
 

 

Novela živnostenského zákona a na ni navazující předpisy nově 

definují kvalifikační požadavky pro výkon činností ostraha majetku 

a osob a služby soukromého detektiva. Minimálním kvalifikačním 

předpokladem pro podnikatele a jeho zaměstnance pro výkon 

uvedených činností je složení zkoušky odborné způsobilosti. 

 

Od 1. 8. 2012 musí kvalifikační podmínky splňovat všechny 

podnikatelské subjekty nabízející tyto služby. 

 

Výňatek: 

HLAVA II 

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ 

§ 26 

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

§ 27 

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti 

(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu 

nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. 

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat 

odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím 

orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. 

(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na 

základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů. 

 



 

 

Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 dle přílohy 3, zák. č. 

455/1991 Sb. pro koncesované živnosti 

Ochrana majetku a osob: 

a) vysokoškolské vzdělání, nebo 

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

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe 

v oboru, nebo 

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci 

nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením 

akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti 

patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 

e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro 

činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*); 

Zaměstnanci držitele koncese „Ostraha majetku a osob“, kteří nesplňují dosaženým 

vzděláním podmínky o odborné a jiné zvláštní způsobilosti přílohy č. 5 živnostenského zákona, 

mohou tuto podmínku naplnit předložením osvědčení o odborné způsobilosti získaným na 

základě úspěšného složení zkoušky u autorizované osoby s obsahovou náplní stanovenou 

kvalifikačním a hodnotícím standardem pro dílčí kvalifikaci „strážný“. 

Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami 

splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností 

(K § 7 odst. 6) 

Citace přílohy č. 5 Živnostenského zákona: 

Ostraha majetku a osob   

a) vysokoškolské vzdělání, nebo 

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

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

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

kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 

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

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

e) profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo 

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

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 



 

 

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů    

 

Činnost soukromých detektivů: 

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok 

praxe v oboru, nebo 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe 

v oboru, nebo 

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci 

nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením 

akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti 

patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 

e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro 

činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*) 

 

Zaměstnanci držitele koncese „Služby soukromých detektivů“,  kteří nesplňují 

dosaženým vzděláním podmínky o odborné  a jiné zvláštní způsobilosti přílohy č. 5 

živnostenského zákona, mohou tuto podmínku naplnit předložením osvědčení o odborné 

způsobilosti získaným na základě úspěšného složení zkoušky u autorizované osoby 

s obsahovou náplní stanovenou kvalifikačním a hodnotícím standardem pro dílčí kvalifikaci 

„detektiv koncipient“. 

 

Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami 

splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností 

(K § 7 odst. 6) 

 

Citace přílohy č. 5 Živnostenského zákona: 

 

Služby soukromých detektivů   

 

a) vysokoškolské vzdělání, nebo 

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

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

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

odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle 

zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 

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

provozována, nebo 

e) profesní kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*), 

nebo 

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



 

 

 

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 


