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ANOTACE 

VESELSKÝ, Radek. Zabezpečení Centra sociálních služeb v Prostějově prostředky 

technické ochrany objektů. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, 2013, s. 77.  

Diplomová práce se zabývá možnostmi zabezpečení Centra sociálních služeb v Prostějově. 

Centrum se skládá z domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Tato práce obsahuje 

základní právní předpisy a informace související jak s fyzickou ochranou, tak se zařízením 

sociálních služeb. Dále následují statistické údaje o stavu sociálních služeb a kriminality 

v Olomouckém kraji. Praktická část obsahuje charakteristiku tohoto objektu, aktuální 

zabezpečení a samozřejmě zhodnocení aktuálního stavu zabezpečení pomocí analýzy rizik. Na 

závěr této práce jsou uvedeny varianty možného způsobu zabezpečení, které by měly 

v budoucnu zvýšit bezpečnost daného objektu. 

Klíčová slova: Fyzická ochrana, zařízení sociálních služeb, analýza rizik, zabezpečení 

objektu 

 

 

 

ANNOTATION 

VESELSKÝ, Radek., Securing the Center for Social Services in Prostějov with the Means 

of Technical Protection of Objects, Diploma Thesis, Ostrava, VSB – Technical University of 

Ostrava, 2013, 77 pages. 

The Diploma Thesis concerns with security possibilities the Center for Social Services in 

Prostějov. The centre comprises of seniors’ house and house with special treatment. This thesis 

contains basic legal regulations and information related to Physical protection and property of 

the Center for Social Services. After that, the thesis includes statistical figures about state of 

welfare and criminality in Olomouc region. Practical part contains the characterisation of the 

compound, actual security and naturally evaluation of the actual state of security level using 

risk analysis. In the end of this thesis possible means of protection that should in the future 

increase security of the compound are mentioned. 

Key words: Physical protection, social service, risk analysis, premises security 
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1 Úvod 

Po seznámení s literaturou, která se týká problematiky fyzické ochrany, mě při psaní 

prvních slov inspirovala dvě tvrzení. U tvrzení „Potřeba uspokojit hlad a žízeň je základní 

lidskou potřebou“ je třeba podotknout, že je stejně tak důležitá i potřeba pocitu bezpečí a 

jistoty. Myslím, že kterákoliv osoba, která se v minulosti setkala s nespravedlností, nebo 

dokonce se zločinem, to určitě potvrdí. Mezi následky narušení vlastního bezpečí, bezpečí 

majetku nebo domova patří kromě hmotných škod také negativní ovlivnění psychiky člověka. 

Každá osoba by se měla zamyslet nad otázkou. „Zda pasivně čekat, až se stane obětí?“. 

V možnostech policie zaměstnávané státem či obcí není možné být dvacet čtyři hodin denně 

na každém rohu. V dnešní době se naskytuje velké množství preventivních opatření. Jedná se 

o prvky fyzické ochrany, která se skládá z technické ochrany (mechanický zábranný systém, 

poplachový zabezpečovací a tísňový systém), režimové ochrany, fyzické ostrahy, V současné 

době se hranice mezi jednotlivými kategoriemi postupně stírají. Tím se dostávám k dalšímu 

tvrzení: „Hodnotu něčeho zpravidla oceníme až tehdy, když o ni přijdeme“. Společnost, ale i 

jedinci by si měli začít uvědomovat, že svůj život, zdraví a majetek je třeba chránit. Ve vztahu 

k mé diplomové práci, která se zabývá zabezpečením areálu sociálních služeb, by se na 

předchozí věty měl brát ještě větší zřetel. A to ve větší části k prožití spokojeného a 

pohodového důchodového věku jako jednu z posledních etap života.  

Jak vyplývá z mnoha oficiálních či neoficiálních společenských statistik (např.: statistiky 

Ministerstvo Vnitra České republiky (dále jen ČR), informace uveřejňované v denním tisku, 

atd.), tak nelehká životní situace, ekonomická krize a s ní související zvýšená nezaměstnanost, 

ale i mnoho dalších motivačních faktorů zvyšuje riziko páchání přestupků nebo dokonce 

trestných činů. Za loňský rok registrovala Policie ČR o čtyři procenta méně trestných činů než 

v roce předcházejícím. Je také důležité říct skutečnost, že podíl obětí trestných činů roste 

s velikostí sídla. Statistická čísla majetkové kriminality jasně dokazují, proč byly naše věznice 

přeplněny. Přestože je objasněnost majetkové kriminality velmi nízká v porovnání s ostatními 

protiprávními činy, tak podíl recidivistů je velmi vysoký. V loňském roce bylo pro 

majetkovou kriminalitu odsouzeno odhadem kolem 30 tisíc lidí. Pravdou je ale, že většina 

z těchto recidivistů byla odsouzena k alternativním trestům. A většině těch, kteří se dostali do 

vězení, se stejně v rámci amnestie otevřely brány zpátky mezi ostatní občany. Odhady 

odborníků přitom říkají, že se věznice těmito lidmi naplní znovu, a to nejpozději za dva až tři 

roky. [48] 
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V nedostatečné nebo neuskutečněné analýze bezpečnostních potřeb spočívá většinou 

základ chybného plánování a organizace ochrany. Důležitou součástí analýzy je, že musí být 

definovány úseky ochrany, druhy hrozících nebezpečí, jejích potenciální zdroje a možné 

následky. Je tedy důležité zodpovědět otázky: „ Co má být chráněno?“, „Před čím?“, „Které 

osoby musí být chráněny?“, „Jakým způsobem ochranu zajistit?“. 

Hlavním cílem této diplomové práce je za pomocí analýzy a hodnocení bezpečnostních 

rizik definovat nedostatky a rizika spjatá s fyzickou ochranou objektu. Následně dle 

kompromisu mezi aktivy a vynaloženými náklady na danou úroveň bezpečnosti určit 

inovativní varianty řešení ochrany tohoto objektu. Snahou je, aby výsledek byl podkladem 

alespoň k zamyšlení o zlepšení bezpečnosti. 

Tato práce je rozdělena dle logického uspořádání do jednotlivých kapitol. Ze začátku je 

podrobně popsán technicko – právní rámec fyzické ochrany objektu. V další částí je základní 

popis problematiky týkající se fyzické ochrany objektu, statistiky kriminality a sociálních 

služeb na území Olomouckého kraje. Následující kapitola popisuje teoretickou stránku 

sociálních služeb konkrétně zaměřených na mnou zvolený objekt. Co se týká praktické části, 

tak jsem popsal aktuální stav zabezpečení objektu. Na to navazuje analýza a hodnocení rizik 

pomocí bezpečnostních analýz rizik. Na základě analýz jsou v další kapitole navrženy 

inovativní varianty zabezpečení objektu. S ohledem a mnou definovány kriteria rozhodování 

je poslední kapitola věnována výběru nejvhodnější metody. 
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2 Rešerše 

Rešerše je soupis literatury k tématu, na základě které jsem zpracoval diplomovou práci. 

Daná literatura slouží k utřídění základních poznatků, východisek a získání informací pro mou 

práci. Mezi nejvýznamnější zdroje informací bych zařadil publikace o dané problematice, 

konkrétní právní předpisy týkající se chráněného zájmu, přednášky z některých odborných 

předmětů. Mezi hlavní zdroje patří: 

2.1 Publikace 

Paták, J. a kol.: Zabezpečovací systémy: Situační prevence kriminality, 2000, 

Nakladatelství Armex Praha, ISBN 80-86244-13-X 

Publikace obsahuje rozdělení a popis jednotlivých druhů fyzické ochrany. Stěžejní části 

tvoří mechanické zábranné systémy a elektronické bezpečnostní systémy, jejich popis, 

možnosti a praktické využití. Pozornost je také věnována kontrole osob a zabezpečení 

přístupu do objektu. [7] 

 

Klügl, J.: Montáž EZS, 1993, Vydavatelství PA ČR, Praha, ISBN 80-86244-13-X 

Publikace obsahuje ucelený popis všech komponentů elektronického bezpečnostního 

systému. [3] 

 

Smejkal, V. a Rais, K..: Řízení rizik: ve firmách a jiných organizacích, 2010, 

Vydavatelství Grada Publishing, a.s. Praha, ISBN 978-80-247-3051-6 

Tato publikace se komplexně zabývá řízením rizik ve firmách a jiných organizacích. 

Obsahuje aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských rizicích, konkrétní 

postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku 

rizikových situací a pro snížení jejích nepříznivých důsledků. [8] 

 

Křeček, S. a kol.: Příručka zabezpečovací techniky, 2006, Blatenská tiskárna, s.r.o., 

ISBN 80-902938-2-4 

Publikace pokrývá svým obsahem problematiku elektronické zabezpečovací signalizace, 

systému průmyslové televize, elektrické požární signalizace. V omezené míře se věnuje 

problematice mechanických zábranných systému. [5] 
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Látal, I. a Štantejský, M..: Bezpečnostní zásady: ochrana podniku, 2006, Vydavatelství 

Prospektrum Praha, ISBN 80-7175-091-3 

Táto publikace jednotlivými druhy ochrany podniku. Dále je zde popsána struktura 

bezpečnostního projektu a další dokumentace pro jiné způsoby ochrany. [6] 

 

Kocábek, P. a Koníček, T.: Bezpečné bydlení, 2003, Vydavatelství ERA Brno, ISBN 80-

86517-63-2 

V této publikaci se lze dočíst o aktuálních bezpečnostních situacích, o možnostech 

zabezpečení starších objektů, movitého majetku i sama sebe. Dále co nabízejí na poli 

prevence MV ČR, Policie ČR a městské policie. [4] 

 

2.2 Právní předpisy 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Základem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou z nějakého 

důvodu (věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní 

situace a mnoho dalších příčin) oslabeni v jejich prosazování. Dále zákon vymezuje práva a 

povinnosti jednotlivců, obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních služeb. 

V zákoně je také upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce. [20] 

 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláškou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška 

obsahuje například činnost jednotlivých druhů sociálních služeb. [13] 

2.3 Studijní materiály 

Přednášky z vysokoškolského učiva. Jedná se především o předměty, jako jsou např.: 

Ochrana podniku, Analýza bezpečnostních rizik, Projektování bezpečnostních systému, 

Protipožární a bezpečnostní systémy. 
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3 Právní úprava ochrany objektu 

V oblasti ochrany osob a majetku v ČR neexistuje konkrétní legislativa, která by tuto 

problematiku řešila. Proto je nutné pro právní úpravu fyzické ochrany konkrétního objektu 

jako je zařízení sociálních služeb kombinovat zákony, vyhlášky a technické normy, které se 

alespoň částí dotýkají ochrany osob a majetku. Tato problematika je velice rozsáhlá a složitá. 

V následujícím textu se budu snažit o výčet a stručný popis základních právních předpisů, 

vyhlášek a technických norem, které souvisí s ochranou osob a majetku, a také se zařízením 

sociálních služeb jako takovým. 

3.1 Základní právní předpisy 

Níže jsou uvedeny základní právní předpisy vztahující se k řešené problematice. Právní 

předpisy jsem pro lepší srozumitelnost rozdělil do dvou skupin podle orientace: 

3.1.1 Ochrana osob a majetku 

Ústava České republiky 

Ústava ČR je spolu s listinou základních práv a svobod nejvyšším a základním zákonem 

státu. Všechny ostatní zákonné normy s ní musí být v souladu. Byla přijata Českou národní 

radou dne 16. prosince 1992 jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., o vyhlášení ústavy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ústava jako nejdůležitější právní listina v ČR nabyla 

účinnosti 1. ledna 1993. Skládá se z 8 hlav a 113 článků. Součástí Ústavy ČR je preambule, 

která v úvodní části charakterizuje základní poslání lidu v ČR. Dále definuje práva a 

povinnosti orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní moci a také Nejvyššího kontrolního 

úřadu, České národní banky, Územní samosprávy. [14] 

 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy ČR. Je známa jako ústavní zákon č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. Je zde 

zakotven princip, že omezení základních práv a svobod je možné pouze na základě zákona. 

Skládá se z 6 hlav a 44 článků. Tento dokument pojednává o různých odvětvích lidského 

práva a základních svobod. Mezi ně patří např.: základní lidská práva a svobody, politická 

práva, právo národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva, právo 

na soudní a jinou právní ochranu. [15] 
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Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito 

osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto 

občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.  

Fyzická osoba má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnických práv 

neoprávněně zasahuje. Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a 

zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní 

povahy. Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může jej ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem odvrátit. [16] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon, který uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. Vymezuje, která 

společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a 

jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit.  

Trestný čin je v českém trestním právu základem trestní odpovědnosti. Je chápán jako 

ucelená množina přesně vymezených znaků, jež musí být všechny naplněny v zákonem 

předpokládané míře, a to v době spáchání skutku, v němž je trestný čin spatřován. Absence 

byť i jednoho znaku má za následek, že čin, který se trestnému činu podobá, trestným činem 

právě pro nenaplnění či nedostatečné naplnění byť i jednoho znaku být nemůže.[17] 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

Trestní řád je označení pro zákon, který uceleným způsobem upravuje normy trestního 

řízení. Tímto právním předpisem se zejména vymezuje postup a činnost orgánů činných v 

trestním řízení při zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. 

Zákon také stanoví práva a povinnosti osoby, proti které se řízení vede, a dalších osob 

zúčastněných na řízení (svědci, obhájci, znalci, tlumočníci apod.). [21] 

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon se skládá z 3 části. V první části je vysvětlena definice přestupku a odpovědnosti 

za něj, dále jsou zde uvedeny postihy, které lze za spáchání přestupku udělit. Konkrétní druhy 

přestupků jsou uvedeny v druhé části. V poslední třetí části se upravuje řízení o přestupcích. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skutek
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Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. [22] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Dále se vztahuje na 

veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými 

prostředky. 

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 

nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. 

Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a 

filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin zdravotním stavu a sexuálním životě 

subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. [19] 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje zejména okolnosti vzniku, trvání a změn a zániku pracovních poměrů. A také 

definuje povinnosti zaměstnavatelů vytvářet podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí, dále přijímat opatření k prevenci rizik a z toho plynou také práva a 

povinnosti zaměstnanců. [23] 

3.1.2 Sociální péče 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Viz kapitola 2.2 Právní předpisy. 

 

Zákon č.96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v ČR [18] 
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený 

výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob 

pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, atd. [24] 

3.2 Vyhlášky 

Níže jsou uvedeny vyhlášky vztahující se k řešené problematice. 

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo 

zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním 

postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v 

kočárku nebo dítě do tří let. [12] 

 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 

Viz kapitola 2.2 Právní předpisy. 

3.3 Technické normy 

V následující kapitole jsou uvedeny technické normy, které souvisejí s problematikou 

ochrany objektu. Jednotlivé normy obsahují rozdělení a požadavky na prostředky 

zabezpečovacích systému. Normy můžeme rozdělit na: 

1. normy oblasti mechanických zábranných systémů, 

2. normy oblastí elektrických zabezpečovacích systémů. 

3.3.1 Normy oblasti mechanických zábranných systémů 

ČSN EN 1143-1  Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a 

metody zkoušení odolnosti proti vloupání. Část 1: Skříňové 

trezory, trezorové dveře a komorové trezory, [28] 

ČSN 91 6012  Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a 

metody zkoušení odolnosti proti vloupání. Trezory se základní 

bezpečností, [26] 



9 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému 

otevření, [29] 

ČSN P ENV 1627  Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace, [37] 

ČSN EN 356  Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení. Zkoušení a 

klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku, [27] 

ČSN 39 5360  Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti 

proti střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické 

požadavky a zkoušky. [25] 

3.3.2 Normy oblasti poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů 

Zmíněné normy stanovují základní technické požadavky zaměřené na poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy. 

ČSN EN 50130  Poplachové systémy - Všeobecně, [30] 

ČSN EN 50131-1  Poplachové systémy – Elektronické zabezpečovací systémy 

uvnitř a vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky, [31] 

ČSN EN 50132  Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích, [32] 

ČSN EN 50133  Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v 

bezpečnostních aplikacích, [33] 

ČSN EN 50134  Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci, [34] 

ČSN EN 50136  Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a 

zařízení, [35] 

ČSN EN 730802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. [36] 

 

3.4 Jiné 

Pravidla pro zajištění činnosti v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Olomouckým 

krajem 

Tyto pravidla nabývají účinností od 1.7.2012. Hlavním cíle vydání těchto pravidel je 

zajištění jednotného postupu. [11] 
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4 Rozdělení a druhy fyzické ochrany 

V této kapitole, která se zabývá teoretickou stránkou fyzické ochrany, jsem se 

jednotlivým rozdělením nezabýval moc do hloubky, ale spíše jsem danou problematiku 

popsat komplexněji. K tomu mě vedly dva důvody. Prvním důvodem je obsáhlost dané 

problematiky. A tím druhým je, že daná problematika byla mnohokrát vysvětlena v jiných 

pracích, které se zabývají problematikou zabezpečení různých objektů. Mezi rozdělení patří 

technická ochrana, režimová ochrana, fyzická ostraha. Nabízí se také možnost použít další 

specifičtější zařízení, jako jsou např.: elektronické požární signalizace (díle jen EPS), 

kamerové a docházkové systémy a další. Na úroveň zabezpečovacího systému jakéhokoli 

objektu má rozhodující vliv lidský faktor, který se promítá do všech druhů ochran objektu. 

Z toho vyplývá, že jednotlivé ochrany se mezi sebou prolínají a doplňují, proto je jako 

nejúčinnější, nejefektivnější řešení kombinace všech tři typů. [4], [5], [7] 

4.1 Technická ochrana 

Technická ochrana se dělí zpravidla na dvě části. Jedná se o mechanické zábranné 

systémy (dále jen MZS) a poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Jde o základní zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob na pozemek nebo do budov 

a je účinnou překážkou proti jejich vykradení nebo poškození. Jedná se o nejstarší typ 

ochrany. V širším pojetí tvoří MZS především zdi, střechy, podlahy, okna a dveře objektů. V 

užším pojetí jsou to bezpečnostní uzamykací systémy, mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní 

tvrzená a vrstvená skla, trezory a bezpečnostní schránky. Účinnost MZS se posuzuje podle 

toho, jaká je hodnota času překonání těchto zařízení pomocí určitých nástrojů a jiných 

prostředků. Dále většinou závisí toto překonání na kvalitě MZS, znalosti konstrukce 

překonávaného zařízení, umístěni MZS. [5], [7], [10] 

U MZS jsem použil rozdělení do tří oblastí:  

Prostředky perimetrické ochrany 

Jedná se o prostředky, které představují ochranná opatření proti narušení hranice objektu – 

perimetru. Většinou vytváří nejen fyzickou, ale i právní hranici objektu.  

Mezi představitele této oblasti patří: 

 ochranné zdí a ploty, 
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 průchozí prvky zdí a plotů (dveře, vrata, branky, turnikety, závory), 

 podhrabou překážky a vrcholové zábrany, 

 technické prostředky pro zpomalení vozidel (retardéry), 

 ochrana nekonvenčních vstupních jednotek (kanalizační potrubí, stoky apod.). [5] 

 

Prostředky plášťové ochrany 

Jejich smyslem je zabránit nežádoucímu vniknutí do objektu, ať už je objektem volný 

prostor, budova, místnost či jiný úschovný objekt, nebo dopravní prostředek. Toto vniknutí je 

přes jakékoliv stavební otvory objektu. 

Jednotlivé typy MZS se zabývají kritickými místy, jako jsou: 

 dveře – cílem jejich konstrukce je především zpevnění dveřního křídla, zvýšení počtu 

uzamykatelných a zajišťujících míst po celém obvodu dveří a vybavení 

uzamykatelnými systémy, které jsou odolné proti známým způsobům překonání. Dveře 

musí vyhovovat rovněž protipožárním požadavkům a zároveň v případě mimořádných 

událostí by mělo být možné je otevřít v co možná nejkratší době. Dveře jsou vzhledem 

k nejčastějším způsobům zdolávání vybaveny zábranami proti vysazení ze závěsů, proti 

vyražení, vypáčení a prokopnutí. Jednotlivé ochranné prvky dveří jsou nastíněny na 

obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1: Obecný popis dveřního prostoru [5] 

 okna 

o bezpečnostní skla (skla tvrzená, skla vrstvená, vrstvený polykarbonát), 

o bezpečnostní folie, 

o další: mříže, rolety, žaluzie, posuvné panely. [4], [5], [7] 
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Prostředky předmětové ochrany 

Úkolem prostředků předmětové ochrany je ochrana hmotných předmětů, nejčastěji se 

jedná o finanční hotovosti, šperky, cennosti, sbírky, cenné papíry a dokumenty. Z toho 

vyplývá, že konstrukce musí být na nejvyšším stupni bezpečnosti. 

Patří sem především: 

 mobilní a stabilní trezory, 

 trezorové skříně, 

 různé ocelové nebo bezpečnostní skříně. [5] 

4.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Jedná se o elektrickou instalaci, která reaguje na ruční nebo automatickou detekci 

přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených objektů většinou 

prostřednictvím optické nebo akustické signalizace na určeném místě narušení střeženého 

objektu nebo prostoru. Správná funkce tohoto systému je daná určitou provázaností a 

sounáležitostí použitých prvků plnících své specifické funkce, jak lze vidět na obr. 4.2. [3], 

[4], [5] 

 

Obr. 4.2: Zabezpečovací řetězec PZTS 

 

Dle tabulky (tab. 4.1) v ČSN EN 50131-1 se zařazují jednotlivé prvky PZTS do stupňů 

zabezpečení. Z hlediska rizikovosti chráněného objektu se jedná o nejdůležitější kritérium. 

Míra rizika je stanovena předpokládanou znalostí a vybaveností narušitele (pachatele). Stupeň 

zabezpečení, pro který je zařízení určeno deklaruje výrobce v technických údajích zařízení. 

[4], [5] 

Stupeň Míra rizika Typ útočníka 

1 Nízké Malá znalost PZTS, k dispozici omezený sortiment snadno dostupných nástrojů 

2 Nízké až střední Útočník má určité znalosti o PZTS, k dispozici základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů 

3 
Střední až 

vysoké 
Útočník je obeznámen s PZTS, má úplný sortiment nástrojů a přenosných elektronických zařízení 

4 Vysoké 
Útočník má možnost zpracovat podrobný plán vniknutí, má kompletní sortiment zařízení včetně prostředků 

pro náhradu důležitých prvků v PZTS 

Tab. 4.1: Stupně zabezpečení 



13 

Norma ČSN EN 50131-1 dále také udává rozdělení okolního prostředí do tříd (tab. 4.2.). 

Hlavním důvodem je, aby vybrané prvky zabezpečovacího systému pracovaly správně 

v daném typu pracovního prostředí. [4], [5] 

Třída Název prostředí Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

1 Prostředí vnitřní Vytápěná obytná nebo obchodní místa -5°C až + 40°C 

2 
Prostředí vnitřní 

všeobecné 
Přerušované vytápění nebo nevytápěná místa (chodby, schodiště) -10°C až + 40°C 

3 
Prostředí venkovní 

chráněné 

Prostředky vně budov, kde komponenty nejsou trvalé vystaveny vlivům počasí 

(přístřešky) 
-25°C až + 50°C 

4 
Prostředí venkovní 

všeobecné 
Prostředí vně budov, kde komponenty jsou trvale vystaveny vlivům počasí -25°C až + 60°C 

Tab. 4.2: Třídy okolního prostředí 

 

Mezi základní prvky PZTS patří: 

Ústředna - Zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu a předává je 

požadovaným způsobem. Dále umožňuje ovládání zabezpečovacího systému a zajišťuje jeho 

napájení elektrickým proudem. 

Přenosové prostředky - Zajišťují samočinný přenos výstupních informací z ústředny do 

místa signalizace, resp. i povelů opačným směrem. 

Signalizační zařízení - Zajišťují převedení předaných informací do vhodné formy (optické – 

světelný maják, akustické - siréna). Dělíme je na: 

 lokální - poplach je proveden spuštěním akustické nebo optické signalizace přímo 

v chráněném prostoru nebo v jeho bezprostřední blízkosti, 

 autonomní – výstup poplachové signalizace je vyveden do místnosti stále služby 

v objektu, např.: ke vstupní kontrole. Tato služba provede vyhodnocení signálu a 

zákrok, případně přivolává pomoc. 

 dálkové – signalizační výstupy jsou vyvedeny mimo střežený objekt do místa se 

stálou službou, která má s uživatelem objektu smluvní vazbu na vyhodnocení signálu 

a provedení zákroku (např.: pult centralizované ochrany). [3], [5], [7] 

Doplňková zařízení - Usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé 

speciální funkce (např.: tiskárny) [3], [5], [7] 

Čidla (detektory) - Zařízení, které sledují určité parametry svého okolí a při jejich vybočení 

z předem nastavených mezí reaguje předáním příslušné informace. Jinými slovy je čidlo 

periferní zařízení určené k rozeznávání vloupání, sabotážního jednání nebo technické poruchy 

a k předání těchto informací o nebezpečí ústředně. Dle ochrany jednotlivých oblastí se dělí na: 

 perimetrická ochrana – čidla, která chrání, resp. signalizují narušení vnějších částí u 

rozlehlých objektů nebo komplexů budov. Existuje řada druhů čidel na různých 
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fyzikálních principech. Důležitou podmínkou správné funkce těchto druhů čidel je 

existence oplocení. Jinak by mohlo docházet k nechtěnému vstupu nepovolaných osob 

na zabezpečený pozemek. Dalším problémem je velké množství venkovních vlivů, na 

které by neměla čidla reagovat (vlnění travního porostu, pohyb listí a větví stromů a 

keřů, vibrace oplocení ve větru, proudění vzduchu, atd.). Mezi zástupce patří 

např.:mikrofonní kabely, infračervené závory a bariéry, mikrovlnné bariéry, 

štěrbinové kabely, zemní tlakové hranice, perimetrická pasivní infračervená čidla a 

další, [3], [5], [7] 

 plášťová ochrana – jak už název napovídá, tak prvky slouží k hlídání otevření, popř. 

destrukci prostupů pláště budovy (oken, vrat, dveří). Patří sem magnetické kontakty, 

čidla na ochranu skleněných ploch, mechanické kontakty, vibrační kontakty, 

poplachové fólie, tapety, polepy a poplachová skla, drátová čidla, rozpěrné tyče a 

další, [3], [5], [7] 

 prostorová ochrana - základní dělení je na čidla pasivní a aktivní. Čidla pasivní při 

zajišťování charakteristických rysů napadení pouze registrují fyzikální změny (teploty, 

atd.) ve svém okolí. Naopak čidla aktivní při zajišťování charakteristických rysů 

napadení vytvářejí své pracovní prostředí aktivním působením (vlastním signálem) na 

své okolí a detekují změnu takto vytvořeného fyzikálního prostředí. V praxi je možné 

se setkat s několika druhy čidel pohybu. Jedná se o pasivní infračervená čidla (dále jen 

PIR), aktivní ultrazvuková čidla (dále jen US), aktivní mikrovlnná čidla (dále jen 

MW), duální (kombinovaná) čidla (PIR – US, PIR - MW). Každé z těchto čidel 

využívá ke své funkci odlišnou část kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. 

Ultrazvuková čidla využívají vlnění mechanické, [3], [5], [7] 

 předmětové ochrana – U předmětové ochrany se používají otřesová (seizmická) 

čidla, čidla na ochranu uměleckých předmětů (závěsová čidla, polohová čidla), 

kapacitní čidla. [3], [5], [7] 

 

4.1.3 Jiné elektronické zařízení 

V této části kapitoly jsou vysvětlena další elektronické zařízení, která mohou sloužit jako 

součást systému PZTS v rámci sjednocení systému. 

Elektronická požární signalizace 

Slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru nebo požáru, výbuchu či zamoření 

nebezpečnými látkami. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychlují předání 
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této informace osobám určeným k zajištění represivního zásahu, případně uvádějí do činnosti 

zařízení, která brání rozšíření požáru, usnadňují, případně provádějí protipožární zásah. 

Vydává signál pro ovládání technologických zařízení v případě požárů (odstavení zařízení). 

Stejně jako tomu bylo u PZTS, je mozkem elektrického požárního systému ústředna. Dalšími 

prvky jsou jednotlivé druhy hlásičů a doplňující zařízení. Hlásiče požáru sledují, měří a 

vyhodnocují fyzikální parametry a jejich změny provázející vznik požáru. Dělí se na 

tlačítkové nebo samočinné podle reakce na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů. Mezi 

doplňující zařízení patří např.: zařízení dálkového přenosu (dále jen ZDP), obslužný panel 

požární ochrany (dále jen OPPO), klíčový trezor požární ochrany (dále jen KTPO). 

Signalizace požárů může být: 

 jednostupňová - ústředna EPS signalizuje: 

o všeobecný poplach - všeobecný poplach signalizuje vznik požáru v objektu 

nebo jeho části ohrožené požárem, 

o externí poplach - Externí poplach signalizuje vznik požáru v objektu na 

příslušnou ohlašovnu požáru nebo na jiná požadovaná místa.  

 dvoustupňová -ústředna signalizuje úsekový a všeobecný poplach přičemž 

zajišťuje dva režimy (DEN a NOC).  

o při režimu DEN signalizuje ústředna na podnět samočinných hlásičů 

úsekový poplach, po uplynutí času t1 popř. t2 samočinně všeobecný poplach 

popř. dálkový přenos informace. Na podnět tlačítkových hlásičů je 

signalizován současně úsekový i všeobecný poplach popř. dálkový přenos 

informací. 

o při režimu NOC signalizuje ústředna ze samočinných i tlačítkových hlásičů 

současně úsekový i všeobecný poplach popř. dálkový přenos informací. 

[4], [5] 

 

Kamerové sledovací systémy 

Většinou je kamerový systém implementovaný jako doplněk PZTS, čímž se zjednodušuje 

a zefektivňuje zabezpečení objektu. Kamerové systémy (dále jen CCTV) systémy dnes 

umožňují celou řadu typů záznamu snímaného objektu. Možnosti užívání CCTV jsou 

částečně upraveny zákonem o ochraně osobních údajů. 

Mezi komponenty patří kamery, záznamové zařízení, monitory. Možnosti přenosu 

videosignálu ze vzdálených míst je několik a zpravidla závisí na několika aspektech (počtu 

kamer, vzdálenosti jednotlivých komponentů videosystému, ekonomickém porovnání 
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jednotlivých variant, druhu a vlivu prostředí, ve kterém je systém nasazován, atd.). Všechny 

přenosové cesty rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 přenosové cesty drátové (linkové) - kroucená dvoulinka, koaxiální kabely či optická 

vlákna, 

 přenosové cesty bezdrátové (rádiové) – laser, radiové vlny. 

 

Uživatel si musí vyjasnit tato kritéria: 

 úhly záběru, 

 vzdálenost pozorování, 

 požadavky na detaily, 

 povětrnostní a světelné podmínky, 

 způsob vyhodnocování obrazu kamer, 

 záznam obrazu. [5], [7] 

 

Elektronické přístupové systémy 

Jedná se o systémy, které slouží ke kontrole zaměstnanců ve smyslu docházky a také ve 

smyslu neoprávněného vstupu do objektu či části objektů. 

 Elektronická kontrola vstupu (dále jen EKV) – Systém sleduje, eviduje a řídí průchod 

či přístup osob do vymezených prostor na základě definovaných oprávnění. Používají 

se bezkontaktní identifikační prvky, kterými mohou být karty, přívěšky na klíče, 

případně některý z biometrických údajů. Prostřednictvím čtecích zařízení je osobě, 

která má oprávnění, povolen vstup do objektu nebo části objektu. 

 Docházkový systém (dále jen ACS) - Slouží ke sběru informací o čase a důvodu 

průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování. Nahrazují tak klasické píchací 

hodiny, papírovou evidenci a složité zpracování získaných údajů. [7], [50], [55] 

 

4.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana řeší v souladu se zákony a potřebami podniku, jakým způsobem budou 

lidé postupovat při ochraně podniku. Je zde důležitá spjatost se zásadou zákonitosti, která 

patří mezi jednu ze základních zásad českého právního řádu.  

Režimová ochrana v sobě zahrnuje organizační, administrativní a věcná opatření, která 

směřují k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému objektu. 
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Režimová opatření se týkají: 

 činností vlastních zaměstnanců uvnitř podniku, 

 pohybu a chování osob (přicházejících zvenčí), oběhu dokladů a informací uvnitř 

podniku, 

 výstupy informací, dat, dokumentů vně podniku. 

 

Základní dokumenty režimové ochrany: 

Statut organizace – v něm je vyjádřen cíl a účel činnosti organizace, důležitost jejího 

postavení. 

Organizační řád – konkretizuje strukturu podniku a vazby jednotlivých částí i vlastní 

provozní činnosti. Obsahuje i ustanovení týkající se ochrany organizace. 

Pracovní řád – rozvádí funkční náplně jednotlivých kategorií pracovníků, jejich práva a 

povinnosti, eventuelně pracovní postupy. Obsahuje podrobně zpracovanou komplexní 

ochranu včetně ochrany dat a informací. Musí se stanovit i stupeň utajení jednotlivých funkcí. 

Spisový řád – stanoví zásady oběhu dokumentů, systém jejich posuzování a schvalování 

včetně další činnosti jejich předávání (kopírování, ukládání, poštovní přeprava, postupy 

v případě ztráty a další). S tím souvisí i manipulace a režim dalších administrativních 

pomůcek jako razítka, kopírovací papíry, barvící pásky, magnetická media apod. 

Skartační činnost – vytřiďování spisů dle další směrnice (skartační řád). Zde se stanoví 

skartační lhůty, způsob vytřiďování agendy, určování jejich důležitosti a způsob likvidace. [6] 

 

4.3 Fyzická ostraha 

Jde o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním úkolem je 

zabezpečit ochranu majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Tato 

činnost má zabránit především trestné a jiné protiprávné činnosti. 

Fyzická ochrana je realizována: 

 komerční soukromé bezpečnostní služby, 

 vlastní ochranné služby organizací a podniků 

 státní ochranné služby – Policie ČR (služby ochrany ústavních činitelů apod.). [7] 
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5 Kriminalita v Olomouckém kraji 

V tabulce (tab. 5.1) jsou uvedeny statistické údaje trestné činnosti na území ČR a 

jednotlivých krajů v roce 2011.  

 
Olomoucký 

kraj 
ČR 

Hl. m. 
Praha 

Zlínský 
kraj 

Moravskoslezský 
kraj 

Jihomoravský 
kraj 

Pardubický 
kraj 

 
2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

Zjištěné trestné 

činnosti 

14 

347 

14 

367 

317 

177 
74 122 9 227 42 474 29 933 9 160 

hospodářská 

kriminalita 
1 211   28 216 6 471 1 003 3 177 3 250 1 091 

obecná kriminalita 
10 

963 
  

252 

957 
63 207 6 610 34 881 23 359 6 681 

Objasněné trestné 

činy 
6 744 6 970 

122 

238 
15 584 5 211 14 682 11 083 4 685 

Tab. 5.1: Trestná činnost na území ČR v roce 2011 [46] 

 

Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové 

trestné činy, podvody a zpronevěry, ostatní majetkové a ostatní kriminální trestné činy. 

Hospodářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v obchodních a finančních vztazích. 

Pro trestnou činnost na území Olomouckého kraje jsem statistické údaje rozdělil dle 

okresů (tab. 5.2). [46], [47] 

 
Zjištěné trestné činnosti - rok 2011 

 
Olomoucký kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk 

trestné činy 14 347 1 001 6 065 2 380 2 631 2 270 

hospodářská kriminalita 1 211 68 461 251 227 204 

obecná kriminalita 10 963 753 4 770 1 831 1 946 1 663 

  Objasněné trestné činy - rok 2011 

trestné činy 6 744 600 2 356 1 041 1 475 1 272 

hospodářská kriminalita 629 42 205 118 138 126 

obecná kriminalita 4 147 393 1 426 644 910 774 

Tab. 5.2: Trestná činnost na území Olomouckého kraje [46] 

 

Policie ČR používá ve svých statistikách členění trestných činů krádeže na krádež 

vloupáním a krádež prostou. V tabulce (tab. 5.3) jsem uvedl nějaké příklady tohoto členění. 

Krádeže prosté jsou považovány za jednu z typických forem pouliční kriminality. Pachatelé 

těchto trestných činů jsou pachatelé příležitostní, ale často i pachatelé profesionální, kteří jsou 

mnohdy napojení na organizovaný zločin. [46], [47] 
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Česká republika (1.1.2012 do 31.12.2012) 
   

 
Zjištěno Objasněno Škody ( v tis. Kč) 

Název Počet Počet Celkem Zajištěno 

Krádeže vloupáním celkem: 55 554 11 122 1 992 898 10 961 

Krádeže vloupáním do obch. 3 519 842 187 981 755 

Krádeže vloupáním. do výkladních skříní 140 41 5 731 0 

Krádeže vloupáním do restaurací a hostinců 2 307 585 63 741 226 

Krádeže vloupáním do ubytovacích objektů 813 109 25 199 229 

Krádeže vloupáním do škol 607 136 12 479 93 

Krádeže vloupáním do bytů 4 239 927 194 145 214 

Krádeže vloupáním do rodinných domků 5 479 1 122 279 431 842 

Krádeže vloupáním do ostatních objektů 32 632 5 900 1 092 741 6 131 

Krádeže prosté celkem: 119 367 23 678 4 028 418 33 154 

Krádeže mezi zaměstnanci na pracovišti 60 23 695 0 

Krádeže v bytech 3 987 1 863 138 225 761 

Jiné 
    

Neoprávněné nakládání s os. údaji 20 8 0 0 

Sprejerství 3 025 531 43 921 0 

Tab. 5.3: Krádeže vloupání x krádeže prosté [46] 
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6 Sociální služby a jejich rozdělení 

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

který nabyl účinnosti dne 1.1.2007, byl zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Tento 

registr vede krajský úřad daného kraje (dále jen KÚ) a zapisuje do něj poskytovatele 

sociálních služeb. Registr je veden v listinné a elektronické podobě. KÚ je správcem listinné 

podoby a zpracovatelem elektronické podoby. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen 

„MPSV“) je správcem elektronické podoby. Registr je možné vyhledat na webové stránce 

http://iregistr.mpsv.cz/. [20], [54] 

Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, osoby se 

zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také osoby, které jsou ohroženy sociálním 

vyloučením. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování 

nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. [54] 

Závislost osoby, která potřebuje každodenní pomoc nebo dohled, na pomoci jiné fyzické 

osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se dělí podle stupňů: 

 stupeň I  - lehká závislost, která se dělá na:  

o 18 let a více - při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,  

o do 18 let - při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

 stupeň II - středně těžká závislost, která se dělá na: 

o 18 let a více - při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

o do 18 let - při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

 stupeň III  - těžká závislost, která se dělá na: 

o 18 let a více - při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

o do 18 let - při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

 stupeň IV - úplná závislost, která se dělá na: 

o 18 let a více – při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

o do 18 let - při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.  

http://iregistr.mpsv.cz/
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Pro stanovení stupně závislosti se úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti sčítají. 

Úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti jsou dány zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Na tomto zařazení závisí i výše příspěvku na péči. 

[20] 

6.1 Dělení sociálních služeb 

Pod pojem sociální služby spadají: 

 sociální poradenství, to se dělí dále na: 

o základní – informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, 

o odborné – zaměřené na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob 

(např.: manželská poradna, atd.), 

 služby sociální péče - napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí 

a zacházení (např.: osobní asistence, pečovatelská služba, domov pro seniory, domov 

pro osoby se zdravotním postižením, atd.), 

 služby sociální prevence - napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí 

ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a 

oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby (např.: raná péče, telefonická 

krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, atd.). [20] 

6.2 Formy poskytování sociálních služeb 

 služby pobytové - služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, 

 služby ambulantní – služby, za kterými osoba dochází (je doprovázena/ dopravována) 

do zařízení sociálních služeb. Součástí služby není ubytování, 

 služby terénní - služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 

prostředí. [20] 

6.3 Zařízení sociálních služeb 

Pro poskytování sociálních služeb se zřizují: 

 centra denních služeb, 

 denní stacionáře, 

 týdenní stacionáře, 
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 domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním režimem, 

 chráněné bydlení, 

 azylové domy, 

 domy na půl cesty, 

 zařízení pro krizovou pomoc, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

 noclehárny, 

 terapeutické komunity, 

 sociální poradny, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 centra sociálně rehabilitačních služeb, 

 pracoviště rané péče. [20] 

 

Obsah činností jednotlivých druhů sociálních služeb je uveden v prováděcí vyhlášce 

MPSV č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby se poskytují bez 

náhrady nákladů (např.: sociální poradenství, raná péče, krizová pomoc, atd.), anebo za 

částečnou nebo úplnou náhradu nákladů (např.: domov pro seniory, domov se zvláštním 

režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením). [20] 

Poskytnutí pobytových sociálních služeb se vylučuje, jestliže: 

 zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

 osoba není schopná pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční 

nemoci, 

 chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo 

kolektivní soužití (to neplatí pro pobytové sociální služby v domově se zvláštním 

režimem). [13] 

 

Pro mou diplomovou práci jsou důležité tyto typy zařízení sociálních služeb: 

 domov pro seniory, 

 domov se zvláštním režimem. 
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Domov pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.) 

Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého 

věku a zdravotní stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve 

vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují 

pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, 

společenské návyky a dovednosti.  

 

Domov se zvláštním režimem (§50 zákona č. 108/2006 Sb.) 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 

návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování 

sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a domovech 

se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

1. poskytnutí ubytování (např.: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a 

osobního prádla a ošacení, žehlení), 

2. poskytnutí stravování, 

3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např.: oblékání, přesun na 

vozík, ulehání, podávání jídla a pití), 

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např.: 

základní péči o vlasy a nehty, použití WC), 

5. poskytování ošetřovatelské péče, zajištění lékařské péče pro uživatele, poskytování 

rehabilitační péče uživatelům, 

6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.: sociální začleňování, 

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách), 

7. sociálně terapeutické činnosti (např.: sociálně-terapeutické činnosti, jejichž 

poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností podporujících sociální začleňování osob), 
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8. aktivizační činnosti (např.: volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo 

upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování 

motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností), 

9. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

[13], [20], [39] 

6.4 Výkon činnosti v sociálních službách 

V sociálních službách vykonávají odbornou činnost tyto osoby: 

 sociální pracovníci, 

 pracovníci v sociálních službách, 

 zdravotničtí pracovníci, 

 pedagogičtí pracovníci. [20] 

6.4.1 Pracovníci v sociálních službách 

Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. Odborná způsobilost 

pracovníka v sociálních službách se dělí dle činnosti na: 

 přímou obslužnou péči (pomoc při osobní hygieně a oblékání, atd.) - základní vzdělání 

nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; ošetřovatel, 

  základní výchovnou nepedagogickou činnost (rozvíjení zručnosti, volnočasových 

aktivit, atd.) - střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; ergoterapeut, 

 pečovatelskou činnost v domácnosti osoby (komplexní péče o domácnost, atd.) - 

základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední 

vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu; ošetřovatel. [20] 

6.4.2 Sociální pracovníci 

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení 

sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní 

poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti 

v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, poskytování krizové pomoci, sociální 

poradenství a sociální rehabilitace. 
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Tato osoba musí být způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, zdravotně způsobilá a 

odborně způsobilá. Odborná způsobilost se dělí podle dosaženého vzdělání na: 

 vyšší odborné vzdělání (zaměřený na sociální a humanitární práci a sociální 

pedagogiku, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost), 

 vysokoškolské vzdělání (zaměřený na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku), 

 absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů ve zmíněných oblastech v celkovém 

rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka 

v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v jiné než 

zmíněné oblasti, 

 u manželského a rodinného poradce vysokoškolské vzdělání získané řádným 

ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké 

škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v 

metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin 

nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve 

zdravotnictví. 

Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a 

doplňuje kvalifikaci. Formy dalšího vzdělávání jsou. 

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami 

navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního 

pracovníka, 

b) účast v akreditovaných kurzech, 

c) odborné stáže v zařízeních sociálních služeb, 

d) účast na školicích akcích.[20] 
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7 Sociální služby v Olomouckém kraji 

Pro bližší informace jsem použil střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro 

Olomoucký kraj pro roky 2011 – 2014. Z toho plánu vyplývá, že ke dni 1.11.2010 působí na 

území Olomouckého kraje 144 poskytovatelů sociálních služeb (z toho 124 poskytovatelů 

zaregistrovaných v Olomouckém kraji). Tito poskytovatelé provozují 337 sociálních služeb 

(tab.7.1) [52], [56] 

Okres 
Sociální 

poradenství 

Služby soicální 

péče 

Služby sociální 

prevence 

Sociální služby v okresech 

celkem 

Jeseník 4 17 21 42 

Šumperk 8 37 21 66 

Olomouc 21 43 62 126 

Prostějov 6 20 14 40 

Přerov 8 31 24 63 

Celkem v Olomouckém 

kraji 
47 148 142 337 

Tab. 7.1: Počet jednotlivých sociálních služeb v Olomouckém kraji [52] 

 

Mezi nejčastěji využívané sociální služby patří Odborné sociální poradenství (52%), 

Azylové domy (20,2%), pečovatelská služba (19,6%). Když se budeme bavit o části důležité 

pro moji práci: domov pro seniory (2,9%), a domov se zvláštním režimem (1,9%). [52] 

S šířkou nabídky sociálních služeb je zcela spokojena téměř polovina oslovených, jak lze 

vidět na obr. 7.1. [52], [56] 

 

Obr. 7.1: Spokojenost uživatelů [52] 



27 

 

8 Centrum sociálních služeb Prostějov 

Centrum sociálních služeb v Prostějově (dále jen CSSP) je příspěvkovou organizací, 

jejímž posláním je zajistit odbornou a bezpečnou podporu či péči odpovídající cílové skupině, 

a dále podpořit zachování jejich stávající soběstačnosti a původního životního stylu 

prostřednictvím svých sociálních zařízení. Zřizovatelem je Olomoucký kraj. 

Centrum je rozděleno na Domov pro seniory (dále jen DPS) a Domov se zvláštním 

režimem (dále jen DZR). Kapacita tohoto zařízení, které má nepřetržitý provoz, je v současné 

době 209 uživatelů (133 v DPS a 76 v DZR). Areál CSSP se nachází v prostředí bývalé 

prostějovské nemocnice od roku 2005. Jak lze vidět na obr. 8.1, CSSP je situován na 

jihovýchodě města Prostějov, konkrétně na ulici Lidická 86. [39]. 

 

Obr. 8.1: Umístění a situační plánek CSSP [39], [49] 

8.1 Historie 

Počátek CSSP sahá až do období po 2. světové válce, kdy Milosrdní bratři zřídili 

Ošetřovací ústav české katolické charity v Prostějově. V areálu ve Svatoplukově ulici 

(nazývaná „U Milosrdných bratří (dále jen MB)“) souběžně působil domov důchodců a dvě 

oddělení prostějovské nemocnice. Později areál ve Svatoplukově ulici společně s  ostatními 

domovy důchodců a sociální ústavy v okrese Prostějov (Určice, Martinákova, Daliborka) 

spadal pod správu Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov. Tato zařízení měla od té 

doby společného ředitele. Nemocnice zůstává v areálu MB do dokončení přestavby nové 

prostějovské nemocnice. K odstěhování nemocnicemi z areálu MB došlo v dubnu 1994. A 

dále dochází k odtržení domova důchodců ve Svatoplukově ulici, sociálních ústavů (Určice, 

Daliborka, Martinákova) od Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov. Vzniká samostatná 
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organizace napojena přímo na Okresní úřad pod názvem Ústav sociální péče a Domov 

důchodců s ošetřovatelským oddělením u Milosrdných bratří Prostějov.[1] 

V roce 2003 po zrušení okresních úřadů přechází Ústav sociální péče a Domov důchodců 

s ošetřovatelským oddělením u Milosrdných bratří pod krajský úřad. Prostějovská nemocnice 

tentýž rok ukončila provoz ve svém starém areálu na ulici Lidická a přestěhovala se do 

nového zdravotního zařízení. Na konci roku 2004 Domov důchodců MB přebírá tento areál. 

Je zahájena přestavba několika pavilonů pro Ústav sociální péče a Domov důchodců 

s ošetřovatelským oddělením u Milosrdných bratří. V říjnu roku 2005 dochází k nastěhování 

Domova důchodců MB do dvou pavilonů a Ústavu sociální péče v Určicích do jednoho 

pavilonu v tomto areálu. Roku 2006 dochází k přejmenování Ústavu sociální péče a Domova 

důchodců s ošetřovatelským oddělením u Milosrdných bratří na Centrum sociálních služeb 

Prostějov. Dle zákona 108/2006 o sociálních službách je Domov důchodců přejmenován na 

DPS a Ústav sociální péče přejmenován na DZR. Roku 2008 byla dokončena přestavba 

pavilonu (M) a dochází k přestěhování uživatelů z Ústavu sociálních služeb Martinákova. [1] 

V roce 2010 byla uvedena do provozu nové oddělení DPS (A). Speciálně určené pro 

manželské a partnerské páry v kapacitě 8 párů. 

Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově 

 1. etapa (1. 8. 2008 - 15. 1. 2009) 

 2. etapa (1. 7. 2011 - 30. 6. 2012) 

Hlavním cílem bylo oživení areálu staré nemocnice v Prostějově (zpřístupnění parkových 

prostor nejen pro uživatele Centra sociálních služeb Prostějov, ale pro celou prostějovskou 

veřejnost).  

Naplnění specifických cílů projektů:  

 zvýšení atraktivity města Prostějova, 

 zvýšení kvality života obyvatel města Prostějova (volný čas), 

 podpora sociální integrace klientů CSSP. 

Budoucnost 

 v rámci DZR se plánuje rozšíření služby o oddělení pro osoby s Alzheimerovou 

chorobou, 

 rekonstrukce pavilonu pro odlehčovací službu, denní stacionář pro seniory a chráněné 

bydlení. [39] 
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8.2 Popis okolí, areálu a objektů 

CSSP se nachází ve statutárním městě Prostějov, které se rozprostírá v Olomouckém 

kraji, a je vzdálené 17 km jihovýchodně od města Olomouc. Rozkládá se v nadmořské výšce 

225 metrů a na jeho okraji protékají říčky Hloučela a Romže. Kolem areálu vede 

frekventovaná silnice, která je kromě dálnice hlavním dopravním spojením s Brnem. V okolí 

areálu jsou obytné domy a dále je v blízkosti tohoto CSSP také nákupní středisko Kaufland. 

[51] 

Ve městě Prostějově se nachází jak městská policie, tak i policie ČR. Policie ČR má sídlo 

vzdálené od CSS cca 1 km. Sídlo městské policie je ve vzdálenosti cca 2,2 km. V tomto městě 

se nachází také Hasičský záchranný sbor, který je vzdálený od CSS cca 1 km. 

Areál CSSP má rozlohu 8 ha a je největší parkovou plochou v Prostějově. Jedná se o 

veřejný park s možností jejího využití k trávení volného času jak pro uživatele služeb, tak pro 

obyvatele města Prostějov a širší okolí. Součástí areálu CSS je také dětský domov. V CSSP je 

ubytování poskytováno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích ve dvou- 

až tří-podlažních, bezbariérových cihelných budovách. Pro lepší orientaci jsou tyto budovy 

barevně rozlišeny. [39] 

 domov pro seniory, který se dělí na oddělení: 

o oddělení D (modrá budova) - kapacita 70 míst, 

o oddělení C (fialová budova) - kapacita 47 míst, 

o oddělení A (béžová budova) - kapacita 16 míst. 

 domov se zvláštním režimem, který se dělá na oddělení: 

o oddělení E (zelená budova) - kapacita 42 míst, 

o oddělení M (oranžová budova) - kapacita 34 míst. [39] 

 

Vždy dva sousedící pokoje mají společné sociální zázemí (sprchový kout, umývadlo, 

WC). Na každém poschodí se nachází centrální koupelna, kuchyňka, jídelna a společenské a 

odpočinkové prostory. Aby byl umožněn přístup osobám s omezenými schopnostmi chůze či 

osobám pohybujícím se na vozíčku, tak všechny vstupy do pavilonů jsou bezbariérové, stejně 

tak přístupy do všech prostor v jednotlivých pavilonech. Pokoje jsou vybaveny počtem lůžek, 

který odpovídá počtu osob ubytovaných na pokojích, ochranným obložením stěn kolem lůžka, 

nočním stolem, případně jídelními stolky, potřebným počtem židlí, polohovacím křeslem, 

stolkem pod televizi, osvětlením, atd. V předsíni pokoje je šatní skříň a odkládací stěny. Ke 
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zkvalitnění služby a zajištění soukromí uživatelů byly během roku 2010 nainstalovány na 

vícelůžkové pokoje teleskopické zástěny se závěsy.  

V následující tabulce (tab. 8.1) jsou uvedeny kapacity, počty uživatelů, průměrný věk 

v jednotlivých letech s ohledem na pohlaví a typ zařízení sociálních služeb. Jako poslední část 

je pohybový stav uživatelů. Údaje vychází z výročních zpráv zpracovaných pro jednotlivé 

roky. [39] 

Statistika uživatelů služeb 
2008 (k 31.12.) 2009 (k 31.12.) 2010 (k 31.12.) 2011 (k 31.12.) 

DPS DZR DPS DZR DPS DZR DPS DZR 

Kapacita 
 

125 68 117 68 133 76 133 76 

Počet uživatelů 

ženy 84 68 85 76 88 76 93 76 

muži 38 
 

31 
 

33 
 

38 
 

celkový 122 68 116 76 121 76 131 75 

Průměrný věk 

ženy 82,55 63,8 83,2 64,5 
 

64,4 
 

63,9 

muži 74,78 
 

77,3 
     

celkový 
 

63,8 
 

64,5 81 64,4 82,4 63,9 

Stav 

imobilní 98 12 97 12 101 7 99 8 

inkontinentní 103 33 99 33 127 34 128 21 

pohyb pomocí vozíku nebo pomocí chodítka 
    

15 
 

17 
 

Tab. 8.1: Statistika uživatelů služeb za vybrané roky [39] 

8.2.1 Domov pro seniory 

Cílová skupina: 

 senioři s chronickým onemocněním, smyslovým nebo zdravotním postižením, kteří 

dosáhli důchodového věku, a jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické 

osoby (III. a IV. stupeň), 

 manželské a partnerské páry seniorského věku, které z důvodu věku, onemocnění nebo 

zdravotního postižení dosáhly stupně těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné 

fyzické osoby (III. a IV. stupeň) a druhý alespoň středně těžké závislosti na pomoci 

jiné fyzické osoby (II. stupeň), 

 věková kategorie od 65 let. [39] 

8.2.2 Domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina: 

 služby se poskytují ženám s chronickým duševním onemocněním (zejména 

schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, poruchy nálad a organické 

duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad nebo tělesných vad, 
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které jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku a nemohou žít běžným 

způsobem života ve svém přirozeném prostředí a současně dosáhly lehké závislosti na 

pomoci jiné fyzické osoby (I. stupeň), 

 věková kategorie od 27 let. [39] 

8.3 Práva a povinnosti 

Pracovníkům vyplývají povinnosti především ze zákoníku práce, pracovního řádu, 

pracovní smlouvy a náplně pracovní činnosti. Porušení pracovních povinností je řešeno v 

rámci pravidelného hodnocení pracovníků a dle ustanovení zákoníku práce a pracovního řádu. 

Práva uživatelům vyplývají především z Listiny základních práv a svobod: 

 právo dohodnout si poskytovanou službu podle vlastních potřeb (oslovení, bydlení) 

o kde a jak bude podávána strava (pokoj, kulturní koutek), 

o kdy a jak bude probíhat koupání, provádět hygiena (centrální koupelna, 

koupelna u pokoje), 

o jak bude poskytována podpora v pohybu (podpora pečovatelky, pomocí křesla, 

pohyb v chodítku). 

 právo na poskytování služby dle dohodnutých pravidel, 

 právo nahlížet do dokumentace (pracovníci vedou dokumentaci), 

 právo na informace (aktivity, jídelníček), 

 právo mít své osobní předměty a věci u sebe, 

 právo na ochranu majetku (uzamykatelná skříň, klíče), 

 právo na vyjádření svého názoru a svých pocitů (schránka důvěry, rozhovor), 

 právo podat stížnost nebo podnět, 

 právo zprostředkování navazující služby (bufet, kadeřník), 

 právo na soukromí (zástěna na vícelůžkovém pokoji, jednolůžkový pokoj) 

 právo mít vlastní volbu, právo na vlastní způsob života (právo rozhodnout oblečení, 

aktivity, trávení dne, jídlo, atd.) [39], [40] 
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8.4 Organizační schéma 

Pro zjednodušení jsem se zaměřil jen na pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu 

s uživateli služeb. Jejich profesní zaměření a jednotlivé pracovní poměry můžete vidět na obr. 

8.2. 

 

Obr. 8.2: Organizační schéma s pracovními poměry 

 

8.5 Identifikace aktiv 

Aktivum je všechno, co má pro subjekt hodnotu (ocenění aktiva), ale může to být i sám 

subjekt. Identifikace spočívá ve vytvoření soupisu všech aktiv ležících uvnitř hranice analýzy 

rizik. Každý zaměstnanec má morální spoluodpovědnost za ochranu a bezproblémový chod. 

Za celkovou bezpečnost ochrany má zákonnou povinnost ředitel. 

Předmětem zájmu bezpečnosti je ochrana: 

 osob - vlastní kmenoví zaměstnanci, externí smluvně vázaní pracovnící, ale ji jiné 

osoby, které se nacházejí v objektech (uživatelé), 

 hmotného majetku - nemovitosti, cenné papíry, peníze, 

 nehmotného majetku - informace, předměty průmyslového a autorského vlastnictví, 

morálka pracovníku, kvalita pracovníků. 

Ochrana musí být komplexní a rovněž z hlediska prevence je nezbytné věnovat pozornost 

všem třem prvkům. Obecně platí, že ochrana je tak silná, jak silný je její nejslabší článek. [6], 

[8] 

Mezi aktiva CSSP patří výpočetní technika, jejichž cena 1 633 482 Kč byla stanovena ke 

dni 11.9.2012. Jednu z dalších složek aktiv tvoří TV a audio technika v hodnotě cca 

500 000Kč. Dále finanční hotovost cca 100 000 Kč uložena v trezorech. Jako další aktiva 

bych zmínil nábytek, pomocné přístroje pro manipulaci, léky, zdravotnický materiál, dopravní 
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prostředky. Důležitý je také nehmotný majetek, mezi který patří informace o klientech, 

informace o zaměstnancích, informace o externích pracovnících, software. 

8.6 Kriminální činnost v minulosti 

Všechny kriminální události řešil v minulosti technický odbor CSSP ve spolupráci 

s policii ČR nebo městskou policií. Jeho náplní v této oblastí je vést databázi, psát zprávy o 

kriminální události a v rámci pojistné smlouvy jednat s pojišťnou o jejim plnění. 

Za funkční období CSSP se stalo několik drobných kriminálních událostí, zde je jen malý 

výčet z nich: 

 odcizení televize a počítače, 

 odcizení jízdního kola v areálu, 

 krádež sběrného materiálu z areálu (železo, hliník), 

 odcizení venkovní kamery z areálu, 

 vykradení auta v areálu, 

Co se týká kriminality v současné době, tak je větši než bylo za období nemocnice. 

Každoročně dojde průměrně k 5-6 drobným kriminálním událostem. 

 

8.7 Aktuální zabezpečení 

V této kapitole je popsáno současné zabezpečení na základě zjištěných informací. 

Informace byly získány z technických dokumentací, poznatků od zaměstnanců a také 

vlastními prohlídkami areálu. 

8.7.1 Mechanické zábranné systémy 

Perimetrická ochrana 

Ohraničení areálu není jednotné. Je důležité si u popisování perimetrické ochrany 

připomenout, že areál je považován za veřejný park, který je celodenně přístupen veřejnosti. 

Z tohoto důvodu jsou také nastavena aktuální zabezpečení areálu v tom smyslu, že areál musí 

být průchozí.  

Převážná část ohraničení areálu, je tvořena zdí z cihel, která má výšku cca 2 m. Na ostatní 

části je využito oplocení. Všechny druhy ohraničení lze vidět na obr. 8.3. 
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Obr. 8.3: Typy oplocení areálu CSSP 

Do areálu jsou v této době možné dva vstupy. Hlavní vstup je určen jak pro pěší, tak pro 

dopravní prostředky. Na vstupu je instalována elektrická brána, která omezuje vjezd 

neoprávněným osobám. Pro lepší vysvětlení v rámci vjezdu osob dopravním automobilem je 

důležité následující rozdělení: 

 osoby oprávněné vstupu, které jsou vlastníky vstupní karty (např.: zaměstnanci, 

zásobování, záchranná služba, HZS, Policie ČR, atd.), 

 osoby oprávněné vstupu, které nejsou vlastníky vstupní karty (např.: rodinní 

příslušnicí uživatelů sociálních služeb, ohlášena návštěva zaměstnanců CSSP, atd.),  

 osoby neoprávněné (např.: osoby, které mají jiný motiv vstupu než v předchozích 

bodech, atd.). 

Osoby se vstupní kartou si sami otevřou elektrickou bránu přiložením karty do snímače. 

Jiný průběh nastává v případě, kdy osoba tuto vstupní kartu nemá. Osoba je nucena použít 

instalovaný telefon, přes který se spojí s daným oddělením CSSP. Záleží na zaměstnanci, zda 

elektrickou bránu dálkově otevře. Při odjezdu z areálu se může osoba s daným zaměstnancem 

domluvit na otevření brány a tím se vyhne použití telefonu. Elektrickou bránu se všemi 

komponenty (snímač karet, instalovaný telefon) lze vidět na obr. 8.4. 

 

Obr. 8.4: Komponenty elektrické brány 
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Tato brána byla nainstalována už v roce 2006, ale vlivem různých rekonstrukcí byla na 

určitou dobu odmontována a tím byl do areálu libovolný vjezd. Brána byla nainstalována 

z důvodu početných krádeží. Pachatele těchto krádeží za využití dopravních prostředků 

odváželi z areálu, většinou z budov, které nejsou obytné, sběrný materiál (železo, hliník, atd.). 

V předchozím obrázku můžete vidět také vstup pro pěší, který je celodenně otevřený. 

V době, kdy v areálu byla nemocnice, tak táto elektrická brána, která je nyní ovládána 

vstupní kartou nebo dálkově, byla nahrazena elektrickou bránou, kterou ovládal vrátný, sídlící 

ve vrátnici. Tento vrátný vykonával všechny režimové opatření týkající se vjezdu (výjezdu) 

do areálu (z areálu). 

Další vstup je z ulice Okružní. Tento vstup je pouze pro pěší (obr. 8.5). 

 

Obr. 8.5: Vchod pro pěší 

V areálu je osvětlení, které je nastaveno na určitou intenzitu tmy a podle toho se zapíná 

(vypíná). Pravidelně dochází v areálu k zastřihávání stromu a jiným úpravám areálu, které 

vedou k větší bezpečnosti uživatelů. V areálu jsou místa určená pro parkování jízdních kol, 

kde v důsledku odcizení, dochází k pojistnému plnění pojišťovnou. Jak už bylo zmíněno 

v předešlých kapitolách, tak v areálu CSS se nachází také jiné objekty. Mezi těmito objekty 

není žádné oddělující oplocení nebo jiný druh tvořící perimetr. 

 

Plášťová a prostorová ochrana 

Plášť budov je tvořen stavebními prvky a otvorovými výplněmi. Budovy jsou cihlové 

konstrukce s tloušťkou zdí o 400, 500, 650 mm. Jedná se o dvou- až tří-podlažní budovy, 

které jsou částečně podsklepeny. Vstupy do objektů jsou tvořeny dveřmi. Pro lepší orientaci 

jsem popis dveří psal společně pro plášťovou a prostorovou ochranu. Zámky s cylindrickými 

vložkami umožňují řešení pomocí systému generálního klíče. Jednotlivé dveře v budovách se 

dělí do několika druhů (obr.:8.6):  
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 dle zasklení (bez zasklení, zasklení izolačním dvojsklem, zasklení jednoduché 

s prahem),  

 dle zárubně (ocelová, dřevěná), 

 dle zámku (vložkový, dozický), 

 doplňky (madla, klika-klika, klika-koule, samozavírač, výrazná páska). 

 

Obr. 8.6: Klika- koule, madla  

V budovách se nachází také protipožární dveře typu (EW-C 30, El-C 30). Jedná se o 

požárně odolné nebo bezpečné dveře s dveřním samozavíračem a požární odolností 30 minut. 

Tyto dveře oddělují chráněné únikové cesty od lůžkových oddělení a dveře na půdu. 

Příklady dveří vstupních i průchozích v objektech jsou na obr. 8.7. 

 

Obr. 8.7: Dveře 

Mezi další otvorové výplně patří okna. Všechna okna mají dřevěný rám s izolačním 

dvojsklem, pákový uzávěr, který umožňuje obsluhu z úrovně podlahy. Křídla oken lze otevřít, 

sklopit a některá jsou neotevíratelná. Na oknech jsou instalovány vnitřní žaluzie a sítě proti 

hmyzu. Okna na ředitelství jsou vybaveny mřížemi (obr. 8.8). 

 

Obr. 8.8: Venkovní okna (bez / s mřížemi) 
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Mezi další doplňky, které už přímo nepatří pod MZS, bych vyjmenoval například větrací 

mřížku Aereko, umístěnou v rámu okna. Mřížka se otvírá v závislosti na vlhkosti vzduchu 

v místnosti a tím umožňuje přirozenou infiltraci i při uzavřených oknech (centrální koupelny, 

čistící místnosti, sklady, jídelny a výdejny jídel). Jinak většinu místností lze větrat přirozeně 

okny. V pokojích jsou osázeny stropní ventilátory pro zlepšení komfortu vnitřního prostředí 

v letním období (typ HTB-75N). Tento systém je ovládaný regulátorem, který je umístěn u 

dveří pokoje. Všechny pokoje jsou popsány cedulkou s číslem, pro lepší orientaci. Na 

chodbách jsou vodící madla, která jsou kotvena do zdiva ve výšce 900 mm od podlahy. 

Provedení lišt, vodicích madel, madel u zábradlí a rampy a madla ve výtahu je na základě 

vyhlášky 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále se zde nachází protismyková 

samolepící páska na schody, kdy první a poslední schod jsou výrazně odlišeny. V sociálních 

místnostech (WC, sprcha, umyvadla) jsou madla, podpěrky, protiskluzové úpravy, závěsy. 

Hrany zásuvek, dveří, lůžek, stolů, židlí jsou zakulaceny. Zakulacené rohy snižují riziko 

poranění. Na lůžkách je matrace z PUR studené pěny se sníženou hořlavostí. V jídelně jsou 

židle vybaveny držáky berlí a stoly s vykrojením pro pacienty na vozíku. 

 

Předmětová ochrana 

Věci umístěné v prostorách budov (např.: ve skříních, trezorech) jsou proti odcizení 

pojištěny. V objektu se nachází trezory: 

 na úschovu peněz (pokladní, účetní), 

 na úschovu léků – jedná se spíše o uzamykatelné skříňky. 

V kanceláři pokladní a účetní jsou 2 trezory od společnosti F.WERTHEIM & COMP 

Vídeň. Jedná se o starožitné trezory, u kterých je odhadována cena 17 000 Kč. V trezorech se 

nachází dokumenty, finanční obnos, atd. Na každé sesterně jsou umístěny uzamykatelné 

skříně. Klíče k uzamykatelným skříním, kde jsou umístěny léky, mají pouze zdravotní sestry a 

ty si je mezi sebou předávají. Na pokojích jsou zásuvky nočního stolku a skříně vybaveny 

uzamykatelnými zámky. Slouží k úschově osobních věcí a klíče mají pouze uživatele služeb. 

8.7.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

V této části kapitoly jsou popsány PZTS, které jsou v současné době v budovách 

umístěny. Přesné místo rozmístění těchto prvků je znázorněno v příloze č.7. Zabezpečení 

objektu proti vloupání zařízením PZTS bylo uvažováno v rozsahu odpovídajícím důležitosti 

objektu, který je klasifikován jako objekt se středními riziky vyžadujícím zařízení PZTS 2. 

Kategorie bezpečnosti. 
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Perimetrická ochrana 

V této části nejsou použity žádné PZTS. Je to zřejmě z důvodu, který už byl výše 

zmíněný a to, že areál CSSP je využíván jako veřejný park. 

 

Plášťová ochrana 

Vchodové dveře do budovy ředitelství jsou střeženy magnetickými dveřními kontakty 

(obr.: 8.9). Jedná se o dveře do 1. nadzemního podlaží (dále jen NP) a 1.  podzemní podlaží 

(dále jen PP). V současné době jsou stejně jako celý systém PZTS odpojeny, jelikož zavedení 

systému do praxe neslo sebou velké množství falešných poplachů. Jako další z důvodů 

odpojení lze říct také provozní náklady. 

 

Obr. 8.9: Magnetický dveřní kontakt 

Prostorová ochrana 

V 1.PP a 1.NP budovy ředitelství jsou instalovány detektory pohybu PIR (typ ORTEX). 

Tento detektor je zobrazen na obr.:8.10. Jak už bylo zmíněno u PZTS, tak i detektory pohybu 

nejsou momentálně aktivní. 

Systém PZTS se skládá z ústředny SATEL typu CA-64 PCB. U přístupových dveří do 

této části objektu je osázena ovládací LCD klávesnice (typ CA-64 KLCD-S). K vyhlášení 

poplachu jsou k ústředně připojeny dvě sirény a dále je možnost poplach přenášet na PCO. 

Z tohoto důvodu je ústředna PZTS připojena na telefonní linku prostřednictvím telefonního 

komunikátoru, který je umístěn na hlavní desku ústředny. Jednotlivé detektory jsou k hlavní 

desce ústředny (k expandérům zón) připojeny kabely, které jsou vedeny pod omítkou. 

V objektu je instalováno 20 detektorů. Zařízení PZTS je napájeno napětím 230V ze 

samostatně jištěného vývodu elektrického rozvaděče. Náhradní napájení je akubaterií 

12V/15Ah umístěné v ústředně PZTS. 
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Obr. 8.10: Detektor pohybu PIR (typ ORTEX) 

Předmětová ochrana 

V oblasti předmětové ochrany nejsou instalována žádné PZTS. 

8.7.3 Kamerové sledovací systémy 

Aby bylo možno sledovat pohyb osob po celém areálu CSSP a sledovat pohyb klientů 

v budovách, byl vybudován CCTV. Počátky tohoto kamerového systému se datují k roku 

2005.  

Celý CCTV se sbíhá do budovy D, kde jsou umístěny tři videoservery pro připojení 

kamer CCTV. Videoservery jsou vybaveny kartou HICAP 50 DVR BOARD. Ke každé kartě 

lze připojit až 16 kamer CCTV. Karta umožňuje současné monitorování, záznam a přehrávání 

záznamu (triplexní provoz). Do videoserverů je nainstalován operační systém Linux a síťový 

software dodávaný ke kartám HICAP. Videoservery jsou připojeny do počítačové sítě. Jejím 

prostřednictvím je videosignál přenášen k počítačům uživatelů, ve kterých je nainstalován 

příslušný prohlížecí software. Software umožňuje nastavení přístupových práv uživatelů. 

Nainstalovaný software umožňuje sledování obrazu sekvenčně z jednotlivých kamer nebo 

z více kamer najednou, a to v reálném čase nebo ze záznamu.  

Dále se kamerový sledovací systém skládá z barevných kamer MINTRON (typ D-

54KOP) Jedná se o kamery s automatickým přepínáním DEN/NOC a s IR přisvícením. Mezi 

další součást CCTV patří monitory, napájecí zdroje pro kamery a záložního zdroje napájení 

pro videoservery a samozřejmě kabely. 

 

Perimetrická ochrana 

Venkovní kamerový sledovací systém je v současné době mimo provoz. Důvodem 

odpojení byly nedostačující technické parametry kamer a také nevyřešena oprávněnost 

sledování výstupu kamer. Celková instalace v rámci perimetrické ochrany byla v počtu 10 

kamer. Z důvodů odcizení 2 kamer je k roku 2013 instalováno 8 kamer, které jsou umístěny 

na fasádách třech budov v areálu (obr.:8.11). Obě tyto odcizené kamery byly umístěny při 

vjezdu do areálu u elektrické brány. Rozmístění současných kamer lze vidět v příloze. č.2. 
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Obr. 8.11: Pohled na venkovní kameru 

 

Prostorová ochrana 

U vnitřního kamerového systému je možnost sledování obrazu ze záznamu. Sledování 

obrazu v reálném čase není možný. Důvod je stejný, jako tomu bylo u venkovních kamer 

s rozdílem, že obrazový výstup z kamer je s ohledem na světelnost v budovách dostačující. 

Kamery v budovách jsou umístěny na chodbách ve všech poschodích. (obr.:8.12). 

Rozmístění kamer v jednotlivých budovách je součásti přílohy č.7. 

 

Obr. 8.12: Pohled na vnitřní kameru 

Jednotlivé počty vnitřních kamer se liší podle budovy, ve které jsou instalovány (D – 4, E 

– 2, C – 4, A – 6, M – 4). 

 

Princip fungování CCTV: 

Signál kamer z jednotlivých budov je veden do podružného datového rozvaděče po 

koaxiálních kabelech. Tyto kabely jsou vedeny v PVC trubkách pod omítkou. U rozvaděče 

jsou umístěny napájecí zdroje pro tyto kamery. V datových rozvaděčích budov E, C, A, M 

jsou osazeny vysílače videosignálu pro přenos po krouceném páru (symetrickém vedení 

strukturované kabeláže). Z tohoto důvodu je do datového rozvaděče budovy D umístěný 

přijímač videosignálu po krouceném páru. Odtud již je signál veden do videoserverů po 

koaxiálních kabelech. Z tohoto zařízení je signál přenášen prostřednictvím počítačové sítě 

(ethernet) do PC. 



41 

8.7.4 Elektrická požární signalizace 

EPS je instalována pro možnost vyhlášení požárního poplachu a k přenosu informací 

k navazujícím zařízením. Jedna se o objekt s nepřetržitou obsluhou, která bezprostředně o 

požáru informuje HZS. 

Ústředna EPS adresovatelného systému BZ 500 LSN je umístěna v každém z těchto 5 

objektu CSSP. Ústředna je s dvoustupňovým vyhlášením poplachu (signalizuje úsekový a 

všeobecný poplach). Jedná se o ústřednu, ke které je možno připojit 127 LSN prvků do jedné 

hlásící linky. Každý LSN prvek má svou vlastní adresu, což umožňuje přesné identifikování 

prvku, který je v poplachu nebo v poruše. Pro možnost paralelního ovládání systému jsou v 

budovách umístěny externí ovládací a zobrazovací jednotka BE 500 CZ (tablo obsluhy). 

Náhradní napájení ústředny je z akubaterií umístěných v ústředně EPS, které musí zajistit 

časově omezený provoz minimálně 24 hodin v pohotovostním režimu, z toho 15 minut ve 

stavu signalizace požárů. 

Hlásiče požáru optokouřového typu O 400 LSN jsou osazeny na stropech ve vybraných 

místnostech a na chodbách (obr.8.13). Do jednotlivých pokojů klientů nejsou hlásiče požárů 

osazeny. Teplotní hlásiče typu T 400 LSN jsou osázeny v kuchyňkách. Na únikových cestách 

jsou osázeny tlačítkové hlásiče požáru typu SM 210 LSN ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou. 

Hlásiče požárů jsou připojeny do hlásicích linek kruhových. Vše je propojeno kabelem 

vedeným pod omítkou. 

 

Obr. 8.13: Optický hlásič kouře 

V budově jsou také přenosné hasící systémy (dále jen PHS), které jsou umístěny podle 

předepsaných norem ČSN. V každém požárním úseku (dále jen PÚ) lůžkového oddělení jsou 

instalovány 3ks PHS práškového 6 kg. Pro návštěvy uživatelů služeb jsou označeny únikové 

cesty (obr.8.14). Funkce EPS je kontrolována v pravidelných intervalech dle příslušné normy 

ČSN. 
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Obr. 8.14: Označení únikové cesty 

8.7.5 Elektrická kontrola vstupu 

Táto forma ochrany je u obou druhů poskytovaných služeb odlišná. Jedná se o alternativu 

ke klíčovému systému.  

U DPS je většina vchodových dveří osázena elektrickým vrátným ATEUS – VRATNIK 

Komfort. Ve smyslu ochrany je v tomto případě nedovolený vstup do budovy. Jde vlastně o 

komunikátor, který pracuje na principu zvonku s mikrofonem. Tento elektrický vrátný je 

propojen s elektrickým reverzním zámkem dveří BEFO 1211MB. Zámek je v poloze 

„otevřeno“ jen po dobu přerušení napěťového impulzu pomocí příslušného tlačítka 

ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tuto dobu jsou dveře uzavřeny. 

K otevření dveří, které jsou mechanicky blokovány, může dojít dálkově. Další možnost je 

manuální otevření dveří personálem. Funkce je obdobná jak u elektrické brány. Tento systém 

se využívá převážně mimo dobu návštěv. 

V budovách DZR jsou vstupní dveře chráněny proti vstupu do budovy ale i odchodu 

z budovy. Jsou osázeny elektrickými reverzními zámky. Celý systém je řízen řídicími 

jednotkami HUB-PRO. K jednotkám HUB-PRO jsou připojeny jednotlivé dveřní 

komunikátory. Jedná se o dveřní komunikátory dvou typů. První typ je stejný jako u DPS. 

Naopak druhý typ je vylepšený o tlačítko pro imobilní uživatele. Napájení celého systému je 

ze zálohovaného zdroje, který je umístěn u řídicích jednotek EKV. Tím je zabezpečeno, že 

nedojde k otevření dveří výpadkem napájení 230V. Je velmi důležité poznamenat, že k 

odblokování dveří dojde i impulsem z ústředny EPS při požárním poplachu. 

8.7.6 Další zařízení 

Dorozumívací zařízení MDC V02 je slaboproudé zařízení určené k dorozumívání osob ve 

zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, podstatou kterého je zapojení 

diskrétního hovoru s opticko-akustickou signalizací. 
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Elektricky polohovací lůžka jsou vybavena signalizačním zařízením, které zajišťuje 

možnost potřebného kontaktu s personálem. 

Dále slouží tato zařízení k přenosu nouzového volání prostřednictvím táhel a tlačítek 

nouzového volání z WC a sprchových koutů lůžkových pokojů a nouzového volání ze 

samostatných WC a sprch. 

8.7.7 Režimová opatření 

Táto část je důležitá jak z pohledu fyzické ochrany, tak z pohledu bezpečnosti a péče o 

uživatele služeb. Jak už bylo zmíněno v CSSP se skládá z DPS a DZR. Jednotlivé služby mají 

stejně, ale i odlišné režimové opatření. V těchto budovách je nepřetržitý provoz. 

 V DZR se uživatele nemůžou po areálu pohybovat samostatně. Většina uživatelů, kteří 

jsou v péči DZR jsou nesvéprávní. Z důvodu prevence jsou vstupní dveře uzamčeny. Pohyb 

v areálu je uživateli umožněn pod dozorem sociální pracovnice, která uživateli otevře dveře. 

Následně se stává uživateli společníkem nebo jenom monitoruje, kde se pohybuje. V DPS 

jsou uživatelé svéprávní a můžou se pohybovat libovolně jak po areálu, tak po širším okolí. 

Uživatelé, kteří nejsou závislý na péči, si denní režim stanovují sami. Ti, kteří jsou 

závislý na péči (obléct, umýt), se musí podřídit určitému harmonogramu. Například je dán 

časový interval pro podávání jídla s možností toto jídlo konzumovat jak v jídelně, tak na 

pokoji. Vzhledem k převážnému množství pacientů ve stupni závislosti 3. a 4. je podáváno 

jídlo na pokoji. Je důležité poznamenat, že režimové opatření se také liší podle počtu 

uživatelů umístěných v dané budově a také dle schopností a soběstačnosti uživatelů. Otevírání 

a zavírání oken je v kompetenci uživatele, pod podmínkou jestli je k tomuto úkonu schopný. 

Kontrola pokojů probíhá s ohledem na právo na soukromí. Jde spíše o kontrolu represivní 

(hluk z pokoje) nebo v případě potřeby. 

Pro zabezpečení osob na výletech jsou vypracovaný směrnice, které obsahují metodiky 

(podle stavu uživatelů (upoutání na vozík), podle počtu uživatelů). Směny v CSSP jsou 

rozděleny zvlášť na zdravotní a sociální úsek. Opět se řídí vypracovanými směrnicemi, tak 

aby žádné oddělení nebylo bez dozoru. 

Není žádná přímá kontrola pracovníku v rámci odcizení věci, vše je založena na vzájemné 

důvěře. Problematičtí pracovníci se vytipují ve zkušební době. Sice dochází k namátkovým 

kontrolám, ale to není bráno ve smyslu např.: prohlížení kabelek. 

Každý zaměstnanec má klíče od všech dveří na vlastní budově. Na sesternách oddělení 

jsou klíče od jiných budov, aby se tam v případě mimořádné události dostali. Od kanceláří 
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vedoucích pracovníku mají klíče jen konkrétní lidí, to se týká také školících místností, 

ergoterapeutických místností. 

Na budovách DZR musí návštěva uživatelů sociálních služeb rodinnými příslušníky nebo 

jinými blízkými lidmi zazvonit a personál je pustí dovnitř, stejně tak při odchodu z budovy. U 

DPS je návštěva uskutečněna v průběhu celého dne. Mimo dobu nočního klidu, aby se 

nerušili další spolubydlící. Návštěva se nemusí ohlašovat, vstoupí do budovy a pokračuje 

přímo za daným uživatelem. Přes den jsou otevřeny na budovách DPS alespoň 1 dveře. Doba 

odemykání dveří je následující: Zima: 5.00 – 19:00, Léto: 5:00 – 21:00. Co se týká budovy 

ředitelství, tak se všechny dveře uzamykají odchodem posledního pracovníka. Většinou 

k tomu dochází v 16:00. Odemykaní probíhá příchodem prvního pracovníka v ranních 

hodinách. 

Pro zaměstnance byli v minulosti knihy příchodů a odchodů. Od roku 2013 je instalován 

docházkový systém (tzv. píchací hodiny). Zaměstnanci si pomocí obědové karty odpíchnou 

odchod nebo příchod. Zaměstnanci jsou odborně školeni, např.: první pomoc: školení probíhá 

každé 2 roky. Jedná se o 24 hodinové vzdělání (8 hodin MV, 8 hodin CSSP, 8 hodin stáž 

v jiné organizaci). 

Náplň práce pracovníků je dána podle kategorií: 

 zdravotní usek – vyhláška 55/2011, 

 sociální usek – metodika prací, který je vypracovaný na míru dle kategorie oddělení. 

Vypracované harmonogramy dle schopnosti, soběstačnosti seniora. Tuto metodiku 

přebírají zaměstnanci v den nástupu do práce. 

8.7.8 Fyzická ostraha 

V CSSP není využíváva ochrana budov ani jednou z možných druhů fyzické ostrahy. Jak 

už bylo zmíněno, tak v CSSP je nepřetržitý provoz. Z toho vyplývá, že prostory budov jsou 

monitorovány personálem (sociální pracovníci, zdravotní sestry, atd.). 
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9 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

Analýza rizik zpravidla zahrnuje proces identifikace aktiv, stanovení hodnoty aktiv, 

identifikace hrozeb a slabin, stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti. Jedná se o první 

krok ke snižování rizik. Jednotlivé vztahy v analýze rizik lze vidět na obr.: 9.1. Riziko se dá 

definovat jako pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty. O riziku nemluvíme pouze 

v ekonomické oblasti. Existují i jiné druhy rizik, např.: politická, bezpečnostní, právní, atd. Je 

nutné si již na počátku stanovit úroveň, na jakou chceme analyzovaná rizika eliminovat. [8] 

Výběr metody závisí na splnění předpokladů dané metody, zhodnocení vypovídající 

hodnoty dat a údajů z hlediska rizik, využitelnost dat u vybrané metody. Já jako posuzovatel 

rizika jsem vycházel ze svých teoretických a praktických zkušeností, statistických údajů a 

úsudků. [9] 

Příležitost

Schopnosti

Motivace

Prostředky
Úmysl

vyžaduje zdroje

odrazuje

Přístup

Citlivost
Kritičnost
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Zranitelnost

detekce

cíl
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Protiopatření Aktiva
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Lidé
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aktivuje
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chrání

cíl

motivuje

Efektivita

 

Obr. 9.1: Vztahy v analýze rizik [8] 

Pro stanovení bezpečnostních rizik při současném stavu zabezpečení jsem si vybral 

metody (Ishikawův diagram, FMEA, metodu souvztažnosti). Jednotlivé metody jsou více 

rozebrány v jednotlivých podkapitolách. Jako první jsem za pomocí Ishikawova diagramu 

identifikoval možná rizika ohrožení CSSP. Dále jsem zhodnotil rizika pomocí metody FMEA 

a metody souvztažnosti. V rámci těchto metod jsem rozdělil rizika na strukturální a procesní. 

Mezi procesní rizika patří rizika způsobená člověkem. Naopak strukturální rizika jsou rizika 

způsobena technickou chybou (identifikace rizik na perimetru, plášti, prostoru, předmětu. 

Procesní rizika jsou mnohem nebezpečnější než rizika strukturální. 
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9.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

Tento diagram je také znám pod jménem diagram rybí kosti. Grafické znázornění tohoto 

diagramu je velice blízké tvaru rybí páteře. Jeho autorem je Kaora Ishikawa. Hlavním cílem je 

identifikovat možný problém (následek), a nejpravděpodobnější faktory, které ho způsobují 

(příčiny). Ke každé jednotlivé příčině se hledají dílčí příčiny. Základem je, že každý následek 

má svou příčinu nebo kombinací příčin. Při tvorbě Ishikawa diagramu se využívá zásady 

brainstormingu. Tato technika kromě identifikování možných příčin problému také pomáhá 

strukturovat proces. Vzhledem k velikosti tohoto diagramu jsem zvolil jeho umístění v příloze 

č.3. [9] 

9.2 Analýza selhání a jejich dopadů (FMEA) 

Analýza selhání a jejich dopadů je postup založený na rozboru způsobů selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvků 

projektového návrhu systému a jeho provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde 

se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Využívá se především pro vážná rizika.  

Výstupem této metody je počítáno tzv. Rizikové prioritní číslo (RPN). Toto číslo vychází 

z výpočtu: RPN = P*N*H, kde 

R - míra rizika, 

P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N - závažnost následků, 

H - odhalení rizika. [9] 

Jednotlivé hodnoty parametrů jsou dány tabulkou (tab.:9.1) 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalení rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

Tab. 9.1: Parametry metody FMEA [9] 
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Celý postup řešení metody FMEA společně s paretovou analýzou je uveden v příloze č.4. 

 

Shrnutí výsledků: jako nepřijatelné byly označeny události, které jsou do stanoveného 

limitu 80%. Na základě těchto události budou následně vypracovány varianty opatření proti 

těmto událostem. Ostatní nebezpečí jsou vyhodnocena jako přijatelná a jejich stávající 

opatření dostačující.  

Co se týká zhodnocení, tak mezi nepřijatelná rizika patří: 

Strukturovaná rizika (volný pohyb osob v budovách v době návštěv, nedostatečná 

plášťová ochrana), 

 procesní rizika (porušení vnitřních předpisů, neoprávněná kopie klíčů, požár, 

neuzamčení/nezajištění dveří, špatný výběr zaměstnanců, neuzamčení/nezajištění 

oken). 

Mezi rizika, o kterých by se mělo alespoň mluvit, patří: 

 strukturovaná rizika (volný pohyb osob v areálu mimo dobu návštěv), 

 procesní rizika (neuzamčení/nezajištění skříní, nepozornost, zanedbání povinnosti). 

 

9.3 Analýza souvztažnosti 

Pro vyhledávání a hodnocení rizik systému lze aplikovat i tuto metodu. Je vhodná jak pro 

posouzení celých objektů, tak i při hodnocení činností určité služby. Řešení analýzy je 

následující (sběr dat a jejich zpracování, hodnocení jednotlivých částí statistických dat, 

ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání možných vazeb mezi sebou, výpočet koeficientů, 

grafické vyhodnocení). 

Tato metoda navazuje na předchozí metody a slouží k jejich verifikaci. Jsou použity 

stejné potenciální události jako v analýze FMEA. V rámci této metody jsem nerozděloval 

rizika na procesní a strukturální. Pro názornější aplikaci jsem vybral pouze rizika, která byla u 

obou části nepřijatelná. [9] 

Vypracování této metody je v příloze č.5 

 

Shrnutí výsledků: 

Z analýzy mi vyplynulo, že největší riziko tvoří porušení vnitřních předpisů, nepozornost, 

zanedbání povinnosti. Do skupiny sekundárních rizik se řadí např.: volný pohyb osob v 

budovách v době návštěv, nedostatečná plášťová ochrana, požár, neuzamčení/nezajištění 
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dveří, oken, skříní. Podle analýzy je třeba se také zamyslet nad neoprávněnou kopií klíčů. 

Z výsledku se jeví volný pohyb osob v areálu mimo dobu návštěv jako relativně bezpečný. 

 

9.4 Celkové zhodnocení provedených metod 

Pomocí výše zmíněných a aplikovaných metod jsem vyhodnotil události, které mohou 

ohrozit aktiva firmy. Tvoří vlastně takový obraz protiprávní činnosti v minulosti, ale také 

toho, že události mohou nastat v budoucnosti. Výstupem analýz byla zjištěna slabá místa 

zabezpečení a to jak z pohledu zdraví, života osob, tak z pohledu majetku. Budeme-li se bavit 

postupně o daných analýzách, potom rizika CSSP byla identifikována v rámci Ishikawova 

diagramu. Následně za pomocí metody FMEA byla stanovena nepřijatelná rizika, která byla 

verifikována metodou souvztažnosti. Metoda FMEA byla řešena pro zvlášť pro oblast 

strukturálních a procesních rizik. 
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10 Návrh modernizace a dalších prvků zabezpečení 

Při návrhu zabezpečení je velmi důležité zvážit úroveň zabezpečení a s tím plynoucí 

vynaložené prostředky na jejich pořízení, realizaci a provoz. Samozřejmě, že to vše 

v kontrastu s chráněným zájmem (aktivy). Výsledné zabezpečení by mělo být co nejvíce 

účinné a efektivní. V této souvislosti je možné použít metodu ALARA. Základem této metody 

je tvrzení, že riziko je nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika 

stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. Na základě jednotlivých 

analýz a statistických údajů z minulých let by se mělo vybrat zabezpečení tak, aby finanční 

nároky na toto zabezpečení nepřesáhly 10 % hodnoty chráněných zájmů (aktiv).  

Z důvodu, že hlavním cílem krádeží a obdobného jednání je výpočetní technika, TV a 

audio technika a finanční obnos, tak při získávání hodnoty chráněných aktiv jsem se zaměřil 

převážně na tyto 3 druhy. Ke dni 11.9.2012 byla cena výpočetní techniky stanovena na 1 

633 482Kč a cena TV a audio techniky na 500 000Kč. Finanční hotovost se mi ale nepodařilo 

zjistit, tak pro další pokračování jsem stanovil jeho výši na 100 000Kč. Celková suma 

chráněných aktiv po součtu těchto dvou položek činí 2 233 482Kč. Z toho vyplývá, že cena za 

pořízení, realizaci a provoz navrženého zabezpečení by neměla přesáhnout částku 223 348Kč. 

V rámci této kapitoly jsou vypracovány 3 varianty zabezpečení. Jednotlivé prvky 

zabezpečení musí být v souladu s tím, že jde o objekty se středními riziky, z toho vyplývá, že 

vyžaduje zařízení PZTS 2. Kategorie bezpečnosti. Celkově je důležité ještě říct, že 

rekonstrukce jednotlivých budov probíhala v minulém desetiletí, takže většina dveří a oken 

jsou ve velmi dobrém stavu. Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak už 

v minulosti byl instalován kamerový systém a PZTS. Z toho vyplývá, že z větší části mnou 

navržená zabezpečení budou sloužit jako modernizace pro už stávající zabezpečení. 

10.1 Varianta zabezpečení A 

Základní páteří této varianty jsou požadavky zaměstnanců a také budoucí záměr CSSP. 

Po řadě návštěv a rozhovoru se zaměstnanci jsem dospěl k názoru, že se stávajícím 

zabezpečením je z větší části spokojenost, ale přesto padly i nápady na možné zlepšení. 

Jako nejkritičtější prostory jsou stanoveny kanceláře ředitelství. Za účelem znesnadnění 

průniku bych do vchodových dveří instaloval bezpečnostní vložku Evva DUAL od 

společnosti NEXT spol. s r.o. Poskytuje ochranu proti vyhmatání planžetou, odvrtání, 

vytržení a také proti výrobě duplikátu klíče. Cena této bezpečnostní vložky se pohybuje 
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v závislosti na počtu klíčů. Tento prvek bych navrhoval jak pro vchodové dveře do 1.NP, tak 

také do 1:PP. Další vlastnosti jsou v tab. 10.1. 

Bezpečnostní vložka Evva DUAL 

  

technické parametry 

Bezpečnostní třída NBÚ: 4, PT 

Odolnost SG Ano 

Počet kombinací 1.300.000.000 

Cena s DPH (dlé klíčů) 3 444 (20 klíčů) 

Tab. 10.1: Bezpečnostní vložka Evva DUAL [38] 

 

Další možnosti pro vchodové dveře do 1.NP bych doporučil bezpečnostní kování od 

stejné společnosti. Jedná se o bezpečnostní kování R802 (tab.10.2). Tyto bezpečnostní prvky 

by měli čas zdolání posunout do doby, kdy u zaměstnanců dojde k podezření na vloupání. 

Bezpečnostní kování R802 

  

technické parametry 

Bezpečnostní třída NBÚ: 3, PT 

Cena s DPH 1 170 Kč 

Tab. 10.2: Bezpečnostní kování R805 [38] 

 

Kritériem volby dalšího prvku, který se už nejeví přímo jako bezpečnostní, je zpříjemnění 

vstupu do jednotlivých budov a to zabudováním automatických vchodových dveří. Jedná se o 

obdobný způsob funkce, jako se s ním setkáváme každodenně a to např.: vstupem do 

obchodních středisek. Jelikož jde převážně o uživatele, kteří k pohybu využívají vozík, pak by 

tento typ dveří ulehčil jejich přístup do objektu. Manipulace uživatelů na vozíku 

s vchodovými dveřmi, ale i dveřmi v objektu je velmi složitá. Nejdříve bych se zaměřil na 

budovu D (DPS), jelikož jde o velmi drahou investici. Tyto dveře lze použít od společnosti 

JaP – Jacina trade s.r.o. nebo JVP system s.r.o (tab.10.3). 
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Automatické vchodové dveře 

  

technické parametry 

Cena s DPH okolo 30000Kč 

Tab. 10.3: Automatické vchodové dveře [44] 

 

Nejdůležitější část tvoří návrh nového kamerového systému, který bude střežit venkovní 

prostory. Aby se ulehčilo velkému zásahu do budov a s tím spojené větší montážní práce, tak 

stávající rozmístění venkovního kamerového systému bude doplněno o další 2 kamery, tím se 

naplní plánovaná kapacita. Obě tyto kamery by byly umístěny u elektrické brány, kde už byly 

už v minulosti odcizeny. Tomuto odcizení by se předešlo instalací kamer tak, aby docházelo 

ke vzájemné kontrole. Funkce kamer bude spočívat v monitorování prostoru u elektrické 

brány. Navrhoval bych použít kamery typu VN60-S od společnosti Comintech (tab.10.4).  

Další součásti kamerového systému je bezvýhradně kvalitní softwarové vybavení. 

VN60-S+20IR venkovní HiRes Den/Noc kamera Vision 

  

technické parametry 

Snímací čip 

1/3" CCD Sony Super HAD 

II 

Rozlišení 

Den: 600 TV řádků / Noc: 

650 TV řádků 

Citlivost 0,2 lux / 0,0001 lux při DSS 

AES - elektronická závěrka ANO 

Rozsah elektronické závěrky 1/50 - 1/100,000 s 

IR přisvětlení 20 IR LED 

Dosvit IR 20m 

Napájení 12V DC 

Cena s DPH 5 868 Kč 

Tab. 10.4: Venkovní kamera VN60-S+20IR [45] 

 

Stávající videoservery bych nahradil videorekordérem AVC – 798ZD (tab.10.5). Dále 

bych v rámci této varianty doporučil obnovení vnitřního kamerového systému s původními 

kamerami. Velmi důležité je určit, kdo bude mít právo kontrolovat monitory s výstupem 
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kamerového systému. Navrhoval bych určit zodpovědnou osobu z ředitelství CSSP, která by 

kontrolovala obraz kamer v jeho pracovní době a mimo tuto dobu bych svěřil toto právo 

sesternám daných budov. 

AVC-798ZD pentaplexní digitální H.264 videorekordér Avtech pro 16 kamer 

  

technické parametry 

Operační systém LINUX RTOS 

Počet video vstupů 16 kamer  

Ethernet, LAN 10/100MB/s, vzdálený dohled a nastavení pomocí LAN 

Dálkový ovladač ANO 

VGA výstup ANO (podporuje pouze rozlišení 1024 x 768 / 60Hz)  

Napájení DC 19V 

Cena s DPH 15 276 Kč 

Tab. 10.5: Videorekordér AVC-798ZD [45] 

 

Jednotlivé druhy zabezpečení jsou zobrazeny v příloze č.6 a v příloze č.8. 

10.2 Varianta zabezpečení B 

Tato varianta bude vycházet z předchozí varianty. Stěžejním bodem je umístění mříží do 

oken vytipovaných místností. Místnosti jsou vybrány dle jejich důležitosti a dostupnosti. 

K tomuto řešení bych použil okenní mříže typu A od společnosti NEXT (tab.10.6). Mříže 

budou umístěny do oken sesteren, důležitých skladů a denních místnosti. V těchto 

místnostech se nachází nákladné vybavení. Mříže budou umístěny pouze v 1.NP. Vzhledem 

k tomu, že okna do 1.PP jsou malých rozměrů, tak mříže na okna do těchto prostor bych 

nezaváděl. 

Bezpečnostní mříže typu A 

  

technické parametry 

Cena s DPH 1800Kč 

Tab. 10.6: Bezpečnostní mříže [38] 
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V budově ředitelství bych obnovil funkci PZTS. Pohybové PIR čidla a magnetické dveřní 

kontakty by byly dostačující pro ochranu této části budovy. Systém by byl aktivován od 16:00 

do ranních hodin, kdy přichází zaměstnanci této části budovy. 

Dále bych využil kamerového systému, jak byl popsán v předchozí variantě. Redukoval 

bych množství venkovních kamer na 6 a práva kontrolovat výstupy kamer na obrazovce bych 

zavedl na sesterny budov a do kanceláře pověřené osoby v budově ředitelství. Vnitřní 

kamerový systém by se obnovil s původními typy kamer. Také bych použil nový 

videorekordér AVC – 798ZD a samozřejmě dostačující softwarové vybavení. 

Doporučoval bych kontrolu kvality montáže dveří a jejich součástí. Jednalo by se 

převážně o vchodové dveře do 1.PP zvenku. V rámci toho bych nedostačující zámky nahradil 

cylindrickou vložkou FAB 200RS (tab.10.7). 

Cylindická vložka FAB 200RS 

  

technické parametry 

RS Přední doraz 

Cena s DPH 440 Kč 

Tab. 10.7: Cylindrická vložka FAB 200RS [43] 

 

a standardním dveřním kováním TONIC LINE od společnosti Assa abloy (tab.10.8). 

Kování TONIC LINE 

  

technické parametry 

Cena s DPH 760 Kč 

Tab. 10.8: Kování TONIC LINE [43] 

 

Rozmístění prvků zabezpečení je součásti příloh č.6 a v příloh č.8. 

10.3 Varianta zabezpečení C 

Důležitou součástí této varianty bude řešení vstupu do jednotlivých prostor budov. Mezi 

další prvky zabezpečení budou patřit okenní bezpečnostní mříže, jejíchž rozmístění je stejné 

s předchozí variantou. Jako tomu bylo u ostatních variant, tak také dojde i k obnovení funkce 

kamerového systému. Instaloval bych opět venkovní kamery typu VN60-S od společnosti 
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Comintech. A to do počtu 10 kamer s rozmístěním stejným jako tomu bylo ve variantě A. 

Hlavní změna kamerového systému přijde v tom, že vnitřní kamery budou nahrazeny 

kamerami typu VC56-S od společnosti Comintech (tab. 10.9). Rozmístění vnitřních kamer 

zůstane stejné, jako tomu je doposud. 

VC56-S barevná Den/Noc HiRes kamera Vision 

  

technické parametry 

Snímací čip: 1/3“ Sony Super HAD CCD II 

Rozlišení: Den 600 TV řádků / Noc 650 TV řádků 

Citlivost: 0,1 lux / 0.00001 lux při DSS 

AES - elektronická závěrka: automatická 

Rozsah elektronické závěrky: 1/50 - 1/100,000 s 

Napájení: 12V DC 

Cena s DPH: 3 762 Kč 

Tab. 10.9: Vnitřní kamera VC56-S [45] 

Aby kamerový systém splňoval funkci bez omezení, je třeba stávající videoserver 

nahradit novým videorekordérem AVC – 798ZD a následnou instalací dostatečného 

softwarového vybavení. Oprávnění sledovat výstupy kamer by měly sesterny a také osoba 

z ředitelství CSSP, která by byla provozem kamerového systému zodpovědná. 

Stávající 2 trezory, které jsou umístěny v kancelářích v budově ředitelství, bych nahradil 

novými. Použil bych například trezory typu PT 1 od společnosti Bedimex (tab. 10.10). 

Nábytkový trezor - PT 1 

 

technické parametry 

Vlastnosti Zamykací závory ovládány klíčem. 

Pláště skříně 2 - dvouplášťový 

Odolnost proti vloupání minimálně 15 RU 

Zámek tř. A 

Cena s DPH: 3388,00 Kč 

Tab. 10.10: Nábytkový trezor [42] 

Opět by mělo dojít ke kontrole kvality montáže dveří a jejich systému. Při zjištění 

nedostatků by mohly být použity cylindrické vložky FAB 200RS a standardní dveřní kování 

TONIC LINE od společnosti Assa abloy. 

Základní část této varianty by ale tvořily autonomní čtečky PROMI-100C RS-485 

umístěny na vstupech do místností šaten. Jako jedna z přístupových metod může být použita 
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obědová karta, která už teď slouží v rámci docházkového systému. Při příchodu stačí na 

krátký okamžik přiložit bezkontaktní tag nebo kartu. Terminál přicházejícího zaregistruje, a 

pokud má oprávnění ke vstupu, aktivuje elektromagnetický otevírač dveří. Jeden tag nebo 

kartu je možno zaregistrovat u neomezeného množství terminálů. Uživatel tedy může 

přistupovat do prostor, do kterých má povolen přístup, a nepotřebuje mít u sebe svazek klíčů. 

Pro vedení statistiky je možno terminál připojit k PC a jednotlivé průchody terminálem 

ukládat do souboru s časem. Terminál je možno propojit do sítě s jinými terminály a ukládat 

tak data na jednom PC. V síti může být propojeno pomocí sběrnice RS 485 maximálně 32 

terminálů.  

Autonomní čtečka PROMI-100C RS-485 

  

technické parametry 

Čtecí vzdálenost  max. 20 cm 

Přístupové metody karta nebo PIN, karta a PIN, přístup pouze na kartu 

Napájení stejnosměrné 9-12 V 

Cena s DPH 3 600 Kč 

Tab. 10.11: Autonomní čtečka PROMI 100C RS 485 [53] 

Jednotlivé zabezpečovací prvky a jejich umístění je uvedeno v příloze č.6 a v příloze č.8. 

10.4 Režimové opatření 

Nastávající opatření budou společná pro všechny 3 varianty. Velmi důležitou částí této 

kapitoly je zajištění dveří a oken. V době mimo pracovní dobu na budově ředitelství bych 

navrhoval dodržování zásady zamykání dveří, tak aby se tam nemohl pohybovat jiný 

zaměstnanec v přímé péči nebo jakákoliv FO v době návštěv uživatelů služeb. V rámci 

zkvalitnění kontroly osob pohybujících se v budovách bych doporučil na DPS zpřístupnit 

pouze hlavní vchodové dveře. Ostatní dveře by byly zamknuté, to by neplatilo v době, kdy 

jsou dveře používány zaměstnanci.  

U zaměstnanců může dojít k porušování vnitřních předpisů, nepozornosti, zanedbání 

povinností. Tomu lze předejít jedině vzájemnou kontrolou anebo při příjímání do pracovního 

poměru. Zde bych další opatření nenavrhoval. S výčtem předchozích prvků také souvisí 

zajištění oken a skříní na léky. 
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Dále bych doporučil zavést v DPS ohlašovací povinnost návštěv uživatelů. Tím se 

předejde neoprávněného pohybu osob v budovách. S ohledem na možnost vzniku požáru a 

omezenou schopnost pohybu uživatelů služeb by bylo dobré ve spolupráci HZS provést 

evakuační cvičení. V této oblasti je důležité se zaměřit na případy, kdy je výtah mimo provoz 

a evakuace by probíhala po schodištích, které jsou v budovách. 

10.5 Ekonomické zhodnocení jednotlivých variant 

V tab. 10.13 jsou uvedeny ceny jednotlivých prvků zabezpečení a s tím spojeny výsledný 

ceny jednotlivých variant. 

Prvek zabezpečení Kč/ kus Počet kusů Celková cena 

Varianta zebezpečení A 

Bezpečnostní vložka Evva DUAL 3 444  2  6 880 

Bezpečnostní kování R802 1 170  2  2 340 

Automatické vchodové dveře 30 000 (odhad)  2  60 000 

Venkovní kamery VN60-S+20IR 5 868  10  58 680 

Videorekordér AVC-798ZD  15 276  3  45 828 

Doprava + montáž + instalační materiál  15 000 

Celková cena varianty zabezpečení A  192 728 

Varianta zabezpečení B 

Bezpečnostní mříže typu A 1 800  22  39 600 

Cylindrická vložka FAB 200RS 440  8  3 520 

Kování TONIC LINE 760  8  6 080 

Venkovní kamery VN60-S+20IR 5 868  6  35 208 

Videorekordér AVC-798ZD  15 276  2  45 828 

Doprava + montáž + instalační materiál  15 000 

Celková cena varianty zabezpečení B  145 236 

Varianta zabezpečení C 

Bezpečnostní mříže typu A 1 800  22  39 600 

Cylindrická vložka FAB 200RS 440  8  3 520 

Kování TONIC LINE 760  8  6 080 

Vnitřní kamera VC56-S 3 762  20  75 240 

Venkovní kamery VN60-S+20IR 5 868  10  58 680 

Videorekordér AVC-798ZD  15 276  3  45 828 

Nábytkový trezor - PT 1 3 388  2  6 776 

Autonomní čtečka PROMI-100C RS-485 3600  7  25 200 

Doprava + montáž + instalační materiál  20 000 

Celková cena varianty zabezpečení C 255 724 

Tab. 10.12: Ekonomické zhodnocení 
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11 Vícekriteriální hodnocení variant 

Z předchozí kapitoly vyplývají 3 varianty řešení. Z tohoto důvodu je potřeba určit jednu 

určitou variantu, která bude nejvíce přijatelná. Cílem tedy je učinit rozhodnutí, která varianta 

je podle daných kritérií hodnocena nejlépe. V rámci hodnocení definovaných variant jsem 

zvolil následující kritéria: 

K1  Finanční náklady na realizaci 

K2  Finanční náklady na provoz 

K3  Náročnost ovládání 

K4  Záruka, servis, údržba 

K5  Spolehlivost, flexibilita systému 

K6  Doba realizace 

K7  Estetika, komfort 

 

Důležitost jednotlivých kritérií je dána svojí váhou. Pro volbu vah platí důležité pravidlo, 

které nám říká, že součtem vah všech kritérií je jednička. Dle stanovení vah kritérií můžeme 

v praxi použít tyto metody: 

 bez informace o preferenci kritérií (každému kritériu je přiřazena stejná váha), 

 z ordinální informace o preferencích kritérií (schopnost určit pořadí důležitosti 

kritérií). Mezi ně patří, např.: 

o metoda pořadí, 

o metoda párového srovnání, 

 z kardinální informace o preferenci kritérií (schopnost určit nejen pořadí 

důležitosti, ale i poměr důležitosti mezi jednotlivými kritérií). Patří sem, např.: 

o bodovací metoda, 

o metoda kvantitativního párového srovnávání (Saatyho metoda). [2], [41] 

 

Pro moji práci jsem zvolil metodu pořadí. 

11.1 Metoda pořadí 

Kritéria jsou seřazena podle pořadí od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Dále dochází 

k ohodnocení kritérií. Každé kritérium je ohodnoceno body (n, n-1,…1), kde n je počet 

kritérií. Nejdůležitější kritérium dostane n bodů, nejméně důležité 1 bod. V případě stejně 



58 

důležitých kritérií se oboduje příslušným průměrem. Váhu příslušného kritéria pak dostanu ze 

vztahu: [2], [41] 

   

Kde  je součtem bodů, rozdělených mezi jednotlivá kritéria. 

Výsledné údaje výpočtu jednotlivých vah kritérií je v tab.11.1. 

i Pořadí Body Váhy 

k1 3.- 4. 4,5 0,16 

k2 3.- 4. 4,5 0,16 

k3 2. 6 0,21 

k4 6. 2 0,07 

k5 1. 7 0,25 

k6 7. 1 0,04 

k7 5. 3 0,11 

Σ 28 1,00 

Tab. 11.1:Určení váhy kritérií 

 

V následující tabulce (tab.11.2) jsou ohodnoceny jednotlivé varianty podle definovaných 

kritérií. Jako hodnocení slouží stupnice 1 – 10 (1 – varianta vyhovuje nejméně danému 

kritériu, 10 varianta vyhovuje nejvíce danému kritériu).  

 

 
Bodové určení variant 

Koefient Varianta č.1 Varianta č.2 Varianta č.3 

k1 7 10 4 

k2 6 5 4 

k3 8 5 6 

k4 9 9 9 

k5 5 8 10 

k6 4 6 4 

k7 8 5 7 

Σ 47 48 44 

Pořadí 2. 1. 3. 

Tab. 11.2: Bodové určení variant dle kritérií 
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Dále (tab.11.3) jsou ohodnoceny varianty podle důležitosti (vah) jednotlivých kritérií. 

  
Bodové určení variant 

Koefient Váha kritérií Varianta č.1 Varianta č.2 Varianta č.3 

k1 0,16 1,12 1,6 0,64 

k2 0,16 0,96 0,8 0,64 

k3 0,21 1,68 1,05 1,26 

k4 0,07 0,63 0,63 0,63 

k5 0,25 1,25 2 2,5 

k6 0,04 0,16 0,24 0,16 

k7 0,11 0,88 0,55 0,77 

Σ 6,68 6,87 6,6 

Pořadí 2. 1. 3. 

Tab. 11.3: Bodové určení variant dle vah kritérií 

Jako vítězná varianta je potom zvolena ta varianta, která má nejvyšší součet součinů váhy 

a bodového hodnocení kritérií. Dle zvolených kritérií se umístila nejlépe varianta zabezpečení 

č.2. 
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Závěr 

 V diplomové práci jsem se zabýval možnostmi zabezpečení Centra sociálních služeb 

v Prostějově. V současnosti jsou velké možnosti výběrů společností, které nabízejí 

zabezpečovací systémy, ale i jednotlivé prvky. A do budoucnosti se tento směr bude s velkou 

pravděpodobností ještě více rozvíjet. Zabezpečení budov tohoto typu nevede pouze k tomu, 

aby se minimalizovala finanční ztráta plynoucí z neoprávněných vniknutí, ale také k ochraně 

lidí jako uživatelů těchto služeb. Ale je také důležité říci, že dané zabezpečení nemůže být 

spojeno s jakýmkoliv omezováním těchto uživatelů. 

Cíl této práce lze rozdělit do 3 složek. První z nich, a dá se říct kritickou, je popis 

současného stavu zabezpečení Centra sociálních služeb. Jako další složku bych jmenoval 

analýzu a zhodnocení rizik plynoucích ze současného zabezpečení. Poslední složkou je návrh 

nových možností opatření, které by byly v souladu s předchozím odstavcem. 

V úvodní kapitole je popsán technicko-právní rámec fyzické ochrany objektu. Následně je 

zjednodušeně popsána teoretická stránka fyzické ochrany objektu. Součásti práce jsou 

statistiky týkající se sociálních služeb na území Olomouckého kraje. Další kapitolu tvoří 

právní popis sociálních služeb. Stěžejní části je mnou zjištěné současné zabezpečení tohoto 

centra. Na základě těchto informací jsem analyzoval a zhodnotil možné nedostatky 

v současném zabezpečení. A následně jsem navrhl odpovídající a přijatelný způsob 

zabezpečení.  

Pro výpočet analýz byla rizika rozdělena na rizika strukturální a procesní. V průběhu 

jednotlivých analýz jsem vytipoval kritické nedostatky u současného stavu zabezpečení. Mezi 

kritická strukturální rizika patří zejména volný pohyb osob v budovách v době návštěv, 

nedostatečná plášťová ochrana. Tyto rizika pramení z nefunkčnosti současných 

zabezpečovacích prvků a z nastavených režimových opatření. Dle výstupu jednotlivých 

analýz vychází také nejdůležitější procesní rizika a to jsou zejména porušení vnitřních 

předpisů, nepozornost, zanedbání povinnosti. 

Na tomto základě byly následně popsány návrhy zabezpečení a zakresleny do 

jednotlivých půdorysů budov. Tyto návrhy byly nastaveny tak, aby odpovídali rozpočtové 

kapitole této složky v CSSP, zaměstnancům a uživatelům. Pomocí jedné z metod 

vícekritériového hodnocení variant jsem stanovil nejvíce vyhovující návrh zabezpečení. 

Náklady na tento návrh zabezpečení B je odhadován na  cenu okolo 150 tisíc, což také splňuje 

podmínku danou metodou ALARA. 
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Tato práce by mohla být přínosem jak přímo pro Centrum sociálních služeb jako podklad 

směřující k většímu financování této oblasti daného Centra ze strany zřizovatele, tj. Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, tak také pro jiná zařízení stejného nebo obdobného zaměření. 



62 

 

Seznam literatury 

Tištěné publikace 

[1.] BURGETOVÁ, M.:Historie centra sociálních služeb Lidická 86 Prostějov. Olomouc, 

2008, 13 s. 

[2.] KLICNAROVÁ, J.: Vícekriteriální hodnocení variant – metody. České Budějovice, 

2010, 30 s. 

[3.] Klügl, J.: Montáž EZS, 1993, Vydavatelství PA ČR, Praha, ISBN 80-86244-13-X. 

[4.] Kocábek, P. a Koníček, T.: Bezpečné bydlení, 2003, Vydavatelství ERA Brno, ISBN 80-

86517-63-2. 

[5.] Křeček, S. a kol.: Příručka zabezpečovací techniky, 2006, Blatenská tiskárna, s.r.o., 

ISBN 80-902938-2-4. 

[6.] Látal, I. a Štantejský, M..: Bezpečnostní zásady: ochrana podniku, 2006, Vydavatelství 

Prospektrum Praha, ISBN 80-7175-091-3. 

[7.] Paták, J. a kol.: Zabezpečovací systémy: Situační prevence kriminality, 2000, 

Nakladatelství Armex Praha, ISBN 80-86244-13-X. 

[8.] Smejkal, V. a Rais, K..: Řízení rizik: ve firmách a jiných organizacích, 2010, 

Vydavatelství Grada Publishing, a.s. Praha, ISBN 978-80-247-3051-6. 

[9.] ŠČUREK, Radomír.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava, 2009, 

115s. 

[10.] ŠČUREK, R., HOLUBOVÁ, V.: Ochrana objektu – transport peněz, cenin a eskorta 

osob. Ostrava, 2008, 113 s. 

 

Právní předpisy 

[11.] Pravidla pro zajištění činnosti v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Olomouckým 

krajem 

[12.] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

[13.] Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 

[14.] Zákon č. 1/1993 Sb., o vyhlášení ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

[15.] Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod 



63 

[16.] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

[17.] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

[18.] Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších 

předpisů 

[19.] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

[20.] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

[21.] Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

[22.] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

[23.] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

[24.] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Technické normy 

[25.] ČSN 39 5360 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti 

střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické požadavky a zkoušky. 

[26.] ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání. Trezory se základní bezpečností. 

[27.] ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení. Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku. 

[28.] ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání. Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové 

trezory. 

[29.] ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření. 

[30.] ČSN EN 50130 Poplachové systémy – Všeobecně. 

[31.] ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektronické zabezpečovací systémy uvnitř a 

vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky. 

[32.] ČSN EN 50132 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích. 

[33.] ČSN EN 50133 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v 

bezpečnostních aplikacích. 

[34.] ČSN EN 50134 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci. 

[35.] ČSN EN 50136 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení. 



64 

[36.] ČSN EN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. 

[37.] ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace. 

 

Internetové zdroje 

[38.] Bezpečnostní dveře NEXT do bytů, domů: mříže, fólie, alarmy. [online]. 2010 [cit. 

2013-03-20]. Dostupné z: http://www.next.cz/ 

[39.] Centrum sociálních služeb Prostějov: příspěvková organizace. [online]. 2003 - 2013 [cit. 

2013-01-31]. Dostupné z: http://www.csspv.cz/ 

[40.] Domov Korýtko. [online]. [cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://domovkorytko.cz/ 

[41.] EKO422-Váhy.pdf: Vícekriteriální hodnocení variant. [online]. 2010 [cit. 2013-03-09]. 

Dostupné z: http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/EKO422-Vahy.pdf 

[42.] Eshop - trezory a technické materiály: Trezory, trezory na zbraně a technické materiály. 

[online]. 2010 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.bedimex.cz/ 

[43.] FAB: assa abloy. [online]. 2005 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://www.fab.cz/ 

[44.] JVP systém s.r.o. [online]. 2011 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 

http://www.jvpsystem.cz/ 

[45.] Kamerové systémy COMINTECH. [online]. 1991-2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 

http://eshop.comintech.cz/ 

[46.] Kriminalita, nehody: ČSÚ v Olomouci. [online]. 2013 [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/kriminalita-xm 

[47.] Kriminalita: Policie České republiky. [online]. 2010 [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 

[48.] Kriminalita prý klesá. Opravdu?: Česká pozice. [online]. [cit. 2013-02-12]. Dostupné z: 

http://www.ceskapozice.cz/ 

 



65 

 

Seznam obrázků 

Obr. 4.1: Obecný popis dveřního prostoru  .............................................................................. 11 

Obr. 4.2: Zabezpečovací řetězec PZTS .................................................................................... 12 

Obr. 7.1: Spokojenost uživatelů  .............................................................................................. 26 

Obr. 8.1: Umístění a situační plánek CSSP .............................................................................. 27 

Obr. 8.2: Organizační schéma s pracovními poměry ............................................................... 32 

Obr. 8.3: Typy oplocení areálu CSSP ...................................................................................... 34 

Obr. 8.4: Komponenty elektrické brány ................................................................................... 34 

Obr. 8.5: Vchod pro pěší .......................................................................................................... 35 

Obr. 8.6: Klika- koule, madla ................................................................................................... 36 

Obr. 8.7: Dveře ......................................................................................................................... 36 

Obr. 8.8: Venkovní okna (bez / s mřížemi) .............................................................................. 36 

Obr. 8.9: Magnetický dveřní kontakt ....................................................................................... 38 

Obr. 8.10: Detektor pohybu PIR (typ ORTEX) ....................................................................... 39 

Obr. 8.11: Pohled na venkovní kameru .................................................................................... 40 

Obr. 8.12: Pohled na vnitřní kameru ........................................................................................ 40 

Obr. 8.13: Optický hlásič kouře ............................................................................................... 41 

Obr. 8.14: Označení únikové cesty .......................................................................................... 42 

Obr. 9.1: Vztahy v analýze rizik ............................................................................................... 45 

 



66 

 

Seznam tabulek 

Tab. 4.1: Stupně zabezpečení ................................................................................................... 12 

Tab. 4.2: Třídy okolního prostředí ........................................................................................... 13 

Tab. 5.1: Trestná činnost na území ČR v roce 2011 ................................................................ 18 

Tab. 5.2: Trestná činnost na území Olomouckého kraje .......................................................... 18 

Tab. 5.3: Krádeže vloupání x krádeže prosté ........................................................................... 19 

Tab. 7.1: Počet jednotlivých sociálních služeb v Olomouckém kraji ...................................... 26 

Tab. 8.1: Statistika uživatelů služeb za vybrané roky .............................................................. 30 

Tab. 9.1: Parametry metody FMEA ......................................................................................... 46 

Tab. 10.1: Bezpečnostní vložka Evva DUAL .......................................................................... 50 

Tab. 10.2: Bezpečnostní kování R805 ...................................................................................... 50 

Tab. 10.3: Automatické vchodové dveře .................................................................................. 51 

Tab. 10.4: Venkovní kamera VN60-S+20IR............................................................................ 51 

Tab. 10.5: Videorekordér AVC-798ZD ................................................................................... 52 

Tab. 10.6: Bezpečnostní mříže ................................................................................................. 52 

Tab. 10.7: Cylindrická vložka FAB 200RS ............................................................................. 53 

Tab. 10.8: Kování TONIC LINE .............................................................................................. 53 

Tab. 10.9: Vnitřní kamera VC56-S .......................................................................................... 54 

Tab. 10.10: Nábytkový trezor ................................................................................................... 54 

Tab. 10.11: Autonomní čtečka PROMI 100C RS 485 ............................................................. 55 

Tab. 10.13: Ekonomické zhodnocení ....................................................................................... 56 

Tab. 11.1:Určení váhy kritérií .................................................................................................. 58 

Tab. 11.2: Bodové určení variant dle kritérií ........................................................................... 58 

Tab. 11.3: Bodové určení variant dle vah kritérií ..................................................................... 59 

 



67 

 

Seznam použitých zkratek 
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EKV  elektronická kontrola vstupu 

MW  aktivní mikrovlnné čidlo (Microwave) 
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ACS  docházkové systémy 
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MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věci 

PC  osobní počítač 

LSN  local security network 
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Seznam pojmů 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – nepříznivý zdravotní stav, který má podle 

lékařského posudku trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické 

schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost 

Poskytovatel sociální služby – právnická nebo fyzická osoba, která je k této činnosti 

oprávněna registrací dle zákona č. 108/2006 SB., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Poskytovatelem sociální služby nemohou být rodinní příslušníci či jiné osoby, které 

pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální 

služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto 

zákona (např. soukromá úklidová firma nebo ubytovna) 

Soběstačnost – rozumí se úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, např. 

schopnost komunikovat, nakládat s penězi nebo předměty osobní potřeby, obstarat si osobní 

záležitosti, uvařit, vyprat, uklidit 

Sociální služba – prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní 

osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, 

pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů 

Imobilní osoby - osoby s dočasně nebo i trvale sníženými schopnostmi a dovednostmi 

samostatných pohybů 

Pachatel - trestněprávní označení osoby, která je subjektem nějakého trestného činu, protože 

jej buď přímo sama či prostřednictvím jiného spáchala, pokusila se o něj, případně ho jen 

připravovala 
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