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ÚVOD
Španělsko tradičně pokládalo bezpečnost za monopol veřejné moci, tento přístup se však
postupně změnil a soukromý sektor byl do oblasti veřejné bezpečnosti integrován. 1
V devadesátých letech 20. století začalo Španělsko přijímat legislativu s cílem regulovat
PSCs: v současnosti PSCs ve Španělsku mají tendenci zajišťovat především ochranu proti
terorismu, ale také např. ochranu obětem genderově podmíněného násilí či ochranu proti
trestné činnosti mladistvých.2 V r. 2016 bylo ve Španělsku více soukromých strážců (78 200)
než příslušníků civilní stráže – guardia civil (74 958) nebo policie (65 254).3
ŠPANĚLSKO JAKO „DOMÁCÍ STÁT“
Základem pro úpravu oblasti bezpečnosti je španělská ústava.4 První změnou ve vztahu
k PSCs bylo nařízení RD 1628/2009, které dovolilo personálu PSCs na obchodních lodích
plujících v rizikových zónách používat zbraně, které jsou jinak nevojenskému personálu
zakázány.5 Následnými zákony dotýkající se tématu bezpečnosti a její privatizace jsou: zákon
č. 4/2015, o ochraně veřejné bezpečnosti6 (nahrazující starší stejnojmenný zákon č. 1/1992),
zákon č. 5/2014, o soukromé bezpečnosti7 (nahrazující starší stejnojmenný zákon č. 23/1992),
zákon č. 5/2005, o národní obraně.8 Specificky PMSCs se španělská legislativa nevěnuje.
Nejdůležitější je Zákon o soukromé bezpečnosti z r. 2014, který upravuje vztah mezi
soukromým a veřejným zajišťováním bezpečnosti. Stanovuje, že poskytování soukromých
bezpečnostních služeb je komplementární k tomu veřejnému a podléhá kontrole ze strany
veřejného moci.9 Zákon rozšířil pravomoci PSCs, které v dřívějším zákoně mohly operovat
pouze uvnitř budov, i na venkovní prostory.10 Definuje PSC jako soukromou fyzickou nebo
právnickou osobu oprávněnou dle licence, nebo podléhající režimu prohlášení o
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odpovědnosti, za účelem poskytování soukromých bezpečnostních služeb.11 Zákon dále
taxativně vymezuje činnosti, jejichž výkon konstituuje právě takové soukromé bezpečnostní
služby (patří sem mj. ochrana majetku, úschova peněžních prostředků, instalace a údržba
bezpečnostních systémů, nakládání s výbušninami a zbraněmi).12 Personálu PSCs jsou
zákonem svěřeny pravomoci např. kontrolovat doklady totožnosti, v určitých situacích
provést prohlídku a zajištění, dočasně zadržet osoby při splnění určitých podmínek aj.13
K tomu navíc zákon vymezuje, které služby mohou být vykonávány se zbraněmi14 (přičemž
obecný rámec používání zbraní je stanoven zákonem o ochraně veřejné bezpečnosti15).
Vznikající PSC musí získat licenci, popř. ji nahradit tzv. prohlášením o odpovědnosti.16
Licence bude udělena za splnění zákonných podmínek (mj. být řádně zapsána v obchodním
rejstříku, mít příslušnost jednoho ze států EU/EHS, absolvovat příslušný trénink, být pojištěna
atd).17 Následně bude zapsána do Národního registru PSCs, který spravuje ministerstvo vnitra
18
a kterému společnost musí povinně každoročně podávat zprávu o činnosti.19
PSCs jsou kontrolovány ministerstvem vnitra a Generálním ředitelstvím policie.20 Navíc ještě
každý zaměstnanec takové PSC musí splnit zákonná kritéria, po jejichž splnění obdrží
příslušnou licenci od ministerstva vnitra.21 Mezi takové podmínky patří kromě svéprávnosti,
dobrého psychického stavu nebo absolvování příslušného výcviku mj. také zákaz účasti
ve španělské/jiné armádě či podobném bezpečnostním sboru v předcházejících dvou letech.22
Zákon o soukromé bezpečnosti zároveň definuje možná porušení práva, jejich závažnost
a následné sankce.23 Za nejvážnější porušení (např. provozování bezpečnostních služeb bez
licence či nedodržení ustanovení o užívání zbraní) může PSC hrozit pokuta ve výši až 60 000
€ a zrušení společnosti.24 Nové trestní skutkové podstaty ve vztahu k PSCs nebyly zavedeny.
Nicméně zejména neoprávněné nakládání se zbraněmi může vyústit v trestněprávní sankci,25
přičemž zde existuje souběžnost trestněprávní odpovědnosti fyzické i právnické osoby.26
ŠPANĚLSKO JAKO „NAJÍMAJÍCÍ STÁT“
Zajímavé je, že španělské armádní složky působící na zahraničních vojenských operacích (mj.
Somálsko, Afghánistán, Libanon, Somálsko) byly podpořeny ze strany PSCs.27 V souladu
s mezinárodním humanitárním právem jsou tyto subjekty považovány za osoby doprovázející
ozbrojené síly. Vyvstávají tak otázky ohledně toho, zda jsou oficiální ozbrojené síly
v konfliktu odpovědné za bezpečí personálu PSC, popř. do jaké míry a jakým způsobem by
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tuto bezpečnost měly zajistit. Dle španělské úpravy je vyloučeno, aby tyto PSC byly plně
ozbrojeny. Dále dané působící ozbrojené složky nemají kontrolu nad přítomnou PSC, příkazy
jejím zaměstnancům může poskytovat pouze její vedení: jedná se tak o relativně neflexibilní
model dvou paralelních oddělených složek. Pro ochranu španělských ambasád v rizikovějších
zemích (např. Kolumbie, Mexiko, Izrael) je však místo PMSC volena speciální policejní
jednotka GEOS (Grupo Especial de Operaciones), ostatní ambasády jsou chráněny národní
policií či civilní stráží (guardia civil).28
ŠPANĚLSKO A REGULACE PMSC NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
Španělsko přijalo dokument z Montreux 20. 5. 2009,29 není stranou ICoCA.30 V letech 2005
až 2011 mělo svého člena v pracovní skupině UN WG on the Use of Mercenaries (José Luis
Gómez del Prado).31 Arms Trade Treaty ratifikovalo 2. 4. 2014.32
ŠPANĚLSKÉ PMSCs a KODEXY CHOVÁNÍ
Jedna společnost PMSC založená podle španělského práva je členem Asociace ICoC a
zavázala se během svého působení dodržovat mezinárodní kodex ICoC.33 Společnost UC
Global nevytvořila v návaznosti na vstup do ICoCA vlastní kodex chování, odvolává se pouze
na znění samotného originálního dokumentu. Veřejně se zavazuje k vypracování vnitřních
politik v souladu s ICoC a k budování dialogu mezi státem, PSCs a občanskou společností. 34
ZÁVĚR
Lze shrnout, že legislativa v oblasti PSCs je relativně propracována, a to hlavně díky Zákonu
o soukromé bezpečnosti. Bylo by však vhodné iniciovat změnu, která do právního rámce
zahrne explicitně i soukromé vojenské společnosti, které jsou zatím právním řádem Španělska
přehlíženy.
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Poděkování
Tento policy brief je výsledkem aplikovaného výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i.,
v rámci projektu TA ČR BETA 2, č. TIRVMZV814 nazvaného „Aktuální výzvy
mezinárodního práva“ (PB2). Koncovým uživatelem tohoto výstupu je aplikační garant
projektu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
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