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Recenze  

publikace: František Brabec a Jiří Kameník „Technologie komerčního 
zpravodajství a zpravodajského servisu“. 

 

Nestátní zpravodajství je realizováno jako naplňování jedné z forem Komerční 
(soukromé, privátní) Detektivní činnosti. Směřuje k ochraně, zejména zajištění 
informační bezpečnosti zajištění potřebných informací a oprávněného vlivového 
prosazování oprávněných zájmů a rozhodnutí jako je například volný trh, volná 
soutěž klientů (fyzických a právnických osob). Patří sem zejména vyhledáváním 
protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběr dat a jejich 
vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právě právní zájem zadavatele. 

 
Předkládána publikace se zabývá problematikou nestátního zpravodajství, které si 
může, v případě potřeby osoba zabezpečit sama a má k tomu podle českého práva 
dostatek kompetencí. Obvykle si však zpravodajství tak nezabezpečuje, ale objedná   
si příkazní smlouvu u profesionála, který je vycvičen nejen v souvisejících právních 
disciplínách, ale i v metodách, jak informaci získat.  Výsledky pak mohou sloužit 
zákazníkovi, který využil komerční zpravodajské a detektivní služby.  
 
Detektivní činnosti se především zaměřují na ochranu ekonomických zájmů 
podnikatelských subjektů, tedy v tzv. konkurenčním zpravodajství, kde se obvykle 
zpravodajsky chrání obchodní tajemství. Tedy lze podloženě prohlásit že komerční 
zpravodajství je součástí nestátního zpravodajství, užívaného občanem a 
právnickými osobami. Tyto osoby si však, jak již bylo uvedeno jen ojediněle 
informace opatřují sami, ale obrací se na profesionály, kteří svou činnost vytváří na 
základě koncese a samozřejmě za nich účtují přiměřenou finanční částku. Lze proto 
konstatovat, že tím je také odůvodněn   název komerční zpravodajství. 
 
Tato publikace, která vzhledem k předkládanému obsahu může být dobrou učebnicí 
pro soukromé detektivy zejména ty, kteří se zabývají zpravodajstvím, představuje 
učebnici určenou pro komerční (soukromé, privátní) detektivy a firemní detektivy 
zabývající se komerčním zpravodajstvím či zpravodajským servisem. Je také 
vhodnou publikací pro vysoké školy s obory nebo zaměřením na bezpečnost. Tato 
učebnice využívá nejen dlouholetých zkušeností autorů s prováděním státních 
zpravodajských, a policejních služeb, ale obsahuje i více jak 25 let zkušeností právě 
a zejména soukromých detektivů. Publikace se také v přiměřené míře opírá i o 
zkušenosti plynoucí z více jak padesátileté činnosti těchto služeb v zemích vyspělých 
západních států. 
 
V publikaci je správně zdůrazněno, že nestátní zpravodajství je realizováno jako 
naplňování jedné z forem komerční (soukromé, privátní) detektivní činnosti. Směřuje 
k ochraně, zejména zajištění informační bezpečnosti zajištění potřebných informací, 
a oprávněného vlivového prosazování oprávněných zájmů a rozhodnutí jako je 
například volný trh, volná soutěž, (lobby) klientů (fyzických a právnických osob). Patří 
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sem zejména vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, 
sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právě právní zájem 
zadavatele. 
 
Problematika je součástí konstitujících a rozvíjejících se bezpečnostních věd, viz 
např. významný podíl JUDr. Františka Brabce a JUDr. Jiřího Kameníka ve vědecké 
kolektivní monografii: Porada, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, 
metodologie a bezpečnostní terminologie. Plzeň: A. Čeněk, 2019, 1200 s., kde 
jmenování autoři zpracovali kapitoly: Teorie komerční detektivní bezpečnostní 
činnosti a Teorie ochrany objektů, expertní komerční bezpečnostní činnosti a 
projektování bezpečnosti. 
 
Komerční zpravodajství a zpravodajský servis (nestátní zpravodajství) je vrcholovou 
formou komerční (soukromé, privátní) či firemní detektivní činnosti. Vyžaduje od 
komerčního (privátního, soukromého) firemního detektiva velký rozsah znalostí a 
dovedností. 
 

Závěr: 
 
 

Publikace – učebnice Komerční zpravodajství a zpravodajský servis se zabývá 
především problematikou komplexní ochrany ekonomických zájmů podnikatelských 
subjektů, ale současně slouží rovněž pro ochranu a prosazování oprávněných zájmů 
úřadů, a řady institucí, ale i soukromých subjektů. Z tohoto pohledu je vhodná pro 
podnikatele a jejich management, dále pro advokáty a jejich mandanty. Zvláště pak 
je předpoklad využití této publikace jako učebnice pro studenty středních, ale 
zejména vysokých škol s bezpečnostními obory a zaměřením.  

Publikace řeší významné otázky, obranného, ofenzivního a vlivového zpravodajství, 
a to jak v procesech komerčního zpravodajství zajišťovaného specializovanými 
detektivními kancelářemi na smluvní komerční bázi ale rovněž zpravodajským 
servisem, což je činnost specializovaných pracovníků subjektů pro jejich vlastní 
potřebu. 

Jako takovou ji doporučují vydat,  jako významnou metodickou pomůcku po 
odstranění drobných vad, které jsem označil v textu nebo sdělil přímo autorům 
publikace. Dále doporučuji zařadit vybranou část předkládané recenze na zadní 
stránku publikace nebo jejího obalu. 
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