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ANOTACE 

KOKOŠEK, Oldřich. Řešení zaměstnanecké kriminality soukromými bezpečnostními 

službami. Ostrava, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Tomáš Bolek. 

Klíčová slova: 

Soukromá bezpečnostní služba, vyšetřovatel, vnitropodniková kriminalita, krádež, ochrana 

osobních údajů, zákon o soukromých bezpečnostních službách. 

Diplomová práce se zabývá řešením zaměstnanecké kriminality soukromými bezpečnostními 

službami. V teoretické části jsou uvedeny právní předpisy upravující činnost soukromých 

bezpečnostních služeb, stav kriminality v české republice a obeznámení pojmu hospodářská 

kriminalita. Praktická část je řešena ve dvou rovinách a to návrh opatření příslušných 

právních předpisů a návrh opatření pro činnost soukromé bezpečnostní služby. Návrh opatření 

pro činnost bezpečnostní služby je vytvořen jako slabikář, včetně grafického schématu, který 

je použitelný pro praktickou činnost soukromých bezpečnostních služeb. Návrh opatření 

obsahuje „sadu“ check listů, kterou využije vyšetřovatel při praktickém řešení zaměstnanecké 

kriminality. 

ANNOTATION 

KOKOŠEK, Oldřich. Solving Crime employee private security services. Ostrava, 2013. 

Thesis. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Faculty os Safety Engineering. 

Leadership of thesis Ing. Tomáš Bolek. 

Keywords: 

Private security services, investigator, in-house crime, theft protection of personal detail, law 

of private security services. 

The thesis is about solving crime with private security services. The theoretical part is about 

laws, which are regulating private security services, quality of criminality in Czech republic 

and concept of economic crime. The practical part is about two grades. First is about proposal 

measure of laws, which are relevant for private security services and second is about proposal 

measure of activity private security services. The proposal measure of activity private security 

services is created like a primer, including a graphic scheme, which can be used by every 

private security services. The proposal measure contains of a set check lists, which are used 

by investigator in practical activity. 
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1 Úvod 

Pro prosperitu společnosti je v dnešní době nezbytné zajistit její bezpečnost. Vrcholoví 

manažeři organizací si musí uvědomovat odpovědnost za bezpečnost. Samotné odhalování 

vnitropodnikové kriminality je velice rozsáhlou a náročnou činností, která zahrnuje řešení 

vnitropodnikové kriminality a prevenci vnitropodnikové kriminality. Prevence by měla vždy 

hrát důležitou roli a měla by být vnímána jako první krok při samotném řešení kriminality 

v podnicích. 

Během tvorby diplomové práce jsem se přesvědčil, že neexistuje návod k řešení 

zaměstnanecké kriminality. Firma, se kterou jsem spolupracoval a která se touto činností 

zabývá, chce ztransparentnit svou činnost při řešení zaměstnanecké kriminality a využít 

„návod“ pro řešení zaměstnanecké kriminality, včetně výstupů analýzy rizik, které nejsou 

v této oblasti příliš používány, což považuji za jeden z přínosů diplomové práce - využití 

analýz v praxi dosud ryze policejních. 

V diplomové práci se zabývám hospodářskou kriminalitou, která je množinou, 

do které spadá vnitropodniková kriminalita. Hospodářská kriminalita je rozdělena do dvou 

základních skupin (delikty páchané vlastními zaměstnanci proti hospodářským zájmům svého 

zaměstnavatele a delikty páchané proti hospodářským zájmům jiných hospodářských subjektů 

nebo státu) a to z důvodu názorného umístění zaměstnanecké kriminality.  

Pokud se zabývám vnitropodnikovou kriminalitou, resp. zaměstnaneckou kriminalitou, 

nemohu se omezit na rozdělení dle pachatelů, ale je potřeba využít i další parametry jako 

například předmět zájmu pachatele nebo důvod páchání této kriminality. Práce obsahuje 

v teoretické části právní normy nezbytné pro činnost a fungování soukromých bezpečnostních 

služeb, přehled oprávnění strážných, popřípadě detektivů při řešení zaměstnanecké 

kriminality. Teoretická část dále obsahuje statistiky páchání hospodářské kriminality, 

zaměstnanecké kriminality a srovnání zaměstnanecké kriminality v České republice se státy 

Evropy. 

Problémem při odhalování zaměstnanecké kriminality je fakt, že vrcholový 

management společností dle dostupných informací zřejmě nejeví zájem ohlašovat toto zjištění 

policii.  

 



 

2 

 

2 Rešerše 

Diplomová práce je zaměřena na řešení zaměstnanecké kriminality soukromými 

bezpečnostními službami. Problematika zaměstnanecké kriminality z pohledu řešení 

soukromými bezpečnostními službami je uvedena v několika publikacích.  Uvádím několik, 

které považuji za nejcennější z pohledu vytvoření mé diplomové práce. 

BRABEC, František. a kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: 

Nakladatelství Public History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. Publikace popisuje 

problematiku bezpečnosti a prevenci kriminality, detektivní ochranu ekonomických a dalších 

bezpečnostních zájmů a popisuje informační bezpečnost. Při tvoření diplomové práce jsem 

čerpal především z části problematiky bezpečnosti a prevence kriminality a z části detektivní 

ochrany bezpečnostních zájmů.  

MACEK, Pavel a František NOVÁK. Privátní bezpečnostní služby. Vyd. 1. Praha: 

Police History, 2005, 316 s. ISBN 80-864-7723-1. Publikace popisuje vymezení základních 

pojmů oboru a právního postavení soukromých bezpečnostních služeb při činnosti, dále 

popisuje úlohu soukromých bezpečnostních služeb v bezpečnostním systému ČR a popisuje 

vztahy mezi soukromými bezpečnostními službami vůči státním nebo nestátním subjektům 

bezpečnostního systému ČR. Publikace popisuje také stav soukromých bezpečnostních služeb 

v zemích Evropské Unie (dále jen „EU“), včetně úskalí právních úprav v jednotlivých zemích. 

V rámci diplomové práce jsem nejvíce čerpal z části vztahů mezi soukromými 

bezpečnostními službami a státními složkami, srovnání zákonných úprav v zemích EU a dále 

z části názorů na růst odpovědnosti soukromých bezpečnostních služeb v oblasti bezpečnosti. 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava: Ostrava 2009, 115 str. Elektronická publikace určená pro studenty fakulty 

bezpečnostního inženýrství, která popisuje bezpečnostní problémy na letišti, včetně řešení 

těchto problémů. Publikace obsahuje rozsáhle zpracovanou problematiku analýzy rizik 

zpracovanou pro potřeby bezpečnosti na letišti. V rámci diplomové práce jsem čerpal z části 

analýzy rizik na letišti, kde autor popisuje například spojení analýzy selhání a jejich dopadů 

(dále jen „FMEA“) s paretovým diagramem.  
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3 Právní normy související s činností soukromých 

bezpečnostních služeb 

Právní norma je pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní, státem uznanou formou 

a jehož zachování je státní mocí vynutitelné[19]. 

3.1 Ústavní právo 

3.1.1 Ústava České republiky 

Základním právním předpisem upravujícím ústavní právo je Ústava České republiky 

(zákon číslo 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění), souhrn právních norem 

deklarujících základní práva občanům a  demokratické principy České republiky jako 

jednotného, svrchovaného a výkonného demokratického státu. Základní lidská práva 

a svobody dané Ústavou ČR vycházejí ze skutečnosti, že každý člověk je způsobilý mít práva, 

a to: právo na život a jeho ochranu a to již před narozením, včetně zákazu trestu smrti, právo 

na nedotknutelnost člověka a jeho soukromí, právo na osobní svobodu.  

3.1.2 Listina základních práv a svobod 

Právní předpis Listina základních práv a svobod (zákon číslo 2/1993 Sb., ve znění 

pozdějších změn a doplnění) je předpisem vyšší právní síly. Z listiny vychází právo občana 

na informace, což znamená možnost zjišťovat a zajišťovat informace sloužící k ochraně 

oprávněných zájmů nebo ochraně práv. Zjišťovat informace může osoba individuálně 

nebo může využít jinou právnickou, popřípadě fyzickou osobou. Z těchto podmínek vyplývá 

samotná činnost detektivů, tedy sběr, shromažďování a vyhodnocování informací. 

 

Z tohoto právního předpisu plynou také omezení pro soukromé bezpečnostní služby[20]: 

 nedotknutelnost osoby, včetně jejího soukromí (článek číslo 7), 

 nedotknutelnost obydlí (článek číslo 12), 

 ochrana lidské cti, důstojnosti, pověsti a ochranu před nedovoleným zasahováním 

do soukromí (článek číslo 10). 
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3.1.3 Zákon o bezpečnosti České republiky 

V tomto zákoně (zákon číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, věznění 

pozdějších změn a doplnění)je v článku číslo 1 uvedeno, že hlavní povinností státu je zajištění 

svrchovanosti, územní celistvosti, ochrana jejích demokratických základu, ochrana životů, 

zdraví a majetkových hodnot. 

3.2 Občanské právo 

Občanské právo je dalším odvětvím práva, které upravuje činnost soukromých 

bezpečnostních služeb. 

3.2.1 Občanský zákoník 

Občanský zákoník (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

změn a doplnění) upravuje činnost soukromých bezpečnostních služeb. 

 

Pro činnost soukromých bezpečnostních služeb zmiňuji: 

 § 123 – Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, požívat 

jeho plody a nakládat s ním – absolutní právo (působí vůči všem), 

 § 126 – Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho práv zasahuje – vyplývá 

právo činit opatření k ochraně práv vlastníka. Vlastník je zmocněn nakládat 

s předmětem zmocnění dle libosti, což zahrnuje i přenesení práv na jiného – soukromé 

bezpečnostní služby[20], 

 § 6 - Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit – nutná obrana a krajní nouze, 

 § 22 -  Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. Ze zastoupení 

vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému – zastoupení soukromou bezpečnostní 

službou, která splňuje podmínky provozování činnosti, 

 § 417 - Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení – sám nebo formou zastoupení[20]. 

3.2.2 Občanský soudní řád 

Občanský soudní řád (zákon číslo 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších změn a doplnění) upravuje postup soudů a účastníků v občanském soudním řízení. 
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Pro činnost soukromých bezpečnostních služeb zmiňuji: 

 § 120 - Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud 

rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede – z tohoto ustanovení vychází právo 

opatřovat, popřípadě nechat si opatřovat důkazy soukromou bezpečnostní službou, 

 § 123 - Účastníci mají právo vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které 

byly provedeny – ustanovení upravující právo obou stran k opatření (získání) informací 

o důkazech. 

3.3 Trestní právo 

Jedná se o právní odvětví, které zahrnuje právní předpisy o trestání fyzických osob 

za provinění proti společenským a jiným zájmům[20]. 

3.3.1 Trestní zákoník 

Trestní zákoník (Zákon číslo 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších změn 

a doplnění) obsahuje okolnosti vylučující protiprávnost, tedy okolnosti využívané také 

soukromými bezpečnostními službami. 

 

Okolnostmi vylučujícími protiprávnost jsou: 

 nutná obrana (§29), 

 krajní nouze (§28), 

 oprávněné použití zbraně (§32), 

 svolení poškozeného (§30), 

 přípustné riziko (§31). 

 

V případě soukromého detektiva je využívání těchto okolností spíše ojedinělou 

činností, protože jeho činnost by měla vycházet z profesionality. 
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3.3.2 Trestní řád 

Účelem trestního řádu (zákon číslo 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších 

změn a doplnění) je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly 

náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni - § 1. 

 

Z pohledu soukromých bezpečnostních služeb uvádím: 

 § 76 - Kdokoliv může omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném 

činu nebo ihned poté, pokud je to nutné ke zjištění totožnosti, k zabránění útěku nebo 

k zajištění důkazů. 

 § 2 odstavec 13 – Každý má právo na obhajobu. Jedná se o právo obstarat důkazy nutné 

pro obhajobu. Pro obstarání důkazů lze využít soukromého detektiva. 

3.4 Pracovní právo 

3.4.1 Zákoník práce 

Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) 

upravuje právní vztahy závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V §2 je uvedeno, 

že  závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady 

a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě 

na jiném dohodnutém místě. 

Část pátá pojednává o povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci, v případě existence rizika ohrožení života a zdraví při pracovní 

činnosti. Zákoník práce je základním pramenem práva v rámci soukromých bezpečnostních 

služeb, protože činnost je dána pracovně právním vztahem. 

3.5 Obchodní právo 

Je odvětví práva soukromého, upravující majetkoprávní vztahy a postavení 

podnikatelů, které vznikají v souvislosti s jejich podnikatelskou činností[5]. 

3.5.1 Obchodní zákoník 

Obchodní zákoník (zákon číslo 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) 

upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy 

s podnikáním související a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. V §2 je 
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uvedeno, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

3.5.2 Živnostenský zákon 

Dle zákona o živnostenském podnikání (zákon číslo 455/1991 Sb., ve znění pozdějších 

změn a doplnění) je činnost ochrany osob a majetku a služby soukromých detektivů uvedena 

v příloze číslo 3 – Koncesované živnosti. V této příloze jsou uvedeny požadované odborné 

a jiné způsobilosti, podmínky splnění dle § 27 odst. 3 a poznámky, které označují další 

zákonné předpisy dotýkající se této činnosti. 

3.5.3 Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace 

a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 

Tento zákon (zákon číslo 155/2010 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) mění 

požadavky u předmětu podnikání „Služby soukromých detektivů“ v příloze číslo 3. 

 V příloze číslo 5(seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze 

fyzickými osobami splňující odbornou způsobilost) jsou uvedeny požadavky na odbornou 

způsobilost fyzické osoby.  

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 

zákonů (zákon číslo 179/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) upravuje kvalifikace 

a kvalifikační kritéria nutná pro její získání. Kvalifikace vychází z přílohy číslo 5, která je 

předpokladem pro činnost soukromého detektiva. 
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4 Stav kriminality v České republice 

Odhalování a řešení hospodářské kriminality musí být nedílnou součástí ochrany 

ekonomických zájmů podniků a dalších zájmů organizací[1]. 

Dle poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (dále jen „PWC“) je hospodářská 

kriminalita stálý problém, který trápí státy celého světa. V České republice se jedná o hodnotu 

29%, tedy toto procento společností se stalo obětí hospodářské kriminality. Pokud ale budu 

srovnávat se státy Evropy, tak Česká republika tvoří nižší průměr (státy Evropy 30%) 

a ve srovnání se státy světa je rozdíl 5%. Z toho vyplývá, že nejen Česká republika, 

ale všechny státy světa musí řešit hospodářskou kriminalitu, pokud chtějí prosperovat[1]. 

Nejčastějším typem hospodářské kriminality je v České republice majetková 

zpronevěra. Na obrázku číslo 1 je přehledně zobrazena majetková zpronevěra v jednotlivých 

částech světa. Vysoké procentuální zastoupení majetkové zpronevěry je způsobeno vysokou 

odhalitelností, respektive vysokou ve srovnání s jinými typy podvodů. 

V tabulce číslo 1 je patrná převaha páchání majetkové zpronevěry a to jak v roce 2009 

(60%), tak v roce 2011 (75%). 

Podíl typů hospodářské kriminality v ČR rok 2011 rok 2009 

Majetková zpronevěra 75% 60% 

Účetní podvod 21% 50% 

Podplácení a korupce 21% 30% 

Počítačová kriminalita 13% 0 

Porušení práv duševního vlastnictví 8% 5% 

Praní špinavých peněz 8% 10% 

Zneužití informací v obchodním styku 13% 5% 

Nekalá soutěž 4% 0 

Špionáž 0 5% 

Jiné 8% 0 
Jedná se o podíl postižených firem 

  
 

Tabulka číslo 1 – Podíl typů hospodářské kriminality v České republice [6] 
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Obrázek číslo 1 – Podíl majetkové zpronevěry na hospodářské kriminalitě v jednotlivých 

částech světa v roce 2011[6] 

 

Škody způsobené hospodářskou kriminalitou dosahují stovek miliónů korun. Celkem 

38% tázaných firem potvrdilo, že za poslední rok měly škody větší než 2 milióny korun a 8% 

tázaných firem potvrdilo škody větší než 100 miliónů korun. Firmy nepostihly jen škody 

vyčíslitelné ve finančních prostředcích. Jedná se o ztrátu dobrého jména firmy (25%) 

a zhoršenou morálku zaměstnanců (66%)[2]. 

Největší hrozbou pro firmy je dle PWC zaměstnanecká kriminalita (67%), oproti roku 

2009 se jedná o 17% zvýšení (50% v roce 2009). Více než 81% řešených případů 

zaměstnanecké kriminality bylo řešeno interně propuštěním. Více jak 38% firem využívající 

kontrolní mechanismy nebo interní audity odhalilo podvody[11]. 

Na obrázku číslo 2 uvádím podíl zaměstnanců na krádežích v maloobchodech v EU. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 2 – Zdroje poklesů tržeb maloobchodů ve světě za rok 2011[13]  
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5 Vnitropodniková kriminalita 

Pro definování pojmu vnitropodnikové kriminality je potřeba si ozřejmit pojem 

hospodářská, ekonomická a finanční kriminalita.  

 

5.1  Hospodářská kriminalita 

Hospodářskou kriminalitou rozumíme takové jednání, které je namířeno 

v podnikatelské sféře proti hospodářské aktivitě ekonomického subjektu a které je možné 

zařadit pod některou ze skutkových podstat trestných činů popsaných v trestním zákoníku 

(Hlava 6 - zákon číslo 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění). Avšak tato definice 

hospodářské kriminality je vyvozena z trestněprávního pojetí[3].  

 

Mezi hospodářské trestné činy patří[3]: 

 trestné činy proti měně a platebním prostředkům, 

 trestné činy daňové, poplatkové a devizové, 

 trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku 

s cizinou, 

 trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu. 

 

Z hlediska kriminalistického pojetí se rozděluje hospodářská kriminalita do dvou skupin 

dle spáchaných deliktů[3]: 

 Delikty proti hospodářským zájmům jiných hospodářských subjektů nebo proti zájmům 

státu a veřejných institucí.  

 Zaměstnanci páchající delikty proti zájmům zaměstnavatele. 

 

Zde je naznačena skupina, ze které vznikl pojem vnitropodniková kriminalita, tedy 

jednání zaměstnanců (pachatelů) a zaměstnavatelů (poškozených). Z kriminologického 

hlediska je za hospodářskou kriminalitu také považováno jednání tzv. „bílých límečků“ 

(zločinci z „nadsvětí“) a „modrých límečků“ (zločinci z „podsvětí“)[3]. 
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5.2 Ekonomická a finanční kriminalita 

Je takové jednání, kterým byl dosažen finanční nebo jiný prospěch na úkor jiného 

podnikatelského subjektu, kterým může být stát, fyzická osoba, obchodní společnost a další, 

které naplňují skutkové podstaty konkrétních trestných činů. Z těchto definic lze vyvodit 

závěr, že ekonomická i hospodářská kriminalita jsou synonymem stejného protiprávního 

jevu[3]. 

5.3 Formy vnitropodnikové kriminality 

Zařadit páchání vnitropodnikové kriminality do určitých forem nelze pouze 

z postavení pachatele a jeho zájmu o majetek. Je potřeba brát zřetel na odvětví 

podnikatelského subjektu, úřadu, instituce a zaměření výroby.  

5.3.1 Dle zájmu pachatele 

Zájem pachatele vnitropodnikové kriminality se člení[12]: 

 hmotný majetek - nástroje, nářadí, přístroje, kancelářské pomůcky, výrobky, polotovary,  

 nehmotný majetek - informace, know-how, výsledky výzkumů, technologie, atd. 

5.3.2 Dle evidence majetku 

Dle evidence majetku se vnitropodniková kriminalita člení[12]: 

 rozkrádání zaevidovaného majetku. Objeví se v bilanci subjektu jako schodek, 

 rozkrádání nezaevidovaného majetku, které se v bilanci neprojeví, 

 vyrobení výrobků, které nebyly zaevidovány, 

 chyby evidování výrobků při jejich příjmu, 

 vytvoření fiktivních přebytků. 

5.3.3 Rozkrádání finančních prostředků 

Je spojená s tzv. tunelováním společnosti. Do této skupiny lze začlenit falšování 

výkazů, nesprávně vedené účetnictví a nevýhodné smlouvy[12]. 
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5.4 Osobnost pachatele z kriminogenního hlediska 

Osobnosti pachatelů lze rozčlenit dle způsobů činností a zaměření[14]: 

 Příležitostný pachatel – Pokud nastane příležitost ke spáchání protiprávního jednání, tak 

to udělá, 

 Cílevědomý pachatel – Pachatel podstoupí před samotným aktem přípravu a to jak 

provést protiprávní jednání, 

 Plánovitý pachatel – Na základě získání informací vytváří pachatel plán k provedení 

protiprávní činnosti, 

 Strategický pachatel – Vytvářejí plán činností, organizování a další činnosti, avšak 

samotnou činnost již nechávají provést jinými osobami, 

 Pachatel recidivista – Pro recidivistu jsou krádeže „normálním“ činností. 

5.5 Důvody páchání vnitropodnikové kriminality 

Vychází se ze základního kriminogenního pravidla a to, že člověk se zločincem 

nerodí, avšak stává se jím působením různých psychologických, sociálních a společensko-

ekonomických faktorů[15]. 

Pro zjištění důvodů páchání vnitropodnikové kriminality je nezbytná analýza řešeného 

problému. Nezbytnými pojmy jsou příčiny a podmínky páchání vnitropodnikové kriminality. 

Příčiny lze charakterizovat jako podněty pramenící z osobnosti, společenského 

nebo ekonomického prostředí, které směřují jedince k určitému chování[3].  

Na příčinách se dle odborníků - kriminologů podílejí tři skupiny faktorů[14] 

viz následující kapitoly níže. 

5.5.1 Biologické faktory 

Kriminologové se přiklání k významné roli dědičnosti, což znamená vrozený sklon 

ke kriminálnímu chování. 

5.5.2 Psychologické faktory 

Vycházíme z poznatku, že osobnost každého jedince je unikátní, avšak existují 

způsoby porovnávání některých znaků mezi více jedinci. Kriminologové se zaměřují 

na nalézání osobnostních rysů pachatele, například jádrem osobnosti, sebekontrolou, 

inteligencí a dalšími. 
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5.5.3 Sociální faktory 

Jedná se o faktory prostředí, ve kterém pachatel žije. Prostředí, kde pachatel žije je 

považováno za silnější faktor, než osobnost pachatele. 

5.6 Podmínky pro páchání vnitropodnikové kriminality 

Podmínky lze charakterizovat jako okolnosti, které napomáhají k rozhodnutí a poté 

k realizaci kriminálního činu. Na základě působení podmínek a příčin na potenciálního 

pachatele dochází k rozhodnutí a následné realizaci protiprávního jednání. Samotné 

rozhodnutí osoby k realizaci nebo ne-realizaci protiprávního jednání vychází z podmínek 

usnadňujících nebo ztěžujících spáchání protiprávního jednání[12]. 

Pro páchání vnitropodnikové kriminality jsou důležité sociálně psychologické aspekty. 

Zmiňuji touhu lidí po uspokojení vyšších potřeb (pochopení, seberealizace, jistoty, vyniknutí 

a další hodnoty individuální pro různé osoby). Rozhodnutí je dále závislé na dalších 

psychologických faktorech (fantazie, paměť, myšlení, temperament). Dalším činitelem je 

sociální oblast, tedy vztah mezi osobami (zaměstnanci). Jestliže nejsou tyto potřeby 

uspokojovány, může dojít ke vzniku nepřiměřeného chování jedince[12]. 

 

Vývoj protiprávních činností[12]: 

 začátek páchání protiprávní činnosti, 

 navršování neuspokojených individuálních potřeb osob, které jsou charakterizovány 

například jako podvody, zpronevěry, korupce a další. 

 

V předešlém textu jsem zmiňoval důvody páchání vnitropodnikové kriminality 

z hlediska neuspokojených individuálních potřeb osob, avšak existuje i jiná skupina, která je 

nazývána profesionální kriminalitou.  

Hlavní rozdíl je v připravenosti protiprávního jednání a to z důvodů odlišných 

od touhy po uspokojení individuálních potřeb. Tato kriminální činnost je charakterizována 

větším počtem podílejících se osob, připraveností a předem promyšleným postupem činností. 

Kromě detektivní činnosti je vyžadována spolupráce se složkami Police ČR[3]. 
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6 Obecná prevence zaměstnanecké kriminality 

Nejdůležitější je prevence, represe by měla být pouze podpůrným článkem. Represe 

začíná tam, kde prevence byla nedostatečná. Řešení zaměstnanecké kriminality soukromými 

bezpečnostními službami však nemůže zaujímat represivní charakter, který je součástí 

státního aparátu[15].  

Činnosti soukromých bezpečnostních služeb nemůžeme považovat za represivní 

zásah, ale za jistou formu preventivní činnosti při odhalování a vyhledávání latentní 

hospodářské kriminality. Rychlé zjištění hospodářské kriminality a další postup orgánů 

činných v trestním řízení má preventivní charakter a to zabránění páchání kriminality, 

eskalaci a zabránění zapojení dalších osob (zaměstnanců) do této činnosti[15]. 

Na obrázku číslo 3 jsou znázorněny způsoby, kterými společnosti odhalují podvody, 

včetně srovnání se státy Evropy a celosvětově. Dle statistiky zaujímá 38% interní audit 

a systémy řízení rizik. V rámci podnikové kultury hraje významnou roli interní varování, 

které zaujímá 8%. Mimo oblast managementu zaujímá náhoda 13%, ovšem celkové procento 

mimo oblast vlivu managementu kleslo z 30% (rok 2009) na 21% (rok 2011), což znamená, 

že firmy se již nechtějí spoléhat na náhodu a volí radši cestu kontrolních systémů a podnikové 

kultury. Téměř 71% firem nevyužívá anonymní informační linky, což je více než zajímavé, 

protože anonymní informační linka doplňuje škálu činností tam, kde jiné selhávají[6]. 

Obrázek číslo 3 – Způsob odhalení podvodů v roce 2011[6] 
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V oblasti prevence zaměstnanecké kriminality se otevírá pole působnosti 

pro soukromé bezpečnostní služby. Důvodem širokého pole působnosti pro soukromé 

bezpečnostní služby je fakt, že orgány činné v trestním řízení (například Policie ČR) 

se nezabývají skrytou kriminalitou v podniku. Jejich povinností je zabývat se oznámenou 

kriminalitou a v rámci latentní ekonomické kriminality jen těmi činnostmi, 

které bezprostředně ohrožují zájem státu. Zde je na vlastníkovi, aby zajistil sám, 

prostřednictvím managementu nebo jiných subjektů (soukromé bezpečnostní služby) 

vyhledávání a odhalování latentní ekonomické kriminality[15].   

 

Aby byla prevence účinná, je potřeba využít celý komplex soukromých bezpečnostních 

činností, kterými jsou[15]: 

 bezpečnostní audity a analytika, 

 bezpečnostní projektování, 

 hlídací služby, 

 detektivní služby, včetně komerčního zpravodajství, 

 technické zabezpečovací a monitorovací služby, 

 speciální bezpečnostně technické služby, 

 speciální bezpečnostní softwarové služby. 

 

Tyto činnosti se v oblasti soukromé bezpečnostní ochrany prolínají, avšak komerční 

zpravodajství „vybočuje“ a má své opodstatněné místo.  

 

Komerční zpravodajství obsahuje tyto činnosti[4]: 

 detektivní personální prověrky, 

 detektivní prověrky obchodních partnerů, 

 osobní ochrana osob, 

 soukromý detektivní dohled v živnostenských provozovnách a firmách. 
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Pro potřeby problematiky zaměstnanecké kriminality se zmiňuji podrobněji 

o personálních prověrkách, jako prvotní činnosti prevence zaměstnanecké kriminality[15]. 

6.1 Detektivní služby - Prověrky stávajících a nových zaměstnanců 

Výběr vhodných zaměstnanců je základem bezpečného a spolehlivého fungování 

organizace. Ovšem prověrky zaměstnanců by se neměly omezovat pouze na prvotní výběr 

zaměstnanců, ale kontrolní proces by měl být nastaven jako kontinuální činnost v průběhu 

zaměstnání. Při výběru nového zaměstnance do organizace musí komplexní prověrka brát 

zřetel na činnosti s utajovanými informacemi a stupně bezpečnostních rizik[11].  

Zde nacházím nedostatek v dosavadních kontrolách organizací, protože kontrola není 

komplexní. Komplexnost musí být zajištěna kontrolou široké škály informací 

o zaměstnancích a nemůže být omezena z větší části pouze na osobní údaje, popřípadě 

reference. Na obrázku číslo 4 uvádím typy informací, které jsou organizacemi prověřovány 

dle průzkumu společnosti ScreeningSolutions[11]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 4 – Informace ověřované při náboru zaměstnanců[11] 

Zjištěné informace (například sourozenci, rodiče, předchozí zaměstnání, způsob 

trávení volného času, zadluženost a další) jsou významným vodítkem pro rozhodnutí o přijetí, 

či nepřijetí uchazeče o zaměstnání. Informace dokreslují předpoklady zaměstnance 

k poctivosti, loajálnosti a spolehlivosti. V rámci pravidelné kontroly zaměstnanců je důležité 

vymezit, kterých zaměstnanců se budou tyto kontroly týkat, časový horizont a v jakém 

rozsahu[15].  
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Dle průzkumu společnosti ScreeningSolutions je ověřovatelem informací, které uvádí 

zaměstnanec personální oddělení, přičemž soukromé bezpečnostní služby zaujímají třetí 

pozici. Soukromé bezpečnostní služby zde mají možnost zaujímat větší podíl na ověřování 

informací. Jednak z pozice externího (nezávislého) subjektu, který nemá vazby 

na zaměstnance ve společnosti a také s ohledem na zkušenosti v oblasti vyšetřování[11]. 

 

Obrázek číslo  5 -  Ověřovatel informací uvedených zaměstnancem[11] 

V organizacích není provádění metodiky ověřování pravdivosti údajů standardní 

činností a v případech, že je, tak to vyplývá zejména z nařízení mateřských společností 

působících v zahraničí. Metodika zahrnuje nejen typy informací, které budou ověřovány, 

ale opatření v případech, že zaměstnanec uvede nepravdivý údaj. Metodika zahrnuje 

i požadavky zákona na typy informací, které mohou být ověřovány[11]. 

Organizace neověřují většinou všechny zaměstnance, ale zaměřují se pouze 

na vybrané pozice. Na obrázku číslo 6 uvádím výsledek průzkumu společnosti 

ScreeningSolutions. 

Obrázek číslo 6 – Pozice ověřované společnostmi[11] 
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Při prověrkách je využívána také psychologie (sociální psychologie, psychologie 

práce).  

 

Využití nachází v těchto oblastech[15]: 

 při výběru zaměstnanců, 

 při výcviku zaměstnanců, 

 při využití některých speciálních psychofyziologických metod prověrky. 

 

Pro státy s rozvinutou tržní ekonomikou je samozřejmostí prověrka zaměstnanců před 

vstupem do zaměstnání a v průběhu zaměstnání. V České republice je komplexní prověrka 

zaměstnanců omezená. Důvodem je zákonná úprava, která nenahrává k využití veškerých 

informací důležitých jako podklad pro komplexní prohlídku. Zaměstnavatel, resp. soukromá 

bezpečnostní služba musí řešit váhu některých informací a to v případech, kdy tyto informace 

lze označit za osobní nebo citlivé údaje[11].  

Personální prověrky jsou pro společnost finančně nákladné, a proto musí přicházet 

výsledky v podobě snížení nákladů. Dle společnosti ScreeningSolutions  jsou největší přínosy 

prověrek zaměstnanců ve společnosti uvedeny na obrázku číslo 7. 

 

Obrázek číslo 7 – Přínosy personálních prověrek[11] 
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6.2 Rizika trestní odpovědnosti při vyšetřování zaměstnanecké 

kriminality 

Jedná se o rizika trestní odpovědnosti, kterým se vystavuje civilní vyšetřovatel, pokud 

se nechá strhnout na „scestí“ při své činnosti.  

 

Uvádím některá rizika trestní odpovědnosti (Zákon číslo 40/2009 Sb., ve znění pozdějších 

změn a doplnění): 

 §171 - Omezování osobní svobody 

 §175 - Vydírání 

 §177 - Útisk 

 §178 - Porušování domovní svobody 

 §181 - Poškození cizích práv 

 §182 - Porušení tajemství dopravovaných zpráv 

 §183 - Porušení tajemství listin 

 §184 - Pomluva 

 §317 - Ohrožení utajované informace 

 §366 - Nadržování 

 §367 - Nepřekažení trestného činu 

 §368 - Neoznámení trestného činu 

6.3 Spolupráce s Policií ČR 

Dle statistik společnosti PWC je nejčastější reakcí při zjištěné zaměstnanecké 

kriminalitě propuštění zaměstnance, ale pouze o každém druhém případě je informována 

Policie ČR. Oproti roku 2009 se jedná o navýšení z 65% na 81% (reakce – propuštění 

zaměstnance). V rámci srovnání se státy Evropy se jedná o podobný trend, tedy většina 

zaměstnavatelů volila propuštění zaměstnance jako odpověď na protiprávní jednání[6].  

Důvodem neinformování Policie ČR je například tlak nadnárodních firem. 

Management radši volí cestu propuštění zaměstnance „rychle, potichu a v klidu“, 

aby neukazoval své slabé stránky vrcholovému managementu nadnárodní firmy.  
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Jedná se o logický krok, management neohlašuje protiprávní jednání a ve většině 

případů ani neeviduje protiprávní činnost do svých statistik. Zaměstnavatel nemá ve svém 

zájmu, aby se informace například o krádeži dostaly mezi další zaměstnance ve firmě, což 

by ještě zhoršilo situaci[6].  

Policie ČR se dostává k informacím o vnitropodnikové kriminalitě z jiných státních 

organizací, které mají povinnost tyto informace předat. Dalším příkladem může být anonymní 

oznámení ze strany zaměstnanců, popřípadě jiných osob[6]. 

Management se rozhoduje o podání trestního oznámení většinou v případech, 

kdy se jedná o škodu většího rozsahu. Management si musí uvědomit, že včasné oznámení 

o protiprávním jednání, včetně zjištění pachatele a následné potrestání je jedním 

z nejúčinnějších opatření v rámci prevence zaměstnanecké kriminality[6]. 

6.4 Další vybrané preventivní činnosti zaměstnanecké kriminality 

6.4.1 Email 

Analýza dat zaměstnanců je vysoce citlivá činnost a organizace by k tomu měly takto 

přistupovat. Před rozhodnutím o analýze dat zaměstnanců z emailu by měla předcházet 

diskuze s právníky organizace o tom, jakým způsobem bude analýza provedena[1]. 

Analýza korespondence zaměstnanců může být provedena v případě, že se jedná 

o email určený k pracovním účelům (firemní email), naopak soukromý email je chráněn 

listovním tajemstvím. Dalším aspektem je pozice zaměstnance k adresátovi. Pokud je email 

spojem s plněním pracovních úkolů, je jasné, že se jedná o pracovní korespondenci. 

Zjišťování, zda se jedná o firemní nebo osobní korespondenci může být pro organizaci 

jednodušší, pokud uvede jasně (například interním předpisem), že emaily slouží pouze 

k pracovním účelům. Pro vedení společnosti je nutné celý proces analýzy dokumentovat. 

Zaměstnanec by měl být o kontrole emailu informován, avšak není vyžadován jeho 

souhlas[1]. 

6.4.2 Whistleblowing 

Pojem, který v překladu znamená hvízdání na píšťalku. Využívá se v případech, 

kdy stávající nebo současný zaměstnanec organizace upozorní instituci nebo orgán pověřený 

řešením nezákonných a neetických praktik na pracovišti, které jsou vykonávány se souhlasem 

nadřízených pracovníků[7]. 
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Whistleblowing je efektivní způsob odhalování zaměstnanecké kriminality, avšak je 

potřeba dát zaměstnancům příležitost tuto metodu využít. Zaměstnanec musí mít možnost 

upozornit na nezákonné jednání v organizaci a musí cítit jasnou podporu vedení 

společnosti[1].  

6.4.3 Anonymní linka 

Anonymní linka by neměla být omezena pouze pro zaměstnance organizace, ale měla 

by dát možnost využití i pro externí firmy a dodavatele[1].  

 

Nízké využívání anonymních linek je způsobeno většinou z těchto důvodů[1]: 

 strach zaměstnanců o místo a o to více v případech, kdy nepravost provádí nadřízený, 

 domnívají se, že o nekalost vedení společnosti ví a nemá snahu sjednat nápravu, 

 zaměstnancům je firma lhostejná. 

6.4.4 Interview 

Ne všechny informace o vnitropodnikové kriminalitě se nacházejí například v emailu 

nebo jiných záznamech. Například důkaz o vnitropodnikové kriminalitě v emailu lze 

jednoduše smazat nebo pozměnit pachatelem. Interview s možným pachatelem může vést 

k ověření závěrů, popřípadě verzí. Výsledkem interview může být zisk nových, dosud 

neznámých informací. Plánování interview sleduje stanovený cíl – zisk informací o dané 

situaci[1]. 
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7 Obecné řešení zaměstnanecké kriminality 

7.1 Vyšetřování 

Podrobné a systematické řešení něčeho nebo někoho, včetně záznamu těchto informací 

do podoby zprávy. Tato definice se vztahuje na veřejný i soukromý sektor a pokrývá širokou 

škálu vyšetřování[15].  

7.1.1 Účel vyšetřování 

Účelem vyšetřování je[15]: 

 dokumentace incidentu, 

 identifikace příčiny (například ztráta hmotného majetku společnosti), 

 opodstatnění tvrzení a spojení faktů, 

 identifikace podezřelých v souvislosti se zločinem, 

 shromáždění informací, potvrzení nebo vyvrácení podezření. 

7.1.2 Vlastnosti efektivního vyšetřování 

Aby bylo vyšetřování efektivní, je potřeba splnit podmínky, kterými jsou[15]: 

 Relevance - Je potřeba shromažďovat ideální množství údajů o odpovídající hloubce 

a rozsahu. 

 Přesnost - Důvěryhodnost zdroje důkazů (lidí, materiálních důkazů, elektronických 

důkazů, popřípadě výsledek pozorování či sledování). 

 Včasnost - Včasný začátek vyšetřování a včasné dokončení vyšetřování bez zpomalení 

z důvodu tlaku na spěch. Uspíšení vyšetřování by mohlo znehodnotit výsledek. 

 Objektivita - Rozhodování na základě faktů.  

 Důkladnost - Brát v úvahu každou stopu, avšak neshromažďovat velké množství 

nepřehledných informací.  

7.1.3 Cyklus detektivního rozpracování 

Detektivní rozpracování je nejsložitější formou soukromé detektivní činnosti. Tento 

cyklus vyžaduje komplexní přístup soukromé detektivní kanceláře (agentury). Je zcela běžné, 

že na detektivním rozpracování se podílí více osob (detektivů)[15]. 
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Cyklus detektivního rozpracování zahrnuje[15]: 

 definování problému, 

 analýza a hodnocení informací, 

 stanovení detektivních verzí, 

 stanovení dalších kroků, rozhodnutí o využití techniky, jednotlivých metod, 

 plánování jednotlivých kroků, 

 organizace průběhu, 

 hodnocení výsledků, analýza informací, potvrzení/vyvracení detektivní verze, 

 konec cyklu/ začátek nového cyklu. 

7.1.4 Využití detektivního rozpracování 

Detektivní rozpracování se používá v těchto případech[15]: 

 odhalení pachatele (pachatelů) trestných činů nebo jiného protiprávního jednání, 

 odhalení latentní trestné činnosti či jiného protiprávního jednání, 

 zjištění a zajištění skutkového stavu pro orgány činné v trestním řízení, 

 zjištění významných informací. 

7.1.5 Samostatné metody detektivní činnosti 

Jedná se o další skupinu metod užívaných v rámci soukromé detektivní činnosti.  

 

Mezi samostatné metody detektivní činnosti se řadí: 

 Detektivní verze - Detektivní verze je chápána jako aplikace vyšetřovací verze v oblasti 

soukromé detektivní činnosti. Účelem detektivních verzí je na základě informací 

vytvořit specifické hypotézy a cílem je zjištění objektivní pravdy řešeného 

problému[15].  

 Detektivní informační proniknutí - Metoda je zahrnuta v praktické části, kde je uvedena 

činnost soukromé bezpečnostní služby při řešení zaměstnanecké kriminality[16]. 
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 Detektivní vytěžování - Soukromý detektiv provádí řízený rozhovor s vytěžovanou 

osobou. Cílem je získání informací od zájmové osoby, přičemž je potřebný aktivní 

přístup obou stran (soukromý detektiv versus vytěžovaná osoba).  

Hlavním úkolem soukromého detektiva je[15]: 

 získání důvěry vytěžované osoby, 

 navázání kontaktu s vytěžovanou osobou, 

 znalost odborné terminologie, 

 zvažovat úroveň věrohodnosti. 

 Detektivní pozorování - Zájmovým objektem je zpravidla zájmová osoba, prostor nebo 

jiné objekty nebo probíhající skutkový děj[15]. 

 Detektivní prohlídky místa události - Slouží především k rekognoskaci místa, 

k vyhledávání a zajišťování stop, popřípadě jiných důkazních prostředků a k vlastní 

přímé realizaci soukromé detektivní činnosti (pátrání po věcech)[15]. 

 

7.2 Využití technických prostředků při řešení zaměstnanecké 

kriminality 

Účelem technických prostředků je podpoření realizace režimových opatření a fyzické 

ostrahy, jejichž cílem je odrazení pachatele (narušitele), případně ztížení činnosti, včetně 

prodloužení doby jeho přístupu k chráněným aktivům[22].  

 

Technické prostředky v rámci řešení zaměstnanecké kriminality člením: 

 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen „PZTS“), 

 Inteligentní kamerové systémy (dále jen „CCTV“), 

 Systémy kontroly vstupu. 

7.2.1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

PZTS slouží k signalizaci nebezpečí ve střeženém objektu. Informují o nežádoucím 

vniknutí do objektu. V rámci jejich rozsahu použití mohou být kombinovány například 

se signalizací požáru nebo jiných nebezpečí (únik látky, zaplavení a další)[22]. 
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Systém PZTS se může skládat z těchto komponent: 

 ústředna – základní prvek, přijímá a vyhodnocuje signály od detektorů, 

 klávesnice – základní ovládací prvek, umožňuje nastavení systému nebo jeho částí, 

 detektory (kouřový, pasivní infračervená čidla, tříštění skla, otevření, úniku plynů 

a další) – vyhodnocují fyzikální parametry a předávají informace ústředně, 

 další prvky (siréna, tlačítka pro případ tísně, komunikátory a další). PZTS může být 

vysoce účinným pomocníkem pro vyšetřovatele při řešení zaměstnanecké kriminality. 

 

Vyšetřovatel může využít tyto informace: 

 způsob vniknutí do místnosti/objektu, čas vniknutí do místnosti/objektu, 

 znalost hesla PZTS, vyřazení PZTS – úroveň znalosti pachatele, 

 narušení/nenarušení perimetru – vyvození, zda pachatelem může být odlišný 

od zaměstnance, posloupnost činností po spáchání zaměstnanecké kriminality, 

 zapnutí/vypnutí PZTS, zapnutí/vypnutí části objektu, osoba, která deaktivovala celou 

nebo část PZTS, osoby znalé hesla PZTS. 

7.2.2 Systémy kontroly vstupu 

Jedná se o soubor opatření k evidenci a řízení přístupu do objektu, případně místnosti 

na základě definovaných a přidělených přístupových práv. Přidělení přístupových práv je 

provedeno na základě politiky organizace, oprávnění, rozsahu činností, harmonogramu 

a dalších relevantních informací. Po přidělení přístupových práv je na základě jednoznačné 

identifikace ověřeno, zda má daná osoba povolen přístup a v případě kladné odpovědi, je 

přístup povolen, v opačném případě zamítnut.  

 

Skládá se z těchto částí[22]: 

 místo přístupu – zařízení, které je ovládáno (dveře, turnikety, brány a další), 

 rozhraní místa přístupu – zařízení, které ovládá zabezpečení a otevření místa přístupu, 
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 snímače místa přístupu – zařízení pro identifikaci (čtečka, biometrie, klávesnice), 

 ovládací prvky a senzory přístupového místa – vstupní (spínače, magnetické kontakty, 

optické závory) a výstupní (otvírač, motor turniketu, zámek). 

 

Identifikační prvky mohou být[22]: 

 manuální (vypínače, kódové zámky) – jsou pasivní, 

 čipové – identifikátor je uložen v čipu, umožňují čtení i zápis (kontaktní – čipové karty, 

bezkontaktní – identifikace pomocí rádiových vln (dále jen „RFID technologie“), 

kombinované – kombinace předešlých), 

 magnetické (karty s magnetickým proužkem), optické (čárový kód), radiofrekvenční 

(bluetooth identifikace), biometrické (oční duhovka, otisk prstu a další). 

 

Vyšetřovatel může využít tyto informace: 

 kdo vstoupil do objektu/místnosti, kde se došlo/dochází k páchání zaměstnanecké 

kriminality, čas vstupu a odchodu zaměstnance do objektu, kde se zaměstnanec 

pohyboval po incidentu, kdy opustil zaměstnání, 

 historii vstupů a odchodů z místnosti/objektu, osoby nacházející se v dané době 

v objektu/místnosti, 

 automobily zaparkované v době spáchání incidentu v objektu (například při krádeži 

rozměrného aktiva), pohyb kradeného materiálu (případně jiného aktiva) po objektu. 

 

7.2.3 Kamerový systém 

CCTV je systém obsahující kamerovou sestavu, zobrazovací a další zařízení, 

které jsou důležité pro přenos signálu a obsluhu při sledování bezpečnostní zóny. Slouží 

zejména pro identifikaci, rekognoskaci a detekci osob. CCTV má opodstatnění v případech 

podezřelého chování osob, rychlé chůze, nošení batohu, zjištění RZ vozidla apod.[22]. 

CCTV nachází uplatnění při sledování určeného prostoru, dokumentaci nežádoucího 

jednání (například krádež zaměstnance) a k identifikaci osob[15].  
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Na základě informací z PZTS, CCTV a systému kontroly vstupu se může vyšetřovatel 

rozhodnout jak dále pokračovat ve vyšetřování, případně na základě těchto informací může 

dojít k identifikaci osoby/osob, které zaměstnaneckou kriminalitu spáchali. 

 

Kamerový systém se skládá z těchto částí[22]: 

 kamery (optický snímač, objektiv, procesor), 

 zařízení pro přenos (kvadrátory, multiplexory, kabeláž, switch, router, bezdrátové 

vysílače a přijímače a další), 

 záznamové a zobrazovací zařízení (videorekordér, monitory, obrazovky) 

 příslušenství kamer (kryt, polohovače, konzoly, přepěťová ochrana a další). 

 

Vybrané funkce CCTV[22]: 

 gama korekce, elektronická uzávěrka, pomalá uzávěrka, 

 eliminace protisvětla, kompenzace protisvětla, den a noc, 

 detekce pohybu, redukce šumu, automatické sledování, 

 odstranění infračerveného filtru. 

 

Vyšetřovatel může využít tyto informace: 

 kdo se pohyboval v střežené místnosti/objektu, 

 kdy se stal incident, zda prošel pachatel střeženým místem, 

 co měl pachatel oblečeno, styl chůze (zvláštnosti - kulhání), 

 kde se pohyboval po incidentu, jak se dostal do objektu/místnosti, 

 znalost terénu, úroveň výbavy, 

 propracovanost pachatele, počet pachatelů, 

 RZ vozidla v blízkosti objektu, provedení obchůzkové činnosti bezpečnostní službou.  
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8 Vyšetřování zaměstnanecké kriminality versus zákonné 

omezení 

Vyšetřování zaměstnanecké kriminality se potýká s omezeními, které jsou důsledkem 

platnosti některých právních předpisů. 

8.1 Ochrana osobních údajů a vyšetřování zaměstnanecké kriminality 

Z obsahové náplně služby soukromých detektivů vyplývá, že při jejich činnosti 

dochází k nakládání s osobními údaji. Dle smlouvy uzavřené mezi klientem a soukromým 

detektivem dochází k shromažďování informací ke konkrétnímu případu. Vycházíme z toho, 

že soukromý detektiv nezná předem požadavek klienta, ani jaké informace v rámci své 

oprávněné činnosti pro klienta shromáždil. Z analýzy zákona o ochraně osobních údajů 

(zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění) 

vyplývá, že se ustanovení zákona nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů 

v případě, že tyto údaje nejsou dále zpracovány. Činnost soukromého detektiva má sice 

systematický charakter, avšak informace získávané k jednotlivým případům mají nahodilý 

charakter. Předání souboru informací klientovi (i písemně), dochází k naplnění ustanovení § 3 

odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů a tímto ustanovením se zákon na shromážděné údaje 

nevztahuje[5]. 

V případě, že by byly propojeny informace týkajících se různých klientů nebo případů, 

pak by se jednalo o systematické nakládání s osobními údaji a na činnost soukromého 

detektiva by se již zmiňovaný zákon vztahoval. Zákon by se vztahoval i na takové nakládání 

s osobními údaji soukromým detektivem, kdy jsou shromažďovány údaje nejen o sledované 

osobě, avšak i o dalších osobách z důvodu vztahu k sledované osobě. Činnost soukromého 

detektiva nesmí převážit tendence shromažďování informací o dalších osobách bez věcného 

vztahu k sledované osobě. Rozhodující je rozsah a povaha případu. Soukromý detektiv 

by porušil zákon i v případě, že by shromažďoval osobní údaje „preventivně“ 

bez podloženého existujícího smluvního vztahu[5]. 

Činnost soukromých detektivů je velice přísně regulována tímto zákonem a je zcela 

oprávněné, že se s osobními údaji občanů musí zacházet opatrně, avšak není představitelné, 

aby soukromý detektiv musel žádat osobu o souhlas ke zjišťování dat sloužících k její 

identifikaci (sledování osob)[5]. Odpověď Úřadu na ochranu osobních údajů pro řešení 

zaměstnanecké kriminality v návaznosti na ochranu osobních údajů je v Příloze číslo 7. 
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Na základě informací z Úřadu na ochranu osobních údajů uvádím povinnosti při řešení 

zaměstnanecké kriminality[23]: 

 dodržování zásad ochrany osobních údajů jako nezbytná činnost, 

 povinnost plnění požadavků, jakož to subjektu odpovědného za zpracování osobních 

údajů. 

 

Obvykle se jedná o osobní údaje sledovaných osob za situací, kdy musí splnit[23]: 

 §5 – Souhlas subjektu údajů se zpracováním resp. výjimky ze souhlasu, 

 § 6 – Vztahující se ke smlouvě o zpracování osobních údajů, 

 § 11 odstavec 1, 2 a § 12 – Informační povinnost, 

 § 13 – Technickoorganizační zabezpečení ochrany osobních údajů, 

 § 16 – Oznamovací povinnost – Pokud nejsou zpracovávány osobní údaje na základě 

požadavků jiných právních předpisů.  

 

8.2 Rozdíly právních úprav soukromých bezpečnostních služeb 

v České republice a v zemích EU 

Rychlý rozvoj soukromě bezpečnostního podnikání necharakterizuje pouze Českou 

republiku, ale všechny země Evropy.  

Nejedná se pouze o státy Evropy, ale dynamický rozvoj platí například pro Austrálii, 

Indii, Jihoafrickou republiku a Japonsko[8]. 

8.2.1 Přehled právní regulace 

V tabulce číslo 2 uvádím přehled právních úprav vztahujících se k činnosti 

soukromých bezpečnostních služeb ve státech Evropy[8]. 
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Tabulka číslo 2 - Právní úpravy vztahující se k činnosti soukromých bezpečnostních služeb 

ve státech Evropy[8] 

8.2.2 Srovnání se Spojenými státy (USA) 

V České republice je zakotvena představa, že sběr informací soukromým detektivem 

je činnost nezákonná. Pokud bychom srovnávali se Spojenými státy, tak postavení 

soukromých detektivů je zde zcela opačné. Soukromí detektivové jsou v anglosaském právu 

nenahraditelní a nezastupitelní, protože advokáti, soudci, státní zástupci, policejní 

vyšetřovatelé a kriminální policie s nimi spolupracují, což platí i pro soudní proces 

anglosaského právního systému[5]. 

8.3 Postavení soukromých detektivů při řešení zaměstnanecké 

kriminality 

Snižování postavení služeb soukromých detektivů je patrné z právních aspektů jejich 

činností. Požadavky zákonodárce na jakékoliv střední vzdělání, bez praxe v oboru snižují 

jejich postavení a oprávnění.  

STÁT ZÁKONODÁRSTVÍ OBLASTI CHARAKTERISTIKA 

Rakousko 
Žádná specifická legislativa 

(Obecný živnostenský zákon) 

Ochrana zboží, střežení osob, 

Ostraha při transportu, převoz 
hotovosti 

Oblast bezpečnostních služeb 

v Rakousku je převážně upravena 
obecným živnostenským zákonem. 

Belgie 

Zákon 10/04/1990 o soukromém 

bezpečnostním podnikání a o 
vnitřních poskytovatelích 

ochrany ve společnostech 

Ochrana zboží, střežení osob, 

ostraha při transportu 

cenností, převoz hotovosti, 
Ostraha a kontrola osob, 

Instalace a údržba poplašných 

systémů 

Zákonodárství je poměrně striktní 
a klade důraz na ochranu obyvatel 

před jakýmkoliv zneužitím 

pravomocí poskytovatelů 
bezpečnostních služeb. 

Dánsko 
Zákon o bezpečnostních 

službách (1986) 

Ochrana zboží, Střežení osob, 

Ostraha při transportu, 

cenností a převoz hotovosti 

Obsahuje striktní požadavky týkající 

se zplnomocnění a instruktáže. 

Rozsah pravomocí je velmi široký. 

Finsko 
Zákon o soukromých 

poskytovatelích ochrany 

bezpečnosti (1983) 

Ochrana zboží, střežení osob, 

ostraha při transportu 

cenností, převoz hotovosti, 

Ostraha a kontrola osob a 
přístup do veřejných míst 

Přísná kontrola oblastí soukromého 

zajišťování bezpečnosti. Aktivity 
se rozšiřují v oblastech, které kdysi 

vykonávali veřejné služby 

Francie 
Zákon 83-629 (1983) o činnosti 

soukromých bezpečnostních 

společností a o převozu hotovosti 

Střežení lidí, převoz 
hotovosti, ochrana osob 

Tradiční zákonná regulace nebyla 

přísná, nové zákony jsou mnohem 

přísnější 

Německo 
Žádná specifická legislativa 

(Obecný živnostenský zákon) 

Ostraha transportů, Ostraha a 
ochrana osob, Ostraha budov 

a průmyslových objektů, 

Ostraha vojenských zařízení, 
zajišťování veřejného 

pořádku při společenských 

událostech 

Regulace je minimální, založená 

na obchodním zákoníku. 

Spojené království 
Zákon o soukromém 

bezpečnostním podnikání 

z 11/5/2001 

Ostraha a ochrana objektů a 

osob, zajišťování vozidel 
technickými prostředky, 

soukromí detektivové, 

bezpečnostní poradenství 

Velká Británie byla dlouho výjimkou 
na poli soukromé bezpečnostní 

činnosti, měla největší trh. I přes 

vytvoření zákonné úpravy jsou 
kontrolní mechanismy nastaveny 

na minimální úroveň. 
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Pokud by byla srovnávána činnost policie nebo armády, tak je zřejmé, že na tyto 

složky jsou kladeny vysoké požadavky například z oboru sociálně-právní problematiky[5]. 

Pro předpoklad kvalitně prováděné soukromé detektivní činnosti je nezbytné zvýšit 

požadavky na vzdělání (například sociálně-právní problematika), popřípadě vysokou školou 

právní nebo bezpečnostní a přesně stanovenou délkou praxe. Praxe uznaná pro potřeby 

soukromých detektivů je navrhována z oboru kriminálně vyšetřovacích činností[5]. 

Pro středoškoláky je navrhována praxe 10 let [5]. 

8.4 Ochranu osobních údajů 

Role soukromých bezpečnostních služeb v otázce bezpečnosti státu je rolí 

doplňkovou, hlavní roli vykonávají například armáda, policie a další. Jak jsem již uvedl 

v úvodní kapitole, soukromé bezpečnostní služby poskytují určitý nadstandard za úplatu. 

Pokud tedy budeme brát soukromou bezpečnostní činnost jako doplňkovou bezpečnostní 

činnost státu, tak je potřeba delegovat určitá práva právě soukromým bezpečnostním službám. 

Omezení vycházející ze zákona na ochranu osobních údajů je jedním z hlavních omezení pro 

soukromou bezpečnostní činnost. Na jedné straně ochrana osoby a na straně druhé soukromá 

bezpečnostní činnost, resp. boj s kriminalitou a zločinem. Najít rovnováhu není jednoduché, 

avšak orientace v zákonných ustanoveních subjektu soukromé bezpečnostní činnosti – 

například soukromého detektiva je velice obtížná a je potřeba dodat, že se mnohdy pohybuje 

právě na pomyslné hranici rozporu se zákonem[5]. 

Odborníci se domnívají, že je dostatečné, aby živnostenský zákon (zákon číslo 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a doplnění) obsahoval 

nařízení vlády číslo 469/2000 Sb. a tím by bylo možné upravit zákon o ochraně osobních 

údajů, resp. by mohl být uveden odkaz v tomto zákoně. Podobně je odkaz proveden například 

u novinářů právě v zákoně o ochraně osobních údajů (Hlava 2, §5 odst. 2, (d))[5]. 

Výsledkem by byl fakt, že správce (například soukromý detektiv) může zpracovávat 

osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů. Tím by však nebylo dotčeno právo na ochranu 

soukromého a osobního života subjektu údajů. Činnost soukromých bezpečnostních služeb 

by tak byla méně komplikovaná, snížila by se neurčitost se zpracováváním osobních údajů 

a tím by došlo ke zvýšení kvality a výkonu[5].  
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8.5 Opodstatnění legalizace činnosti soukromých bezpečnostních 

služeb při řešení zaměstnanecké kriminality 

Názory na hlubokou rozdílnost soukromých bezpečnostních služeb a roli státu 

v oblasti poskytování bezpečnostních služeb jsou považovány za zastaralé. Pokud se stát chce 

věnovat náročnějším úkolům, tak je zřejmé, že musí přenechat méně náročné úkoly 

soukromým bezpečnostním službám. Odpovědnost státu za bezpečnost není absolutní 

a v případech zaměstnanecké kriminality se nemůže organizace domnívat, že státní aparát 

bude důkladně prošetřovat například krádeže o „nižší finanční hodnotě“, zejména když pro 

organizaci mohou mít tyto ztráty fatální důsledky[5].  

Stát má primární odpovědnost za bezpečnost, avšak v pouze oblastech, které mohou 

poškodit zájem státu, což krádež v organizaci zaměstnancem nesplňuje. V těchto případech 

má státní aparát subsidiární (podpůrnou) odpovědnost za bezpečnost občanů, organizací 

a podnikatelských subjektů[5]. 
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9 Analýza rizik zaměstnanecké kriminality 

Analýzu rizik lze charakterizovat jako poznávací metodu, jejíž podstatou je rozčlenění 

celku na části a následné studium těchto částí a vzájemných vztahů[10]. 

V obecnějším směru se jedná o metodu poznání, při které se postupuje od obecného 

ke konkrétnímu. Obecný pohled na problém poskytuje obecné informace a postupnou změnou 

ohniska pohledu pronikáme pod povrch zkoumaného objektu, přičemž dochází k odhalování 

do té doby neviditelného[10]. 

9.1 Postup analýzy rizik 

Zahrnuje posloupnost činností[10]: 

 identifikace aktiv a hodnoty aktiv, 

 identifikace nebezpečí a ohrožení, 

 výběr metody analýzy rizik, 

 stanovení rizik kvalitativní a kvantitativní metodou, 

 opatření na minimalizaci rizik. 

9.2 Identifikace aktiv a hodnocení aktiv 

Pokud se zabýváme řešením zaměstnanecké kriminality, je nezbytné identifikovat, 

co je ohroženo ze strany zaměstnance. Za aktivum je označováno vše, co je pro organizaci 

hodnotné[21]. 

9.2.1 Hmotná aktiva 

Mezi hmotná aktiva se řadí[21]: 

 nemovitosti, 

 stroje, 

 cenné papíry, 

 peníze, 

 nástroje, 

 výrobky, 

 polotovary. 
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9.2.2 Nehmotná aktiva 

Mezi nehmotná aktiva se řadí[21]: 

 informace, 

 autorské práva, 

 software, 

 postupy. 

 

Hodnota aktiva je jeho charakteristickým prvkem, avšak vyjádřit hodnotu není 

pro organizaci jednoduché.  

 

Je vyjadřována v těchto rovinách[21]: 

 cena pořízení – objektivní pořízení, 

 důležitost pro organizaci – subjektivní vyjádření, 

 náklady na překlenutí případné škody na aktivu, 

 rychlost odstranění škody, 

 případně jiné. 

 

Stanovení hodnoty aktiva tedy nemusí korespondovat s cenou pořízení. Příkladem 

může být databáze stálých zákazníků, která sama o sobě nemá velkou cenu, 

avšak pro organizaci je velice důležitá a škoda způsobená krádeží zaměstnance a odeslání 

konkurenci by byla značná[21].  

Výsledkem identifikace aktiv organizace může být jiná preference důležitostí/ceny 

a tudíž odlišná klasifikace aktiv ze strany velikosti případné škody. 

9.2.3 Obecná klasifikace aktiv dle velikosti případné škody 

Aktiva jsou seřazena obecně, jak jsem uvedl již v předešlé kapitole, klasifikace aktiv 

se může výrazně lišit u některých organizací. 
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 Mezi aktiva organizace uvádím: 

 Bezpečnostní technologie - Škoda způsobená například krádeži čidla požáru 

zaměstnancem může mít nevyčíslitelnou hodnotu – vznik požáru – smrt lidí – zničení 

stavby. 

 GOODWILL (dobré jméno) - Krádeže zaměstnanců můžou „pokazit“ dobré jméno 

firmy a mohou mít nevyčíslitelnou hodnotu. 

 Ocenitelná práva (Know-how) - Jsou důležitým aktivem organizace a krádež tohoto 

aktiva může způsobit velké škody – například v rukou konkurence. V tomto případě si 

můžeme jednoduše představit nový návrh hybridního motoru do automobilu. Pokud se 

dostane „Know-How“ například do rukou čínských firem, může být využit jako „kopie“ 

do čínských levných automobilů. 

 Stavba - Jedná se o stavbu využívanou pro vykonávání podnikatelské činnosti. 

 Pozemek - Jedná se o pozemek využívaný pro vykonávání podnikatelské činnosti. 

 Nehmotný investiční majetek - Jedná se o postupy při vytváření výrobku nebo postup 

činností. Škoda je odvislá od stanovení důležitosti pro organizaci. 

 Software využívaný organizací může mít hodnotu menší než tisíc korun, avšak může 

nabývat značných hodnot. 

 Pohledávky 

 Vybavení objektu - Hodnota vybavení objektu je odvislá od velikosti, ceny strojů, atd. 

 Finanční hotovost -Je odvislá od způsobu plateb v organizaci. Pokud si představíme 

supermarket, tržby mohou na konci provozní doby nabývat několika miliónů korun – 

většinou řešeno operativně a to odvozem soukromou bezpečnostní službou například 

dvakrát denně. 

 

9.3 Identifikace nebezpečí 

Nebezpečí vyplívající z činností zaměstnance v organizaci byla rozčleněna do 4 skupin: 

 krádeže zaměstnanců, 

 podvody zaměstnanců, 
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 počítačová kriminalita zaměstnanců, 

 podplácení zaměstnanců. 

 

Jak již bylo uvedeno na obrázku číslo 1, majetková zpronevěra tvoří 72% hospodářské 

kriminality v České republice. Je proto zřejmá nutnost zaměření problematiky zaměstnanecké 

kriminality právě na krádeže zaměstnanců, ale nelze opomenout další nebezpečí (podvody 

zaměstnanců, počítačová kriminalita zaměstnanců a podplácení zaměstnanců). Diplomová 

práce je zaměřena na krádeže zaměstnanců, a proto jsou check listy s touto problematikou 

nejobsáhlejší. 

9.4 Kvalitativní metoda analýzy rizik 

Kvalitativní metoda vybraná pro potřeby identifikace rizik zaměstnanecké kriminality 

byla na základě jednoduchosti a přehlednosti (Diagram rybí kosti). Metoda umožňuje řešit 

zásadní příčiny, které způsobují následek. Každá příčina pak je hlouběji analyzována 

a výstupem jsou dílčí příčiny[9]. 

 

Základní rozčlení u krádeží v diagramu rybí kostry je provedeno ve třech rovinách: 

 krádeže v pracovní době, 

 krádeže mimo pracovní dobu, 

 krádeže o přestávkách. 

 

Tímto rozdělením je zahrnuta veškerá různorodá činnost zaměstnance při pracovním 

cyklu. Krádeže o přestávkách byly zvoleny z důvodu odlišností činností v dané době. Celkem 

bylo identifikováno 63 příčin, které mohou vyústit v zaměstnaneckou kriminalitu. Na další 

straně uvádím diagram rybí kosti pro názornost (Obrázek číslo 8).
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Obrázek číslo 8 – Diagram rybí kosti 

Zaměstnanecká kriminalita
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Nevyk. obch. Činnosti SBS
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Ostatní zaměstnanci na obědě
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Vypnutí osvětlení Nevyk. obch. Činnosti SBS
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Rozbití zámku

Vjezd vozidlem

Vyřazení PZTS
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Klíče

Dešifrování

Mimo objekt

V objektu

Nezabezpečení systému Znalost hesla a údajů

Činnost externí firmy

Nátlak

Jiná firma

Záškodník

Nedostatky v zákoně

Tlak 3.strany

Příležitost

Bez kontroly

Nekontrolované transakce
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Velká důvěra

Transakce v hotovosti

Fluktuace zaměstnanců

Dokumentování

Postoj

Etika Informovanost

Snaha vedení o nápravu

Tlak vedení k adhalování podvodů

Od zákazník/jiné osoby

Konkurence

Znalost zákazník/zaměstnanec Popud zaměstnance

Nevyužití kamer Náhodná nabídka

Nevyužití kontrolních mechanismů

Dokumentace

Kontrola účtu
Kontrola pošty

Kontakty na „druhou stranu“

Rodinný příslušník u konkurence

Internet

Facebook Messengry (ICQ,MSN,..)

Osobní email Prohlížení veřejných stránek

IT oddělení

Bez externí kontroly Velké oprávnění Vstup do syst. bez evidence

Nevyužití kamerových systémů
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9.5 Kvantitativní metoda analýzy rizik 

Rizika identifikovaná diagramem rybí kosti byly využity pro hodnocení metodou 

analýzy selhání a jejich dopadů. FMEA je postup založený na rozboru selhání a důsledků. 

Umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky vymezených selhání zařízení nebo 

procesů[9].  

 

Hodnoty jednotlivých indexů byly stanoveny: 

 nejmenší – 1, 

 největší – 5. 

 

Maximální hodnota míry rizika (R) může dosáhnout hodnoty 125 (5*5*5). Parametry 

pro stanovení konkrétního případu upravuje norma ČSN EN 60812:2006 – Technika analýzy 

bezporuchovosti systémů. Příloha číslo 6 znázorňuje stanovené parametry.  

 

FMEA byla zpracována do přehledné tabulky (Příloha číslo 1), kde jsou uvedeny tyto 

informace: 

 subsystém, 

 identifikace nebezpečí, 

 pravděpodobnost vzniku a existence rizika– P, 

 závažnost následků –N, 

 odhalitelnost rizika – H, 

 míra rizika – R, 

 opatření, 

 řešení pro vyšetřování – Postup zjišťování informací. 

 

Metoda FMEA byla doplněna o princip Vilfreda Damaso Pareta, který při svém 

zkoumání zjistil, že 80% majetku v Itálii vlastnilo 20% obyvatel.  
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Identifikovaná nebezpečí 

Paretova analýza je velice známá a hojně používaná kvantitativní technika, 

kterou využívá management při analyzování příčin. Výstupem je grafické zpracování – 

Paretův diagram[9]. 

Využitím paretového pravidla 80/20 poukazuje graf na 53 možných příčin, 

které mohou vést k zaměstnanecké kriminalitě. Graf s podrobnými informacemi je uveden 

na další straně (Obrázek číslo 9). 

 

Obrázek číslo 9 – Paretův diagram 

9.6 Výstup analýzy rizik vyšetřování zaměstnanecké kriminality 

V praktické části jsou využity analyzované příčiny, které jsou implementovány 

do sledu činností od zadání zakázky po ukončení činnosti. Účelem je využití informací 

z analýzy rizik a začlenění opatření do činností vyšetřovatele. Výstupem analýzy rizik je 

kontrolní seznam, který usnadní, urychlí a zvýší komfort pro vyšetřovatele, který tak bude mít 

podklad pro komplexní prověření možností páchání krádeží zaměstnanci.  

9.7 Využití analýzy rizik v praxi a návaznost mezi diagramem rybí 

kosti, metodou FMEA, kontrolními listy a paretovým diagramem 

Analýza rizik umožňuje se zaměřit na příčiny, které mohou vést ke krádeži 

zaměstnanců v organizaci. Na základě identifikace a následné verifikace rizik jsou možné 

příčiny implementovány do činnosti vyšetřovatelů zaměstnanecké kriminality a tak je 
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vyšetřovatel schopen se zaměřit na možná rizika. Rizika jsou implementovány do kontrolních 

listů, které vyšetřovatel využívá při své činnosti. 

Diagram rybí kosti jednoduše poukázal na možné příčiny zaměstnanecké kriminality, 

přičemž metoda FMEA umožnila verifikovat nebezpečí a určit míru rizika. Z tohoto hlediska 

metoda FMEA umožnila určit, které nebezpečí jsou nejvíce nebezpečná. Kontrolní listy 

vznikly na základě dvou předešlých metod, tedy rybí kosti a metody FMEA.  

Zde vidím přínos pro praxi, protože byly využity různorodé metody analýzy rizik 

s jednotným záměrem a to identifikovat, následně verifikovat příčiny, které mohou vést 

k zaměstnanecké kriminalitě a vytvořit kontrolní seznam pro činnost vyšetřovatelů v praxi. 

Výhodu spatřuji v možnosti aktualizace příčin na základě opětovného provedení analýzy 

a doplnění do kontrolních listů. 
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10 Návrh opatření 

Návrh opatření je praktickou částí předkládané diplomové práce, která obsahuje návrh 

řešení zaměstnanecké kriminality prostřednictvím soukromých bezpečnostních služeb. 

 

Návrh opatření dále rozděluji na: 

 návrhy možných úprav příslušných právních předpisů pro kvalitní a účinnou činnost 

soukromých bezpečnostních služeb při řešení zaměstnanecké kriminality, 

 návrhy konkrétních řešení v činnosti soukromých bezpečnostních služeb. 

10.1 Návrh úprav příslušných právních předpisů 

Výstupem praktické části je také návrh právní úpravy pro kvalitní a efektivní 

vykonávání bezpečnostních služeb v oblasti řešení zaměstnanecké kriminality, včetně změny 

některých požadavků na zaměstnance soukromých bezpečnostních služeb a dále návrh 

na koordinaci činnosti soukromých bezpečnostních služeb a státního aparátu při řešení 

zaměstnanecké kriminality. 

10.1.1 Ochranu osobních údajů 

Pro provozovatele je řešením zakotvení detailního popisu systemizovaných činností 

v živnostenském zákoně.  

Zakotvením detailního popisu činnosti do dikce živnostenského zákona by byla 

provedena systematizace bezpečnostních činností a byla by právně vymahatelná[5]. 

10.1.2 Odpovědnost státní správy 

Koordinace státního aparátu s činností soukromých bezpečnostních služeb vyžaduje 

delegaci oprávnění pro soukromé bezpečnostní služby a s tím spjaté povinnosti.  

Pokud si představíme soukromou bezpečnostní službu, která by řešila zaměstnaneckou 

kriminalitu v organizacích již od počátku nahlášení na Policii ČR, znamenalo by to potřebu 

„správy“ ministerstva vnitra v této problematice[5].  

Podřízení podnikatelské činnosti „správě“ ministerstva vnitra a unifikaci subjektů 

poskytovatelů služeb by vedlo ke vzniku korupčního prostředí pro úředníky Policie ČR. 

(Ministerstvo vnitra ČR) a s tím spjaté navýšení ceny služeb[5]. 
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Neztotožňuji se s názory poukazujícími na úpravy živnostenského zákona v oblasti 

činností soukromých bezpečnostních služeb a odmítání vytvoření zákonné úpravy 

o soukromých bezpečnostních službách. Tato úprava je rozsáhlým tématem a proto se jí budu 

zvláště věnovat v další kapitole. 

10.1.3 Návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách 

V České republice se jedná o mnohokrát diskutované téma, potřeba zákonné úpravy je 

dle mnohých odborníků zřejmá, avšak do nynější doby se činnost soukromých bezpečnostních 

služeb nedočkala „vlastního“ zákonného předpisu. 

Již v roce 2000 vznikl „Věcný záměr zákona o provozování soukromých 

bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně zákona číslo 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a doplnění. Realizace záměru uvázla 

a do nynější doby nebyla zákonná úprava vytvořena.  V záměru se jednalo o jasný cíl 

a to vyjmout provozování soukromých bezpečnostních činností ze živnostenského zákona 

(ministerstva průmyslu a obchodu) a převést tuto činnost pod ministerstvo vnitra[8]. 

Hlavním problémem sporu bylo stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu, 

které navrhovalo, aby i v případě přenesení činností soukromých bezpečnostních služeb 

pod ministerstvo vnitra byly vydávány koncese tak, jak je tomu do nynější doby. Další 

podmínkou pro provozovatele by bylo splnění, resp. obdržení licence vydané Ministerstvem 

vnitra ČR[8]. 

Důvodem pro přenesení činností je odlišnost podnikání v oblasti soukromých 

bezpečnostních služeb, tedy možnost zasahování do právních poměrů třetích osob při ostraze 

osob a majetku. Argument ministerstva vnitra o rizikovosti podnikání v této problematice je 

oprávněný[8].  

Dalším argumentem je činnost zaměstnanců firem, kteří nemají s komerční 

bezpečností nic společného (ochrana prováděna pro vlastní potřebu). V tomto případě tito 

zaměstnanci by „unikli“ požadavkům živnostenského zákona, protože jejich činnost není 

provozována za účelem dosažení zisku[8]. 

Jedná se zhruba o 80 000 pracovníků, kteří používají pro svou činnost bezpečnostní 

prostředky a metody[8].  
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Tito pracovníci musí splňovat podmínky odbornosti vykonávaných činností 

a stanoveným předpokladům (vzdělání, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další)[8].  

Předmět podnikání „Poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku“ je 

činnost provozovatelů, kteří využívají takové technické prostředky, které mohou v některých 

případech předčít vybavení Policie ČR. Z tohoto důvodu je opodstatněné, aby provozovatelé 

spadali pod zmiňovaný zákon z důvodu možnosti porušení předpisů (porušení lidských práv 

a svobod jednotlivců, atd.)[8]. 

Opodstatnění pro vytvoření zákonné úpravy koresponduje s požadavky Evropské unie. 

Dokumentem, který „podporuje“ vytvoření jednotného zákona je Doporučení Rady Evropy 

„O organizaci předcházení zločinnosti“.  

 

Úkoly vyplývající z dokumentu[8]: 

 vytvořit rámec pro úspěšný rozvoj a činnost subjektů komerční bezpečnosti jako součást 

prevence, 

 vhodný výběr zaměstnanců v oblasti komerční bezpečnosti, 

 činnosti nesmí nijak zasahovat do kompetencí policie, 

 dohled nad činností příslušníku komerční bezpečnosti za pomocí státních orgánů. 

 

Ve třetím úkolu je uvedeno, že činnosti soukromých bezpečnostních služeb nesmí 

zasahovat do kompetencí policie, což nekoresponduje s mým návrhem na delegaci některých 

oprávnění na soukromé bezpečnostní služby (vyšetřování zaměstnanecké kriminality). 

Doporučení Rady Evropy navrhuje prosazení takových vztahů mezi policí a soukromými 

bezpečnostními službami, které vychází z oboustranné pomoci v předcházení kriminality[8]. 

 

Navrhuji změnit tyto požadavky na provozování soukromé bezpečnostní služby: 

 provozování soukromé bezpečnostní služby na základě licence vydané Ministerstvem 

vnitra, který stanoví délku trvání licence, 
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 požadavky totožné s živnostenským zákonem, avšak pro zvýšení kvality služeb přidání 

charakteristiky vlastnické struktury, zapojení bezpečnostních informačních služeb před i 

v průběhu vydání licence, 

 osoby, které nebudou mít předmět činnosti komerční bezpečnost, mohou vykonávat 

vlastní ochranu – činnost zaměstnavatele, který nemá podnikatelskou činnost spjatou 

s komerční bezpečností a činnost provádí minimálně jeden zaměstnanec 

v pracovněprávním vztahu. Jedná se o případy, kdy společnost využije své zaměstnance 

k zajištění ochrany majetku. Podmínkou pro tuto činnost je ohlášení u Ministerstva 

vnitra, 

 požadavky na zaměstnance:  

 dosažení 18 let věku, 

 plná způsobilost k právním úkonům a odborná způsobilost,  

 spolehlivost a bezúhonnost,  

 zdravotní způsobilost.  

 ověření zdravotní způsobilosti na základě lékařské prohlídky a vytipování vad, 

popřípadě nemocí, které neopravňují osobu k výkonu soukromé bezpečnostní činnosti,  

 odborná způsobilost provozovatele rozdělena do skupin dle prováděných činností. 

Způsobilost dána délkou praxe a vzděláním. Odborná způsobilost zaměstnance 

dosažené vzdělání a dále kvalifikace pro danou činnost, 

 uvedení výčtu oprávnění osob pověřených výkonem fyzické ostrahy osob a majetku, 

což je možno spatřovat i v zákonné úpravě na Slovensku, 

Výčet oprávnění[8]: 

 nutná obrana a krajní nouze (zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších změn a doplnění), 

 nutná obrana a krajní nouze v oblasti přestupkové (§2 odst. 2 zákona ČNR číslo 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění), 

 zadržení osoby podezřelé (§76 odst. 2 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, 

ve znění pozdějších změn a doplnění), 
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 občanský zákoník (§6, §417 odst. 1 a §418 zákon číslo 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění). 

10.1.4 Návrh koordinace činností soukromých bezpečnostních služeb 

při řešení zaměstnanecké kriminality 

Návrh koordinace činnosti soukromých bezpečnostních služeb při řešení 

zaměstnanecké kriminality se vztahuje pouze na ta civilní šetření, která si u soukromých 

bezpečnostních služeb zadá, resp. objedná stát prostřednictvím příslušných orgánů. Regulace, 

resp. koordinace činností soukromých bezpečnostních služeb se vztahuje na předmět 

podnikání, který soukromé bezpečnostní služby prodávají klientům, a nevztahuje se tedy 

na vyšetřování zaměstnanecké kriminality v rámci ní samotné, jelikož se nejedná o podnikání, 

ale o vnitřní proces organizace. 

 

Navrhuji řešit koordinaci: 

 stanovení jasných požadavků na provozovatele soukromých bezpečnostních služeb, 

které by zahrnovalo: 

 stejné požadavky jako pro výkon dosavadní bezpečnostní činnosti, 

 požadavky na vyšetřovatele (stanovená doba praxe ve složkách Police ČR spojená 

s vyšetřováním a řešením kriminálních činností), popřípadě praxe s dosavadním 

řešením vnitropodnikové kriminality, 

 složení zkoušek (v gesci ministerstva vnitra) a minimální doba činnosti soukromé 

bezpečnostní služby (snaha o eliminaci vzniku nových soukromých 

bezpečnostních služeb, které by vznikaly z důvodu jasných zakázek). 

 výběr soukromé bezpečnostní služby, která by případ vyšetřovala: 

 v gesci ministerstva vnitra (Policie ČR), 

 jasné stanovení odůvodnění pro přijetí/nepřijetí, 

 stanovení územního rozsahu pro výkon činnosti 

 pokud soukromá bezpečnostní služba splní požadavky, tak důležitým faktorem je 

cena za provedení činnosti, 

 kontrola stavu vzdělání vyšetřovatelů soukromých bezpečnostních služeb: 
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 jasné termíny zkoušek (v gesci ministerstva vnitra), 

 nesplnění nebo neúčast – vyloučení soukromé bezpečnostní služby z databáze 

vyšetřování. 

 databáze provozovatelů soukromých bezpečnostních služeb: 

 volně přístupná databáze soukromých bezpečnostních služeb provádějící 

vyšetřování, 

 uvedené údaje volně přístupné: Název bezpečnostní služby, místo činnosti, 

potvrzení o složení zkoušek vyšetřovatelů, osoba oprávněná jednat, potvrzení 

o splnění podmínek k provádění vyšetřování. 

10.2 Návrh popisu opatření pro činnost soukromé bezpečnostní služby 

Výstupem praktické části je komplexní návrh činnosti soukromé bezpečnostní služby 

při řešení zaměstnanecké kriminality. Na základě roztříštěných informací z odborné literatury 

a informací od vyšetřovatelů zabývajících se vyšetřováním zaměstnanecké kriminality jsem 

vytvořil slabikář popisu činností, včetně vytvoření check listů využitelných v praxi. Při tvorbě 

diplomové práce jsem se přesvědčil, že neexistuje návod na řešení zaměstnanecké kriminality. 

Firma, která poskytla praktické informace o řešení zaměstnanecké kriminality, chce 

na základě výsledků diplomové práce ztransparentnit svou činnost. 

Na základě poznatků z klasických metod vyšetřování využívaných policejními 

složkami jsem vytvořil schéma činnosti vyšetřování zaměstnanecké kriminality (Obrázek 

číslo 10), které bylo obohaceno využitím analýzy rizik. Přínosem je zaměření na rizika, 

která byla identifikována a verifikována jako možné příčiny zaměstnanecké kriminality. 

Řešení zaměstnanecké kriminality soukromou bezpečnostní službou je složitá činnost, 

která vyžaduje znalosti vyšetřovatele, včetně využití techniky a dalších zainteresovaných 

osob. Nelze se domnívat, že řešením zaměstnanecké kriminality se zabývá pouze jedna osoba 

– vyšetřovatel. Za vyšetřovatelem (agentem) musí být nadřízená osoba, která celou činnost 

koordinuje a rozhoduje o dalších postupech.  

Vyšetřovatel je volen se zkušenostmi z operativní činnosti (většinou bývalý policejní 

vyšetřovatel). Před započetím činnosti vyšetřovatele je potřeba, aby byl seznámen s možnými 

riziky činnosti[16].  
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10.2.1 Pohovor se zákazníkem 

Prvotní činností nadřízené osoby je pohovor se zákazníkem, který definuje problém 

v organizaci a dodá prvotní informace vedoucímu vyšetřovateli. Informace obsažené 

v pohovoru mají pouze informativní charakter a slouží pro vedoucího vyšetřovatele 

k vytvoření obrazu o situaci. Na základě těchto informací se vedoucí vyšetřovatel předběžně 

rozhoduje o počtu vyšetřovatelů, ceně zakázky, způsobu provedení a předběžnému termínu 

ukončení. Pohovor se zákazníkem dává vedoucímu vyšetřovateli jasné instrukce, 

jak se zachovat s nashromážděnými důkazy (Policie ČR x interní řešení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 10 – Schéma postupu vyšetřování vyšetřovatelem 

10.2.2 Zjištění problematiky 

Vyjednání podmínek při úvodním pohovoru je jasný signál k důkladnému zjištění 

problematiky v organizaci. Zjišťované informace na základě provedené analýzy rizik jsou 

implementovány do Check listů (Příloha číslo 2 – 5). 
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Navrhuji zjišťovat tyto informace: 

 co se děje v organizaci, 

 jak byla krádež zjištěna, 

 jak dlouho ke krádežím dochází, 

 jaká je struktura v organizaci. 

 

Dále navrhuji zjišťovat informace na základě provedené analýzy rizik: 

 otevření/neotevření skladu při přestávce, 

 otevřená/neotevřená místnost při přestávce, 

 povolení k opuštění objektu při přestávce, 

 stravovací závod mimo areál/objekt. 

10.2.3 Zjištění ztrát 

Pro vedoucího vyšetřovatele je důležité znát ztráty, které byly krádežemi způsobeny 

a v tomto případě se nejedná pouze o ztráty finanční, resp. materiální (například ukradený 

počítač), ale může se jednat i o ztráty informační (know - how). Ze zjištěných ztrát může 

vedoucí vyšetřovatel usuzovat o propracovanosti činnosti pachatele nebo pachatelů. 

Krádeže mohou nabýt charakteru organizovaného zločinu, pokud je zjištěna dělba 

práce jednotlivých pachatelů a promyšlený způsob páchání krádeží. 

 

Navrhuji zjišťovat tyto informace: 

 Jak dlouho o ztrátách organizace ví a jdou zjistit zpětně? 

 Jedná se o finanční, materiální nebo informační ztráty, kolik činí ztráta? 

10.2.4 Zjištění terénu 

Pro vedoucího vyšetřovatele je nezbytné zjištění terénu. Je potřeba zjistit kompletní 

informace o zabezpečení objektu (popřípadě budovy), zajištění perimetru, prostory pro vjezd 

a výjezd automobilů, způsob fyzické a režimové ochrany v objektu a další relevantní 
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informace spojené se zabezpečením objektu. Pro tuto činnost navrhuji využití kontrolního 

listu vyšetřovatelem (příloha číslo 2 – číslo 5). 

 

Navrhuji zjišťovat informace na základě provedené analýzy rizik: 

 výkon činnosti zaměstnance v samostatné místnosti/kanceláři, 

 výkon činnosti zaměstnance bez vedoucího pracovníka, 

 výkon činnosti zaměstnance bez spolupracovníků, 

 povolení/zákaz umístění batohu/tašky na pracovišti, 

 fungování kamerového systému/využití atrap, 

 umístění kamer/kvalita pokrytí prostoru, 

 poškození plotu, 

 jiný východ použitelný pro krádež zaměstnance, 

 rozbití skla, nástroje k rozbití, 

 rozbití zámku, nástroje k rozbití, způsob překonání, 

 nastavení režimu kontroly vstupu v objektu, 

 nastavení režimu kontroly vstupu v jednotlivých místnostech,  

 instalace PZTS (například magnetických kontaktů oken) v objektu, 

 instalace PZTS (například magnetických kontaktů oken) v jednotlivých místnostech, 

 způsob kontroly CCTV (strážný x pověřená osoba), 

 způsob zabezpečení perimetru. 

10.2.5 Způsob výroby 

Informace se týkají procesu výroby výrobku (například počítač) a to od začátku 

(naskladnění výchozích součástek) po konec procesu (odvoz hotového počítače z objektu). 

Vedoucí vyšetřovatel musí znát celý proces výroby, aby mohl stanovit strategii vyšetřování. 
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Navrhuji zjišťovat tyto informace: 

 Je výrobek vyráběn kompletně v organizaci? 

 Je využíváno externích firem? 

 Jak výrobek postupuje od počátku do konce v organizaci? 

 Jak je prováděno skladování výrobku? 

 Je využita pro odvoz externí přepravní firma? 

 Jsou ve výrobě „slabá“ místa, kde by mohla být provedena krádež? 

 Je výroba rozčleněna do více budov? 

 Jak je výrobek převážen z jednoho objektu do dalšího? 

 Jsou využívány počítadla na strojích při výrobě? 

 Je využito kamer při výrobě? 

 Mají polotovary/výrobky kódy nebo jiné identifikační prvky? 

10.2.6 Důvod podezření 

Pro vedoucího vyšetřovatele je nezbytné zjištění důvodů podezření o zaměstnancích. 

Zákazník definuje opodstatnění podezření a vedoucí vyšetřovatel využije tyto informace 

pro další návrh řešení. 

 

Navrhuji zjišťovat tyto informace: 

 Jsou některé osoby podezřelé z páchání krádeží? 

 Důvod podezření? 

 Existuje důkaz o opodstatněnosti podezření? 

10.2.7 Zainteresované osoby 

Pro dosažení vysoké efektivity vyšetřování je nezbytné, aby bylo do vyšetřování 

zainteresováno co nejméně osob v objektu. Žádoucí stav je, když ví o vyšetřování pouze 

zákazník a vyšetřovatelé.  
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Před zapojením zainteresované osoby do vyšetřování navrhuji zjistit tyto informace: 

 Je přínosné zapojení zainteresované osoby? 

 Jak dlouho pracuje osoba v organizaci? 

 Je osoba obeznámena se situací v organizaci? 

10.2.8 Taktika 

Po zjištění informací navrhne vedoucí vyšetřovatel taktiku: 

 jak bude vyšetřování provedeno, 

 kolik vyšetřovatelů bude použito, 

 jak budou do vyšetřování využiti vedoucí pracovníci, 

 jak bude klient informován. 

10.2.9 Účel splnění 

Vedoucí vyšetřovatel se domluví s klientem, co bude účelem splnění. Zda se bude 

jednat o předání dokumentace případu nebo bude klient chtít předání informací Policii ČR, 

včetně pomoci při dalším objasnění případu. 

 

Navrhuji zjistit informace o účelu splnění: 

 Co je účelem zakázky? 

 Jaký je ideální stav ukončení zakázky? 

 Jak obsáhlá dokumentace bude vyžadována? 

 Má vyšetřovatel spolupracovat s Policií ČR? 

 Jak se zachovat k zaměstnanci/zaměstnancům, kteří kradli? 

10.2.10 Legenda člověka 

Vyšetřovatel působící v terénu musí mít legendu. Nemůže vstoupit do zaměstnání 

bez připravených smyšlených informací o svém původu (například vyšetřovatel z Ostravy 

nemůže tvrdit, že pochází z Prahy).  

 



 

52 

 

Navrhuji vytvoření legendy, která obsahuje: 

 odkud pochází, 

 proč se přestěhoval, 

 kde bydlel, 

 kde pracoval, 

 proč bydlí sám, 

 proč přišel do této firmy. 

10.2.11 Spolupracující osoby 

Na návrh klienta může vyšetřovatel využít spolupracující osoby. Tyto osoby mohou 

pomoci vyšetřovateli v prvotním sbližování s ostatními zaměstnanci (podezřelými), popřípadě 

se zjištěním potřebných informací. 

 

Před zapojením spolupracující osoby do vyšetřování navrhuji zjistit tyto informace: 

 Je přínosné zapojení zainteresované osoby? 

 Jak dlouho pracuje osoba v organizaci? 

 Je osoba obeznámena se situací v organizaci? 

10.2.12 Nasazení vyšetřovatele/zaměstnance 

Nasazení vyšetřovatele musí probíhat za stejných podmínek jako nástup řadového 

zaměstnance do podniku. Proces přijetí musí být totožný, včetně zaškolení a mzdy, kterou 

obdrží za provedenou práci. Vyšetřovatel nesmí vzbuzovat podezření, včetně personální 

oblasti v podniku. 

 

Navrhuji postupovat takto: 

 vytvoření fiktivního pracovního místa, 

 pohovor se „zaměstnancem“, 

 určení zkušební doby, 
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 zaškolení na pracovišti, 

 mzda totožná s jiným řadovým zaměstnancem na stejné, popřípadě podobné pracovní 

pozici, 

 stejné podmínky pracovního nasazení. 

10.2.13 Adaptace se zaměstnanci 

Vyšetřovatel navazuje při normální pracovní činnosti v podniku vztahy s ostatními 

zaměstnanci, přičemž nesmí tlačit na „pilu“, tedy snažit se o rychlé sblížení. Cílem je získání 

důvěry mezi ostatními zaměstnanci, být zabrán do konverzace a zjišťovat relevantní 

informace o tom, jak se věci mají v objektu. Po čase může jít s ostatními například 

do hospody, užít si s nimi večer a tím prohloubit důvěru. Informace zjištěné při noční zábavě 

mají velký význam, ale mohou být zkresleny stavem osoby. Informace například v restauraci 

u piva jsou nevyčerpatelným zdrojem informací pro vyšetřovatele[4]. 

Metoda zabývající se využívání primárních informačních zdrojů se nazývá 

sociotechnika, která využívá informace od druhých a ovlivňuje je ve svůj prospěch[4].  

 

Vyšetřovatel využívá tento postup[4]: 

 psychologické a pedagogické ovlivňování, formulace věrohodných otázek, 

 být trpělivý, nekončit rozhovor po zjištění zájmové informace, pokračovat dále. 

 emocionální „finty“, například mám velký problém a potřebuji pomoc, 

 psychologický trik – volba správného oblečení, 

 vmísit se do davu, manipulace osoby, důraz na odpadkové koše. 

 

Navrhuji zjišťovat informace na základě provedené analýzy rizik: 

 zaměstnanci nosí batohy/tašky na pracoviště, 

 zaměstnanci si umisťují předměty na tělo, 

 zaměstnanci zakrývají kamery, 

 zaměstnanci jsou dohodnutí s pracovníky bezpečnostní služby, 
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 pracovníci bezpečnostní služby nevykonávají svou činnost důsledně (nekontrolují 

každého zaměstnance, atd..), 

 pracovníci bezpečnostní služby nevykonávají obchůzkovou činnost dle požadavků, 

 o přestávce zůstává jediný zaměstnanec na pracovišti, 

 zaměstnanec zná heslo PZTS, 

 zaměstnanec si opatřil klíče, 

 zaměstnanec umí dešifrovat PZTS. 

10.2.14 Vytipování kandidátů 

Vyšetřovatel následně vytipuje kandidáty, kteří by mohli páchat krádeže. Vychází 

z rozhovorů se zaměstnanci, kteří se mohou svěřit, že si jiný zaměstnanec koupil drahé auto, 

ale v práci moc nevydělává. 

 

Navrhuji tento postup: 

 Má některý zaměstnanec podezření, že někdo krade v organizaci? 

 Kupuje si některý zaměstnanec drahé věci? 

 Chlubí se některý zaměstnanec, že má vysoký obnos peněz? 

 Střídá některý zaměstnanec často zaměstnání? 

 Prodává některý zaměstnanec výrobky mimo organizaci? 

 Tvoří zaměstnanci uzavřenou skupinu lidí v organizaci? 

10.2.15 Informování nadřízeného 

Ve všech etapách vyšetřování musí být informován vedoucí vyšetřovatel, který si dělá 

úsudek o zjištěných informací a vypracovává verze. Součásti je informování klienta o stavu 

vyšetřování a zjištěných informacích. 
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Navrhuji předávat tyto informace: 

 podezření o osobách, 

 místo krádeží, 

 struktura v organizaci, 

 bezpečnostní opatření v organizaci, způsob výroby. 

10.2.16 Pohyb po pracovišti 

Vychází se z předpokladu, že objekt je rozsáhlejší a není možné, aby vyšetřovatel 

sledoval pouze jednu část výroby například v jednom objektu. Jeho činnost vypadá tak, 

že vykonává pracovní činnost v jedné části výrobního procesu, kde shromažďuje informace. 

Pokud dojde k závěru, že zde se krádeže nepáchají, přechází pod záminkou například 

zručnosti do jiné části výroby, kde opět navazuje kontakt se zaměstnanci a celý proces 

se takto může opakovat od začátku výroby až do konce (expedice). 

 

Navrhuji zjišťovat tyto informace: 

 Je dané pracoviště místem krádeží? 

 Je možné sestavit výrobek mimo pracoviště? 

 Jsou bezpečnostní mechanizmy na daném pracovišti dostatečné? 

10.2.17 Nalezení místa krádeží 

Jestliže vyšetřovatel má důvodné podezření o osobách, které jsou pachateli krádeží, 

včetně místa, je z pohledu vyšetřovatele ukončena činnost (neukončuje pracovní činnost 

v objektu). Vyšetřovatel nezjišťuje dále informace, aby se neprozradil. Předává informace 

vedoucímu vyšetřovateli, který směřuje svou činnost na potencionální pachatele[4]. 

 

Navrhuji zjišťovat tyto informace: 

 Je místo v organizaci místem krádeží? 

 Provádí krádež více osob? 

 Je využito v podezřelém místě bezpečnostních prostředků? 
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10.2.18 Přenesení zájmu na podezřelé osoby 

Vedoucí vyšetřovatel má jasnou úlohu a to zjistit, zda je podezření o osobě (osobách) 

odůvodněné. Využívá metodu detektivního sledování, která je považována za stěžejní metodu 

komerčního zpravodajství.  

Cílem je zmapování denního režimu podezřelé osoby, zmapování styků, zjištění 

dalších informací (například s kým se stýká, atd.), zjištění informací o objektech, které jsou 

předmětem zakázky. Například pokud bude zakázka směřovat ke zjištění pachatele krádeže 

počítačů, tak objektem budou počítače. Vedoucí vyšetřovatel tedy může zjistit nejen kdo je 

pachatelem, ale i kde se ukradené počítače poděly, případně je může získat zpět[4]. 

 

Navrhuji zjišťovat tyto informace: 

 Co dělá podezřelá osoba mimo pracovní dobu? 

 S kým se podezřelá osoba schází? 

 Kde podezřelá osoba bydlí? 

 Jsou v této oblasti zastavárny? 

 Co dělá podezřelá osoba přes noc? 

 Stýká se podezřelá osoba s konkurencí? 

 Má podezřelá osoba některého z rodinných příslušníků z konkurenčního prostředí? 

 Provozuje podezřelá osoba sázkové hry (kasino, automaty, sázení)? 

 Má podezřelá osoba dluhy? 

10.2.19 Zajištění důkazů 

Zajišťování důkazů probíhá ve stejném čase jako detektivní sledování. Vedoucí 

vyšetřovatel při sledování využívá další osobu (další vyšetřovatel), která dokumentuje 

důkazy.  

Důkazy musí mít vypovídací formu, aby mohly být využity například pro soudní 

proces. Vyšetřovatelé využívají audio-dokumentaci, foto-dokumentaci, video-dokumentaci, 

popřípadě jiné prostředky podle situace. Vyšetřovatel může vyčkávat například u brány 

objektu, aby zdokumentoval akt krádeže pachatele a přistihl jej při činu. 
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Detektivní dokumentování musí být doplněno dalšími informacemi, které zvyšují 

důkazní hodnotu.  

 

Navrhuji zajišťovat tyto informace: 

 záznam o datu a místu pořízení fotografie, video dokumentace, audio dokumentace, 

 co fotografie zachycuje, 

 kdo fotografii vyfotil, 

 jména svědků, 

 jejich čestných prohlášení. 

10.2.20 Pohovor 

Po zajištění dostatečných důkazů o činnosti pachatele provádí vedoucí vyšetřovatel 

pohovor (interview). Zákonitosti interview jsem zmínil v předešlé kapitole (kapitola 5.3.4). 

 Pachatel (zaměstnanec) vyhodnotí situaci s „pomocí“ vedoucího vyšetřovatele 

(využití sociotechniky) a dojde k určitému závěru.  

Vedoucí vyšetřovatel směřuje pachatele k zaplacení škody, uvedení prohlášení jak 

se vše stalo od „A“ do „Z“, vlastnoručnímu podpisu události, podpisu prohlášení a uvedení 

zúčastněných osob. 

10.2.21 Předání důkazů zákazníkovi/Policii ČR 

Vedoucí vyšetřovatel předává kompletní dokumentaci k případu zákazníkovi, včetně 

prohlášení pachatele o protiprávním jednání a dalších podkladů k případu. Pokud byl vedoucí 

vyšetřovatel domluven se zákazníkem o kontaktování Policii ČR, tak veškerá dokumentace 

směřuje na Policii ČR a kopie zákazníkovi. V dalších krocích vedoucí vyšetřovatel 

spolupracuje s Policií pro urychlení řešení případu. 

Navrhuji, aby důkazy byly předány komplexně, tj. všechny zjištěné relevantní 

informace, včetně audio, video a foto dokumentace. 

10.2.22 Ukončení činnosti vyšetřovatele v objektu 

Po uzavření případu (zjištění pachatele, prohlášení, předání informací zákazníkovi) je 

potřeba ukončit pracovní činnost vyšetřovatele v objektu. Vyšetřovatel neukončuje pracovní 
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poměr ihned po ukončení případu, ale po krátké době. Na základě domluvy se zákazníkem 

se dohodnou na důvodu ukončení pracovního poměru tak, aby nemohli ostatní zaměstnanci 

podezřívat vyšetřovatele ze špionáže. 

 

Navrhuji postupovat takto: 

 vyšetřovatel dále pokračuje v pracovní činnosti po dobu minimálně dvou týdnů, 

 stanovit důvod ukončení pracovního poměru v organizaci (nadbytečnost, alkohol atd.), 

 ukončení činnosti vyšetřovatele v místě pracovní činnosti (odhlášení z ubytovny atd.), 

 vrácení se do místa výkonu činnosti vyšetřovatele, případně zaměření na jiný případ 

 

Využití PZTS, CCTV a SKV, jako i jiných metod je přehledně zobrazeno na obrázku číslo 11, 

který poukazuje názorně na prostředky a metody, které jsou využívané detektivem 

a vedoucím vyšetřovatelem při řešení zaměstnanecké kriminality.  

Obrázek číslo 11 – Využití PZTS, CCTV a SKV při řešení zaměstnanecké kriminality 

       Strážný 
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11 Závěr 

Řešení zaměstnanecké kriminality soukromými bezpečnostními službami je činnost 

náročná na znalosti z vyšetřování a dalších odvětví. Samotné zjištění informací 

o organizacích, které nekontrolují již před přijetí zaměstnance, nahrává k zaměstnanecké 

kriminalitě.  

Prevence zaměstnanecké kriminality je důležitým aspektem boje proti zaměstnanecké 

kriminalitě. Nejvíce podvodů v české republice odhalují systémy řízení rizik a interní audity. 

Soukromé bezpečnostní služby v těchto činnostech nalézají vysokou využitelnost, 

jak pro jejich nezaujatost, tak pro znalosti z kriminalistické praxe. Prevence zaměstnanecké 

kriminality může být z hlediska činnosti soukromých bezpečnostních služeb realizována 

prověrkami stávajících i nových zaměstnanců, kde vyšetřovatelé zjišťují relevantní informace 

o zaměstnancích. Soukromé bezpečnostní služby zaujímají pouze 13% trhu v oblasti prověrek 

stávajících zaměstnanců, což je prostor, který by mohly využít. 

Řešení zaměstnanecké kriminality se opírá o technické prostředky ochrany, které jsou 

důležité pro zdárné a rychlé objasnění případu. Využitím PZTS, CCTV a systémů kontroly 

vstupu je vyšetřovatel schopen zdárně a rychle řešit případy zaměstnanecké kriminality. 

Na základě informací z literatury a firem, které se touto problematikou zabývají, jsem 

vytvořil slabikář činnosti soukromé bezpečnostní služby od zahájení činnosti (prvotního 

pohovoru) po ukončení činnosti v organizaci. Provedl jsem analýzu rizik metodami rybí kosti, 

FMEA a paretového diagramu pro zjištění možných příčin páchání zaměstnanecké 

kriminality. Příčiny jsem implementoval do slabikáře činností soukromé bezpečnostní služby 

a check listů. Pro zjednodušení činnosti vyšetřovatele při řešení zaměstnanecké kriminality 

jsem vytvořil jednoduché schéma, které vede vyšetřovatele k rychlému, objektivnímu 

a zdárnému objasnění případu. Schéma rozděluje případy na čtyři možné typy páchání 

zaměstnanecké kriminality (krádeže zaměstnanců, podvody zaměstnanců, počítačová 

kriminalita zaměstnanců a podplácení zaměstnanců). V daném případě se poté vyšetřovatel 

rozhodne ve schématu, o jaký typ zaměstnanecké kriminality se jedná, jednoduše 

se zorientuje v grafické podobě a poté vybere jednu ze čtyř sad check listů pro daný řešený 

problém (Příloha číslo 2 – 5). Check listy poté využije pro řešení případu na místě. 
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Příloha číslo 1 Grafické zpracování metody FMEA, včetně návrhu opatření a řešení pro vyšetřování 
Oldřich Kokošek 

Řešení zaměstnanecké kriminality soukromými bezpečnostními službami 

 
 
 

Zpracovatel:  Bc. Oldřich Kokošek Datum provedené analýzy:  16.2.2013 

Číslo Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R Míra rizika Opatření Řešení pro vyšetřování 

1 
Organizační 

opatření 
Výkon činnosti v samostatné místnosti 5 2 2 20 Mírné 

riziko 

Kontroly vedoucích pracovníků, 

režim vstupu, kamerový systém. 

Kontrola činnosti pracovníků v zájmových 

částech objektu, informace lze získat při 

pohovoru se zákazníkem, sledování 

kamerového systému, SKV. 

2 
Organizační 

opatření 
Bez vedoucího pracovníka 4 4 2 32 

Mírné 

riziko 

Kontrola strážných bezp. služeb, 

kamerový systém,SKV. 

Kontrola činnosti pracovníků v zájmových 

částech objektu, informace lze získat při 

pohovoru se zákazníkem, kontrola 

kamerového systému, SKV. 

3 
Organizační 

opatření 
Bez spolupracovníků 4 3 2 24 

Mírné 

riziko 

Kontroly vedoucích 

pracovníků,SKV, kamerový 

systém. 

Kontrola činnosti pracovníků v zájmových 

částech objektu, informace lze získat při 

pohovoru se zákazníkem, z kamerového 

systému, SKV. 

4 
Organizační 

opatření 
Batoh/taška na pracovišti 4 4 2 32 

Mírné 

riziko 

Zákaz vnášení batohů/tašek mimo 

místa svačinárny a jiných míst. 

Kontrola kamer. 

Kontrola při infiltraci detektiva na pracoviště, 

případně pohovor se zákazníkem, 

z kamerového systému. 

5 
Organizační 

opatření 
Umístění na těle 3 4 2 24 

Mírné 

riziko 

Kontroly zaměstnanců u východu, 

kontrola kamerového systému, 

RFID technologie. 

Informace o důslednosti kontrol strážných, 

pokud se kontroly dělají - koho se týkají, 

rozsah. Informace při pohovoru se 

zákazníkem nebo při infiltraci, kamerové 

systémy. 

6 
Plášťová 

ochrana 
Nefunkční kamerový systém 2 5 2 20 

Mírné 

riziko 

Periodická kontrola kamerového 

systému, odpovědná osoba, 

„správa“ strážných soukr. bezp. 

služby. 

Pohovor se zákazníkem, informace od 

strážných, případně při vstupu do zaměstnání 

infiltrovaného detektiva. 
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Zpracovatel:  Bc. Oldřich Kokošek Datum provedené analýzy:  16.2.2013 

Číslo Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R 
Míra 
rizika 

Opatření Řešení pro vyšetřování 

7 
Plášťová 

ochrana 
Špatně zvolené umístění kamer 2 5 3 30 

Mírné 

riziko 

Kontrola funkčnosti kamerového 

systému, periodická, odpovědná 

osoba, strážný. 

Zjištění z plánů, případně při pracovní 

činnosti agenta. 

8 
Plášťová 

ochrana 
Zakrytí kamer 3 5 2 30 

Mírné 

riziko 

Včasná detekce nefunkčnosti 

kamerového systému, obchůzková 

činnost. 

Informace od zákazníka, zjištění kdo byl na 

směně, jak provedeno, kontrola kamer. 

9 
Organizační 

opatření 
Průhlednost činnosti SBS 4 4 4 64 

Nežádou

cí riziko 

Nastavení obchůzkových a jiných 

činnosti v různých variantách, 

kontroly dodržování z kamer. 

Kontrola činnosti strážných detektivem při 

infiltraci, informace od zákazníka, záznam 

kamer, SKV. 

10 
Organizační 

opatření 
Dohoda zaměstnanec/SBS 1 5 5 25 

Mírné 

riziko 

Kontrola činnosti strážných, rodinní 

příslušníci, anonymní linka, záznam 

z kamer. 

Kontrola vztahu mezi zaměstnanci a 

strážnými, informace z otevřených zdrojů, 

případně při infiltraci od jiných 

zaměstnanců, záznam kamer. 

11 
Organizační 

opatření 
Nezájem SBS 3 3 4 36 

Mírné 

riziko 

Kontrola dokumentace činností 

strážných, záznam z kamer, falešné 

poplachy. 

Kontrola činnosti strážných detektivem při 

infiltraci, informace od zákazníka. Informace 

od jiných zaměstnanců, z kamer. 

12 
Plášťová 

ochrana 
Náhradní brána v objektu 3 3 1 9 

Akcepto

vatelné 

riziko  

Kontrola stavu brány, zabezpečení, 

funkčnost PZTS, instalace kamer. 

Dokumentace od zákazníka, detektivem při 

infiltraci. Informace od zaměstnanců, 

ze situační mapy objektu. 

13 
Plášťová 

ochrana 
Poškození plotu 4 4 3 48 

Mírné 

riziko 

Periodická kontrola perimetru, 

instalace PZTS pro sledování stavu 

napětí plotu, instalace kamerového 

systému. 

Informace od zákazníka, detektivem při 

infiltraci, z PZTS. 

14 
Plášťová 

ochrana 
Východ na střechu 3 2 2 12 

Mírné 

riziko 

zabezpečení východu, obchůzková 

činnost, využití kontaktu uzavření, 

napojení na PZTS, umístění kamery. 

Dokumentace od zákazníka, detektivem při 

infiltraci. Informace od zaměstnanců, 

z kamer. 
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Zpracovatel:  Bc. Oldřich Kokošek Datum provedené analýzy:  16.2.2013 

Číslo Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R 
Míra 
rizika 

Opatření Řešení pro vyšetřování 

15 
Plášťová 

ochrana 
Jiný východ 3 4 2 24 

Mírné 

riziko 

Zabezpečení jiných východů, 

periodická kontrola, umístění 

kamer, obchůzková činnost. 

Dokumentace od zákazníka, detektivem při 

infiltraci. Informace od zaměstnanců. 

16 
Plášťová 

ochrana 
Podhrabání plotu 3 3 3 27 

Mírné 

riziko 

Podhrabové překážky, periodická 

kontrola, instalace PZTS, 

kamerový systém. 

Dokumentace od zákazníka, detektivem při 

infiltraci. Informace od zaměstnanců, z kamer, 

aktivace PZTS. 

17 
Organizační 

opatření 
Otevřený sklad 4 4 1 16 

Mírné 

riziko 

Zabezpečení skladu, kontrola 

vedoucích pracovníků, 

odpovědná osoba, režim vstupu 

pomocí hesel, tokenů,  biometrie, 

kamerový systém. 

Informace od zaměstnanců, detektivem při 

infiltraci. Kontrola systému výdeje klíčů. 

Aktivace PZTS, záznamy z kamer. 

18 
Organizační 

opatření 
Otevřená místnost 4 4 1 16 

Mírné 

riziko 

Zabezpečení místnosti, kontrola 

vedoucích pracovníků, 

odpovědná osoba,SKV, instalace 

kamerového systému. 

Informace odzaměstnanců, detektivem při 

infiltraci. Kontrola systému výdeje klíčů. 

Aktivace PZTS, záznamy z kamer. 

19 
Organizační 

opatření 
Vypnutí osvětlení 2 2 1 4 

 Akceptov

atelné 

riziko 

Odpovědná osoba za funkčnost 

osvětlení v objektu, kontrola 

kamerovým systémem, 

obchůzková činnost. 

Informace od zaměstnanců, detektivem při 

infiltraci. Kamerový systém, strážný při 

obchůzce. 

20 
Plášťová 

ochrana 
Nevykonání obchůzkové činnosti 3 3 3 27 

Mírné 

riziko 

Kontrola činnosti strážných, GPS 

lokátory, kontrola kamer, 

kontrola vstupu do objektu. 

Kontrola činnosti strážných detektivem při 

infiltraci, informace od zákazníka. 

21 
Organizační 

opatření 
Vnesení batohu/tašky 3 4 1 12 

Mírné 

riziko 

Zákaz vnesení batohu/tašky, 

kontrola dodržení, instalace 

kamer, obchůzková činnost. 

Kontrola při infiltraci detektiva na pracoviště, 

případně pohovor se zákazníkem, kamerový 

systém. 
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Číslo Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R 
Míra 
rizika 

Opatření Řešení pro vyšetřování 

22 
Organizační 

opatření 
Ostatní zaměstnanci mimo pracoviště 4 2 2 16 

Mírné 

riziko 

Kontrola samostatného zaměstnance, 

instalace kamer, SKV. 

Kontrola kamerového systému, informace 

detektiva při infiltraci,informace 

zákazníka,SKV. 

23 
Organizační 

opatření 
Možnost vyjít z objektu 4 4 1 16 

Mírné 

riziko 

Zákaz, kontrola při výstupu při 

povolení, kontrola vstupu/výstupu, 

instalace kamer. 

Informace od zákazníka, při infiltraci, 

z kamerového systému,SKV. 

24 
Organizační 

opatření 
Kuřácká místnost mimo objekt 2 4 1 8 

Akceptov

atelné 

riziko 

Kontrola zaměstnance pří odchodu 

do kuřárny, instalace kamer, SKV. 

Informace od zákazníka, při infiltraci, 

z kamer, SKV.. 

25 
Organizační 

opatření 
Stravovací závod mimo objekt 4 4 1 16 

Mírné 

riziko 

Kontrola zaměstnance při odchodu 

na oběd, SKV, kamerový systém. 

Informace od zákazníka, při infiltraci, 

z kamer,SKV. 

26 
Plášťová 

ochrana 
Rozbití skla 3 5 2 30 

Mírné 

riziko 

Využití PZTS, kontrola určenými 

osobami, obchůzková činnost. 

Informace od zákazníka,PZTS, kamerový 

systém. 

27 
Plášťová 

ochrana 
Rozbití zámku 4 5 2 40 

Mírné 

riziko 

Bezpečnostní zámek, PZTS, 

kamerový systém, kontrola 

strážnými 

Informace od zákazníka,PZTS, kamerový 

systém. 

28 
Organizační 

opatření 
Vjezd vozidlem 1 4 2 8 

Akceptov

atelné 

riziko 

Povolení ke vjezdu, kontrola 

automobilu, SKV, kamerový systém. 

Informace od zákazníka,při infiltraci. 

Nastavený režim, rozsah kontroly auta. 

29 
Plášťová 

ochrana 
Znalost hesla PZTS 2 5 3 30 

Mírné 

riziko 

Využití karet, klíčů, kamerového 

systému, obchůzková činnost, změna 

hesel a kódů ve stanovených 

intervalech. 

Informace detektiva při infiltraci.PZTS, 

kamerový systém. 

30 
Organizační 

opatření 
Opatření klíčů 2 5 5 50 

Mírné 

riziko 

Využití jiných bezpečnostních 

systémů (kódy,biometrie) 

Informace detektiva při infiltraci, 

kamerový systém. 

31 
Plášťová 

ochrana 
Dešifrování PZTS 2 5 4 40 

Mírné 

riziko 

Využití jiných bezpečnostních 

systémů (kódy,biometrie), klíčový 

režim 

Informace detektiva při infiltraci.PZTS, 

SKV. 
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Zpracovatel Datum provedené analýzy 

Číslo Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R Míra rizika Opatření Řešení pro vyšetřování 

32 
Organizační 

opatření 
Znalost zákazník/zaměstnanec 4 3 4 48 Mírné riziko 

Prověrka vstupní+periodická, 

zákaz nákupu/činnosti s 

rodinným příslušníkem. 

Informace detektiva při infiltraci, PZTS, 

kamerový systém. 

33 
Organizační 

opatření 
Popud zaměstnance 4 4 4 64 

Nežádoucí 

riziko 

Prověrka zaměstnance 

vstupní+periodická 

Informace detektiva při infiltraci.PZTS, 

kamerový systém. 

34 
Plášťová 

ochrana 
Nevyužití kamerových systémů 3 4 1 12 Mírné riziko 

Instalace kamerových systémů, 

kontrolana pracoviště a mimo 

pracoviště 

Informace detektiva při infiltraci, 

Instalace kamerového systému v 

zájmové oblasti 

35 
Organizační 

opatření 
Náhodná nabídka 3 3 4 36 Mírné riziko 

Prověrka vstupní+periodická, 

kontrola vedoucích zaměstnanců 

Informace detektiva při infiltraci,PZTS, 

kamerový systém. 

36 
Organizační 

opatření 
Služební email 1 1 3 3 

Bezvýznamn

é riziko 

Prověrka vstupní+periodická, 

kontrola služebního emailu 

Informace detektiva při infiltraci.PZTS, 

kontrola služebního emailu 

37 
Organizační 

opatření 
Vklady na osobní účet 3 2 4 24 Mírné riziko 

Prověrka 

vstupní+periodická,etika 

Informace detektiva při 

infiltraci.PZTS,informace z okolí, 

zadluženost 

38 
Organizační 

opatření 
Nevedení dokumentace 3 4 2 24 Mírné riziko 

Důkladné vedení dokumentace, 

určení odpovědné osoby, 

formuláře, nutnost potvrzení 

Informace detektiva při infiltraci, 

zájmové místo nevedení dokumentace, 

koho se týká 

39 
Organizační 

opatření 
Kontakty s konkurencí 4 5 4 80 

Nežádoucí 

riziko 

Prověrka 

vstupní+periodická,etika 

Informace detektiva při infiltraci. 

Informace z okolí, zadluženost 
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Zpracovatel Datum provedené analýzy 

Číslo Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R Míra rizika Opatření Řešení pro vyšetřování 

40 
Organizační 

opatření 
Rodinný příslušník u konkurence 4 3 3 36 Mírné riziko 

Prověrka 

vstupní+periodická,etika 

Informace detektiva při infiltraci, 

Informace z okolí, informace z 

internetu 

41 
Organizační 

opatření 
Nastrčený zaměstnanec konkurencí 3 5 4 60 

Nežádoucí 

riziko 
Prověrka vstupní+periodická 

Informace detektiva při infiltraci, 

Informace z okolí, informace z 

internetu 

42 
Plášťová 

ochrana 
Nezabezpečení systému 2 5 2 20 Mírné riziko 

Management IT, Externí firma, 

aktualizace systémů, odpovědná 

osoba, hardware, software. 

Zájmová místa nezabezpečení, koho 

se týká. 

43 
Plášťová 

ochrana 
Znalost hesla a údajů 3 5 4 60 

Nežádoucí 

riziko 

Periodická změna hesel, další 

ochranný prvek (například karta) 

Koho se týká, informace při 

infiltraci,PZTS, kamerový systém. 

44 
Organizační 

opatření 
Činnost externí firmy 5 4 1 20 Mírné riziko 

Prověrka vstupní+periodická, 

jasná oprávnění, přidělená hesla 

a informace jen pro danou 

činnost, kontrola vedoucího 

interního pracovníka 

Informace při infiltraci, oprávnění, 

místa vykonávání pracovní činnosti, 

PZTS, dokumentace externích 

zaměstnanců. 

45 
Organizační 

opatření 
Nátlak jiné firmy 2 3 4 24 Mírné riziko 

Management IT, Externí firma, 

aktualizace systémů, odpovědná 

osoba 

Informace při infiltraci, informace z 

okolí a internetu, zadluženost 

46 
Organizační 

opatření 
Záškodník 3 4 4 48 Mírné riziko 

Vstupní+periodickáprověrka,Ma

nagement IT, Externí firma, 

aktualizace systémů, odpovědná 

osoba 

Informace při infiltraci, informace z 

okolí a internetu, zadluženost, snížení 

platu, horší pracovní pozice 

47 
Organizační 

opatření 
Nedostatky v zákonech 3 5 4 60 

Nežádoucí 

riziko 

Informovanost odpovědné osoby 

o zákonech, analýza rizik 

Informace při infiltraci, znalost 

zákonů, koho a čeho se týká 
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48 
Organizační 

opatření 
Tlak 3. strany 3 3 4 36 Mírné riziko 

Management IT, Externí firma, 

aktualizace systémů, odpovědná 

osoba 

Informace při infiltraci, informace z 

okolí, internetu. 

49 
Organizační 

opatření 
Bez kontrolních mechanismů 1 4 3 12 Mírné riziko 

Management IT, Analýza rizik, 

Externí firma, aktualizace 

systémů, odpovědná osoba 

Čeho a koho se týká, kdo je schopen 

využít nedostatků 

50 
Organizační 

opatření 
Nekontrolované transakce 3 5 3 45 Mírné riziko 

Odpovědná osoba, kontrolní 

systém, schvalovací proces, 

dokumentace všech transakcí 

Historie transakcí, informace při 

infiltraci, PZTS. 

51 
Organizační 

opatření 
Velká důvěra/oprávnění 3 5 4 60 

Nežádoucí 

riziko 

Analýza oprávnění ve 

společnosti, jasná hierarchie 

společnosti 

Kdo by byl schopen podvodu z 

hlediska své pozice, informace při 

infiltraci, kdo má více oprávnění než 

vyžaduje činnost 

52 
Organizační 

opatření 
Transakce v hotovosti 3 4 3 36 Mírné riziko 

Eliminace transakcí, výjimka 

definovaná vedením, 

dokumentace 

Kdo vykonává transakce v hotovosti, 

analýza dokumentace, informace při 

infiltraci, PZTS 

53 
Organizační 

opatření 
Nedokumentování 3 4 3 36 Mírné riziko 

Zavedení dokumentace, jasná 

pravidla, schvalovací proces 

Informace při infiltraci, PZTS, koho se 

týká, kdo je schopen využít nedostatek 

54 
Organizační 

opatření 
Neinformovanost zaměstnanců 4 3 3 36 Mírné riziko 

Pravidelné školení, zájem 

společnosti na bezpečnosti 

Jsou informováni zaměstnanci o 

důsledcích 

55 
Organizační 

opatření 
Nezájem vedení 4 4 4 64 

Nežádoucí 

riziko 

Pravidelné školení, zájem 

společnosti na bezpečnosti, 

nástěnky, anonymní linka 

Je zapleteno vedení do podvodu, 

informace při infiltraci 
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56 
Organizační 

opatření 
Facebook 5 4 3 60 

Nežádoucí 

riziko 

Zákaz Facebooku ve společnosti 

i o přestávce a mimo pracovní 

dobu, stanovení sankcí za 

porušení zákazu 

Kdo má přístup, kdo využívá Facebook, 

historie vstupů během pracovní činností, 

PZTS, informace při infiltraci 

57 
Organizační 

opatření 
Messengry 4 3 3 36 

Mírné 

riziko 

Zákaz Messengrů ve společnosti 

i o přestávce a mimo pracovní 

dobu, stanovení sankcí za 

porušení zákazu 

Kdo má přístup, kdo využívá Messenger, 

historie vstupů během pracovní činností, 

PZTS, informace při infiltraci 

58 
Organizační 

opatření 
Osobní email 4 3 3 36 

Mírné 

riziko 

Zákaz emailu ve společnosti i o 

přestávce a mimo pracovní 

dobu, stanovení sankcí za 

porušení zákazu 

Kdo má přístup,kdo využívá emaily, 

historie vstupů během pracovní činností, 

PZTS, informace při infiltraci 

59 
Organizační 

opatření 
Prohlížení veřejných stránek 5 5 3 75 

Nežádoucí 

riziko 

Zákaz prohlížení veřejných 

stránek, sankce, kontrolní 

mechanismy. 

Kdo má přístup, kdo využívá veřejné 

stránky, historie vstupů během pracovní 

činností, PZTS, informace při infiltraci 

60 
Organizační 

opatření 
Bez externí kontroly 4 3 3 36 

Mírné 

riziko 

Využití externí společnosti - 

audity, prověrky zaměstnanců. 

Kdo není podřízen externí kontrole, 

Informace při infiltraci, PZTS, kamerový 

systém. 

61 
Organizační 

opatření 
Velká oprávnění 5 4 3 60 

Nežádoucí 

riziko 

Stanovení hirearchie 

společnosti, analýza postavení 

vedoucích pracovníků 

Kdo má dostatečná oprávnění, Informace 

při infiltraci, hirearchie 

62 
Organizační 

opatření 
Vstup do systému bez evidence 2 5 3 30 

Mírné 

riziko 

Nemožnost vstupu do systému 

bez evidence, kontrola a 

aktualizace systému 

Kdo je oprávněn vstoupit bez evidence, 

informace při infiltraci, PZTS, kamerový 

systém. 

63 
Plášťová 

ochrana 
Nevyužití kamerových systémů 3 3 1 9 

Akceptovat

elné riziko 

Stanovení míst využití 

kamerových systémů pro 

potřebu eliminace poč. 

kriminality 

Kde nejsou využity kamerové systémy, 

informace při infiltraci 



 

Příloha číslo 2 Check list pro řešení zaměstnanecké kriminality soukromými bezpečnostními službami 

Oldřich Kokošek 

Řešení zaměstnanecké kriminality soukromými bezpečnostními službami 

Kontrolní seznam - Checklist–KRÁDEŽE ZAMĚSTNANCŮ 

ČÍSLO 
OTÁZKY 

Otázka při vyšetřování zaměstnanecké kriminality? ANO NE 
NELZE 
URČIT 

1 Vykonává pracovník činnost v samostatné místnosti?       

2 Vykonává zaměstnanec činnost bez dohledu vedoucího pracovníka?       

3 Vykonává zaměstnanec činnost bez spolupracovníků?       

4 Má zaměstnanec na pracovišti uložený batoh/tašku?       

5 Umisťuje si zaměstnanec cokoliv na tělo?       

6 Funguje kamerový systém bez omezení?       

7 Je správně zvolené rozmístění kamer?       

8 Zakrývají zaměstnanci kameru během pracovní činnosti?       

9 
Vykonává soukromá bezpečnostní služba svou činnost bez změn, 

jednotvárně? 
      

10 Je zaměstnanec a strážný soukromé bezpečnostní služby dohodnut?       

11 
Má zájem pracovník soukromé bezpečnostní služby na kontrole a 

objasnění např. krádeží? 
      

12 Je v objektu/areálu jiná brána použitelná pro výjezd/východ?       

13 Je plot v dobrém stavu/funkčním stavu?       

14 Je zabezpečen východ na střechu v objektu?       

15 
Je zabezpečen jiný východ použitelný zaměstnancem pro odchod z 

objektu/areálu? 
      

16 Jsou použity podhrabové překážky pod plotem?       

17 Je zřejmé použití podhrabání pod plotem při krádeži?       

18 Je otevřený sklad v pracovní době?       

19 Je otevřený sklad o přestávce?       

20 Je otevřený sklad mimo pracovní dobu?       

21 Je otevřená zájmová místnost v pracovní době?       

22 Je otevřená zájmová místnost o přestávce?       

23 Je otevřená zájmová místnost mimo pracovní dobu?       

24 Je vypnuto osvětlení mimo pracovní dobu?       

25 Je vypnuto osvětlení o přestávce?       

26 Je vypnuto osvětlení při nevyužívání prostoru?       

27 
Vykonává strážný obchůzkovou činnost ve stanovených časech a ve 

stanoveném rozsahu? 
      

28 Je povoleno vnést batoh/tašku na pracoviště?       

29 Je zaměstnanec o přestávce sám na pracovišti?       
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Řešení zaměstnanecké kriminality soukromými bezpečnostními službami 

 

Kontrolní seznam - Check list – KRÁDEŽE ZAMĚSTNANCŮ 

ČÍSLO 
OTÁZKY Otázka při vyšetřování zaměstnanecké kriminality? ANO NE 

NELZE 
URČIT 

30 Má zaměstnanec možnost vyjít z objektu?       

31 Vychází zaměstnanec z objektu?       

32 Je umístěna kuřácká místnost mimo objekt/areál?       

33 Chodí zaměstnanec kouřit mimo areál/objekt?       

34 Je zaměstnanec kontrolován při odchodu z objektu?       

35 Je stravovací závod mimo areál/objekt?       

36 
Chodí zaměstnanec se stravovat nepravidelně mimo areál/objekt ? 

      

37 Je možnost rozbití skla a následné krádeže?       

38 

Je využito bezpečnostních fólií, mříží a jiných bezpečnostních 

prvků?       

39 Je využito bezpečnostních zámků?       

40 
Je využito dodatečně zařízení na hesla/karty/biometrické údaje? 

      

41 Může zaměstnanec vjet do areálu/objektu automobilem?       

42 Vjíždí zaměstnanec do objektu/areálu automobilem?       

43 Vjíždí zaměstnanec do objektu/areálu náhodně?       

44 Zná menagement heslo PZTS?       

45 Zná zaměstnanec heslo PZTS?       

46 Je měněno heslo PZTS v daných intervalech?       

47 Opatřil si zaměstnanec klíč do částí objektu?       

48 Mohl si zaměstnanec vypůjčit klíč v pracovní době?       

49 Mohl si zaměstnanec vypůjčit klíč o přestávce?       

50 Je evidováno vypůjčení/vrácení klíčů?       

51 Je odpovědná osoba za vedení evidence vypůjčení klíčů?       

52 

Má na starost evidenci klíčů strážný soukromé bezpečnostní 

služby?       

53 Bylo manipulováno s PZTS?       

54 Je použito kromě PZTS jiných bezpečnostních prvků?       

55 Je zajištěn systém kontroly vstupu do objektu?       

56 Je zajištěn systém kontroly vstupu do místností?       

57 Je využito hesel v jednotlivých místnostech?       

58 Je využito biometrických vlastností v místnostech?       
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Kontrolní seznam - Check list – KRÁDEŽE ZAMĚSTNANCŮ 

ČÍSLO 
OTÁZKY Otázka při vyšetřování zaměstnanecké kriminality? ANO NE 

NELZE 
URČIT 

59 Je využito tokenů v jednotlivých místnostech?       

60 Je využito kombinace předešlých?       

61 Je CCTV stále pod kontrolou strážného?       

62 Je CCTV schopno aktivace při pohybu?       

63 Je CCTV umístěno v místech krádeží?       

64 Bylo aktivováno PZTS v době spáchání krádeže?       

65 Byl narušen perimetr v době spáchání krádeží?       

66 Existuje záznam z CCTV z doby krádeže?       

67 Je využito metody RFID na výrobcích?       

68 Je možné vysledovat pohyb výrobku/aktiva po krádeži?       

69 Nacházel se jiný zaměstnanec v daném podlaží?       

70 Nacházel se jiný zaměstnanec v daném objetu?       

71 Nacházel se jiný zaměstnanec v dané místnosti?       

72 Pohyboval jsem v době spáchání krádeže kolem objektu automobil?       
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Kontrolní seznam - Check list – PODPLÁCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

ČÍSLO 
OTÁZKY 

Otázka při vyšetřování zaměstnanecké kriminality? ANO NE 
NELZE 
URČIT 

1 Zná zákazník zaměstnance?       

2 Hovoří zákazník se zaměstnancem delší dobu o samotě?       

3 Chodí zákazník pouze k jednomu zaměstnanci?       

4 Je zaměstnanec zadlužený?       

5 Jsou využity kamerové systémy v místech styku zaměstnance se zákazníkem?       

6 Dostal zaměstnanec nabídku od zákazníka?       

7 Informoval vedoucího pracovníka o této nabídce?       

8 Kontroluje oprávněná osoba služební email zaměstnance?       

9 Ví zaměstnanec o možnosti kontroly vedoucím pracovníkem?       

10 Má zaměstnanec oprávnění nakládat s firemním účtem?       

11 Je dokumentovaná historie transakcí?       

12 Je dokumentace ukryta např. ve služebním trezoru?       

13 Je definovaná osoba za úplnost dokumentace?       

14 Přišel zaměstnanec z konkurenční firmy?       

15 Udržuje zaměstnanec stále kontakty s konkurencí?       

16 Má zaměstnanec příslušníka rodiny u konkurence?       

17 Zná zaměstnavatel historii pracovní činnosti zaměstnance?       

18 Kontroluje strážný/pověřená osoba kamerový systém?       
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Kontrolní seznam - Check list – PODVODY ZAMĚSTNANCŮ 

ČÍSLO 
OTÁZKY 

Otázka při vyšetřování zaměstnanecké kriminality? ANO NE 
NELZE 
URČIT 

1 Je nastaven bezpečnostní systém?       

2 Je bezpečnostní systém aktualizován?       

3 Je definována odpovědná osoba?       

4 Je evidován vstup do systému?       

5 Má přístup do zabezpečení systému jiná osoba?       

6 Vykonává ve společnosti činnost externí firma?       

7 Podléhá externí firma kontrole?       

8 Jsou na externí firmu kladeny větší bezpečnostní požadavky?       

9 
Je určena odpovědná interní osoba za kontrolu činnosti externí 

firmy? 
      

10 Hovoří zaměstnanec o nespokojenosti s firmou?       

11 Hovoří zaměstnanec o přechodu ke konkurenci?       

12 Je zaměstnanec zadlužen?       

13 Lze využít nedostatků v zákonech pro spáchání podvodu?       

14 Zabývá se odpovědná osoba zákony?       

15 Jak lze využít nedostatky v zákonech?       

16 Jsou nastaveny kontrolní mechanismy?       

17 Jsou určeny pověřené osoby za kontrolu?       

18 
Má některý zaměstnanec větší oprávnění, než vyžaduje jeho 

pracovní pozice? 
      

19 Je některý zaměstnanec nepodřízen kontrole?       

20 využívá zaměstnanec transakce v hotovosti?       

21 Probíhá dokumentace těchto transakcí?       

22 Je určena pověřená osoba za kontrolu transakcí v hotovosti?       

23 Je veškerý postup dokumentován?       

24 Je dokumentace zabezpečena?       

25 Probíhá u dokumentace ověřování?       

26 Může zaměstnanec nahlížet do dokumentace?       
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Kontrolní seznam - Check list – PODVODY ZAMĚSTNANCŮ 

ČÍSLO 
OTÁZKY 

Otázka při vyšetřování zaměstnanecké kriminality? ANO NE 
NELZE 
URČIT 

27 Jsou povoleny změny v dokumentaci?       

28 Jsou zaměstnanci informování o podvodech?       

29 Jsou zaměstnanci informování o následcích?       

30 
Jsou zaměstnanci informování o zavedení kontrolních 

mechanismů? 
      

31 Má vedení kladný vztah k zamezení podvodů?       

32 Vykonává vedení semináře a školení ohledně podvodů?       

33 Jsou zaměstnanci informováni o kontrole vedení?       

34 Naslouchá vedení návrhům zaměstnancům?       
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Kontrolní seznam - Check list – POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA 

ČÍSLO 
OTÁZKY 

Otázka při vyšetřování zaměstnanecké kriminality? ANO NE 
NELZE 
URČIT 

1 Mohou zaměstnanci využívat v pracovní době Facebook?       

2 Mohou zaměstnanci využívat v době přestávky Facebook?       

3 Mohou zaměstnanci využívat mimo pracovní dobu Facebook?       

4 Jsou zabezpečeny internetové stránky proti vstupu na Facebook?       

5 Mohou zaměstnanci využívat v pracovní době messengery?       

6 Mohou zaměstnanci využívat v době přestávky messengery?       

7 Mohou zaměstnanci využívat mimo pracovní dobu messengery?       

8 Mohou zaměstnanci využívat osobní email v pracovní době?       

9 Mohou zaměstnanci využívat osobní email o přestávce?       

10 Mohou zaměstnanci využívat osobní email mimo pracovní dobu?       

11 Mohou zaměstnanci prohlížet veřejné stránky v pracovní době?       

12 Mohou zaměstnanci prohlížet veřejné stránky mimo pracovní dobu?       

13 Mohou zaměstnanci prohlížet veřejné stránky o přestávce?       

14 Je podřízeno IT oddělení kontrole?       

15 Má IT oddělení dostatečná oprávnění?       

16 Má IT oddělení příliš velká oprávnění?       

17 Může zástupce IT oddělení vstoupit do systému bez evidence?       

18 Je využito kamerových systému při vstupu do IT oddělení?       

19 Je dostatečně ošetřen přístup k citlivým informacím?       

20 Je dostatečně ošetřen přístup k firemním databázím?       

21 Existují kontrolní nástroje (Hardware)?       

22 Existují kontrolní nástroje (Software)?       

23 Je sledováno kopírování dat?       

24 Je sledováno zálohování dat?       

25 Je sledován export dat?       
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Kontrolní seznam - Check list – POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA 

ČÍSLO 
OTÁZKY 

Otázka při vyšetřování zaměstnanecké kriminality? ANO NE 
NELZE 
URČIT 

26 Je kontrolován vstupu/výstup osob do prostorů počítačů?       

27 Jsou přidělena práva ke vstupu do místností?       

28 Jsou využity biometrické prvky?       

29 Jsou využity tokeny?       

30 Jsou využity hesla?       
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R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 střední delikt, vyšší škoda 

51-100 nežádoucí riziko 4 těžký delikt, vysoká škoda 

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

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné - pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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