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Žádost o udělení výjimky pro konání zkoušek profesní kvalifikace Strážný během
vyhlášeného nouzového stavu
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (dále jen
„autorizující orgán“), jako příslušný ústřední správní úřad k autorizaci pro povolání podle § 2
písm. k) a § 22 zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání“), se seznámilo s vyjádřením vydaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), zveřejněným v Národní
soustavě kvalifikací a prostřednictvím informačního systému ISKA.
Z uvedeného vyjádření vyplývá zrušení resp. odklad zkoušek všech profesních
kvalifikací podle zákona o uznávání z důvodu nemožnosti přítomnosti uchazečů na zkoušce
na základě usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření, kterým
se až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými
osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů.
Jak je uvedeno v předmětném usnesení vlády i vyjádření MŠMT, výkon zaměstnání
a podnikatelská činnost nebo jiné obdobné činnosti zakázány nejsou. Způsoby, jakými
zaměstnanec může splnit požadavky na odbornou způsobilost a kvalifikaci pro oblast ostrahy
majetku a osob vyplývají ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen
„živnostenský zákon). Podle § 7 odst. 6 tohoto zákona je podnikatel povinen zajistit výkon
činností, které jsou obsahem živností uvedených v Příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze
fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti. Jednou z variant je profesní
kvalifikace pro činnost strážný podle zákona o uznávání.
V situaci, kdy fyzické osoby nesplňují některou z variant odborné způsobilosti podle
živnostenského zákona a ani nemohou splnit podmínku formou absolvování zkoušky
odborné způsobilosti za účelem získání osvědčení o profesní kvalifikaci Strážný, tak je
podnikatelský subjekt nemůže zaměstnat, čímž je jeho činnost znemožněna, resp. značně
omezena.
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Aktuální zákaz pořádání všech zkoušek profesních kvalifikací včetně oblasti ostrahy
majetku a osob může paralyzovat funkci soukromých bezpečnostních služeb, jejichž
řádné fungování a existence je nezbytná zejména v souvislosti se stávající mimořádnou
situací v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila
pro území České republiky nouzový stav z důvodu pandemie virové choroby COVID-19.
Na základě výše uvedeného tímto Ministerstvo vnitra jako autorizující orgán
pro profesní kvalifikace související s ostrahou majetku a osob navrhuje udělení výjimky
pro konání zkoušek odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný (kód 68-008-E).
Pochopitelně za dodržení obecně známých opatření pro snížení rizika nákazy: snížený počet
uchazečů na zkoušce, rozestupy mezi jednotlivými osobami včetně komise a přítomného
personálu, zajištění zvýšených hygienických opatření, dezinfekce apod.
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