností, kdy jich bylo v roce 1999 
v Ruské federaci registrováno 11 000. Tyto společnosti zaměstnávaly 165 788 licencovaných 

                                                      
9 Federální služba vojsk Národní gardy Ruské federace. 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. [2019-02-04]. 
http://www.rosgvard.ru/ 
10 Закон Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) "О частной детективной  
и охранной деятельности в Российской Федерации". Consultant.ru. [2018-01-02].  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/ 
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bezpečnostních strážníků a bylo u nich registrováno 71 000 střelných zbraní. Počátkem roku 
2004 bylo v Ruské federaci registrováno 18 000 bezpečnostních společností, ve kterých bylo 
zaměstnáno 440 000 licencovaných bezpečnostních strážníků, 120 000 strážných a bylo 
u nich registrováno 80 000 střelných zbraní. V roce 2005 působilo v Ruské federaci 22 000 
bezpečnostních společností, které zaměstnávaly 581 800 licencovaných bezpečnostních 
strážníků. Od ledna 2005 bylo pod jejich ochranou přibližně 135 tisíc objektů. Koncem roku 
2009 bylo v Rusku registrováno 29 290 soukromých bezpečnostních služeb a bezpečnostních 
agentur, které zaměstnávaly 762 000 licencovaných bezpečnostních strážníků, a bylo u nich 
registrováno 120 000 kusů střelných zbraní. Pod jejich ochranou bylo více než 300 000 
objektů.  
 
Po 1. lednu 2010 v souvislosti se změnami v právních předpisech lehce poklesl počet 
bezpečnostních firem a také poklesl počet licencovaných bezpečnostních strážníků na 
745 000. V polovině roku 2012 bylo v Rusku registrováno 24 000 soukromých 
bezpečnostních organizací, 74 bezpečnostních podniků a sdružení, které zaměstnávaly 
654 300 licencovaných bezpečnostních strážníků a 1 650 soukromých detektivů. Došlo 
rovněž k poklesu registrovaných střelných zbraní na 94 500 kusů. V polovině roku 2015 bylo 
v Ruské federaci registrováno 23 600 soukromých bezpečnostních organizací, které 
zaměstnávaly 715 600 licencovaných bezpečnostních strážníků. Pod jejich ochranou bylo 
895 500 předmětů v různých formách vlastnictví. Podíl osobních ochranných služeb na trhu 
je přibližně 2 %. Odhadovaný počet tělesných strážců v Rusku v roce 2011 je asi 8 000 lidí, 
kteří mají právo poskytovat služby se střelnými zbraněmi11. V Moskvě je soustředěno 38 % 
bezpečnostních služeb, v Petrohradě je soustředěno 11-15 % bezpečnostních služeb.  
V ostatních městech je soustředěno přibližně 2 – 5 % bezpečnostních služeb.  
 
Služby pro vzdělávání a profesní rozvoj licencovaných bezpečnostních strážníků, detektivů  
a bezpečnostních struktur poskytovalo 400 nestátních vzdělávacích institucí. V nestátních 
vzdělávacích zařízeních pro soukromé bezpečnostní organizace bylo registrováno 2 900 kusů 
střelných zbraní. 
 
Zaměstnanci soukromých bezpečnostních firem mohou používat přilby I-III třídy ochrany 
a neprůstřelnou vestu I-V třídy ochrany. V praxi tyto osobní ochranné prostředky používají 
pouze některé kategorie strážců: skupina doprovodů, shromažďování a přepravy hotovosti, 
rychlé zásahové skupiny a tělesní strážci. 
 
Výzbroj soukromých bezpečnostních služeb 
 
Druhy a typy zbraní pro soukromé bezpečnostní služby, postup pro získávání, skladování  
a přepravu zbraní upravuje federální zákon č. N 150-FZ "O zbraních" ze dne 13. prosince 
1996. V období od března 1992 do července 1997, před vydáním federálního zákona 
„O zbraních“, ozbrojené soukromé bezpečnostní firmy používaly pistole Makarov, revolvery 
ráže 9mm a plynové pistole.  
 

                                                      
11 Частная_охранная_организация. Ru.wikipedia.org. [2018-01-10]. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Частная_охранная_организация#cite_note-31 
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Změna nastala 1. ledna 2010, kdy vstoupil v platnost federální zákon č. 272-FZ z 22. prosince 
2008, kterým byly střelné zbraně soukromých bezpečnostních služeb převedeny do evidence 
ministerstva vnitra a nyní se používají na nájemním základě. Zároveň je pro ozbrojené 
soukromé bezpečnostní služby zachováno právo na nákup ostré munice, použití 
traumatických zbraní, nesmrtících zbraní (gumové obušky, paralyzéry, slzný plyn, speciální 
barviva pro označení zločinců)12. V letech 2005-2006 proběhly změny ve struktuře 
ozbrojených soukromých bezpečnostních služeb, jejichž cílem bylo zavedení nových omezení 
vedoucích k zabránění rozvoji praxe, kdy vedoucí pracovníci těchto služeb poskytovali pistole 
pro trvalé nošení osobám, které byly registrovány jako licencovaní bezpečnostní strážní. 
 
Soukromé bezpečnostní struktury Ruské federace nesmějí používat služební psy jako zvláštní 
prostředky. Výjimku tvoří Letecká bezpečnostní služba, která používá služební psy 
k vyhledávání zbraní, střeliva a výbušnin. V současné době Letecká bezpečnostní služba 
používá cca 30 psů v Moskvě na letišti Domodedovo a Vnukovo. 
 
V Nižním Novgorodu bylo pod záštitou bezpečnostní akademie Berkut otevřeno dne 
20. března 2012 muzeum soukromé bezpečnosti v Ruské federaci. Muzeum bylo otevřeno na 
počest oslav 20. výročí soukromé bezpečnostní činnosti v Ruské federaci. 
 
Státní kontrola 
 
Po podpisu zákona Ruské federace č. 2487-1 „O soukromé detektivní a bezpečnostní činnosti 
v Ruské federaci" dne 11. března 1992 byla kontrola soukromých detektivních  
a bezpečnostních činností svěřena Úřadu pro vydávání licencí, povolení a licenční 
činnosti Ministerstva vnitra Ruské federace, zejména i pro kontrolu zbraní. V roce 
2016 převzalo státní dozor nad činností bezpečnostních organizací, vydáváním licencí  
a povolení centrum Rosgvardie a to na základě zákona č. 226-FZ „O vojsku Národní gardy 
Ruské federace“ ze dne 7. března 2016.  
 
Usnesením č. 26 ze dne 15. května 2008 byla při Ministerstvu vnitra Ruska zřízena 
koordinační rada pro spolupráci s bezpečnostními a detektivními strukturami jako poradní  
a konzultační orgán. Členů koordinační rady je 5 000 z celkového počtu 23 600 
bezpečnostních organizací. Spolupráce koordinační rady a bezpečnostních struktur je určena 
na základě interních dokumentů členů koordinační rady. V souladu s rozhodnutím 
předsednictva koordinační rady pro styky s bezpečnostními a detektivními strukturami ze 
dne 4. února 2009 je oficiálním informačním orgánem koordinační rady časopis 
"Bezpečnostní management". 
 
Odborná příprava  
 
Odborná příprava a rekvalifikace personálu pro soukromou ochranu v souladu s platnou 
legislativou probíhá na komerční bázi nestátních vzdělávacích institucí. 

                                                      
12 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности". Rg.ru , [2018-01-07]. 
https://rg.ru/2008/12/26/ohrana-dok.html 
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Dne 30. července 2009 připravilo Ministerstvo vnitra Ruska vyhlášku vlády Ruské federace 
č. 629, která upravuje usnesení vlády Ruské federace ze dne 14. srpna 1992 č. 587, kde 
je definován postup pro vydávání osvědčení licencovaných bezpečnostních strážníků. Pro 
provedení kvalifikační zkoušky bylo vydáno Nařízení Ministerstva vnitra Ruské federace ze 
dne 21. září 2009 č. 716, které zavedlo mechanismus pro provádění těchto kvalifikačních 
zkoušek. 
 
Vzdělávací program pro soukromé detektivy a soukromé bezpečnostní strážné by měl být 
nejméně 240 hodin pro program k přípravě kandidátů na licenci, při rekvalifikačním 
programu nejméně 72 hodin.  
 
Odborné vzdělávání a profesní rozvoj soukromých detektivů probíhá ve vzdělávacích 
zařízeních středního odborného a vyššího odborného vzdělávání. 
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Ukrajina 
 
Rozloha: 603 700 km². 
 
Počet obyvatel: 44 033 874. 
 
Právní stav soukromé bezpečnosti na Ukrajině 
 
Právním základem soukromé detektivní a bezpečnostní činnosti je ústava Ukrajiny, 
mezinárodní smlouvy ratifikované Nejvyšší radou Ukrajiny, zákon č. 4616-17 
„O bezpečnostních činnostech“ z 22. března 2012 a zákon č. 3726 „O soukromé detektivní 
činnosti“ z 13. dubna 2017. 
 
Zákon č. 4616-17 O bezpečnostních činnostech používá následující pojmy:13 
 

 Bezpečnostní činnosti – poskytování služeb na ochranu občanů a majetku. 

 Předmět ochrany  – osoba a majetek. 

 Předmětem bezpečnostní činnosti – podnikatelský subjekt jakéhokoli druhu vlastnictví, 
založený a registrovaný na území Ukrajiny, provádí bezpečnostní činnost na základě 
licence obdržené v souladu s předepsaným postupem. 

 Ochrana majetku – aktivity na přípravu a realizaci ochranných opatření zaměřených na 
zajištění integrity budov, území, vody, vozidel, peněz, cenných papírů a dalšího movitého 
a nemovitého majetku, k zabránění, nebo předcházení, nebo potlačení protiprávních činů 
proti němu. 

 Ochrana fyzických osob – aktivity na přípravu a realizaci ochranných opatření na ochranu 
osobní bezpečnosti, života a zdraví určité individuální fyzické osoby (skupiny osob),  
k předcházení a zabránění dopadu protiprávních činů. 

 Bezpečnostní pracovníci – zaměstnanci, kteří přímo vykonávají funkci ochrany majetku 
nebo jednotlivců podle své kvalifikační úrovně. 

 Specialista na organizaci činnosti ochrany – vedoucí předmětu činností zaměřených na 
zabezpečení, nebo jeho zástupce, vedoucí pobočky, nebo jeho zástupce, jehož povinnosti 
zahrnují organizaci a provádění opatření ochrany a kontrolu činnosti bezpečnostních 
pracovníků. 

 Režim přístupu představuje režim, vytvořený uvnitř chráněných objektů, který je zajištěn 
souborem organizačních, právních a technických opatření přijatých k vyloučení možnosti 
nekontrolovaného pohybu osob, vozidel a majetku do a z chráněného objektu. 

 Režim, který je stanoven v rámci chráněných objektů, poskytovaných souborem opatření 
a vnitřními předpisy, které jsou povinné pro všechny osoby, které se v nich nacházejí.  

                                                      
13 Закон України Про охоронну діяльність 4616-17. Zakon2.rada.gov.ua. [2018-01-23]. 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4616-17?test=4/UMfPEGznhhAIj.ZiwJEnQTHI4Z.s80msh8Ie6 
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 Zásahové vozidlo je vozidlo ve vlastnictví bezpečnostního subjektu, které je určeno  
k zajištění bezprostřední reakce bezpečnostního personálu na protiprávní jednání  
s ohledem na předmět ochrany, nebo události a okolnosti, které způsobují, nebo mohou 
způsobit škody na majetku, nebo mohou ohrozit osobní bezpečnost občanů nebo 
bezpečnostního personálu v chráněných objektech. 

 Technické prostředky ochrany – technické prostředky používané při realizaci 
bezpečnostních činností (systémy, přístroje a zařízení pro zjišťování, upozornění  
a varování o existenci nebezpečí pro život osob nebo majetku). 

 Pult centralizovaného dohledu je středisko se zaměstnanci, kteří sledují stav 
zabezpečovacích systémů. 
 

Typy bezpečnostních služeb:  
 
Předmětem bezpečnostní činnosti na základě licence obdržené v souladu se zavedeným 
postupem jsou tyto bezpečnostní služby:  
 

 Ochrana majetku občanů.  

 Ochrana majetku právnických osob.  

 Ochrana jednotlivců. 
 
Poskytování bezpečnostních činností  
 
Ochranu majetku a jednotlivců zajišťuje bezpečnostní personál následujícími opatřeními: 
 

 Používání pultů centralizovaného dohledu, technických prostředků ochrany, vozidla 
reakce, služebních psů.  

 Kontrolou nad stavem zabezpečení majetku chráněného objektu, ochranou před 
ohrožením osobní bezpečnosti jednotlivce. 

 Odpovědí v mezích pravomocí svěřených zákonem proti protiprávním činům spojeným se 
zasahováním do chráněného objektu. 

 
Práva bezpečnostních činností 
 
Subjekt bezpečnostní činnosti je oprávněn: 

 

 Pro zabezpečení bezpečnostní činnosti k nákupu, skladování a používání zvláštních 
prostředků, způsobem stanovených právními předpisy, jejichž seznam stanoví kabinet 
ministrů Ukrajiny. 

 Pro zajištění rádiové komunikace používat rádiové frekvence předepsaným způsobem.  

 Použití služebních psů v bezpečnostních činnostech. 

 Použití technických bezpečnostních zařízení pro bezpečnostní účely. Používat zásahové 
vozidlo. 

 Písemně obdržet od zákazníka požadavek na ochranu informací a obdržet kopie 
dokumentů nezbytné pro provedení ochranných opatření na předmětu ochrany. 
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 Se souhlasem zákazníka nebo jeho zástupce kontrolovat území, budovy a prostory, které 
jsou chráněny. 

 
Podmínky pro přijetí občanů do soukromých bezpečnostních subjektů 
 
Bezpečnostním pracovníkem může být způsobilý občan Ukrajiny, který dosáhl věku 18 let, 
absolvoval odpovídající odbornou přípravu, nebo školení, uzavřel pracovní smlouvu 
s podnikem soukromé bezpečnosti a předložil doklady, že není registrován u zdravotních 
úřadů pro duševní nemoci, alkoholismus nebo drogovou závislost, nemá vykonané nebo 
pravomocné odsouzení za spáchání úmyslných trestných činů, nemá žádná omezení 
stanovená soudem, pokud jde o výkon jeho funkčních povinností, nemá zdravotní omezení 
pro plnění funkčních povinností a je evidován v místě bydliště způsobem předepsaným 
zákonem. 
 
Zákon č. 3726 O soukromé detektivní činnosti používá následující pojmy:14 
 

 Soukromý detektiv – fyzická osoba podnikatel, který provádí soukromou detektivní 
činnost na základě a způsobem předepsaným tímto zákonem.  

 Soukromá detektivní činnost – činnost, která je povolena národní policií Ukrajiny 
k podnikání jako soukromý detektiv, nebo sdružení soukromých detektivů, poskytovat 
zákazníkům placené detektivní služby za účelem ochrany jejich oprávněných práv a zájmů 
na základě a způsobem stanoveným tímto zákonem.  

 Zákazník soukromých detektivních služeb – fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, 
orgán místní samosprávy, v jehož zájmu se provádí soukromá detektivní činnost. 

 Sdružení soukromých detektivů – nezávislý subjekt, který prošel státní registrací 
způsobem stanoveným zákonem „O státní registraci právnických osob“, jehož 
zřizovatelem jsou nejméně dva soukromí detektivové, kteří v době vzniku takového 
sdružení mají platná potvrzení o právu zapojit se do soukromé detektivní činnosti. 

 Střet zájmů – je rozpor mezi osobními zájmy soukromého detektiva a jeho profesními 
právy a povinnostmi, jejichž přítomnost může ovlivnit objektivitu nebo nestrannost 
soukromého detektiva, který vykonává své profesní povinnosti, nebo se dopustil nebo 
neplnil své činnosti během provádění soukromé detektivní činnosti. Právo používat  
v názvu právnické osoby slova detektivní nebo jeho deriváty patří výhradně sdružením 
soukromých detektivů, registrovaných a provádějících soukromou detektivní činnost 
podle tohoto zákona. 

 
Subjekty soukromé detektivní činnosti podle tohoto zákona jsou: 
 

 Soukromý detektiv. 

 Sdružení soukromých detektivů. 
 
Soukromé detektivní služby mohou poskytovat pouze subjekty soukromé detektivní činnosti 
v souladu s postupem a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

                                                      
14 Закон України Про приватну детективну (розшукову) діяльність No 3726. Search.ligazakon.ua. 
[2018-01-22]. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH2VI00V.html 
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Soukromým detektivem může být občan Ukrajiny, který dosáhl věku 21 let, mluví úředním 
jazykem, má právnický titul, nebo zkušenosti v oblasti operativních služeb, nebo orgánů 
předběžného šetření nejméně tři roky, nebo absolvoval školení pro soukromé detektivy  
a obdržel osvědčení o právu vykonávat soukromou detektivní činnost v souladu se zákonem 
stanoveným postupem. 
 
Soukromý detektiv nemůže být úředníkem nebo úředníkem orgánů veřejné moci, místní 
samosprávy, donucovacích nebo soudních orgánů. 
 
Soukromým detektivem se nemůže stát osoba, která má nevykonané odsouzení nebo 
odsouzení nebylo zrušeno a nebylo odvoláno postupem stanoveným zákonem. Osoba, která 
je zbavena soudem způsobilosti k právním úkonům, nebo je její způsobilost omezená, je 
registrována ve zdravotnických zařízeních v souvislosti s duševním onemocněním, 
alkoholismem nebo drogovou závislostí, byla propuštěna z funkce soudce, státního zástupce, 
notáře, z orgánů činných v trestním řízení, ze státní správy, nebo ze služeb v orgánech místní 
samosprávy za porušení přísahy, nebo spáchání trestného činu korupce. 
 
Soukromí detektivové a sdružení soukromých detektivů, kteří při výkonu činnosti zjistili 
skutečnosti o trestném činu nebo přípravě trestného činu, musí toto neprodleně oznámit 
příslušnému policejnímu orgánu a dát mu materiály, potvrzující takové informace. 
Soukromým detektivům je zakázáno shromažďovat informace týkající se osobního života, 
politického a náboženského přesvědčení jednotlivců bez písemného souhlasu s tím. 
 
Profesní tajemství výsledků soukromé detektivní činnosti 
 
Informace o záležitostech, které jsou získané činností soukromého detektiva a informace 
vztahující se k soukromému životu, cti a důstojnosti občanů, stejně jako další informace 
získané při výkonu profese soukromého detektiva, představují profesní tajemství subjektů 
soukromé detektivní činnosti. 
 
Soukromí detektivové musí zajistit podmínky, které brání v přístupu nepovolaným osobám  
k informacím, které tvoří profesní tajemství soukromého detektiva. 
 
Licencování bezpečnostních činností 
 
Ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny vydává potvrzení o právu soukromé detektivní činnosti  
a Národní policie vede evidenci subjektů soukromé detektivní činnosti.  
 
Licence pro poskytování bezpečnostních služeb se provádí způsobem předepsaným ve 
vyhlášce Kabinetu ministrů Ukrajiny č. 960 „O schválení licenčních podmínek pro provádění 
bezpečnostních činností“ z 18. listopadu 2015. 
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K žádosti o vydání licence musí být přiloženy:15 
 

 Kopie dokladů potvrzujících splnění požadavků na kvalifikaci a to: žadatel musí mít jednu 
z následujících úrovní vzdělání, nebo kvalifikaci: vysokoškolské vzdělání, nebo pracovní 
zkušenosti v délce alespoň tří let jako důstojník v operativním nebo vyšetřovacím 
oddělení ministerstva vnitra, nebo v policejním útvaru, nebo státní bezpečnostní službě, 
nebo praxi v délce nejméně tří let ve velitelské funkci vojenské jednotky, nebo ve 
vzdělávacích institucích ozbrojených sil, nebo na pozicích středních a vyšších vedoucích 
pracovníků orgánů činných v trestním řízení. 

 Vysokoškolské právní vzdělání, nebo nejméně tříletou pracovní zkušenost ve vedoucích 
pozicích v bezpečnostních službách, nebo alespoň tři roky praxe ve vedoucích pozicích 
orgánů činných v trestním řízení musí mít pracovník, který je odpovědný za řízení 
bezpečnostní služby. 

 Kopii dokladů potvrzujících, že osoba absolvovala povinné předběžné, nebo pravidelné 
psychiatrické vyšetření a preventivní neurologické vyšetření.  

 Kopii dokladu potvrzujícího neexistenci omezení zdravotního stavu osoby pro výkon 
funkčních povinností vydaných v souladu se zavedeným postupem.  

 Kopii pasu občana Ukrajiny. 

 Kopii pracovní smlouvy nebo výpisu z pracovního záznamu osoby certifikované 
podnikatelským subjektem. 

 
Licence pro soukromé bezpečnostní služby je vydávána na dobu neurčitou a platí na celém 
území Ukrajiny. 
 
Licence pro soukromou detektivní činnost se provádí podle zákona č. 3726 „O soukromé 
detektivní činnosti“. Licence je vydávána na dobu neurčitou a platí na celém území Ukrajiny. 
Osvědčení o oprávnění k soukromé detektivní činnosti vydávají územní úřady Národní policie 
Ukrajiny při zohlednění požadavků stanovených tímto zákonem. Spolu s licencí na 
soukromou detektivní činnost obdrží žadatel průkaz soukromého detektiva, v podobě 
schválené národní policií Ukrajiny. 
 
K získání licence na soukromou detektivní činnost předloží ředitel sdružení soukromých 
detektivů autorizované osobě následující dokumenty: 

 

 Žádost o vydání licence na soukromou detektivní činnost, která musí obsahovat celé 
jméno právnické osoby, její právní formu, umístění a druh činnosti, která může být pouze 
výkon činnosti soukromého detektiva. 

 Kopii zakladatelských listin certifikovaných způsobem. 

 Osvědčení o oprávnění k soukromé detektivní činnosti soukromých detektivů, ověřené  
v souladu se zavedeným postupem. 

 Doklad o zaplacení osvědčení o právu vykonávat soukromou detektivní činnost. 

                                                      
15 Кабінет міністрів України постанова від 18 листопада 2015 р. № 960. Київ Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності. Zakon2.rada.gov.ua. 
[2018-01-23]. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/960-2015-%D0%BF#n99 
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Za účelem získání licence na soukromou detektivní činnost, soukromý detektiv předloží 
autorizovanému subjektu tyto dokumenty: 
 

 Prohlášení s uvedením jména a příjmení, druh činnosti, kterou může být výhradně výkon 
soukromé detektivní činnosti.  

 Osvědčení o nepřítomnosti odsouzení. 

 Zdravotní osvědčení o absenci lékařských kontraindikací pro vedení soukromé detektivní 
činnosti. 

 Kopii dokladů potvrzujících občanství osoby, potvrzujících vyšší právní vzdělání, 
absolvování odpovídajících školení nebo praxe, pracovní zkušenosti v operativních 
útvarech, nebo v orgánech předběžného vyšetřování. 

 Kopii osvědčení o státní registraci žadatele jako jednotlivého podnikatele. 

 Doklad o zaplacení osvědčení o právu vykonávat soukromou detektivní činnost. 
 
Národní Policie Ukrajiny vede jednotnou evidenci soukromé detektivní činnosti za účelem 
shromažďování, ukládání, zaznamenávání a poskytování přesných informací o počtu 
soukromých detektivů a jejich personálu. Vkládání informací do registru provádějí územní 
orgány Národní policie Ukrajiny. 
 
Počet soukromých bezpečnostních služeb 
 
V současné době je na Ukrajině oficiálně zaregistrováno 4 750 bezpečnostních firem, ve 
kterých pracuje více než 50 000 lidí a asi 2 000 soukromých detektivů a detektivních agentur, 
což je 20 krát více než před pěti lety. V Kyjevě je více než sto detektivních agentur, ale 
většina z nich neinzeruje svoji činnost. Tyto agentury poskytují své služby bez ohledu na to, 
zda existuje zákon, nebo ne. To je zcela pochopitelné, protože před přijetím zákona č. 3 726 
„O soukromé detektivní činnosti“ byla tato činnost postavena mimo zákon.  
 
Výzbroj soukromých bezpečnostních služeb 
 
Soukromé bezpečnostní služby mohou při své činnosti použít fyzickou sílu, speciální 
prostředky a použít služební psy. 
 
Použití fyzické síly a speciálních prostředků je možné v případech, jestliže jiná opatření 
nevedla k ukončení protiprávního jednání v případě, že chrání sebe nebo jinou osobu před 
útokem, který ohrožuje život a zdraví nebo majetek. Při předcházení nezákonnému pokusu  
o získání zvláštních prostředků násilím, je-li potřeba zadržet pachatele, který nezákonně 
pronikl do chráněného objektu, nebo který spáchal jiné protiprávní činy a klade odpor, je-li 
potřeba zneškodnit zvíře, které ohrožuje život a zdraví bezpečnostního personálu nebo 
jiných osob. 
 
Před použitím fyzické síly a speciálních prostředků je povinnost varovat osobu, proti které 
mají být tyto prostředky použity. Bez varování mohou být tyto prostředky použity v případě 
náhlého útoku, útoku nebo odporu s použitím zbraní nebo předmětů, které ohrožují život 
a zdraví člověka nebo s použitím motorových vozidel. 
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Je zakázáno používat fyzickou sílu a speciální prostředky proti ženám se zřejmými příznaky 
těhotenství, osobám v pokročilém věku nebo s těžkými příznaky postižení a nezletilým, jakož 
i proti osobám, které v souladu s právními předpisy, jsou držiteli zvláštního statutu imunity,  
s výjimkou případů jejich útoku, který představuje ohrožení života a zdraví jednotlivců, 
bezpečnostního personálu nebo ozbrojeného útoku nebo ozbrojeného odporu.  
 
Soukromá bezpečnostní služba má právo použít služební psy v průběhu a na místě provádění 
ochranných opatření. Mohou být používáni jen služební psi, kteří prošli výcvikovým kurzem 
uznaným pro způsobilé úřední použití služebních psů a mají veterinární pas pro identifikaci. 
 
Služební psi mohou být použiti, aby zabránili vniknutí do chráněných objektů, nebo při 
pokusech o vniknutí do chráněných objektů. Služební psi mohou být použiti proti osobám, 
které se neoprávněně zdržují v chráněných lokalitách. 
 
Speciální prostředky jsou ochranné přilby, obranné spreje a plynové pistole s náboji 6, 8  
a 9 mm, traumatické zbraně, gumové obušky, plastová pouta a elektrické paralyzéry. 
 
Ze speciálních prostředků mohou soukromí detektivové používat traumatické zbraně  
a plynové pistole16. 
 
Důležité je to, že soukromí detektivové mohou shromažďovat a zaznamenávat informace, 
které budou nadále používat v občanských, obchodních, správních a trestních řízeních. Tyto 
informace dávají další příležitost občanům při ochraně jejich práv a osobních zájmů 
u soudu. Informace získané činností soukromých detektivů podle zákona, jsou 
profesionálním tajemstvím, a neměla by být zveřejněna. Pokud jsou při činnosti soukromých 
detektivů získány informace, nebo důkazy o přípravě nebo pokusu o spáchání trestného činu, 
soukromý detektivové o těchto skutečnostech informují orgány činné v trestním řízení.  
 
Státní kontrola 
 
Státní orgán k regulaci soukromé detektivní činnosti je Ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny. 
 
Kontrolu nad dodržováním požadavků právních předpisů subjekty soukromé bezpečnostní 
činnosti a soukromé detektivní činnosti vykonává Národní policie Ukrajiny prostřednictvím 
svých územních orgánů. 
 
Odborná příprava 
 
Postup pro odbornou přípravu, školení, rekvalifikaci a profesní rozvoj pracovníků 
soukromých bezpečnostních služeb a soukromých detektivů schvaluje Národní policie 
Ukrajiny. Školení a rekvalifikace může být uzavřena na základě odpovídající dohody 
s univerzitami, bez ohledu na jejich vlastnictví. Tréninkové programy, poskytované podle 

                                                      
16 Закон України Про охоронну діяльність No 4616-17. Zakon2.rada.gov.ua. [2018-01-23]. 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4616-17?test=4/UMfPEGznhhAIj.ZiwJEnQTHI4Z.s80msh8Ie6 
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tohoto zákona, musí být vyvinuté ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Ukrajiny, Národní 
policií Ukrajiny, Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a Ministerstvem financí Ukrajiny. 
 
Jednotlivci, kteří provádějí soukromou bezpečnostní činnost a soukromou detektivní činnost 
a absolvují školení v oblasti odborné přípravy, rekvalifikace a pokročilého výcviku, obdrží 
doklad od instituce vysokoškolského vzdělávání stanoveného standardu. 
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Moldavsko 
 
Rozloha: 33 843 km² 
 
Počet obyvatel: 4 048 523 
 
Právní stav soukromé bezpečnosti v Moldavsku 
 
V Moldavsku je činnost soukromých bezpečnostních služeb upravena ústavou, 
mezinárodními smlouvami a zákonem č. 283 „O soukromé detektivní a bezpečnostní 
činnosti“ ze 4. července 2003. 
 
Pro účely tohoto zákona jsou definovány následující hlavní pojmy:17 
 

 Soukromá činnost detektiva – licencovaná činnost k poskytování detektivních služeb 
prováděných specializovanými osobami na základě smlouvy podle licenčních podmínek. 

 Soukromá bezpečnostní činnost – druh licencované činnosti k poskytování 
bezpečnostních služeb pro ochranu života, zdraví a majetku odborníky na smluvním 
základě podle licenčních podmínek. 

 Specializovaný bezpečnostní útvar – útvar, který nemá status právnické osoby a je zřízen 
právnickou osobou nebo jednotlivým podnikatelem, aby zajistil bezpečnost života 
a zdraví svých pracovníků a majetku. 

 Strážný – osoba, která absolvovala zvláštní školení, aby vykonávala funkci strážného, 
měla prostřednictvím zkoušky právo na držení služební zbraně a speciální pracovní 
prostředky, na základě smlouvy uzavřené v zaměstnání v bezpečnostní organizaci. 

 Soukromý strážce – osoba s oprávněním k podnikání v poskytování služeb pro zajištění 
bezpečnosti života, zdraví a majetku před kriminálními útoky. 

 Poplašný systém – sestava elektronických instalací souvisejících s konstrukcemi, 
sestávající z řídicího, optického a akustického signalizačního centra, požárního optického 
signalizačního a řídícího centra, detektorů pohybu, akustických detektorů, detektorů 
kouře, teploty, požárů a plynů, řízení přístupu a uzavřeného okruhu s možnostmi 
záznamu a ukládání obrazů a dat, schopných poskytnout odpovídající ochranu objektům 
a jednotlivcům. 

 Předběžné oznámení – vydávané licenčním orgánem společně se specializovaným 
orgánem ministerstva vnitra, který potvrzuje právo vykonávat zvláštní strážní služby 
(instalace, provoz a údržba bezpečnostních signalizačních zařízení, provozování 
výstražných dispečinků, realizace tělesné stráže). 

 Dispečer – osoba, která dohlíží na fungování centralizovaného bezpečnostního 
dispečinku a splňuje podmínky. 

 Mobilní skupina – skupina 2 nebo 3 zaměstnanců soukromých bezpečnostních organizací 
vybavená vozidlem a speciálními prostředky pro rychlé zásahy při přijímání poplašných 
signálů. 

                                                      
17 Республика Молдова парламент закон Nr. 283 от 04.07.2003 о частной детективной и охранной 
деятельности. Lex.justice.md. [2018-01-17].  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=312291 
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 Návrh poplašného systému – soubor dokumentů včetně technických výpočtů, výkresů, 
instrukcí potřebných pro instalaci a úpravu poplašného systému.  

 Pult centralizované ochrany – řídící bod určený k centrální ochraně rozptýlených cílů, 
proti neoprávněnému vniknutí nebo požáru, s využitím systémů pro přenos upozornění 
na události, ke kterým dochází u chráněných cílů. 

 
Druhy soukromé detektivní a bezpečnostní činnosti  
 
V soukromé detektivní činnosti jsou povoleny následující služby: 
 

 Shromažďování informací na základě smlouvy důležitých pro ochranu oprávněných práv 
a zájmů fyzických a právnických osob. 

 Shromažďování důkazů v občanských soudních sporech na základě smlouvy s účastníky 
soudního řízení. 

 Průzkum trhu, shromažďování informací pro obchodní jednání, identifikace 
nesolventních nebo nespolehlivých obchodních partnerů. 

 Chrání podniky a firmy proti průmyslové špionáži. 

 Shromažďování biografických nebo jiných údajů o osobě, s níž je smlouva uzavřena,  
s jejím písemným souhlasem. 

 Identifikace autorů nebo odesílatelů anonymních dopisů, šiřitelů hanlivých informací. 

 Identifikaci místa pohřešovaných osob. 

 Hledání ztraceného zboží. 

 Shromažďování údajů v trestních věcech za účelem poskytnutí pomoci orgánům činným  
v trestním řízení na základě smlouvy s účastníky procesu. 

 
V soukromé bezpečnostní činnosti jsou povoleny následující služby: 
 

 Ochrana života a zdraví lidí, ochrana majetku, ochrana jednotlivců. 

 Fyzická a technická ochrana území, budov, prostor. 

 Návrh, instalace, údržba bezpečnostních poplachových systémů, jejich komponenty, 
jakož i provoz bodů centralizované ochrany. 

 Ochrana a doprovod cenných nákladů, osobního majetku. 

 Hlídat společně s donucovacími orgány kriminální oblasti. 

 Pomoc orgánům činným v trestním řízení při ochraně veřejného pořádku a zajištění 
bezpečnosti. 

 Informování veřejnosti o ochraně před protiprávními činy. 
 
Práva osob vykonávajících činnost soukromé detektivní a bezpečnostní stráže 
 
Osoby vykonávající soukromou detektivní a bezpečnostní činnost jsou způsobilé: 
 

 Poskytovat vyšetřovací a bezpečnostní služby na základě smlouvy v souladu se zákonem. 

 Předepsaným způsobem získat informace a kopie dokumentů od fyzických a právnických 
osob s jejich souhlasem. 
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 Kontrolovat s účastí a se souhlasem vlastníka, nebo jeho zástupce, území, prostory, 
majetek.  

 Vyžádat se souhlasem klienta v otázkách vyžadujících zvláštní znalosti, odbornou zprávu. 

 Objasnit příčiny a podmínky, které vedly ke spáchání trestných činů a přijmout opatření v 
rámci svých pravomocí k jejich odstranění. 

 
Povinnosti osob vykonávajících činnost soukromé detektivní a bezpečnostní stráže 

 

 Osoba vykonávající soukromou detektivní a bezpečnostní činnost je povinna: 

 Dodržovat ustanovení právních předpisů a smluvních ustanovení. 

 Poskytovat celý soubor služeb uvedených ve smlouvě. 

 Provádí činnost s ověřeným personálem pro výkon vyšetřovacích a bezpečnostních 
služeb. 

 Zachovávat důvěrnost informací, se kterými se seznámí v průběhu činnosti, nepoužívat je 
pro osobní účely a nepředávat je třetím osobám. 

 Okamžitě informovat orgány činné v trestním řízení o případech spáchání trestného činu, 
zadržet pachatele na místě činu a neprodleně je předat příslušným orgánům. 

 Přijmout naléhavá opatření k záchraně lidí, pomoci jim při ochraně ohroženého majetku 
a v jiných mimořádných situací. 

 Včas platit daně a poplatky stanovené zákonem. 
 
Sdružení osob vykonávajících činnost soukromé detektivní a bezpečnostní stráže 
 
Osoby vykonávající soukromou detektivní a bezpečnostní činnost se mohou sdružovat  
v odborech, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti. 
 
Unie působí na statutárním základě registrovaném podle zákona o veřejných sdruženích, 
vykonává činnost zaměřenou na zlepšení kvality jednotlivých detektivních a bezpečnostních 
služeb, koordinuje je s orgány činnými v trestním řízení a dalšími orgány veřejné správy  
a s kontrolními a dozorovými subjekty této činnosti.  
 
Činnost zahraničních detektivních a bezpečnostních organizací je zakázána na území 
Moldavské republiky. 
 
Zahraničním detektivním a bezpečnostním organizacím, cizincům a osobám bez státní 
příslušnosti je zakázáno: 

 

 Provádět detektivní a bezpečnostní činnost jako samostatný podnikatel. 

 Založit nebo podílet se jako společník na založení detektivní a bezpečnostní organizace. 
 
Soukromé bezpečnostní organizace 
 
Soukromá bezpečnostní organizace je obchodní organizace poskytující služby na ochranu 
života, zdraví a majetku fyzických osob, jakož i majetku právnických osob, před protiprávními 
činy. 
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Soukromá bezpečnostní organizace nemá právo vykonávat jinou podnikatelskou činnost, 
s výjimkou prodeje nebo nákupu zařízení nezbytného pro výkon konkrétní bezpečnostní 
činnosti.  
 
Vedoucí soukromé bezpečnostní organizace, se souhlasem ministerstva vnitra může být 
občan Moldavské republiky, který dosáhl věku 21 let, který má vyšší právní vzdělání  
a zvláštní odbornou přípravu v oboru, není v evidenci u neurologa, nebo u psychiatra, 
systematicky neporušuje veřejný pořádek a nemá záznam v rejstříku trestů za odsouzení za 
úmyslný trestný čin. 
 
Strážný bezpečnostní organizace vykonává své povinnosti bez povolení k poskytování 
bezpečnostních služeb. 
 
Licencování bezpečnostní činnosti 
 
Soukromá detektivní a bezpečnostní činnost se provádí na základě licence vydané  
v koordinaci s ministerstvem vnitra způsobem stanoveným zákonem s přihlédnutím ke 
zvláštnostem stanoveným tímto zákonem. Fyzické a právnické osoby, které nemají povolení 
k detektivní a bezpečnostní činnosti, mají zakázáno poskytovat tyto služby.  
 
Licenční podmínky Soukromého detektiva 
 
Soukromou detektivní činnost může vykonávat pouze občan Moldavské republiky, který 
dosáhl věku 21 let a má vyšší právní vzdělání nebo zvláštní odbornou přípravu v oboru, nebo 
je aktivní nejméně 3 roky ve veřejných institucích s povinnostmi v oblasti obrany, 
bezpečnosti a veřejného pořádku, není v evidenci u neurologa, nebo u psychiatra, 
neporušuje veřejný pořádek, neužívá drogy, nebyl odsouzen za úmyslně spáchaný trestný 
čin, disponuje prostorem pro nebytové použití s právem vlastnictví nebo jiným užívacím 
právem, který je opatřený trezory pro vedení evidencí, pracovních dokumentů, materiálů, 
nebo elektronických dokladů a dokladů jakékoli jiné povahy, které nejsou zákonem zakázané 
a jsou získané v souvislosti s poskytováním služeb. Soukromý detektiv může pracovat uvnitř 
organizace nebo samostatně. Soukromí detektivové mohou být podle zákona propojeni se 
svazy se statusem právnické osoby.  
 
Licenční podmínky soukromé bezpečnostní služby 
 
Podmínky licencování konkrétní bezpečnostní služby jsou následující: Soukromá 
bezpečnostní služba musí mít vlastnické právo nebo jiné právo na užívání nebytového 
prostoru, vybaveného kancelářským nábytkem a telekomunikačním zařízením. Musí 
disponovat speciálním vybavením, včetně uniformy, která je zelená s názvem a logem 
organizace na levém rukávu a s nápisem „soukromá bezpečnost" na pravé straně hrudníku, 
vozidly s identifikačními znaky bezpečnostní služby, zvláštními prostředky zásahu  
a individuální ochrany, v případě potřeby střelné zbraně a speciální komunikační prostředky. 
Bezpečnostní služba musí dodržovat podmínky pro použití fyzické síly, speciálních prostředků 
a střelných zbraní uvedených v tomto zákoně. 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656.  
Bc. Radek Pospíšil, Soukromé bezpečnostní služby v postsovětském prostoru (2019_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

24 

Zápis registrace pro výkon soukromé bezpečnostní služby je proveden pouze osobám, které 
dosáhly věku 18 let, jsou občany Moldavské republiky, mají alespoň středoškolské 
vzdělání, nejsou v evidenci u neurologa, nebo u psychiatra, nebyly sankcionovány za trestné 
činy proti veřejnému pořádku a veřejné bezpečnosti a nebyly odsouzeny za úmyslné trestné 
činy. Tyto osoby musí být absolventy kvalifikačních kurzů v akreditovaných institucích podle 
zákona. 
 
Používání identifikačních znaků, odznaků a uniformy použitého a přijatého modelu pro 
policejní orgány, střelných zbraní a služebních psů, jakož i pout, ochranných přileb  
a obličejových masek je dovoleno pouze v případě, že má bezpečnostní služba na jejich 
použití povolení. 
 
Počet soukromých bezpečnostních služeb 
 
V Moldavské republice je podle ministerstva vnitra registrováno 130 soukromých 
bezpečnostních organizací a 53 soukromých detektivů. Z tohoto počtu je 91 soukromých 
bezpečnostních služeb a 34 soukromých detektivů registrováno v hlavním městě. Celkově 
tyto společnosti mají 4 220 zaměstnanců.  
 
Výzbroj soukromých bezpečnostních služeb 
 
Podmínky použití fyzické síly, speciálních prostředků a střelných zbraní jsou upraveny 
zákonem č. 218 „O postupu při použití fyzické síly, speciálních prostředků a střelných zbraní“ 
ze dne 19. října 2012. 
 
Osoba zabývající se soukromou detektivní a bezpečnostní činností má právo používat 
fyzickou sílu, přepravovat, ukládat, používat speciální prostředky a střelné zbraně způsobem 
předepsaným stávajícími právními předpisy18. 
 
Soukromí detektivové a osoby vykonávající bezpečnostní činnosti, musí být poučeny  
a vyškoleny k použití fyzické síly, speciálních prostředků a střelných zbraní způsobem 
předepsaným pro policisty. Tyto osoby jsou periodicky přezkušovány orgány ministerstva 
vnitra k ověření způsobilosti pro činnost související s použitím fyzické síly, speciálních 
prostředků a střelných zbraní. Pokud se odhalí nezpůsobilost osoby, má ministerstvo vnitra 
právo zakázat takové osobě vlastnit, ukládat a používat speciální prostředky a střelné zbraně. 
Soukromý detektiv a osoby vykonávající ochranné činnosti jsou při použití fyzické síly, 
zvláštních prostředků nebo střelných zbraní povinni: 
 

 Varovat před jejich použitím a zároveň poskytnout dostatek času na splnění svých 
požadavků, s výjimkou případů, kdy zpoždění při použití fyzické síly, speciálních 
prostředků, nebo střelných zbraní představuje bezprostřední nebezpečí pro jeho život  
a zdraví, život a zdraví lidí, nebo může znamenat další vážné důsledky. 

                                                      
18 Республика Молдова парламент закон Nr. 218 от 19.10.2012 о порядке применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Lex.justice.md. [2018-01-17]. 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=345846&lang=2 
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 V závislosti na povaze a stupni nebezpečí zločinu a jeho pachatelů, použít vhodné 
protiopatření, aby byly škody způsobené odstraněním nebezpečí minimalizovány. 

 Poskytnout první pomoc zraněným osobám a okamžitě informovat o incidentu zdravotní 
službu a orgány ministerstva vnitra. 

 Neprodleně informovat orgány činné v trestním řízení o všech případech zranění nebo 
smrti. 

 
Je zakázáno používat speciální prostředky proti osobám, které mají zřejmé příznaky 
zdravotního postižení, proti dětem a mladistvým, proti ženám a seniorům, s výjimkou 
případů, ozbrojeného odporu, skupinového nebo jiného útoku, který ohrožuje život a zdraví 
lidí. 
 
Speciální prostředky jsou předměty, munice, spotřebiče, chemikálie, slzné a barvicí látky, 
světelné a zvukové přístroje psychologického vlivu, prostředky nuceného zastavení vozidel, 
vozidla, bojové vybavení, vycvičená zvířata používaná pro pasivní nebo aktivní obranu bez 
smrtícího účinku pro překonání odporu, znehybnění a dezorientace osoby nebo zničení 
překážek. 
 
Je zakázáno používat střelné zbraně proti osobám, které mají zřejmé příznaky zdravotního 
postižení, proti dětem a mladistvým, proti ženám a seniorům, s výjimkou případů 
ozbrojeného odporu, skupinového nebo jiného útoku, který ohrožuje život a zdraví lidí, 
stejně jako na veřejných místech, kdy mohou být ohroženy nezúčastněné osoby.19 
 
Po každém použití střelné zbraně musí soukromý detektiv nebo zaměstnanec soukromé 
bezpečnostní organizace okamžitě informovat územní policejní orgán v místě, kde byla zbraň 
použita. 
 
Státní kontrola 
 
Kontrolu soukromých detektivních a soukromých bezpečnostních činností provádí 
Ministerstvo vnitra, orgán, který licenci vydal a ústřední orgán veřejné správy. 
 
Ministerstvo vnitra provádí neplánované kontroly za účelem odhalení porušení zákona  
a společně s licenčním úřadem kontrolu na dodržování licenčních podmínek. 
 
Odborná příprava 
 
Školení a zdokonalování personálu pro detektivní a bezpečnostní činnost se provádí ve 
specializovaných vzdělávacích střediscích zřízených vládou. 
 

                                                      
19 Республика Молдова парламент закон Nr. 130 от 08.06.2012 о режиме оружия и боеприпасов 
гражданского назначения. Lex.justice.md. [2018-01-17]. http://lex.justice.md/ru/345127/ 
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Příprava a zdokonalování pracovníků k ochraně objektů, majetku, zboží a cenností, stejně 
k ochraně fyzických osob se provádí v rámci kvalifikačních kurzů organizovaných 
akreditovanými institucemi podle zákona. 
 
Osoby, které mají speciální odbornou přípravu v oboru a které pracují ve specializovaných 
bezpečnostních organizacích po dobu nejméně tří let, jsou osvobozeny od absolvování 
kvalifikačních kurzů. 
 
Podmínky školení a osvědčení pracovníků soukromých bezpečnostních organizací a jejich 
udělování osvědčení se stanoví v souladu s přílohou k tomuto zákonu.  
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Arménie 
 
Rozloha: 29 800 km². 
 
Počet obyvatel: 3 015 500. 
 
Právní stav soukromé bezpečnosti v Arménii 
 
Právním základem soukromé bezpečnostní činnosti v Arménii je ústava, mezinárodní 
smlouvy a zákon „O soukromé bezpečnostní činnosti“ z 1. ledna 2013. V Arménii je upraveno 
pouze poskytování soukromé bezpečnostní činnosti. Zákon o soukromé detektivní činnosti 
neexistuje a tato činnost je nezákonná.  
 
Je znám odsuzující rozsudek z roku 2012 nad občanem poskytujícím detektivní služby, kdy 
byl tento občan odsouzen na 1 měsíc odnětí svobody nepodmíněně. 
 
V tomto zákoně se používají následující hlavní pojmy:20 

 

 Soukromá bezpečnostní činnost – provádění tělesné stráže, nebo ochrany právnickými 
osobami, které nejsou státními organizacemi, podle tohoto zákona. 

 Strážní služby a strážní činnost – činnost podléhající licencování, která se provádí na 
smluvním základě, za účelem poskytování tělesné stráže a bezpečnostních služeb 
jednotlivcům a právnickým osobám. 

 Organizace, která provádí tělesnou stráž a bezpečnostní činnost nevládní organizace, 
která obdržela licenci k provádění strážní služby a bezpečnostní činnosti. 

 Tělesná stráž – fyzická osoba, která provádí smlouvy a vykonává zákonné úkoly  
v organizaci, která provádí ochrannou a strážní činnost, která je způsobilá pro ochranu 
života a zdraví chráněné osoby. 

 Strážný – fyzická osoba jednající na základě smluvního vztahu a vykonává zákonné úkoly 
jako tělesný strážce a ochránce, který je podle tohoto zákona způsobilý k ochraně budov, 
staveb, struktur, přilehlých prostor, vozidel a trvalých a dočasných lokalit chráněných 
objektů. Fyzická osoba, která podepsala smlouvu s nevládní organizací s tělesnou 
ochranou nebo ochrannou organizací nebo smlouvou o ochraně života a zdraví osob 
uvedených ve smlouvě. 

 Chráněný objekt – majetek podléhající ochraně podle smlouvy uzavřené mezi 
orgánem, který provádí tělesnou stráž a bezpečnostní organizaci a dodavatelem. 

 Tělesný strážce a bezpečnostní činnosti, celá sada aktivit na ochranu chráněných osob  
a chráněných zařízení. 

 Přístupový režim – postup při vstupu a výstupu do a z chráněného objektu, který 
zajišťuje řízený vstup a výstup osob a vozidel do chráněného objektu. 

 Vnitřní režim – postup zajištění zabezpečení v rámci chráněného objektu a soubor 
činností zaměřených na jeho zabezpečení. 

                                                      
20 Закон Республики Армения о частной охранной деятельности, принят 09.02.2012. Sec4all.net. 
[2018-01-20]. http://sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=137 
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Hlavní cíle činnosti tělesné stráže a bezpečnostních činností jsou: 
 

 Poskytování strážní služby pro ochranu života a zdraví fyzických osob. 

 Poskytování ochranných služeb na ochranu majetku, majetkových práv a oprávněných 
zájmů právnických osob a výhradních vlastníků. 

 Zajištění podmínek vstupu a místních podmínek pro chráněné objekty. 
 
Realizace tělesné stráže a bezpečnostních činností 
 
Tělesné strážce a bezpečnostní činnosti vykonávají právní subjekty, kterým byla udělena 
licence na danou činnost prostřednictvím poskytování služeb tělesné stráže a bezpečnostní 
činnosti podle tohoto zákona. 
 
Při výkonu tělesné stráže a bezpečnostních činností mohou být poskytovány následující 
služby: 

 

 Ochrana života a zdraví fyzické osoby před nezákonným zasahováním, včetně použití 
zbraní. 

 Ochranu prostor, movitého majetku, ve vlastnictví nebo v zákonném držení. 

 Zajištění smluv o vstupu a pohybu v chráněných zařízeních. 

 Poskytování zvláštních komunikačních a dopravních prostředků. 

 Organizace, která provádí tělesnou stráž a bezpečnostní činnost, může v případech 
stanovených ve smlouvě rovněž provádět zvláštní komunikační a dopravní služby. 

 
Každá chráněná osoba může být doprovázena pouze jedním vozidlem a nejvýše třemi 
tělesnými strážci, včetně řidiče strážce. 
 
Organizace, která provádí tělesnou stráž a bezpečnostní činnost, není oprávněna poskytovat 
tělesné strážce nebo ochranné opatření státním a místním samosprávným orgánům. 
 
Tělesní strážci a strážní by měli nosit uniformy pouze v pracovní době a zároveň při 
poskytování osobní stráže a strážní služby. Měly by být rozlišeny od uniforem pracovníků 
zvláštních orgánů ochrany. Uniforma musí být jednotná a je na ní označení a logo tělesné 
stráže a bezpečnostní organizace. 
 
Právnické osoby jsou oprávněny provádět tělesnou stráž a bezpečnostní činnosti pouze po 
udělení licence. Soukromé bezpečnostní organizace nemají právo vykonávat jiné obchodní 
činnosti. 
 
V případě použití fyzické síly, zvláštních prostředků nebo škody způsobené zbraní na životě, 
zdraví, nebo majetku občana během výkonu tělesné stráže, nebo strážného, nebo při 
prevenci před trestným činem, nebo při spáchání trestného činu, nebo při spáchání 
trestného činu v průběhu poskytnutí ochrany, nebo strážní služby musí tělesný strážce, nebo 
strážný okamžitě informovat orgány činné v trestním řízení a svého vedoucího. 
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V případě zjištění nebo spáchání trestného činu je tělesný strážce nebo strážný povinen 
přijmout opatření před příchodem policistů k ochraně místa spáchání trestného činu  
a zajištění stop, identifikaci očitých svědků a zaznamenání jejich údajů. 
 
Licencování soukromé bezpečnostní činnosti 
 
Vydávání licencí se řídí zákonem č. 3Р-193 „O licencích“ z 27. června 2001. 
 
Licence je vydávána na dobu neurčitou a platí pro celé území Arménie. 
 
Osoby, které mají právo na získání licence na tělesného strážce a licenci na bezpečnostní 
činnosti a na vykonávání funkce tělesné stráže a strážného, musí být starší 18 let a nesmí:21 

 

 Být prohlášeny za nezpůsobilé nebo částečně způsobilé k právním úkonům. 

 Být registrovány v lékařských zařízeních v důsledku duševních chorob, intoxikace nebo 
drogové závislosti. 

 Být odsouzeny za úmyslné trestné činy a odsouzení nebylo zrušeno nebo odstraněno 
předepsaným způsobem. 

 Se vyhnout povinné vojenské službě. 
 
Tělesný strážce a strážný pracují na základě pracovní smlouvy, podle podmínek pracovního 
práva. 
 
Výzbroj soukromých bezpečnostních služeb 
 
Zbraně soukromých bezpečnostních organizací 
 
Soukromá ochranná organizace získává zbraně a používá zbraně pro právnické osoby 
způsobem předepsaným zákonem Arménské republiky "O zbraních" za účelem poskytování 
ochranných služeb. 
 
Zvláštní prostředky soukromých bezpečnostních organizací 
 
Soukromá strážní organizace má právo používat gumové boty, pouta, prostředky nuceného 
nebo povinného zadržení vozidel, strážní psy při výkonu strážní služby. 
 
Druh a množství zvláštních prostředků používaných každou soukromou ochrannou organizací 
určuje náčelník policie na základě počtu tělesných strážců, kteří byli vyškoleni pro použití 
zvláštních prostředků. 
 
Pořadí taktického použití zvláštních prostředků je definováno příkazem náčelníka policie 
Arménské republiky. 

                                                      
21 Закон Республики Армения от 27 июня 2001 года №ЗР-193 О лицензировании. Base.spinform.ru. 
[2018-01-28]. http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8670 
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Při vykonávání bezpečnostních činností je povoleno používat rádiové frekvence, postup pro 
provoz a použití zajišťuje vláda Arménské republiky. 
 
Při plnění svých povinností má strážný, nebo tělesný strážce právo používat fyzickou sílu, 
střelné zbraně a speciální nebo technické prostředky pouze v podmínkách nutné obrany  
a krajní nutnosti, jakož i v případě neutralizace pachatele v případech a způsobem 
předepsaným tímto zákonem. 
 
Strážný, nebo tělesný strážce je povinen varovat před použitím fyzické síly, zvláštních 
prostředků nebo střelné zbraně s dostatečným předstihem, aby mohl splnit své zákonné 
požadavky a zastavit útok, s výjimkou případů, kdy zpoždění jeho výkonu vytváří přímou 
hrozbu pro chráněnou osobu pro život nebo zdraví, nebo může způsobit jiné vážné následky, 
nebo pokud takové upozornění není za daných okolností možné. 
 
Používání střelných zbraní a zvláštních prostředků je zakázáno proti těhotným ženám  
s jasnými známkami těhotenství, osobám se zjevným postižením a mladistvým, s výjimkou 
ozbrojeného odporu, který ohrožuje život a zdraví tělesné stráže, nebo strážného, při 
zabránění ozbrojenému nebo skupinovému útoku na bezpečnost chráněného objektu22. 
 
Státní kontrola 
 
Policie dohlíží na činnost soukromých bezpečnostních organizací stanovených tímto zákonem 
a vykonává dohled, v rámci svých pravomocí stanovených právními předpisy Arménské 
republiky, jakož i jinými právními předpisy, nad licencemi a zbraněmi. 
 
Při výkonu státní kontroly nad licencemi a zbraněmi podle právních předpisů a požadavků 
tohoto zákona, má policie právo provádět kontroly u soukromé bezpečnostní organizace  
a na místě poskytování ochranných služeb, se souhlasem zákazníků a způsobem 
předepsaným zákonem Arménské republiky „O organizaci a provádění inspekcí v Arménské 
republice“. 
 
Odborná příprava 
 
Odborné vzdělávání, rekvalifikace a kvalifikace tělesného strážce a strážného provádí 
právnická osoba a licencovaná vzdělávací instituce. 
 
Postup pro kvalifikační zkoušku tělesného strážce a strážného stanoví vláda Arménské 
republiky. 
 
Tělesný strážce a strážný jsou povinni absolvovat povinnou odbornou přípravu nejméně 
jednou za tři roky. Postup odborné přípravy stanoví vláda Arménské republiky. 
 

                                                      
22 Закон Республики Армения об оружии. Parliament.am. [2018-01-29]. 
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1712&lang=rus  
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Kazachstán 
 
Rozloha: 2 717 300 km² 
 
Počet obyvatel: 18 556 698 
 
Právní stav soukromé bezpečnosti v Kazachstánu 
 
Právním základem soukromé bezpečnostní činnosti v Kazachstánu je ústava, mezinárodní 
smlouvy a zákon č. 85-II „O bezpečnostních činnostech“ ze dne 19. října 2000. 
 
Detektivní služby jsou v současné době v Kazachstánu mimo zákon. Doposud neexistuje 
právní úprava této činnosti, i když již od roku 2010 poukazoval prezident Kazachstánu na 
potřebu reformy vyšetřování. V roce 2012 vypracovalo ministerstvo spravedlnosti návrh 
zákona o detektivní činnosti. V roce 2013 byl tento návrh předložen parlamentu Kazachstánu 
a po provedených změnách byl v roce 2015 návrh zákona „O detektivní činnosti“ schválen 
parlamentem v prvním čtení. Do dnešní doby však zákon nebyl přijat. 
 
Pojem bezpečnostní činnosti23 
 
Strážní činnost znamená realizaci činností právnickými osobami (bezpečnostními službami) 
za účelem poskytování služeb k ochraně života, zdraví a majetku jednotlivců i majetku 
právnických osob před protiprávními útoky. 
 
Hlavní cíle bezpečnostních činností jsou: 
 

 Ochrana života a zdraví jednotlivců před trestnými a jinými protiprávními útoky. 

 Ochrana majetku jednotlivců a právnických osob před protiprávními útoky. 
 
Typy bezpečnostních služeb 
 
Bezpečnostní činnosti podléhající licencování provádějí subjekty bezpečnostní činnosti 
formou poskytování těchto služeb: 

 

 Ochrana života a zdraví jednotlivců. 

 Ochrana předmětu, nebo majetku fyzických a právnických osob, včetně jejich přepravy. 

 Konzultace, příprava a doporučení ohledně způsobů ochrany a zákonné ochrany před 
protiprávními útoky. 

 
Zaměstnanci, kteří zastávají postavení strážců v soukromých bezpečnostních organizacích, 
vykonávají ochranné činnosti ve speciálním oblečení, přičemž uvedou, že patří 
k bezpečnostní organizaci. 

                                                      
23 Закон Республики Казахстан об охранной деятельности. Sec4all.net. [2018-01-29]. 
http://sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=32 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656.  
Bc. Radek Pospíšil, Soukromé bezpečnostní služby v postsovětském prostoru (2019_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

32 

Poskytování služeb na ochranu života a zdraví jednotlivců před trestnými a jinými 
protiprávními útoky může být provedeno i bez zvláštního oblečení, které označuje 
příslušnost k bezpečnostní organizaci. 
 
Vzory speciálního oděvu a způsob jeho nošení jsou schváleny autorizovaným orgánem. 
 
Na pozici vedoucího soukromé bezpečnostní organizace včetně vedoucího pobočky  
a zastoupení jsou jmenováni občané Republiky Kazachstán, kteří mají vyšší právní vzdělání, 
nebo pracovní praxi nejméně po dobu tří let na velitelských pozicích v ozbrojených silách  
a vojenských útvarech, nebo na vedoucích pozicích v orgánech činných v trestním řízení. 
 
Na pozici strážného ochranky soukromé bezpečnostní společnosti mohou být přijati občané 
Republiky Kazachstán, kteří dosáhli věku 19 let a absolvovali speciální školení pro strážné. 
Zároveň nesmí být registrováni u zdravotních úřadů pro duševní choroby, alkoholismus nebo 
drogovou závislost. Nesmějí mít trestní záznam o spáchání trestného činu. Nesmí být 
zbaveny trestní odpovědnosti. Nesmí být odsouzeni soudem pro trestný čin v průběhu 
jednoho roku před přijetím na pozici ochranky nebo v průběhu jednoho roku před přijetím 
na pozici ochranky byli propuštěni z výkonu trestu za spáchání trestného činu.  
 
Na pozici strážného nemohou být přijati občané, kteří byli propuštěni před méně než třemi 
lety ze státních, vojenských, donucovacích, soudních a justičních orgánů z negativních 
důvodů a občané, kteří byli z negativních důvodů propuštěni před méně než třemi lety  
z pozice strážného soukromé bezpečnostní organizace. 
 
Zaměstnanec soukromé bezpečnostní organizace, který zaujímá funkci bezpečnostního 
strážníka, nepotřebuje licenci k výkonu bezpečnostních činností. 
 
Provádění činností pro instalaci, nastavení a údržbu poplašného zařízení 
 
Instalace, nastavení a údržba poplašného zařízení proti krádeži se provádí za dodržení 
oznamovacího postupu. Oznamovací postup se provádí v souladu se zákonem Republiky 
Kazachstán "O povoleních a oznámení". 
 
Subjekty, které provádějí instalaci, úpravu a údržbu poplašného zařízení proti krádeži, musí 
splňovat požadavky stanovené podle tohoto zákona. 
 
Autorizovaný orgán vykonávající státní kontrolu nad instalací, nastavováním a údržbou 
poplašného zařízení vede evidenci subjektů, které podaly oznámení pro tento typ činnosti. 
 
Požadavky na právnické osoby, které provádějí činnosti pro instalaci, úpravu a údržbu 
poplašného zařízení: 
 
Právnické osoby musí mít odborníka s vyšším nebo středním odborným vzděláním, 
odpovídající oboru. Musí vlastnit prostory, nebo smlouvy o pronájmu prostor, s vybavením 
za účelem úpravy, údržby poplašných zařízení a technického stavu instalovaného zařízení. 
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Požadavky na osoby zabývající se instalací, nastavováním a údržbou poplašného zařízení: 
 
Manažeři, zaměstnanci právnických osob a fyzické osoby zapojené do činnosti na instalaci, 
uvedení do provozu a údržby poplašných zařízení musí být občané Kazašské republiky, kteří 
nejsou registrováni ve zdravotnických zařízeních pro duševních nemoci, alkoholismus, nebo 
drogovou závislost a nemají dosud trestní záznam.  
 
Soukromá bezpečnostní organizace je obchodní organizace, která jako svou obchodní 
činnost poskytuje bezpečnostní služby. Soukromá bezpečnostní organizace nemá právo 
provádět jiné podnikatelské činnosti s výjimkou instalace, nastavení a údržby poplašného 
zařízení, a to za dodržení zákonného postupu. 
 
Právnické osoby a občané Republiky Kazachstán nesmějí současně být zakladateli, účastníky 
anebo vlastníky více než jedné organizace, která se zabývá bezpečnostními činnostmi. 
 
Činnosti bezpečnostních organizací cizích států jsou na území Kazašské republiky zakázány. 
 
Zahraniční právnické osoby, právnické osoby se zahraniční účastí, cizinci a osoby bez státní 
příslušnosti nemají nárok: 

 

 Provádět veškeré druhy bezpečnostních činností. 

 Založit nebo být zakladateli (účastníky) soukromých bezpečnostních organizací. 

 Mít v soukromém vlastnictví soukromou bezpečnostní organizaci. 
 
Licencování soukromé bezpečnostní činnosti  
 
Bezpečnostní činnosti podléhají licencování způsobem předepsaným zákonem Republiky 
Kazachstán "O povoleních a oznámeních" s přihlédnutím ke specifikům stanoveným tímto 
zákonem. Právnické osoby, které nemají licenci k výkonu bezpečnostních činností, mají 
zakázáno poskytovat bezpečnostní služby. 
 
Soukromá bezpečnostní organizace provádí bezpečnostní činnosti na základě osvědčení  
o státní registraci právnické osoby, listiny a povolení k výkonu bezpečnostních činností. 
Licenci vydává Ministerstvo vnitra na základě požadavků, které potvrzují jejich soulad se 
standardem státní služby. Licence je vydávána na dobu neurčitou a platí na celém území 
Kazachstánu.24  
 
Výzbroj soukromé bezpečnostní činnosti 
 
Použití zbraní a speciálních prostředků subjekty bezpečnostních činností. 
 
Subjekty bezpečnostních činností mají právo získat dlouhou zbraň s hladkým vývrtem, krátké 
zbraně, traumatické zbraně, plynové zbraně s možností střílet kulky s traumatickým účinkem 

                                                      
24 Закон Республики Казахстан О разрешениях и уведомлениях. Online.zakon.kz. [2018-01-29]. 
http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31548200 
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a elektrické zbraně v souladu s právními předpisy Kazašské republiky a speciální prostředky 
od právnických osob, dodavatelů po získání příslušné licence. Typy, modely a množství 
zbraní, jakož i seznam speciálních prostředků pro zaměstnance strážních subjektů zřizuje 
vláda Republiky Kazachstán. 
 
Získané zbraně podléhají registraci u příslušného orgánu ministerstva vnitra do jednoho 
týdne ode dne jejich nabytí. Při registraci zbraní je vydáno povolení na skladování a přepravu 
těchto zbraní na dobu pěti let, na základě dokladů potvrzujících legálnost získání zbraní. 
Forma povolení a postup prodloužení jeho platnosti jsou schváleny vládou Republiky 
Kazachstán. 
 
Strážce soukromé bezpečnostní organizace v souladu s postupem stanoveným právními 
předpisy Republiky Kazachstán musí získat povolení k ukládání a přepravě zbraní a zvláštních 
prostředků. 
 
Vedoucí bezpečnostních organizací v souladu s postupem stanoveným zákonem převádějí 
zbraně na zaměstnance, pracující na plný úvazek, kteří zastávají postavení bezpečnostního 
strážce, po dobu plnění svých úředních povinností. Zbraně jsou vydávány poté, co 
zaměstnanci absolvovali odpovídající školení. 
 
Služební psi mohou být použiti k ochraně předmětů a hlídky. 
 
Strážní soukromých bezpečnostních organizací mají právo používat zbraně a zvláštní 
prostředky v mezích stanovených právními předpisy Republiky Kazachstán při: 

 

 Odražení útoků na chráněné zařízení nebo jeho zaměstnance. 

 Odražení útoku na chráněnou osobu. 

 Zatčení narušitele, včetně případů, kdy klade odpor, aby mohl být předán orgánům 
ministerstva vnitra, pokud existuje důvodné podezření, že by mohl uniknout, nebo ublížit 
ostatním nebo sobě. 

 Ochraně před útokem zvířat. 

 Nutné obraně a krajní nouzi. 
 
Použití speciálních prostředků a služebních zbraní musí předcházet jasně vyjádřené varování 
osoby, proti které je lze použít. 
 
Je zakázáno používat zbraně a speciální prostředky proti ženám, osobám se zjevnými 
příznaky zdravotního postižení, nezletilým osobám, je-li jejich věk znám nebo je zjevný, 
kromě případů ozbrojeného nebo skupinového útoku. 
 
Ve všech případech použití zbraní je nutné přijmout opatření k zajištění bezpečnosti okolních 
občanů, poskytnout obětem první lékařskou pomoc a informovat policii a prokurátory 
během 24 hodin. 
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Státní kontrola 
 
Úřad prokurátora Republiky Kazachstán a jeho územní orgány dohlížejí na dodržování zákona 
v oblasti bezpečnostní činnosti na území Republiky Kazachstán. 
 
Bezpečnostní stráže soukromých bezpečnostních organizací musí podstoupit pravidelné 
kontroly způsobilosti pro plnění svých povinností v podmínkách souvisejících s používáním 
speciálních prostředků a služebních zbraní. 
 
Odborná příprava  
 
Školení a rekvalifikace pracovníků, kteří zastávají funkci vedoucího a strážného v soukromé 
bezpečnostní firmě jsou prováděny ve specializovaných školicích střediscích, které jsou 
právnickými osobami, schválenými oprávněným orgánem. 
 
Typické vzdělávací programy a standardní učební osnovy pro vzdělávání a profesní rozvoj 
zaměstnanců, kteří zaujímají pozici vedoucího a stráže v soukromé bezpečnostní organizaci, 
jsou schváleny Ministerstvem vnitra. 
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Kyrgyzstán 
 
Rozloha: 198 500 km². 
 
Počet obyvatel: 6 135 100. 
 
Právní stav soukromé bezpečnostní činnosti v Kyrgyzstánu 
 
Právním základem soukromé bezpečnostní činnosti je ústava, mezinárodní smlouvy a zákon 
č. 41 „O soukromé detektivní a bezpečnostní činnosti v Kyrgyzské republice“ ze dne 
18. února 2003. 
 
Pro účely soukromé detektivní činnosti jsou povoleny následující druhy služeb:25 
 

 Shromažďování informací o občanských věcech na smluvním základě s účastníky procesu. 

 Studium trhu, shromažďování informací pro obchodní jednání, identifikace 
nevěrohodných nebo nespolehlivých obchodních partnerů. 

 Stanovení okolností zneužití obchodních značek a názvů, nekalé soutěže v obchodních 
činnostech, jakož i zpřístupnění informací představujících obchodní tajemství. 

 Objasnění biografických a jiných osobních údajů o jednotlivých občanech, s jejich 
písemným souhlasem, při uzavírání pracovních a jiných smluv. 

 Hledání chybějících občanů. 

 Vyhledávání majetku ztraceného občany nebo podniky, institucemi, organizacemi. 

 Shromažďování informací o trestních případech na základě smlouvy se zúčastněnými 
stranami. Během několika dnů po uzavření smlouvy s klientem k získání těchto informací, 
je soukromý detektiv povinen písemně oznámit tyto informace osobě provádějící 
vyšetřování, vyšetřovateli, prokurátorovi nebo soudci, v jehož kompetenci je trestní 
řízení. 

 
Pro účely soukromé bezpečnostní činnosti jsou povoleny následující druhy služeb: 

 

 Ochrana života a zdraví občanů. 

 Ochrana majetku občanů, včetně jejich přepravy. 

 Návrh, instalace a údržba požárních a zabezpečovacích poplašných systémů. 

 Rady klientům, příprava a doporučení o otázkách zákonné ochrany před protiprávními 
útoky. 

 Udržování pořádku v místech provádění hromadných akcí. 
 
Podniky zabývající se soukromou detektivní a bezpečnostní činností mají právo pomáhat 
orgánům činným v trestním řízení při zajišťování práva a pořádku, a to i na základě smluvních 
podmínek. 

                                                      
25 Закон о частной детективной и охранной деятельности в Кыргызской республики. Sec4all.net. 
[2018-01-26]. http://sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=35 
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Soukromý detektiv 
 
Soukromý detektiv je občan Kyrgyzské republiky, který získal v souladu s licencí práva pro 
soukromé detektivní činnosti a vykonává služby podle tohoto zákona. 
 
Občan nemá právo být soukromým detektivem pokud: 

 

 Nemá právní vzdělání, nebo nemá zvláštní odbornou přípravu, aby pracoval jako 
soukromý detektiv, nebo pracoval v operativních nebo vyšetřovacích jednotkách po dobu 
kratší než tři roky. 

 Je registrován v zdravotních zařízeních pro duševní choroby, alkoholismus nebo 
drogovou závislost. 

 Má záznam v trestním rejstříku, bez ohledu na to, zda bylo toto odsouzení zrušeno. 
 
Občan, který chce vykonávat činnost soukromého detektiva, musí být zaregistrován jako 
soukromý podnikatel podle postupu stanoveného vládou Kyrgyzské republiky. 
 
Soukromý detektivní podnik 
 
Soukromí detektivové mohou vytvářet soukromé detektivní podniky, které mají statut 
právnické osoby. Povinným požadavkem pro jejich vedoucí, je vyšší právní vzdělání, nebo 
pracovní praxe nejméně po dobu tří let v operativních nebo vyšetřovacích jednotkách orgánů 
činných v trestním řízení. 
 
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 
 
Poskytování bezpečnostních služeb podle tohoto zákona je dovoleno pouze podnikům, které 
jsou speciálně zřízeny pro jejich realizaci. 
 
Bezpečnostní činnost podniků se nevztahuje na zařízení podléhající státní ochraně, jejichž 
seznam schvaluje vláda Kyrgyzské republiky. Bezpečnostním podnikům je dovoleno 
poskytovat služby ve formě ochrany majetku občanů a využívat technické a jiné prostředky, 
které nepoškodí život a zdraví občanů, stejně jako životní prostředí a prostředky operačních 
rádiových a telefonních komunikací. 
 
Vedoucí bezpečnostní agentury může být občan s vyšším vzděláním, nebo pracovní 
zkušeností v délce minimálně pěti let v bezpečnostní službě, operativních, vyšetřovacích 
nebo preventivních jednotkách orgánů činných v trestním řízení, kterému bylo uděleno 
právo nosit a držet střelnou zbraň. 
 
Typy zbraní pro stráže, postup pro získávání, účtování, skladování a přepravu zbraní upravuje 
vláda Kyrgyzské republiky. 
 
Soukromá stráž pracuje na základě pracovní smlouvy s bezpečnostní organizací a její práce je 
upravena pracovním právem a tímto zákonem. Soukromá stráž vykonává práci podle tohoto 
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zákona a na základě soukromého bezpečnostního osvědčení vydaného bezpečnostní 
společností. 
 
Soukromou stráží nemůže být: 
 

 Osoba mladší osmnácti let. Pokud je činnost soukromého strážce spojena se 
skladováním, přepravou a používáním zvláštních prostředků a zbraní, tak dvacet jedna 
let. 

 Osoba, která je rozhodnutím soudu prohlášena za nezpůsobilou nebo částečně 
způsobilou k právním úkonům. 

 Osoba, která má nemoci, které ji brání v plnění povinností soukromé stráže. Seznam 
chorob, které brání plnění povinností soukromé stráže, stanoví vláda Kyrgyzské 
republiky. 

 Osoba, která má záznam v rejstříku trestů bez ohledu na to, zda bylo toto odsouzení 
zrušeno. 

 Osoba, která je obviněna ze spáchání trestného činu.  

 Osoba, která nemá zvláštní vzdělání, aby mohla pracovat jako bezpečnostní stráž, nebo 
která pracuje v orgánech činných v trestním řízení méně než tři roky. 

 Osoba, která byla do jednoho roku opakovaně řešena za spáchání správních deliktů, 
které zasahují do veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti nebo byla za takový čin 
odsouzena. 

 
Smíšené bezpečnostní a detektivní činnosti 
 
Soukromé bezpečnostní společnosti a podniky soukromých detektivů mohou pro provádění 
bezpečnostních a detektivních aktivit vytvářet sdružení na smluvním základě, se zachováním 
jejich nezávislosti a práv právnických osob. 
 
Bezpečnostní a detektivní jednotky v podnicích 
 
Podniky bez ohledu na jejich organizační a právní formy, které se nacházejí na území 
Kyrgyzské republiky, mají právo zřizovat oddělené divize pro vykonávání bezpečnostně 
detektivní činnosti v zájmu své vlastní bezpečnosti, s právem vytvořit bezpečnostní službu. 
Bezpečnostní službě je zakázáno poskytovat služby, které nesouvisejí s bezpečností jejich 
podniku. 
 
Licencování soukromých bezpečnostní a detektivních činností 
 
V roce 2013 byl v Kyrgyzstánu změněn zákon „O vydávání licencí v Kyrgyzské republice“. Po 
této změně soukromé bezpečnostní organizace a detektivní agentury nemusí mít 
k provozování činnosti licenci. Přijetím této změny stát prakticky ztratil kontrolu nad těmito 
činnostmi. 
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Počet soukromých bezpečnostních a detektivních činností 
 
Před přijetím změny zákona „O vydávání licencí v Kyrgyzské republice“ bylo na území 
Kyrgyzstánu 115 soukromých bezpečnostních a detektivních služeb, které zaměstnávaly  
3 700 lidí. Po přijetí změny tohoto zákona narostl počet soukromých bezpečnostních  
a detektivních organizací během dvou let na 463, které zaměstnávají 10 000 lidí a mají 
v držení 1 800 střelných zbraní. V důsledku této situace přichází na podzim roku 2016 návrh 
zakázat činnost bezpečnostních a detektivních agentur v Kyrgyzstánu, který by měl jít 
v souladu s reformou orgánů činných v trestním řízení. Provedení reformy orgánů činných 
v trestním řízení a návrh zakázat činnost bezpečnostních a detektivních agentur by měl 
vstoupit v platnost v roce 2018. 
 
Výzbroj soukromých bezpečnostních činností 
 
Podmínky pro použití zvláštních prostředků a střelných zbraní. 
 
Jako zvláštní prostředky lze použít gumové obušky, pouta, slzný plyn, ostatní prostředky 
podle seznamu speciálních prostředků používaných v soukromé detektivní a bezpečnostní 
činnosti, schválených vyhláškou vlády Kyrgyzské republiky č. 532 ze dne 20. srpna 2003. 
 
Při provádění soukromé detektivní činnosti, je povoleno používat pouze speciální prostředky. 
Při výkonu činností soukromých bezpečnostních služeb je povoleno používat speciální 
prostředky a střelné zbraně pouze v případech a způsobem stanoveným tímto zákonem. 
 
Soukromí detektivové a soukromé stráže mají právo používat speciální prostředky  
v následujících případech26: 

 

 Aby odvrátili útok, který přímo ohrožuje jejich život a zdraví. 

 Aby zabránil zločinu proti majetku, který je chráněn, když pachatel klade fyzický odpor. 
 
Soukromý strážce má právo používat střelné zbraně v následujících případech: 
 

 Aby odrazil útok, když je jeho život v bezprostředním nebezpečí. 

 Aby odrazil skupinový nebo ozbrojený útok na chráněný majetek. 

 Pro varování (výstřel do vzduchu) o záměru používat zbraně, stejně jako upozornění nebo 
výzvu k pomoci. 

 
Pokaždé, když je použita střelná zbraň, je soukromý strážce povinen okamžitě informovat 
orgány ministerstva vnitra v místě, kde je zbraň používána a okamžitě informovat státního 
zástupce o všech úmrtích nebo újmách na zdraví. 
 

                                                      
26 Постановление Правительства Кыргызской республики О некоторых вопросах частной детективной  
и охранной деятельности в Кыргызской Республике No 532. Cbd.minjust.gov.kg. [2018-01-26]. 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/54674 
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Kontrola soukromých detektivních a bezpečnostních činností 
 
Kontrolu soukromých detektivů a činností zaměřených na zabezpečení na území Kyrgyzské 
republiky vykonává Ministerstvo vnitra Kyrgyzské republiky, jeho podřízené orgány a jiné 
státní orgány v souladu s tímto zákonem, jinými zákony a jinými právními předpisy Kyrgyzské 
republiky. Úředníci jsou oprávněni monitorovat činnost soukromých detektivů  
a bezpečnostních podniků, mají právo od nich požadovat v rámci svých kompetencí 
předložení příslušných dokladů a obdržet písemné nebo ústní informace nezbytné k výkonu 
kontrolních funkcí. 
 
Odborná příprava 
 
Pro školení, rekvalifikaci a pokročilé školení personálu zabývajícího se detektivní  
a bezpečnostní činností lze vytvořit nestátní vzdělávací instituce, které mají statut právnické 
osoby. Postup pro speciální školení, rekvalifikace a další vzdělávání pracovníků zabývajících 
se detektivní činností a činností zaměřených na zabezpečení, jakož i rozvoj vzdělávacích 
programů, udělování licencí institucím a dohled nad jejich činností jsou prováděny v souladu 
s postupem stanoveným vládou Kyrgyzské republiky. 
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Bělorusko 
 
Rozloha: 207 595 km². 
 
Počet obyvatel: 9 549 747. 
 
Právní stav soukromé bezpečnosti v Bělorusku 
 
V Bělorusku není upravena činnost soukromých bezpečnostních služeb. Je zde upravena 
bezpečnostní činnost, kterou mohou vykonávat pouze právnické osoby. 
 
Právním základem pro bezpečnostní činnost je Ústava Běloruské republiky, další právní 
předpisy a mezinárodní smlouvy a zákon č. 175-3 „Bezpečnostní činnost v Běloruské 
republice“ z 8. listopadu 2006. 
 
Bezpečnostní činnost podle zákona „O bezpečnostní činnosti“ je činnost státních orgánů  
a jiných organizací k ochraně fyzických osob, ochraně objektů, právnických a fyzických osob 
proti nezákonným zásahům, včetně nezákonného vniknutí do nich, jakož i konstrukci, 
instalaci, úpravu a údržbu prostředků a systémů ochrany. 
 
Zvláštním orgánem ochrany je strukturální jednotka Ministerstva vnitra Běloruské republiky 
schválená prezidentem Běloruské republiky, která vykonává funkce v oblasti bezpečnostních 
činností. 
 
V zákoně „O bezpečnostní činnosti“ je vymezena působnost prezidenta Běloruské republiky  
v oblasti bezpečnostních činností, který provádí státní regulaci, včetně určení státní politiky. 
Vytváří, reorganizuje, ruší zvláštní orgán ochrany, schvaluje ustanovení o něm, jmenuje  
a odvolává vedoucího zvláštního orgánu ochrany, schvaluje seznam předmětů, které 
podléhají povinné ochraně zvláštním orgánem ochrany.  
 
Prezident Běloruské republiky27: 

 

 Schvaluje ustanovení o polovojenské ochraně a stanoví seznam organizací, které mají 
právo zřídit polovojenskou ochranu. 

 Vytváří seznam organizací, které nemají právo zřídit polovojenskou ochranu, které 
umožňují osobní prohlídku, prohlídku věcí a dokumentů, kontrolu vozidel 
bezpečnostními pracovníky těchto organizací. 

 Definuje typy zbraní a střeliva, které jsou povoleny pro použití a využití personálu 
polovojenské bezpečnosti. Stanoví postupy pro nákup, dopravu, skladování, uchovávání, 
nošení, opravy a zničení zbraní a střeliva a také stanoví výzbroj polovojenské ochrany. 

 Vytváří seznam speciálních prostředků, který byl schválen pro použití pracovníky 
organizací, které nemají právo vytvořit polovojenskou ochranu. 

 Schvaluje formu oděvů a odznaků polovojenských pracovníků. 

                                                      
27 Закон Республики Беларусь № 175-З Об охранной деятельности в Республике Беларусь. Sec4all.net. 
[2018-01-29]. http://sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=134 
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Bezpečnostní služby na území Běloruské republiky mohou provádět pouze právnické osoby 
jako veřejné orgány, podniky, instituce a organizace a to bez ohledu na vlastnictví, včetně 
právnických osob z jiných států (pokud není stanoveno jinak mezistátními dohodami 
o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti) na základě zvláštního povolení. 
 
Licencování bezpečnostních činností 
 
Licence je zvláštní povolení k právu právnické osoby vykonávat příslušný typ bezpečnostní 
činnosti na území Běloruské republiky. Pro každý typ bezpečnostní činnosti se vydává 
samostatná licence. Licence bezpečnostních činností stanovených zákonem jsou vydávány na 
dobu pěti let. Licencování bezpečnostních činností provádí ministerstvo vnitra v souladu s 
právními předpisy Běloruské republiky o udělování licencí. 
 
Licence jsou vydávány právnickým osobám pro následující typy bezpečnostních činností:  
 

 Ochrana života a zdraví zaměstnanců právnické osoby. 

 Ochrana předmětů a majetku náležejících této právnické osobě, návrh, instalace, 
nastavení a údržba bezpečnostních systémů. 

 
Ochrana života a zdraví zaměstnanců právnické osoby, je možná s použitím zbraní, 
speciálních prostředků (je-li příslušné oprávnění), fyzické síly, služebních psů, jakož i opatření 
zaměřená na předcházení takovým útokům. Tento typ činnosti provádí pouze zaměstnanci 
této právnické osoby, jejichž povinnosti zahrnují zajištění bezpečnosti a ochrany života  
a zdraví zaměstnanců právnické osoby. 
 
Ochrana objektů, majetku právnické osoby. 
 
Opatření zaměřená na zajištění ochrany před krádeží majetku, nebo jinými nezákonnými 
zásahy do movitého a nemovitého majetku, včetně přepravovaného nákladu právnické 
osoby, ke kterému má vlastnické právo, nebo právo na hospodaření a dalších objektů, za 
použití zvláštních metod, prostředků a bezpečnostních systémů s cílem dodržovat práva  
a oprávněné zájmy státu, jednotlivců a právnických osob.  
 
Návrh, instalace, uvedení do provozu a údržba zařízení a ochranných systémů, provedené  
v souladu se zákonnými podmínkami a technickou dokumentací.  
 
Uvedený druh činnosti provádí pouze zaměstnanci právnických osob, kterým byla k této 
činnosti udělena licence.  
 
Pro ochranu mohou být používány zařízení a systémy, jako jsou prostředky pro příjem, 
konverzi, přenos zpráv, skladování, zpracování a zobrazení informací o stavu chráněného 
objektu, systém sledování, řízení přístupu, systém přenosu zpráv, prostředky bezpečnostního 
zařízení (alarm). 
 
Organizace, které mají polovojenskou ochranu: prezidentská bezpečnostní služba, 
ministerstvo obrany Běloruska, ministerstvo vnitra Běloruska, výbor státní bezpečnosti 
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Běloruska, pohraniční výbor Běloruska, jejich podřízené subjekty, jakož i orgány pro havarijní 
situace Běloruska, celní orgány Běloruska, orgány finančního vyšetřování Výboru pro státní 
kontrolu.  
 
Tyto organizace mají právo v rámci svých pravomocí provádět bezpečnostní činnosti bez 
licence k výkonu činnosti 
 
Civilní organizace, které mají polovojenskou ochranu, jsou například státní asociace 
Běloruské železnice, organizace civilního letectví. Tyto organizace musí mít ke zřízení 
polovojenské ochrany licenci podle zákona.  
 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656.  
Bc. Radek Pospíšil, Soukromé bezpečnostní služby v postsovětském prostoru (2019_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

44 

Uzbekistán 
 
Rozloha: 447 400 km². 
 
Počet obyvatel: 29 748 859. 
 
Právní stav soukromé bezpečnostní činnosti v Uzbekistánu 
 
V Uzbekistánu platí od 1. února 2014 zákaz vykonávání soukromé strážní činnosti  
a poskytování soukromých bezpečnostních služeb jiným právnickým osobám a jednotlivcům 
nevládními organizacemi a jednotlivci. To je stanoveno ve vyhlášce Kabinetu ministrů č. 16 ze 
dne 24. ledna 2014 „O opatřeních k zefektivnění výkonu bezpečnostních činností v Republice 
Uzbekistán“. Rozhodnutí o ukončení činnosti soukromých bezpečnostních společností 
navrhované ministerstvem spravedlnosti bylo přijato s cílem zefektivnit provádění 
bezpečnostních činností, zajistit veřejnou bezpečnost, chránit práva, svobody a oprávněné 
zájmy právnických osob a jednotlivců před nezákonnými útoky. V Uzbekistánu bude působit 
v oblasti strážní činnosti pouze sdružení Ochrana, které vzniklo v rámci ministerstva vnitra. 
 
Od tohoto okamžiku mohou orgány státní a hospodářské správy, právnické osoby  
a rozpočtové organizace, které jsou jejich součástí, chránit práva, svobody a oprávněné 
zájmy právnických osob a jednotlivců před nezákonnými útoky a chránit majetek na 
smluvním základě pouze se sdružením Ochrana, které je pod Ministerstvem vnitra.28 
 
Právnickým osobám a jednotlivcům, kteří používali služby nestátních bezpečnostních 
organizací, bylo doporučeno uzavřít smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb také se 
sdružením Ochrana.  
 
Ministerstvo vnitra, státní daňová komise a státní výbor pro statistiku byly pověřeny, aby 
zajistily účinnou kontrolu a zabránily a důrazně potlačily pokusy založit a provozovat nevládní 
organizace poskytující služby v oblasti ochrany občanů a právnických osob a jejich majetku.  
  

                                                      
28 Частные охранные агентства закрываются. С 1 февраля охранной деятельностью будет заниматься 
только объединение «Охрана» при МВД (Министерство внутренних дел). 
Gazeta.uz. [2018-02-01]. https://www.gazeta.uz/ru/2014/01/28/security/ 
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Gruzie  
 
Rozloha: 69 700 km2. 
 
Počet obyvatel: 3 713 804. 
 
Právní rámec soukromých bezpečnostních činností v Gruzii 
 
V Gruzii je oblast soukromých bezpečnostních služeb upravena zákonem č. 536 
„O soukromých bezpečnostních aktivitách“ z 21. listopadu 2008. Činnost soukromých 
detektivních služeb je v Gruzii naprosto neregulovaná zákonem. Žádné administrativní 
nařízení tuto oblast neupravuje. Neexistuje žádný orgán, který by kontroloval legitimitu 
soukromých detektivních společností, které v Gruzii svoji činnost provozují. V Gruzínském 
občanském právu platí zásada, že všechny činnosti, které nejsou přímo zakázány, jsou 
povoleny.  
 
Pojmy použité v tomto zákoně mají následující významy:29 
 

 Činnosti soukromé bezpečnosti jsou licencované činnosti prováděné na smluvním 
základě, které jsou zaměřeny na zajištění ochrany života a zdraví lidí, bezpečnosti 
movitých a nemovitých věcí, včetně přepravy movitých věcí i individuálních událostí, 
zahrnující návrh, instalaci a provoz bezpečnostních zařízení. 

 Chráněný objekt – život a zdraví lidí, nemovitosti a movité věci, individuální události, 
jejichž ochranu zajišťuje soukromá bezpečnostní organizace. 

 Soukromé bezpečnostní organizace je podnikatelskou právnickou osobou v souladu  
s právními předpisy Gruzie, které jsou oprávněny vykonávat příslušné činnosti stanovené 
zákonem Gruzie "O licencích a povoleních" a podle tohoto zákona. 

 Ochrana je soubor činností zaměřených na odhalování a odstranění možného nebezpečí 
zasažení chráněného zařízení. 

 Bezpečnostní technické prostředky jsou technické prostředky sledování předmětu 
ochrany nebo signalizace bezpečnostních zařízení zajišťujících ochranu předmětu. 

 Strážný je právně způsobilá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která na základě 
smlouvy uzavřené s bezpečnostní organizací provádí ochranu zařízení a na kterou je 
vystaven průkaz strážného. 

 Oznámení je písemný doklad o ochraně jednotlivých nemovitostí, událostí nebo 
jednotlivců (včetně skupin jednotlivců), návrh, instalace bezpečnostních zařízení  
v jednotlivých zařízeních a jejich provoz. 

 
Při výkonu bezpečnostních činností mohou být používány zbraně plynové, pneumatické, 
střelné a elektrošokové zařízení. Mohou být používány zvláštní prostředky jako pouta nebo 
jiné prostředky pro spoutání, gumový obušek, slzný plyn, prostředky k ničení překážek, 
vozidla, hadice, služební psi. 
 

                                                      
29 Закон Грузии О частной охранной деятельности No 536. Matsne.gov.ge. [2018-02-01]. 
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/19414 
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Povoleno je i používání rádiových komunikačních prostředků na příslušných povolených 
frekvencích. 
 
Vedoucí bezpečnostní organizace nemůže být osoba odsouzená za úmyslný trestný čin, 
osoba, která je závislá na alkoholu, drogově závislá, nebo zneužívá návykové látky, trpí 
duševním onemocněním nebo jiným chronickým onemocněním, které jí brání ve výkonu 
vedení bezpečnostní organizace. Dále státní úředník, pokud právní předpisy Gruzie nestanoví 
jinak, nebo osoba, o které jsou na ministerstvu vnitra Gruzie k dispozici informace o jejím 
sdružování s teroristickou organizací, ilegálním ozbrojeným útvarem nebo jinou zločineckou 
skupinou. 
 
Strážný nemůže být osoba odsouzená za úmyslný trestný čin, osoba, která je závislá na 
alkoholu, drogově závislá, nebo zneužívá návykové látky, trpí duševním nebo jiným 
chronickým onemocněním, které jí brání v provádění těchto činností. Osoba zbavená práva 
vykonávat příslušné činnosti v oblasti bezpečnostní činnosti soudním rozhodnutím. Státní 
úředník, pokud právní předpisy Gruzie nestanoví jinak, nebo osoba, o které jsou na 
ministerstvu vnitra Gruzie k dispozici informace o jejím sdružování s teroristickou organizací, 
ilegálním ozbrojeným útvarem nebo jinou zločineckou skupinou. 
 
Licencování soukromých bezpečnostních činností 
 
Licence je doklad potvrzující právo vykonávat bezpečnostní činnost. Licence je vydávána na 
ochranu osob, movitých a nemovitých věcí, individuálních událostí, projektování, instalaci  
a provozování bezpečnostních zařízení. Licence se vydává na dobu neurčitou a platí na celém 
území Gruzie. Orgán, který vydává licence je Ministerstvo vnitra Gruzie. 
 
Licenci na bezpečnostní organizaci může získat i občan jiného státu, pokud předloží výpis 
z trestního rejstříku vydaného orgány jiného státu a ověřeného způsobem stanoveným 
právními předpisy Gruzie, nebo ověřené apostilou30 a splní další požadavky pro získání 
licence. 
 
Pro získání licence na bezpečnostní činnost je třeba doložit kopii dokladu totožnosti nebo 
povolení k pobytu, cestovního pasu, výpis z rejstříku trestů, zdravotní osvědčení. Informace  
o financích, majetku, včetně dostupnosti prostoru potřebného pro realizaci bezpečnostních 
činností. Doložit seznam zakladatelů a společníků právnické osoby a doklad potvrzující 
registraci právnické osoby. Doložit materiálně technický stav právnické osoby, potvrzující 
možnost provádění bezpečnostních činností. Je rovněž třeba složit bankovní záruku ve výši 
nejméně 200 000 gruzínských larů (GEL, zhruba 1 600 000 Kč) na náhradu možných škod 
způsobených bezpečnostní organizací zákazníkovi. 
 
Doložit je třeba vzory oficiální bezpečnostní uniformy strážní služby, která je v případě 
licence schválena orgánem vykonávajícím kontrolu nad ochrannou činností. 
Doložit je nutné i osvědčení daňové správy o neexistenci dluhu. 

                                                      
30 Apostila (Apostille) je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření 
podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. 
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Státní kontrola 
 
Kontrolu v oblasti bezpečnostních služeb vykonává ministerstvo vnitra Gruzie, oddělení 
bezpečnostní policie, způsobem stanoveným ministrem vnitra Gruzie. 
 
Bezpečnostní organizace je povinna vytvořit se souhlasem zákazníka Plán bezpečnostních 
služeb, který je důvěrným dokumentem. 
 
Plán bezpečnostních služeb musí obsahovat počet strážních míst a jejich umístění, počet 
stráží, bezpečnostní vybavení, technické prostředky ochrany, ujednání o přepravě movité 
věci. 
 
Plán bezpečnostních činností je k dispozici pro orgány činné v trestním řízení pouze  
v případech stanovených právními předpisy Gruzie. 
 
Výzbroj soukromých bezpečnostních činností 
 
Použití zvláštních prostředků a zbraně 
 
Při plnění úředních povinností má strážný právo použít speciální prostředky:  
 

 Pouta nebo jiné způsoby spoutání proti osobě, která spáchala trestný čin, která klade 
nebo může klást odpor strážnému, nebo se snaží uniknout. 

 Gumový obušek, aby odrazil útok na lidi, na strážného nebo chráněný objekt, při zadržení 
osoby, která spáchala trestný čin, pokud zjevně neuposlechne zákonný požadavek 
strážného. 

 Slzný plyn, aby odrazil útok na lidi, na strážného, nebo na chráněný objekt, při zadržení 
nebo donucení osoby, která se dopustila trestného činu. 

 Prostředky zničení překážek při zadržení osoby, která se dopustila trestného činu. 

 Vodní stříkač, aby odrazil skupinový útok na chráněný objekt. 

 Služebního psa, aby odrazil útok na chráněný objekt. 
 
Je zakázáno použití fyzické síly nebo speciálních prostředků vůči osobám se zřejmými 
příznaky těhotenství, dětem, osobám se zdravotním postižením, seniorům, kromě případů, 
kdy se dopustí ozbrojeného útoku nebo ozbrojeného odporu vůči strážnému, který ohrožuje 
život a zdraví osob nebo strážného a odražení takového útoku jinými prostředky není možné. 
 
Při plnění úředních povinností má strážný právo použít zbraň: 

 

 Při ochraně občanů a sebe před nebezpečím představujícím skutečné ohrožení jejich 
života a zdraví. 

 Aby zabránil zmocnění se zbraně. 

 Při zabránění trestnému činu, při zadržení osoby, která spáchala trestný čin, pokud se 
brání strážnému nebo se snaží uniknout. 

 Aby odrazil útok na chráněný objekt. 
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 Při ochraně občanů před napadením nebezpečnými zvířaty. 

 Aby mohl spustit poplach nebo zavolat další posily. 

 Aby zastavil vozidlo, pokud chování řidiče vytváří reálnou hrozbu pro chráněný objekt  
a řidič neuposlechne opakované výzvy strážného, aby zastavil vozidlo (pouze na 
chráněném území). 

 
Použití zbraně musí předcházet ústní varování o jejím použití. Je-li to nutné, varovný výstřel. 
 
Je zakázáno používat zbraně na místech, kde mohou být zraněny i jiné osoby, stejně jako  
v hořlavých nebo výbušných oblastech, jakož i proti osobám se zřejmými příznaky 
těhotenství, dětem, osobám se zdravotním postižením, seniorům, vyjma případů, kdy se 
dopustí ozbrojeného útoku, který ohrožuje život lidí nebo strážného. 
 
V případě použití zbraně musí strážný vyvinout veškeré úsilí, aby zajistil bezpečnost ostatních 
a obětem poskytl první lékařskou pomoc. 
 
Použití zbraně musí strážný bezodkladně oznámit přímému nadřízenému. 
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Turkmenistán 
 
Rozloha: 488 100 km². 
 
Počet obyvatel: 5 509 696. 
 
V Turkmenistánu je od rozpadu Svazu sovětských socialistických republik velmi represivní  
a uzavřený politický systém, kde jsou falšovány prezidentské volby a donedávna zde 
existovala jen jedna politická strana, pouze přejmenovaná komunistická strana 
Turkmenistánu. Svoboda slova, tisku, shromažďování a vyznání jsou v Turkmenistánu velmi 
výrazně omezeny. V oblasti lidských práv zařadila organizace Freedom House Turkmenistán 
do stejné kategorie diktatur jako Severní Koreu, Sýrii a Súdán a snížila její hodnocení podle 
indexu svobody ve světě pro rok 2016 na nejnižší možnou míru. V Turkmenistánu je vše, co 
není povolené zákonem, zakázané. To platí i pro soukromé podnikání, kdy nejsou žádné 
soukromé bezpečnostní ani detektivní služby zákonem povoleny.31 
 

                                                      
31 Независимому Туркменистану двадцать пять лет: цена авторитаризма. Carnegie.ru. [2018-02-03]. 
http://carnegie.ru/2017/05/22/ru-pub-70020 
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ZÁVĚR 
 
Na závěr je možné konstatovat, že podmínky pro soukromou bezpečnostní činnost jsou 
v postsovětských zemích odlišné. V Ruské federaci, na Ukrajině, v Moldavsku a v Kyrgyzstánu 
je právně upravena činnost soukromých bezpečnostních služeb i soukromých detektivních 
služeb. V Gruzii, v Kazachstánu a v Arménii je právně upravena jen činnost soukromých 
bezpečnostních služeb. V Uzbekistánu je činnost bezpečnostních služeb od roku 2014 
zakázána a v Turkmenistánu nikdy nebyla povolena. Samostatnou kapitolu tvoří Bělorusko, 
kde také soukromá bezpečnostní činnost není povolena, je zde však povolena bezpečnostní 
činnost na ochranu právnických osob, která může být prováděna jen zaměstnanci té 
právnické osoby. Zásadní roli v povolování, stanovování podmínek bezpečnostních činností 
hraje prezident Běloruska. Tímto způsobem je zřejmé, že hypotéza č. 1 se potvrdila 
skutečně jen částečně, v rámci sledovaných zemí je možné vysledovat více odlišností než 
podobností. 
 
Hypotéza č. 2 se potvrdila, ze sledovaných zemí mohou působit nadnárodní respektive 
zahraniční společnosti pouze v Gruzii. Závěrem mohu konstatovat, že cíl, který jsem si 
stanovil, se mně podařilo splnit z velké části a situaci týkající se soukromé bezpečnosti 
v postsovětských zemích se mně podařilo popsat. Bohužel se mně nepodařilo zmapovat 
situaci v Ázerbájdžánu a v Tádžikistánu.  
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Ilustrace 
 

Ruská federace – licence soukromého detektiva.32 
 

 
 

                                                      
32 Детективное агентство «Версия». [2019-02-01]. https://da-versia.ru/ 
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Ruská federace – licence soukromé bezpečnostní činnosti.33 
 

 

                                                      
33 Частное охранное предприятие/организаци. Maria Online. [2019-02-01]. https://www.maria-
online.us/finance/article.php?lg=ru&q=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B
E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 
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Ruská federace – oprávnění soukromé stráže.34 
 

 

                                                      
34 Частное охранное предприятие/организаци. Maria Online. [2019-02-01] https://www.maria-
online.us/finance/article.php?lg=ru&q=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B
E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656.  
Bc. Radek Pospíšil, Soukromé bezpečnostní služby v postsovětském prostoru (2019_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

54 

Ruská federace – specifická role se týká společnosti Ochrana, která je dceřinou společností 
Ruských železničních drah, ale jejích 4 000 zaměstnanců střeží i jiné, než pouze železniční 
objekty.35 Jedná se o polostátní strukturu, silně napojenou na veřejné zakázky.36 
 

    
 

 

                                                      
35 РЖД-ОХРАНА. [2019-02-01]. http://www.rzd-ohrana.ru/about/ 
36 56 млн рублей на защиту подразделениями транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры ОАО "РЖД". Security Media Rus, 17. IX. 2017. [2019-02-01] 
https://www.securitymedia.ru/news_one_6783.html 
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Ruská federace – Agentura Vitjaz (Rytíř), jejíž doménou je Moskva.37 Část personálu  
a příklady děkovných diplomů. 
 

 
 

         

                                                      
37 Частное охранное предприятие ГКБ «Витязь».  [2019-02-01]. http://gkb-vityaz.ru/ 
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Ruská federace – teorie (předepsaná uniforma) a praxe (maskování a zastrašování) je  
u některých soukromých agentur údajně spíše pravidlem než výjimkou.38 
 

    

 

                                                      
38 Образцы формы одежды охранника ЧОП. Top Download. [2019-02-01]. 
http://rinthottvalide.lark.ru/obraztsy-formy-odezhdy-okhrannika-chop.html 
Гбр форма фото. Стихи России. 20. XII. 2015. [2019-02-01]. 
http://xn----otbaba8anefae1b.xn--p1ai/clubs/25_gbr-forma-foto.html 
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Ukrajina – licence soukromé bezpečnostní činnosti.39 
 

 

                                                      
39 «Тор Безпека» Агентство безпеки. [2019-02-01]. 
https://tor-safety.com/ua/dokumentalnoe-soprovozhdenie-ohrannogo-agentstva-tor-bezopasnost/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656.  
Bc. Radek Pospíšil, Soukromé bezpečnostní služby v postsovětském prostoru (2019_A_02) 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
 

58 

Moldavsko – licence soukromého detektiva.40 
 

 
 
Bělorusko – licence bezpečnostní činnosti.41 
 

 

                                                      
40 Investigații Private. [2019-02-01]. http://www.detectivmold.com/ 
41 Пуцявая машынная станцыя № 289. Беларуская чыгунка. [2019-02-01]. 
https://www.rw.by/be/corporate/structure/erup_putevaja_mashinnaja_stantsija5/ 


