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Koncem února proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborná konference na téma Zadávání zakázek 

v oblasti ochrany majetku, osob a informací a kvalita poskytovatelů služeb. Konferenci organizovala pod záštitou 

poslance pana Roberta Králíčka Česká asociace bezpečnostních manažerů (ČABM).  

K aspektům zadávání veřejných zakázek v oblasti ochrany majetku, osob a informací a na to navazující kvalitě 

poskytovatelů služeb se vyjadřovali zástupci ČABM, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR jakožto garant 

zákona spolu s Úřadem pro hospodářskou soutěž a Ministerstvem vnitra ČR, kteří prezentovali doporučení a 

zkušenosti v této oblasti.  

Jak aktuální téma tato problematika představuje ukázal již zájem, který o účast na konferenci byl.  Zúčastnili se jí 

specialisté z oblasti bezpečnosti, veřejných zakázek, právních úseků, včetně top managementu organizací.  

Řečníci se dotkli všech oblastí bezpečnosti včetně zadávání veřejných zakázek v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

jejíž potřeba stále narůstá, stejně jako nároky na její kvalitu, a to především z důvodu rozšiřující se „digitalizace 

společnosti“. 

Tématem, které bylo nejvíce řešeno a konference mu věnovala nejvíce času, byla situace v oblasti poskytování 

fyzické ostrahy a s tím spojené zadávání veřejných zakázek.   

Vzhledem k tomu, že sektor soukromé bezpečnosti je nedílnou součástí v zajištění bezpečnosti ve společnosti, je 

kultivace trhu a kvality v této oblasti nutná. Samotná bezpečnostní strategie ČR zahrnuje do institucionálního 

rámce zajištění také soukromé bezpečnostní služby, kterým přisuzuje především roli při ostraze a ochraně 

majetku a osob.  

Jedním z klíčových aspektů, který tuto kultivaci může výrazně ovlivnit je právě kvalita poskytovaných služeb. A 

právě na hodnocení kvality nabízených a poskytovaných služeb v této oblasti se musí zadavatelé zaměřit. Tzn. 

nedílnou součástí zadávacích dokumentací by měla být hodnotící kritéria na kvalitu a zadavatel by neměl soutěžit 

jen na cenu nebo se omezovat kritériem kvality jen ve výši 10-20%.  

Na trhu, zejména v oblasti fyzické ostrahy, jsou bohužel stále poskytovatelé služeb, kteří nedbají na své jméno, 

kvalitu služeb a péči o své zaměstnance, jak z pohledu pracovních, tak i finančních podmínek. Dokud toto bude 

akceptovat strana zadavatele, pak to v této rovině zůstane. Zadavatel by měl využívat možností, které mu 

v zadání umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Díky tomu se pak budou do veřejných soutěží hlásit i 

společnosti, pro které je prioritou nejen dodat klientovi kvalitní služby, ale i poskytnout svým zaměstnancům 

dobré pracovní podmínky.  

Zvyšování úrovně v oblasti ochrany majetku, osob a informací pro celou společnost je jedním z hlavních poslání 

ČABM. Asociace, jejíž členskou základnu tvoří výhradně jen bezpečnostní management organizací, tak aby si 

zachovala svojí nezávislost, plánuje této problematice v následujícím období věnovat zvýšenou pozornost a svoje 

aktivity. A to ve spolupráci s příslušnými státními orgány a podpory odborníků.  

Velké poděkování za spolupráci na přípravě konference a jejího zdárného průběhu patří panu poslanci Králíčkovi 

a jeho týmu, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Úřadu pro hospodářskou soutěž, Ministerstvu vnitra ČR a dalším 

oborníkům v dané problematice. V neposlední řadě je nutné poděkovat za aktivní zapojení v podobě velmi 

podstatných příspěvků ze strany účastníků.  

Podrobný obsah konference bude k dispozici na www.cabm.cz. 


