
Asociace soukromých bezpečnostních služeb
České republiky, z.s.

registrováno  u  Městského soudu v Praze, odd. L, vložka č. 10266

Zápis z     jednání členské schůze 

Sněmu firem ASBS ČR z.s.  konaném dne 26.2.2016 v Kunicích, Hlavní č.6 - zámek Berchtold

Přítomni : dle prezenční listiny

    Zasedání řídil president ASBS ČR  JUDr. Jiří Kameník, který po přivítání delegátů sněmu a 
dalších zástupců členských firem předložil ke schválení program jednání členské schůze.
      Ke schválení členům spolku dále  předložil návrh na členy mandátové komise ve složení p. 
Strnad, Přibyl a Krejča. 
      Po jednomyslném schválení mandátové komise se tato ujala funkce. Předseda mandátové 
komise pan Strnad Jiří informoval, že členská schůze je usnášení schopná, je přítomno  40 
členských firem spolku s právem hlasovat ( z celkového  počtu 58 členských firem).

Členové spolku ASBS ČR z.s. schválili :

1. Zprávu o činnosti za rok 2015.
2. Zpráva o kontrole a stavu financí za rok 2015.
3. Rozpočet na rok 2016.
4. Plán činnosti na rok 2016
5. Strategii činnosti a další vývoj ASBS ČR z.s. :  

Sněm   schvaluje  pro  následující strategii činnosti  „ASBS ČR, z.s.“ na  období 2016

Asociace bude  nadále zkoumat a vytvářet podmínky pro  odborně společenskou činnost, 
zejména  : 
• za důstojné postavení oboru SBČ  v rámci orgánů a organizací  státu  a za tímto 

účelem svolá tiskovou konferenci, kde vysvětlí právní postavení soukromých 
bezpečnostních firem, úděl minimální mzdy a její návaznost na nezákonné praktiky
vyhlašovatelů veřejných soutěží.

• Za narovnání minimální hodinové ceny bez dotace. Cena z dotací bude dokládána 
vyhlašovateli.  

• V rámci spolupráci s UTB  ve Zlíně  a  s UO v Brně 

• za využití možného profesního vzdělávání ve studiu MBA pro členy asociace 

• za udržení již získané popularity jako mediálního, odborného místa
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• Za zvyšující se odbornost v rámci školení a zkoušek  autorizačního orgánu  USBS a 
takto získané prostředky budou  použity ke krytí nákladů spojených s účastí  ve 
Svazu průmyslu a dopravy.

• Asociace bude hledat v rámci sdružených firem obchodní výhody z toho plynoucí u 
služeb a vstupních nákladů, tak aby byly snižovány ekonomické vstupy členů ASBS ČR, 
viz T mobile. 

Ze zprávy o činnosti spolku a zprávy a kontrole financí vyplynuly nesrovnalosti v placení 
členských příspěvků. Proto sekretariát spolku vypracoval a předal členům spolku přehled o 
předepsaných a skutečně zaslaných příspěvcích za roky 2012 - 2015. Byla zdůrazněna 
povinnost dodržovat Směrnici č. 2 Příspěvkový řád. Za stávajícího stavu placení příspěvků se 
velmi komplikovaně zpracovává rozpočet spolku.

Na členské schůzi byly členům spolku předány certifikáty ASBS ČR na rok 2016.

Zapsal : JUDr. Jiří Nováček

              Za  Asociaci soukromých bezpečnostních služeb ČR, z.s.

                                                                                                  JUDr. Jiří Kameník
                                                                                                         prezident
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