
    
                                  

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky 

a 

Úřad pro ochranu osobních údajů  

pořádají u příležitosti 15. let od vzniku úřadu konferenci: 

 

„Využití moderních bezpečnostních technologii“ 
Garant konference: Ministerstvo vnitra České republiky 

 
Místo konání:  Ministerstvo vnitra ČR – Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

Datum: úterý 12. květen 2015 

Program:  
08:30 – 09:00 

Prezentace účastníků konference 

09:00 – 09:05  

Zahájení konference (Ivo Kolář – Komora podniků komerční bezpečnosti ČR) 

09:05 – 09:15 

Úvodní slovo zastupující ředitel OPK, MV ČR pana Mgr. Radka Jiránka  

09:15 – 09:25   

Představení Úřadu pro ochranu osobních údajů, jeho vznik a současná činnost. (náměstek 

sekce dozorových činností - JUDr. Alena Kučerová ÚOOÚ)  

09:25– 09:35 

Představení KPKB (president KPKB - Ing. Miroslav Kovaříček)  

 

Přednáškové bloky: 

 

Blok č. 1 – Bezpilotní prostředky – DRONY a prevence kriminality a 

zajištění pořádku v rámci Městských policii. 
09:35 – 10:15  

Drony z hlediska využití pro přenos obrazu a monitorování objektů  

Technické možnosti a parametry dronů. Vhodné typy dle způsobu nasazení. Zkušenosti s 

provozováním dronů a náročnost na jejich pilotování a provoz, bezpečnostní aspekty (David 

Strnad – pilot a Jaroslav  Řešátko - majitel firmy Telink a zástupce firmy DJI)     

 

10:15 – 10:45 

Stanovisko ÚOOÚ k problematice dronů při pořizování záběrů a přenos obrazu na 

řídící stanoviště a následné využití těchto záběrů  

(JUDr. Jiří Maštalka - ÚOOÚ) 

     

10:45 – 11:00   

Přestávka na kávu 

 

 



 

11:00 – 11:30  

Stanovisko Úřadu civilního letectví k využívání leteckého prostoru bezpilotními 

prostředky v rámci legislativy  

(Ing. Viktor Nath – ÚCL ředitel Odboru standardizace a regulace a Ing. David Balhar) 

 

11:30 – 11:45  

Nové pojistné podmínky pro pojištění bezpilotních systémů od roku 2015   

(Ing. Kateřina Kůrková – upisovatel leteckých rizik ČP) 

 

11:45 – 12:00   

Informační a bezpečnostní systémy veřejné zprávy, založené na mapování, analýze a 

predikci kriminality k zajištění veřejného pořádku měst a obcí. 

(Představení Zlínského modelu, který bude oficiálně spuštěn 01.04.2015 

 Ing. Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín) 

 

12:00 – 12:30 

Diskuse k jednotlivým vystoupením 

 

12:30 – 13:00   

Přestávka na oběd 

 

Blok č.2 – Využití záznamových zařízení a prevence kriminality v rámci 

Ministerstva vnitra ČR. 
 

13:00 – 13:30 

Využití kamerových systémů pro ochranu společných prostor, seznámení s normami 

připravovanými ÚMNZ v technické komisi TNK 148 a dalšími předpisy v rámci 

prevence kriminality  

(JUDr. Tomáš Koníček – OPK MV ČR)    

 

13:30 – 14:00 

Využití záznamových zařízení ve vozidlech a personálních mobilních zařízení pro přenos 

obrazu na PCO (pulty centrálního dohledu) 

(Ing. Ivo Vágner a Pavel Šutka, oddělení CCTV - společnost Euroalarm spol. s r.o., 

distributor těchto technologií)  

Demonstrace on-line přenosu z vozidla i z personálního zařízení do sálu. 

 

14:00- 14:30  

Komentář ÚOOÚ k nasazení sledovacích systémů nejen na veřejných prostranstvích 

jako prevence proti pouličnímu vandalismu a kriminalitě 

(JUDr. Alena Kučerová - ÚOOÚ) 

 

14:30 – 15:00  

Výhody a nevýhody použití technických prostředků (černých skříněk) v automobilech. 

Použití osobních kamer a fotopastí pro záznam obrazu z terénu  

(Bc. Aleš Boček – jednatel společnosti  CEL-TEC) 

 

15:00 – 15:15   

Přestávka na kávu. 

15:15 – 16:00    

Diskuse na závěr konference. 

16:00 

Závěr konference, poděkování účastníkům a přednášejícím. (Ivo Kolář – KPKB ČR) 


