
Zaměstnanci bezpečnostních služeb nemají žádné 
zvláštní pravomoci.

 Absolutně nepřípustné je jakékoli hrubé, vulgární či ná-
silné chování členů soukromých ochranek v obchodech. 
Tito pracovníci Vás nesmí legitimovat a nejsou oprávně-
ni z vašeho občanského průkazu opisovat jakékoliv úda-
je či vám dokonce občanský průkaz odebrat.
Pokud by po Vás občanský průkaz požadoval nebo si 
jeho předložení vynucoval, jednal by tento zaměstna-
nec protiprávně. Legitimovat Vás může pouze Policie-
ČR, kterou musí zaměstnanec bezpečnostní agentury 
přivolat. 

Poučení: Nikdy se těmto pracovníkům nelegitimujte! 

Naopak pokud by Vás nějakým způsobem takový za-
městnanec donutil k  předložení občanského průkazu 
a navíc si opsal Vaše osobní údaje, je zákon na Vaší stra-
ně. Máte nejen právo si na takového zaměstnance ihned 
stěžovat vedení obchodního domu. Ale podejte také 
podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů a žádejte 
prošetření celé věci. 

Rovněž můžete žádat soudní ochranu, neboť pracov-
ník bezpečností služby zasáhl do Vašich práv na ochranu 
osobnosti, neboť osobní údaje jsou citlivou a zneužitel-
nou záležitostí. 

Taktéž vysvětlení od osoby, která může přispět k odhale-
ní trestního činu nebo přestupku, může požadovat pou-
ze policista Policie České republiky. Podobná oprávnění 
mají také strážníci obecní policie.

Doporučení: Pracovníku bezpečnostní služby žádné 
vysvětlení nepodávejte!

Zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby není zá-
sadně oprávněn někoho omezovat v  osobní svobodě 
a takové jednání by dokonce mohlo naplnit skutkovou 
podstatu trestného činu omezování osobní svobody či 
zbavení osobní svobody. Pokud by se Vám něco podob-

ného stalo, podejte ihned 
na Policii České republiky 
či Státním zastupitelství 
trestní oznámení na pra-
covníka, který se tímto jed-
náním dopustil trestného 
činu případně přestupku, 
což vyhodnotí vyšetřova-
tel Policie České republiky 
jako orgán činný v trestním 
řízení. Jestliže je v trestním 
řízení vyhodnocen daný 
kon/ ikt jako přestupek, je věc odložena a předána pří-
slušné přestupkové komisi. Proti tomuto rozhodnutí se 
lze bránit stížností, která má odkladný účinek. Pokud 
je věc předána přestupkové komisi můžete požadovat 
také náhradu majetkové škody (například při potyčce 
s ochrankou Vám její zaměstnanec rozbije drahé hodin-
ky či zničil drahý kabát apod. Ve chvíli, kdy nejste jako 
poškozený účastníkem řízení, nemáte nárok nahlížet 
do spisu a nedozvíte se o tom, jaká sankce byla tomu, 
kdo se přestupku dopustil udělena. V tom případě byste 
měli možnost požadovat informaci o  tom, zda byl po-
škozený uznán vinným a  zda mu byla uložena sankce 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Výši 
sankce Vám však úřad nesdělí.

V případě, že byste utrpěli újmu na zdraví, je třeba, abys-
te se obrátili na civilní soud.

To stejné platí, jestliže ve veřejnoprávní rovině tedy 
v přestupkovém či trestním řízení nedosáhnete satisfak-
ce. Pak Vám nezbývá, než ji uplatňovat v rovině občan-
sko-právní. Náhrady škody či jiné újmy můžete dosáh-
nout civilní žalobu, a to jak na náhradu škody nebo na 
zásah do osobnostních práv dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

Před podáním žaloby je nezbytné zvážit, zda máte do-
statek důkazů (protokol Policie, svědky, vyšetření-ošet-
ření lékařem, znalecký posudek o  škodě na majetku 
apod.), neboť jste povinni prokázat porušení právní po-
vinnosti agentury či obchodního domu, vzniklou škodu 
a příčinnou souvislost mezi porušením povinností agen-
tury a  touto škodou. Odpovědný subjekt (bezpečnost-
ní agentura či obchodní dům) by se vyvinil například 
v případě, že by prokázal, že ke škodě došlo též Vašim 
zaviněním.

Bezpečnostní agentura -  ochranka, sou-
kromý detektiv, černý šerif, soukromá 
bezpečnostní služba - vše označuje za-
městnance bezpečnostních agentur či 
obchodů a jiných institucí, kteří už se 
stali jejich součástí, takže je mnohdy ani 
nevnímáme nebo je jen tak přehlédne-

me. Všimneme si jich, až když se poza-
stavíte nad nepřiměřeným, nevhodným 

jednáním či chováním některých z 
nich. Jak je to s jejich právy? Jak 

je to s právy zákazníků, spo-
třebitelů? Chraňte si Vaše 

práva!

Už se vám stalo, že jste byli svědky, arogantního na-
prosto nevhodného jednání zaměstnance některé 
z hlídacích či bezpečnostních služeb nebo soukro-

mého detektiva obchodního domu?

Stali jste se objektem nevhodného chování
dokonce vy osobně?

Nevěděli jste jak se bránit?

Neznali jste, jaká práva takový zaměstnanec má?

Pojďme se na to podívat, ať známe svá práva! 

A v tomto případě nepráva těchto bezpečnostních 
agentur a jejich zaměstnanců či soukromých detek-

tivů a jim podobných.

Současná právní úprava nezakotvuje žádná ustanove-
ní, která by zakotvovala zvláštní postavení a pravomoci 
bezpečnostních agentur či jiných zaměstnanců zajišťu-
jících ochranu. Pro nás jako spotřebitele, zákazníky, kli-
enty z toho plyne, že tito zaměstnanci nemají žádná jiná 
práva než běžný občan. 
Každý občan, který se stane svědkem páchání trestné-
ho činu, může dotyčnou osobu zadržet na dobu ne-
zbytně nutnou. Toto zadržení je povinen ihned ohlásit 
a k dalšímu jednání musí být přivolána Policie České re-
publiky nebo Městská (obecní) policie, která má opráv-
nění požadovat, aby se dotyčný legitimoval, smí žádat 
podání vysvětlení a  má pravomoc tuto osobu zadržet.
Tato oprávnění jsou jí dána zákonem.


