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STANOVY 

Českého klubu bezpečnostních služeb z.s. 

I.  PREAMBULE 

1. Český klub bezpečnostních služeb z.s. (dále jen „ČKBS“) 

1.1. Je podle zákona č.89/2012 Sb. spolkem. 

1.2. Je spolkem členským a vede evidenci členů. Sdružuje podnikatele-fyzické a právnické osoby. 

1.3. Ve své činnosti vychází z odborných zájmů členů sloužících k ochraně profesních zájmů a 

k rozvíjení mezinárodní spolupráce v této oblasti. 

1.4. Je právnickou osobou jako celek a působí na celém území České republiky. 

1.5. Při své činnosti se zdrží jakékoliv politické a ideologické činnosti a je stranicky, politicky, 

nábožensky a rasově neutrálním spolkem. 

1.1. Je Živnostenským společenstvem Hospodářské komory České republiky. 

1.2. Povinnosti a práva ČKBS zajišťuje prezídium ČKBS. 

1.3. Sídlem spolku je Křovinovo náměstí 109/11, 193 00 Praha 9 

II.  POSLÁNÍ 

1. Účelem ČKBS je: 

1.1. Hájit a zastupovat všechny oprávněné zájmy svých členů uvnitř i navenek. 

1.2. Rozvíjet a propagovat činnost podniků působících primárně v oblasti poskytování služeb a 

prostředků k ochraně majetku a osob. 

1.3. Poskytovat a zprostředkovávat právní a poradenskou činnost svým členům. 

1.4. Pečovat o odbornou úroveň svých členů, ověřovat a garantovat jejich odbornou způsobilost, a 

za tímto účelem pro členy i nečleny ČKBS organizovat profesní zdokonalování – vzdělávací 

akce (školení, kurzy, semináře apod.). Vydávat periodické i neperiodické informační 

zpravodaje. 

1.5. Propagovat činnost svých členů a hájit jejich oprávněné zájmy. 

1.6. Přispívat ke sjednocení profesních zájmů svých členů a vystupovat jejich jménem ve vztahu 

k státním orgánům a institucím a přispívat k zaujímání jednotných postojů a stanovisek a 

jejich prosazování v tomto směru. 

1.7. Vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce. 
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1.8. Usilovat o vzájemnou spolupráci v oblasti získávání a poskytování soukromých bezpečnostních, 

detektivních a technických služeb a prostředků k ochraně majetku a osob, zaujímání 

jednotných postojů a postupů i v oblasti obchodní politiky při poskytování služeb a produktů. 

Za tímto účelem spolupracovat s dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost ve stejných či 

příbuzných oborech. 

1.9. Sjednocovat úpravy a zpracování interních normativních aktů (statutů pracovních řádů, 

školících materiálů apod.). 

1.10. Organizovat zájmové a společenské akce pro své členy a jejich pracovníky. 

1.11. Při všech svých úkolech respektovat obecně závazné právní normy a vyvíjet vedlejší 

hospodářskou činnost k podpoře své hlavní činnosti. 

III.  SPOLEČNÉ ORGANIZAČNÍ ZÁSADY 

1. Volby do všech orgánů ČKBS jsou uskutečňovány demokraticky, a to zdola nahoru. 

2. Volby jsou právoplatné, jestliže se jich účastní nadpoloviční většina členů (delegátů) s hlasem 

rozhodujícím.  

3. Statutárními zástupci jsou prezident a 1.viceprezident. 

4. Usnesení orgánů se přijímají nadpoloviční většinou hlasů. Usnesení vyšších orgánů jsou 

závazná pro nižší orgány a jejich členy. 

5. Členové ČKBS se mohou obracet k vyšším orgánům s podněty, připomínkami, návrhy, kritikou. 

Vyšší orgány jsou povinny tyto podněty vyřizovat do 30-ti, v odůvodněných případech do 60-ti 

dnů, a informovat o způsobu řešení. 

6. Funkce členů orgánů ČKBS nejsou placené, jsou čestné, pokud nejde o pracovní či jiný 

obdobný poměr k ČKBS. Funkcionáři obdrží náhradu hotových výloh podle platných předpisů, 

pokud o to požádají. Dále mohou obdržet příležitostnou odměnu za výkon své funkce, kterou 

jim schvaluje orgán, který je do funkce volil. 

7. Funkcionář může být odvolán z funkce pro neplnění úkolů spojených s funkcí. O odvolání 

rozhoduje orgán, který je do funkce volil. Na uvolněnou funkci je povolán náhradník nebo 

volen nový člen. 

8. K zajišťování úkolů mohou orgány ČKBS ustavovat pracovní sekce nebo jmenovat aktivisty-

odborníky. Takové organizační jednotky řídí prezídium nebo komise.  

9. Navenek jedná prezident, 1.viceprezident, nebo jiný pověřený zástupce.  

10. Ke Stanovám ČKBS mohou být vydávány interní předpisy, které nesmí být s ustanoveními 

Stanov v rozporu. Pokud je některý prováděcí předpis nebo jeho část v rozporu se Stanovami 

ČKBS, je prováděcí předpis nebo jeho část neplatná. O platnosti či neplatnosti rozhoduje 

Rozhodčí komise a její rozhodnutí je pro všechny členy závazné.  

IV.  ČLENSTVÍ 

1. Členství je dobrovolné. 
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2. Členem ČKBS se může stát fyzická nebo právnická osoba podnikající dle platné legislativy ČR 

v oblasti komerční bezpečnosti, která požádá o členství v ČKBS, je držitelem koncese, případně 

i jiná fyzická osoba na základě rozhodnutí prezidia a zaváže se dodržovat Stanovy a další 

interní právní normy ČKBS, jakož i rozhodnutí a usnesení orgánů ČKBS. Oblastí komerční 

bezpečnosti se rozumí: 

2.1. Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob. 

2.2. Soukromé detektivní služby. 

2.3. Výroba, projektování, montáž a servis technických prostředků k ochraně majetku a osob. 

2.4. Školy (kurzy) k odbornému zdokonalování a výcviku v oblasti soukromě-bezpečnostních a 

detektivních služeb a ostatní sloužící k podpoře činnosti soukromě-bezpečnostních a 

detektivních služeb. 

2.5. Ostatní činnosti sloužící k podpoře soukromých bezpečnostních služeb. 

2.6. Profesní sdružení jako kolektivní člen.  

3. Všichni členové jsou členy ČKBS. 

4. Členství v klubu je: 

4.1. Řádné členství: 

4.1.1. Fyzické osoby podnikající dle platné legislativy v ČR v oblasti komerční bezpečnosti – 

bez zaměstnanců. Platí 100% členských příspěvků. Mají plné hlasovací právo s hlasem 

rozhodujícím. 

4.1.2. Fyzické a právnické osoby podnikající dle platné legislativy ČR v oblasti komerční 

bezpečnosti – se zaměstnanci. Platí 100% členských příspěvků. Mají plné hlasovací právo 

s hlasem rozhodujícím, je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, 

pokud právnická osoba neurčí jiného zástupce. 

4.2. Kolektivní členství: 

4.2.1. Kolektivním členem může být jak fyzická, tak i právnická osoba či zájmové sdružení, 

které je držitelem koncese či obdobného oprávnění k výkonu komerční bezpečnosti a podniká 

v tomto oboru nejen na území ČR. Kolektivní člen má hlas poradní.  

4.2.2. Zaváže se dodržovat Stanovy a řády ČKBS, jakož i rozhodnutí a usnesení orgánů 

ČKBS. 

4.3. Čestné členství: 

4.3.1. Čestným členem je ten, komu udělí čestné členství prezídium ČKBS. Jsou to dlouholetí 

zasloužilí členové, zakládající členové případně členové, kteří dosáhli důchodového věku a jsou 

z pravidla dlouholetými funkcionáři klubu nebo se zasloužili jakýmkoli způsobem o činnost 

ČKBS, nebo o rozvoj komerční bezpečnosti. Neplatí členské příspěvky. Mají poradní hlas. Na 

základě doporučení prezidia mohou být voleni do funkcí v ČKBS. 

4.3.2. Čestný člen se zavazuje dodržovat Stanovy a řády ČKBS, jakož i rozhodnutí a usnesení 

orgánů ČKBS. 
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4.4. Individuální členství: 

4.4.1. Individuálním členem je ten, komu individuální členství udělí prezidium ČKBS. 

Individuálním členem může být jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak i právnická 

osoba. Individuální člen má poradní hlas. 

4.4.2 Individuální člen se zavazuje dodržovat Stanovy a řády ČKBS, jakož i rozhodnutí a 

usnesení orgánů ČKBS. 

5. Členství v ČKBS zaniká: 

5.1. Pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené ČKBS dodatečně ve výzvě 

k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.  

5.2. Zrušením členství na základě písemné žádosti člena, úmrtím člena nebo jeho prohlášením za 

mrtvého, či zánikem ČKBS. 

5.3. Zrušením členství pro neplnění členských povinností po marném upozornění nebo pro hrubé 

porušení Stanov ČKBS, či dobrého jména ČKBS. 

5.4. Prezídium ČKBS pozastaví členovi členství v ČKBS, byla-li proti němu vznesena žaloba pro 

úmyslný trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí. 

6. Práva člena ČKBS: 

6.1. Řádný člen má právo volit a být volen do všech orgánů ČKBS. 

6.2. Řádný, čestný a kolektivní člen má právo se účastnit Členské schůze a jednání všech orgánů, 

přičemž řádný člen má právo rovněž hlasovat na Členské schůzi s hlasem rozhodujícím, čestný 

a kolektivní člen hlasem poradním, vznášet dotazy, stížnosti, připomínky a náměty a 

požadovat na ně odpověď do 30-ti dnů od přijetí ČKBS. 

6.3. Podílet se na rozhodování. 

6.4. Požadovat od ČKBS, aby jednal v souladu s oprávněnými zájmy svých členů vztahující se 

k činnosti upravené Stanovami a Organizačním řádem. 

6.5. Požadovat od ČKBS zprostředkování právní pomoci a ochrany včetně činnosti poradenské a 

získávat za členské příspěvky informační materiál a využívat i dalších výhod, které poskytuje 

členství v ČKBS. 

6.6. Požadovat po ČKBS organizování profesních setkání, školení a seminářů v oblasti profesní 

činnosti svých členů včetně vydávání sborníků, bulletinů a zpravodajů z těchto setkání, školení 

a seminářů v souladu s právními normami upravujícími takovou vydavatelskou činnost. 

6.7. Požadovat od ČKBS propagaci činnosti svých členů včetně propagační činnosti na úseku 

podnikatelských zájmů klubu. 

6.8. Požadovat od ČKBS jednat jménem svých členů se státními orgány a institucemi s cílem, 

chránit zájmy členů a dávat podněty k legislativním úpravám činnosti těchto služeb apod. 

6.9. Odvolat se proti rozhodnutí orgánů ČKBS, s výjimkou rozhodnutí Členské schůze ČKBS o 

nepřijetí za člena. 

6.10. Účastnit se setkání, školení a akcí, které organizuje nebo pořádá ČKBS. 
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7. Povinnosti člena ČKBS: 

7.1. Platit členské příspěvky a ostatní náklady určené Členskou schůzi ve stanovené výši a termínu. 

7.2. Plnit usnesení orgánů ČKBS a napomáhat jejich činnosti. 

7.3. Dodržovat Stanovy a interní pracovní normy.  

7.4. Zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno ČKBS, dodržovat vůči ostatním 

členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití. 

8. Seznam členů ČKBS.  

8.1. Zápisy a výmazy týkající se členů ČKBS provádí tajemník, nebo jiná osoba pověřená 

statutárními organy při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.  

8.2. Seznam je veden v písemné a elektronické formě v sídle ČKBS. 

8.3. Aktuální seznam členů je zveřejněn na webových stránkách ČKBS.  

8.4. Souhlas každého člena se zveřejněním je součástí přihlášky za člena ČKBS.   

V.  ORGÁNY ČKBS 

1. Pro zabezpečení činnosti ČKBS jsou zřízeny následující orgány: 

1.1. Členská schůze 

1.2. Prezídium 

1.3. Prezident  

1.4. 1. viceprezident 

1.5. Viceprezidenti 

1.6. Kontrolní komise 

1.7. Rozhodčí komise  

2.      Vrcholným, hlavním a nejvyšším orgánem ČKBS je Členská schůze. 

2.1. Jednání Členské schůze je upraveno Organizačním řádem. 

2.2. Na Členské schůzi ČKBS má každý člen jeden hlas. 

2.3. Členská schůze je řádná a mimořádná. 

2.4. Řádnou Členskou schůzi svolává prezídium ČKBS nejméně jednou za rok s předstihem jednoho 

měsíce. Zúčastnit se a hlasovat na ní mají právo všichni členové ČKBS dle schváleného 

Organizačního řádu. V mimořádných situacích je možné rovněž uspořádat členskou schůzi 

formou online konference. 

2.5. Mimořádnou Členskou schůzi svolává prezídium ČKBS na návrh nejméně 1/3 členů ČKBS. 

2.6. Členská schůze ČKBS: 

2.6.1. Schvaluje Stanovy ČKBS a jejich změny, Organizační a Volební řád ČKBS. 

2.6.2. Volí a odvolává prezidenta, 1.viceprezidenta, viceprezidenty a další členy. 

2.6.3. Volí členy Kontrolní komise a Rozhodčí komise.  
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2.6.4. Hodnotí a schvaluje plán činnosti na další rok. 

2.6.5. Schvaluje rozpočet na další období a hospodaření ČKBS za uplynulé období. 

2.6.6. Určuje hlavní směry činnosti ČKBS na příští období. 

2.6.7. Projednává další otázky podle programu a rozhoduje o návrzích členů ČKBS. 

2.6.8. V mimořádných situacích je možné rozhodování členské schůze formou per rollam 

zpravidla pomocí elektronické pošty.  

3.     V období mezi Členskými schůzemi zajišťuje činnost devítičlenné prezídium  ČKBS, které: 

3.1. Je nejvyšším výkonným a řídícím orgánem ČKBS. 

3.2. Svolává Členskou schůzi. 

3.3. Vede kompletní evidenci členů v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.  

3.4. Projednává a schvaluje návrhy na členství v ČKBS a na vyznamenání. 

4. Jednání prezidia je upraveno Organizačním řádem. 

4.1. Jako statutární orgán jménem ČKBS může jednat prezident i 1. viceprezident samostatně, ale 

vždy v souladu s vůlí Členské schůze či prezidia 

4.2. Členy prezídia, prezidenta, 1.viceprezidenta i viceprezidenty ČKBS volí Členská schůze tajnou 

volbou na čtyřleté funkční období. 

4.3. V případě odstoupení člena prezidia v průběhu funkčního období, bude do prezidia kooptován 

náhradník ve voleném pořadí. Jeho členství v prezidiu bude až do nejbližší Členské schůze, kde 

bude dodatečně zvolen jako člen prezidia, či bude zvolen jiný nový člen prezidia. 

4.4. Prezídium ČKBS rozhoduje o jmenování a odvolání tajemníka, případně dalších funkcionářů. 

4.5. Zasedání Prezídia ČKBS svolává prezident ČKBS nejméně 6x do roka. Činnost prezídia řídí 

prezident a za jeho nepřítomnosti 1. viceprezident ČKBS nebo jiný pověřený viceprezident 

nebo člen prezídia 

4.6. Prezídium ČKBS může zřídit i další nižší organizační složky, zejména pracovní sekce. Sleduje 

jejich činnost a hospodaření. 

5. V čele prezidia je prezident a 1.viceprezident klubu, kteří jsou voleni Členskou schůzí na 

čtyřleté funkční období. Jejich činnosti jsou upraveny Organizačním řádem ČKBS. 

5.1. Prezídium ČKBS si ze svého středu, a to ze členů, kteří nejsou prezidentem nebo 1. 

viceprezidentem ČKBS, volí hospodáře ČKBS, který pečuje o hospodaření ČKBS. 

6. Organizační a volební řád ČKBS na návrh prezidia, a Kontrolní a Rozhodčí řád na návrh 

Kontrolní a Rozhodčí komise schvaluje Členská schůze. 

7. Dalšími orgány ČKBS jsou: Kontrolní a Rozhodčí komise. Kontrolní komise kontroluje 

hospodaření ČKBS. O nálezech podává zprávy Členské schůzi a průběžné informace podává 

prezídiu ČKBS.  Má právo žádat svolání kteréhokoliv z orgánů ČKBS k projednání důležitých a 

naléhavých otázek. Kontrolní komise je volena Členskou schůzí v počtu tří členů, kteří volí ze 

svého středu předsedu. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost Členské schůzi. Řádné 
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zasedání Kontrolní komise svolává její předseda obvykle 2x ročně, jinak dle potřeby. Předseda 

ani členové kontrolní komise nemohou být členy prezídia. Člen Kontrolní komise nemůže být 

likvidátorem ČKBS. Rozhodčí komise rozhoduje zejména o stížnostech členů ČKBS, kteří 

mohli být kráceni rozhodnutími orgánů ČKBS na svých právech a o čistotě právních aktů  

vydávaných v souladu s ustanovením Stanov. O nálezech podává zprávy Členské schůzi a 

průběžně informuje prezídium ČKBS. Má právo žádat kteréhokoli člena ČKBS o podání 

vyjádření k projednávaným věcem a svolávat k tomuto účelu pracovní schůzky. Členové 

Rozhodčí komise nemohou být členy prezídia ČKBS, ani likvidátorem ČKBS. Rozhodčí komise je 

volena v počtu nejméně 3 členů Členskou schůzí. 

VI.  PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA 

1. ČKBS je spolkem fyzických a právnických osob a je Živnostenským společenstvem 

Hospodářské komory České republiky. 

2. Statutárním orgánem ČKBS je prezídium. 

3. Statutárními zástupci ČKBS jsou prezident a 1.viceprezident.  

VII.  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

1. ČKBS je právnickou osobou a jeho hospodaření je odvozeno od příspěvků jeho členů. Majetek 

ČKBS tvoří hmotný i nehmotný majetek a finanční prostředky. Finančními prostředky jsou: 

členské příspěvky, poplatky členů a nečlenů ČKBS, výtěžky z akcí ČKBS, příspěvky, dotace, 

dary a dědictví.  

2. Dalším zdrojem příjmů může být poradenská, školící, zprostředkovatelská, obstaravatelská a 

případně ediční činnost za úplatu. Tato činnost se řídí obecně platnými právními normami. 

3. Za způsob hospodaření, které je upraveno podrobněji organizačním řádem, zodpovídá 

statutární orgán ČKBS. Výsledek hospodaření a rozpočet na následující rok schvaluje Členská 

schůze. 

4. Dispoziční právo k majetku ČKBS mají statutární zástupci do výše 20.000,-Kč. Podpisové právo 

k bankovnímu účtu má prezident a 1.viceprezident. Službu internetbanking spravuje tajemník. 

VIII.  SYMBOLY 

1. Symboly ČKBS jsou název a zkrácený název organizace a znak ČKBS. 

2. Znakem ČKBS je:     

IX.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Změna těchto Stanov může být provedena pouze na základě usnesení Členské schůze. 

2. Tato novela Stanov zahrnuje úplné znění Stanov ČKBS po změnách a doplňcích.  

3. ČKBS bylo zřízeno na dobu neurčitou v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 83/90 Sb. ČKBS 

ukončí činnost usnesením Členské schůze ČKBS, pokud je přítomno nejméně ¾ členů tajným 

hlasováním a současně rozhodnou, jak bude vypořádán majetek ČKBS. Tento návrh musí být 
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ohlášen předem v programu Členské schůze a všichni členové musí být prokazatelně vyzváni 

k účasti na Členské schůzi. 

4. Novela Stanov nabývá platnosti schválením Členskou schůzí ČKBS a účinnosti dnem 

19.3.2021. 

 

Tyto Stanovy byly schváleny Členskou schůzí ČKBS dne 18.3.2021. 

 

Za Český klub bezpečnostních služeb z.s.                                          - prezident 

 

 

                                                                                    - 1.viceprezident 

 


