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A/ AUDIT JAKO NEZBYTNÝ ZÁKLAD BUDOUCÍHO ŘEŠENÍ 

Aktuální stav v oblasti bezpečných škol z pohledu MV ČR. Aplikace „Paretova
pravidla“ 80/20 na poměr technika/lidský faktor při snaze o dosažení „bezpečné
školy“. Možnosti nové pracovní pozice „školník – preventista“. Důležitost správného
zadání auditu pro jeho správné vyhotovení. Vytvoření metodiky pro zadání auditu.
Vzorová řešení z Karlovarského kraje, včetně možnosti financování.

Moderátor: JUDr. Tomáš Koníček , odborný pracovník odboru bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality MV ČR na pozici referent společné státní správy a samosprávy

Tomáš Koníček se celoživotně profesně zaměřuje na ochranu majetku a osob v bezpečnostních
složkách státu (od roku 1975 zaměstnancem Ministerstva vnitra, z toho 20 let aktivní činnost
v Policii ČR, služba kriminální policie, ochrana majetku a osob). Více jak 25 let má praxi v oblasti
prevence kriminality (od roku 2000 s Evropskou působností). Specialista odboru prevence
kriminality Ministerstva vnitra se zaměřením na situační prevenci a řešení krizových situací a na
bezpečnost silničního provozu. Je spoluautor celostátního Programu Bezpečná lokalita, mimo jiné
lektor výuky policistů, strážníků městských a obecních policií, bezpečnostního managementu
podniků a firem. Taktéž je organizátor mezinárodních seminářů, výstav a veletrhů z oblasti
prevence kriminality, krizového řízení a bezpečnostního managementu.
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Panelisté: Ing. Libor Sladký, jednatel ICS-systémy s.r.o. Karlovy Vary

Libor Sladký patří mezi experty v oblasti bezpečnostních projektů a auditů již od roku 1993. Jeho
návrhy řešení projektů se objevují převážně ve školách a školských zařízeních, objektech s vyšším
bezpečnostním rizikem a dalších tkz. měkkých cílů. Dále se věnuje řešení slaboproudých
a bezpečnostních systémů v objektech škol, nemocnic, průmyslových objektech, hotelů,
administrativních center, ale také věznic a nápravných zařízení. V oblasti auditů školských zařízení
je zpracovatelem auditní metodologie pilotního projektu pro Karlovarský kraj. Od roku 1993
se taktéž věnuje činnosti lektorské a to v oboru bezpečnostních systémů..

Mgr. Martin Fous, ředitel ZŠ JVM a MŠ Ostrov
Martin Fous působí od roku 1992, kdy ukončil studium na Pedagogické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni, ve školství. 13 let pracoval jako zástupce ředitele základní školy a od roku 2009
je ředitelem Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov.
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Panelisté: Mgr. Jan Mareš, MBA, místopředseda Unie školských asociací CZESHA, ředitel školy

Více jak třicet let působí jako učitel na střední odborné škole. Z toho 19 let v pozici ředitele školy.
Jednoho volební období (2010 – 2015) v pozici primátora statutárního města Chomutov
a místopředsedy Svazu měst a obcí. V profesních sdruženích zaměřených na vzdělávání je prvním
místopředsedou Unie školských asociací CZESHA a předsedou Asociace energetického
a elektrotechnického vzdělávání.

Martin Rais –bezpečnostní ředitel a vedoucí oddělení odboru bezpečnosti
a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje

V oblasti bezpečnosti a krizového řízení působí od roku 1992, na současné pozici pracuje od roku
2002. V témže roce absolvoval vzdělávání v oblasti bezpečnosti a jejího finančního zajištění
na Naval Postgraduate school - Defense Resources Management Institut v Monterey. Působí
také jako auditor informační bezpečnosti.
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