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1 Úvod 

Lidstvo provází kriminalita už od počátku jeho existence a s ní vznikla i potřeba 

chránit se před takovouto činností. Už v dávných dobách lidé věděli, že majetek, který drží ve 

svém vlastnictví, je třeba zabezpečit jak proti odcizení, tak i proti účinkům živelných a jiných 

pohrom. Protože stejně jako existovali zloději, muselo existovat i něco, co by majetek 

chránilo, ať už v podobě lidského faktoru, mechanických zábran, či režimových opatření. 

Všechny tyto technické prostředky ochrany osob a majetku se samozřejmě s postupem času 

zdokonalují, avšak i ti, kteří hledají mezery v těchto systémech, jsou stále vynalézavější. 

Jedním z problémů, které se vyskytují u společnosti 21. století, je rozmach kriminality. 

Vznik tohoto problému souvisí s výchovou dětí, úpadkem morálky, nezaměstnaností, migrací 

osob a podobně. V důsledku těchto faktorů může dojít k tomu, že se lidé uchýlí k útokům na 

různé objekty s úmyslem obohatit sebe či poškodit jiného. 

Předmětem napadení nemusí být pouze objekty, u kterých je k tomu větší předpoklad, 

jako například obchody s volně vystaveným zbožím. Mohou to být i objekty zabezpečené, 

například firemní kanceláře nebo výrobní haly, kde se nacházejí mnohdy drahé stroje 

a zařízení, případně výrobky. Do blízkosti těchto prostor se také dostane značné množství 

cizích lidí. Příkladem mohou být dodavatelé materiálů, pracovníci externích firem, různí 

auditoři a jiné kontroly. Ti si mohou objekt prohlédnout za účelem pozdějšího vniknutí do něj, 

nebo případně napadnout jej ihned. 

Důležitou a jednou ze základních částí ochrany objektu jsou preventivní opatření, 

kterými chceme útočníka odradit od jeho konání. To může být zajištěno masivními 

a vysokými přístupovými zábranami, například plot s žiletkovým drátem nebo elektronickým 

zabezpečením tak, aby se pachatel zalekl. K tomu může posloužit i maketa kamery 

na viditelném místě. 

V rámci zachování pořádku se o bezpečnost stará Policie České republiky a městská 

policie. Bohužel není v jejich moci nepřetržitě hlídat a zabezpečit objekty proti cizímu 

vniknutí a případnému odcizení věcí. Můžeme se, ale obrátit i na soukromé bezpečnostní 

služby, které mohou poskytovat fyzickou ostrahu objektů. Je ovšem třeba vzít v potaz 

finanční stránku zabezpečení, která je v případě fyzické ostrahy velmi nákladná. Každá 

organizace chce, aby zavedená ochranná opatření měla maximální efekt při co nejmenších 

nákladech. 
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Bakalářská práce se zabývá komplexním řešením fyzické ochrany společnosti BZS 

Machinery s.r.o., která je níže přiblížena z pohledu historie, rozlohy, popisu okolí a samotné 

charakteristiky firmy. Dále pak popisuje jakými zabezpečovacími prostředky je firma 

chráněna v současnosti. Cílem této práce je zhodnotit stávající zabezpečení firmy a navrhnout 

vlastní inovativní řešení fyzické ochrany objektu. Touto prácí bych chtěl navrhnout nová 

opatření pro zvýšení celkové bezpečnosti ve firmě za použití vybraných metod pro analýzu 

rizik, kterými zjistím největší bezpečnostní slabiny. 

Tato bakalářská práce se skládá z osmi kapitol. První z nich je úvod. Další se zabývá 

právními předpisy týkajícími se fyzické ochrany osob a majetku. Následující kapitola 

přibližuje samotnou fyzickou ochranu osob a hmotného i nehmotného majetku. Čtvrtá 

kapitola popisuje objekt, a čím se firma zabývá. Současný stav zabezpečení firmy je uveden 

v kapitole pět. Následná kapitola ukazuje analýzu současného stavu a vyhodnocení zjištěných 

rizik. Předposlední kapitola přibližuje můj návrh na nová opatření fyzické ochrany. Ta by 

měla vést k minimalizaci možných ohrožení. Závěr je poslední kapitolou, kterou shrnu celou 

práci a zdůrazním přínosy mého řešení. 
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2 Teoreticko-právní část 

Pro fyzickou ochranu v České republice neexistuje žádný komplexní zákon, vyhláška, 

či norma zahrnující vše, co se týká ochrany osob a majetku. A proto je nutno čerpat z vícera 

právních předpisů, které jsou s touto problematikou spojené, byť jen okrajově, a odvodit 

z nich práva a povinnosti. Odlišují se na poli své působnosti, svým účelem, hledisky 

bezpečnosti, které musíme vzít v úvahu. Následující soupis ukazuje základní a nejdůležitější 

z nich pro tuto práci. 

2.1 Zákony  

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

Spolu s listinou základních práv a svobod je ústava nejzákladnější právní předpis státu. 

Zákon se skládá z preambule a osmi hlav o celkem 113 článcích. Ústava České republiky byla 

schválena 16. prosince 1992 a účinnosti nabyla 1.1.1993. Žádná z ostatních zákonných norem 

jí nesmí odporovat. Jsou zde deklarovány základní práva občanů a definovány demokratické 

principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a demokratického právního státu 

založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana. [31] 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů  

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Lidská práva 

a svobody se považují za všeobecnou a nedotknutelnou hodnotu. Práva člověka obsažená 

v tomto zákoně jsou nezrušitelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezadatelná. Omezena 

mohou být jen v případech stanovených zákonem. Listina základních práv a svobod zaručuje 

nejen právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a lidské důstojnosti, právo 

vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí a v neposlední řadě právo na informace, ale také 

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

práva a právo na soudní a právní ochranu. [34] 

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

V trestním zákoníku je popsáno, kdy se jedná o trestný čin, jaké jsou podmínky trestní 

odpovědnosti a jaké tresty nebo jiné sankce se za ně ukládají. Účelem trestního zákona je 

ochraňovat zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, zájmy a práva fyzických 

a právnických osob. Uvedeny zde jsou i mimo jiné jsou okolnosti vylučující protiprávnost. 
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Jsou to činy, které by byly za jiných okolností trestnými činy (§ 28 Krajní nouze, § 29 Nutná 

obrana, § 32 Oprávněné použití zbraně a další). [38] 

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

předpisů  

Trestním řádem je vymezen postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné 

činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Uceleným 

způsobem upravuje normy trestního řízení. 

§76 Zadržení osoby podezřelé odst. 2:  

„Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka 

ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladů oznámit.“ [33] 

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

Zákon vymezuje, co je to přestupek, jaké sankce je možno při jeho porušení pachateli 

uložit a jak probíhá řízení o přestupcích. Zákon o přestupcích uvádí v § 50 přestupky proti 

majetku. [35] 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

V tomto zákoně jsou upravovány majetkové vztahy fyzických a právnických osob 

a také majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, za předpokladu, že tyto 

občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Občanský zákoník uvádí i to, že jestli hrozí 

neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným 

způsobem zásah odvrátit. [37] 

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

Zákon zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. 

V rozsahu působnosti tohoto zákona stanoví, kdo je oprávněn ověřovat osobní údaje a jak 

s nimi musí nakládat, aby nemohly být zneužity. Podle zákona je osobním údajem jakýkoli 

údaj, pomocí kterého lze subjekt blíže určit. Zpravidla se jedná o číslo, kód nebo soubor 

prvků. Citlivý údaj zákon uvádí jako osobní údaj, který něco vypovídá o národnostním, 
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rasovém původu, zdravotním stavu, náboženském a politickém vyznání, finančním stavu, či 

o kriminální minulosti. Patří zde také biometrické údaje. [32] 

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

Zákonem jsou vymezeny pracovněprávní vztahy při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy související 

s výkonem závislé práce. Zaměstnavateli je zákonem uložena povinnost zajistit bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci zaměstnancům, pokud se ohrožení týká výkonu práce. Za plnění 

úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí 

zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. [36] 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Obchodním zákoníkem je upraveno postavení podnikatelů, obchodní závazkové 

vztahy a některé jiné vztahy s podnikáním související.  

V § 17 Obchodní tajemství se uvádí: „Předmětem práv náležejících k podniku je 

i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či 

technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 

materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, 

mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení 

zajišťuje.“ [39] 

2.2 Technické normy  

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky  

Norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Norma 

stanovuje také stupně zabezpečení a třídy prostředí. [7] 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci  

Norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených 

televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory a/nebo s videorekordéry, řídicí a další 

pomocná zařízení nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích. [10] 
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ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

Norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory používané jako části 

poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Tato norma je pouze 

shrnutím požadavků a zkoušek detektorů. [8] 

ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

Norma uvádí požadavky na detektory otevření používané jako části poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Tato evropská norma se 

týká detektorů otevření instalovaných uvnitř a vně budov a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 

specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných 

pro třídy prostředí I až IV. [9] 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání 

u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby 

otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) 

a navinování jakož i na pevné konstrukce. [6] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

Obsah této kapitoly nastiňuje problematiku fyzické ochrany a jejích součástí z pohledu 

teorie. Úkolem fyzické ochrany je zabezpečení osob, hmotného i nehmotného majetku proti 

jejich poškození, odcizení, neoprávněnému užívání, či zneužití. K tomu jsou využívány 

nejrůznější technické prostředky, organizační a režimová opatření. Mezi její cíle patří 

navrhování a implementování bezpečnostních opatření, která vedou k dosažení stanovené 

úrovně fyzické ochrany. [4] 

Fyzická ochrana se člení do těchto základních částí: 

1) Technická ochrana, 

 Mechanické zábranné systémy (MZS), 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), 

2) Fyzická ostraha, 

3) Režimová ochrana. 

Tyto tři základní části jsou pro fyzickou ochranu stejně důležité. Nedá se určit, která je 

důležitá více a která méně, jak naznačuje obrázek 1. Plocha koláče bezpečnosti je rovnoměrně 

rozdělena mezi všechny typy ochran. 

 

Obrázek 1: Koláč bezpečnosti [autor] 
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Naším záměrem je směřovat k co nejoptimálnějšímu zabezpečení objektu. 

K uskutečnění tohoto záměru je nutno využít vhodnou kombinaci výše zmíněných druhů 

ochran. Žádný objekt nelze posuzovat stejně. Vždy je třeba brát ohled na to, kde je objekt 

situován, co se nachází v okolí, na přístupové cesty, na rozlohu pozemku a budov, co je třeba 

chránit, atd.  

Mechanické zábranné systémy slouží především k zamezení, případně ztížení narušení 

nepovolanou osobou. Nejsou ovšem schopny oznámit vniknutí do objektu, proto je příhodné 

instalovat i elektronické zabezpečení (PZTS) pro zvýšení úrovně zabezpečení. Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy naopak nedisponují schopností zadržet narušitele, avšak 

mohou jeho pohyb oznámit a monitorovat. Aktivní formu zásahu při narušení představuje 

fyzická ostraha. Nesmíme opomenout ani režimovou ochranu, která organizuje chod v celém 

objektu pomocí předepsaných opatření. Není také od věci, zvolit vhodné pojištění, které by 

v případě vniknutí do objektu pokrylo vzniklé škody. Přesto stoprocentní bezpečnost nejsme 

schopni ani takto zajistit a zbytkové riziko zde bude vždy. [4] 

3.1 Technická ochrana 

Cílem technických prostředků je podpořit realizaci režimových opatření, zkvalitnit 

činnost fyzické ostrahy a odradit narušitele od jeho činu, případně významně ztížit činnost 

a prodloužit dobu jeho přístupu k chráněným aktivům. [18] 

Z hlediska chráněného prostoru můžeme technickou ochranu dělit na: 

 obvodovou ochranu (označovaná také jako perimetrická ochrana), 

 plášťovou ochranu (označovaná také jako objektová ochrana), 

 prostorovou ochranu, 

 předmětovou ochranu. [26] 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanickými zábrannými prostředky se rozumí zejména prostředky pro ohraničení 

prostor, vstupní bezpečnostní systémy dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní 

uzamykací systémy. [17] 

Jako každá skupina výrobků, mají i mechanické zábranné systémy svou jakost, soubor 

užitných vlastností, např. životnost, spolehlivost a především úroveň bezpečnosti danou 

stupněm pasivní bezpečnosti, tedy mechanické odolnosti. [26]  
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Každý prostředek mechanického zábranného systému je možné překonat. Liší se 

ovšem v době nutné k jejich překonání, vynaložené energii a také v technickém vybavení 

potřebném k takovéto činnosti. [17] 

V obecném slova smyslu můžeme mechanické zábranné systémy dělit na přírodní, 

které využívají přirozených terénních nerovností, a technické, v jejichž případě se jedná 

o uměle vytvořené zábrany. [17] 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu. Obvodem objektu 

obyčejně rozumíme jeho katastrální hranice realizované obvykle přírodními nebo umělými 

bariérami na přilehlých pozemcích. Zásadně se vždy jedná o mechanické zábrany vyráběné 

pro tento účel. [26] 

Mezi prostředky obvodové ochrany se řadí ploty, vrcholové zábrany, podhrabové 

překážky, vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky. Aby se jednalo o takovéto prvky, musí 

splňovat předepsané požadavky. Kupříkladu za standardní výšku oplocení je považována 

výška nejméně 1,8 metru. [26] 

Plášťová ochrana 

Jedná se o zabezpečení vstupu do všech stavebních otvorů v objektu: dveří, oken, 

vikýřů, zásobovacích a energetických šachet apod. [17] 

Plášť objektu je tvořen především stavebními prvky budov a otvorovými výplněmi. 

Stavebními prvky budov jsou myšleny často opomíjené stěny, podlahy, stropy a střechy 

budov. Jejich mechanická odolnost proti průlomu je závislá především na použitém materiálu, 

jeho pevnosti, tloušťce a vlastním provedení. Mezi otvorové výplně objektů patří vstupní 

otvorové výplně (dveře), okna a balkónové dveře, mříže, rolety a žaluzie, bezpečnostní fólie 

a skla, vrstvený polykarbonát. [26] 

Předmětová ochrana 

Zabezpečuje prostory či úschovná místa, kde jsou uloženy peníze, cennosti, utajované 

skutečnosti atd. před zcizením nebo neoprávněnou manipulací s nimi. [26] 

Mezi prostředky předmětové ochrany patří především komorové trezory a komerční 

úschovné objekty. Ty dále můžeme rozdělit na skříňové trezory, ohnivzdorné skříně, účelové 

trezory, ocelové a kartotéční skříně, příruční pokladničky. [26] 
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3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém je soubor prvků schopných dálkově 

opticky a akusticky signalizovat na určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup 

narušitele do střežených objektů nebo prostorů. [27] 

Každý PZTS je složen z několika základních prvků plnících své specifické funkce 

a v souhrnu vytvářejících tzv. zabezpečovací řetězec. Patří sem: 

 čidlo (detektor narušení), 

 ústředna, 

 přenosové prostředky 

 signalizační zařízení, 

 doplňková zařízení. [27] 

Čidlo – zařízení konstruované ke generování signálu nebo zprávy o vniknutí, jako 

reakci na nenormální stav detekující přítomnost nebezpečí. Bezprostředně reaguje na fyzikální 

změny, související s narušením střeženého prostoru. [18] 

Ústředna – přijímá a zpracovává informace z čidel. Dále umožňuje ovládání a indikaci 

zabezpečovacího systému a zajišťuje jeho napájení. [27] 

Přenosové prostředky – zajišťují přenos informací z ústředny do místa signalizace, 

resp. i pokynů v opačném směru. [22] 

Signalizační zařízení – zajišťuje převedení předaných informací do vhodné formy 

(optické, akustické či jiné). [22] 

Doplňková zařízení – usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé 

speciální funkce. [27] 

Čidla PZTS můžeme dělit podle jejich potřeby napájení elektrickou energií ke svému 

provozu na čidla napájená a nenapájená. Napájená čidla se dále dělí na aktivní a pasivní, 

podle toho, zda do zabezpečovaného prostoru vyzařují nebo nevyzařují využitelnou energii. 

V případě aktivních čidel se může jednat například o vysílání elektromagnetického nebo 

ultrazvukového vlnění do okolních prostor. Pasivní čidla nevysílají žádnou energii, pouze 

registrují fyzikální změny ve svém okolí (např. pasivní infračervené čidla). Proto jsou těžce 

detekovatelná a obtížně se určují jejich mrtvé zóny. Dále lze napájená čidla, ať už aktivní či 

pasivní, rozdělit podle oblasti jejich snímání na prostorová, směrová, bariérová a polohová. 

Další dělení detektorů může být podle dosahu nebo tvaru vyzařovací či snímací 

charakteristiky. Čidla nenapájená je možné rozlišovat podle schopnosti jejich destrukce. 
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Destrukční čidla jsou ta, která se při vyhlášení poplachu zničí. U nedestrukčních čidel dochází 

při aktivaci k vratným změnám, a tedy nemají jen jednorázové použití. Z hlediska umístění 

a směrování detektorů rozlišujeme střeženou zónu obvodovou, plášťovou, prostorovou, 

předmětovou a klíčovou. [27] 

Prvky obvodové ochrany 

Jsou to čidla, která chrání, resp. signalizují narušení vnějších částí u rozlehlých 

objektů, komplexů budov nebo továren na samostatném pozemku. Vzhledem k dimenzím 

venkovních prostor se liší od čidel pro vnitřní použití především v dosahu. Základním 

požadavkem je nezávislost funkce na klimatických podmínkách. [17] 

Existuje řada druhů čidel na různých fyzikálních principech. Mezi nejčastěji 

používané prvky patří infračervené závory a bariéry, aktivní a pasivní infračervená čidla, 

mikrovlnné bariéry a detektory, laserové závory a lokátory, duální detektory, kombinované 

bariéry, kapacitní čidla, mikrofonické kabely, štěrbinové kabely, plotové vibrační detektory, 

seismická čidla. [18] 

Prvky plášťové ochrany 

Úlohou prvků PZTS v plášťové ochraně je především včasná signalizace snahy 

pachatele o otevření, popř. destrukci prostupů pláště budovy. Do skupiny prvků plášťové 

ochrany patří zejména čidla kontaktní, destrukční, destrukčních projevů, tlaková akustická 

a bariérová. [27] 

Čidla kontaktní pracují na principu přerušení nebo uzavření proudového okruhu. Jsou 

ekonomicky výhodná, vyznačují se složitější instalací a z hlediska ochrany, kterou poskytují, 

se řadí na nejnižší stupeň. Často využívanými jsou magnetické kontakty. Čidla destrukčních 

projevů reagují na otřesy vznikající při pokusech o narušení chráněných ploch. Patří mezi ně 

především čidla otřesová, čidla na ochranu skleněných ploch apod. U bariérových čidel 

dochází k vytvoření umělé bariéry, jejíž narušení vyvolá poplach. Používanými představiteli 

této skupiny jsou zejména infračervené závory, bariéry, záclony. [27] 

Prvky prostorové ochrany 

Prvky prostorové ochrany představují vhodné doplnění plášťové ochrany. Prostorová 

ochrana se zabývá centrálními body budovy, jako jsou schodiště, haly, spojovací chodby atd. 

Prvky tohoto druhu ochrany se vyznačují zejména nižšími náklady na instalaci než v případě 

magnetických kontaktů apod. Jejich zástupci jsou čidla pohybu pracující na různých 
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fyzikálních principech. Každé z nich ke své funkci využívají odlišnou část kmitočtového 

spektra elektromagnetického vlnění. [27] 

VKV čidla a mikrovlnná čidla byla používána spíše v minulosti a ustoupila jiným, 

která nejsou tak náročná a zároveň jsou spolehlivější. Pasivní infračervená čidla (PIR čidla) 

patří k nejrozšířenějším druhům čidel. Jejich výhodami jsou malá spotřeba elektrické energie, 

vysoká odolnost vůči planým poplachům a možnost instalace více PIR čidel do jednoho 

prostoru. Nevyzařují žádnou energii a pouze detekují spektrum infračerveného záření, které 

vyzařuje narušitel. Mezi další využívané prvky se řadí aktivní infračervená čidla, 

ultrazvuková čidla a kombinovaná (duální) čidla, která představují spojení dvou detekčních 

principů. [18] 

Prvky předmětové ochrany 

Jsou především určeny ke střežení cenných předmětů (obrazy, sochy, skříně, trezory 

apod.). Umožňují jejich trvalé střežení i v době vypnutí prostorových čidel. K ochraně 

předmětů se používají čidla kontaktní, kapacitní, tlaková akustická, bariérová, trezorová 

seismická a na ochranu uměleckých předmětů. Většina těchto čidel pracuje na shodných 

principech jako u předchozích typů ochran. [27] 

Prvky tísňového hlášení 

Slouží k ochraně zaměstnanců a veřejnosti v případě přímého ohrožení hlášením do 

místa, odkud může být poskytnuta pomoc. Podle způsobu vyvolání poplachu můžeme tísňové 

hlásiče dělit na veřejné, speciální, automatické a osobní. V případě veřejných tísňových 

hlásičů se jedná o tlačítka na viditelném místě, zatímco u speciálních jsou skryta 

k nepozorovanému vyvolání poplachu zaměstnanci. Automatické vyhlašují poplach nezávisle 

na vůli obsluhy a osobní umožňují dálkové bezdrátové spuštění poplachu. [17] 

Systémy průmyslové televize (CCTV) 

Kamerové systémy také zvané systémy průmyslové televize (Closed Circuit 

Television) jsou brány jako velmi účinný doplněk zabezpečovacího systému. Plní nejen 

dokumentační, ale i preventivní funkci. [5] 

Mezi jejich přednosti můžeme zařadit zvýšení účinnosti fyzické ostrahy, tím že jí je 

poskytován pohled do střeženého prostoru. Je zde možnost současně monitorovat více prostor 

a případně záznam i dokumentovat. [5] 

Základními komponenty CCTV jsou kamery, monitory a záznamová zařízení. 

Nejdůležitějším zařízením tohoto systému jsou kamery. Vyznačují se malými rozměry 
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i spotřebou, vysokou citlivostí a odolností a mohou obraz snímat barevně či černobíle. 

Barevné kamery pomáhají lépe identifikovat podezřelé osoby, avšak jsou náročnější na 

osvětlení střežených prostor. Existují i kamery kombinované, které se při poklesu osvětlení 

automaticky přepnou do černobílého režimu. [28] 

Systémy kontroly vstupů 

Systém kontroly vstupů můžeme chápat jako soubor opatření k zajištění řízení 

a evidence přístupu do zabezpečeného objektu nebo prostor na základě jednoznačně 

přidělených přístupových práv. [18] Tyto systémy rozlišují jednotlivé osoby popřípadě 

vozidla, umožňují jim vstup do objektu a regulují zde jejich pohyb. Vstupní opatření může být 

prováděno fyzickou ostrahou nebo kontrolou identifikačních prvků technickými zařízeními. 

Tato zařízení představují nejrůznější čtečky karet a čipů, biometrická čidla, klávesnice apod. 

Jejich úkolem je přečíst informace z identifikačních prvků. Takovými prvky mohou být 

identifikační karty, čipy, magnetické karty, biometrické rysy, případně také znalost 

přístupového kódu. Důležitou součástí systému jsou blokovací zařízení, která podle oprávnění 

umožní či zamezí vstup. [4] 

Pult centralizované ochrany (PCO) 

Pult centralizované ochrany (nově dohledové a poplachové přijímací centrum) je 

obecně chápán jako dispečerské zařízení s trvalou obsluhou, které vyhodnocuje poplachové 

a informační stavy z PZTS instalovaných v zabezpečeném objektu. V tomto centru se 

soustřeďují všechny poplachové i servisní informace ze všech chráněných objektů patřičného 

teritoria. PCO zprostředkovávají soukromé bezpečnostní služby, policie ČR a obecní policie. 

Zajišťují zákrok v místě narušení výjezdovými vozidly, případně opravy, uvědomění majitele 

objektu a další nezbytná opatření. [27] 

3.2 Fyzická ostraha 

Jedná se o nejstarší a nejpoužívanější metodu ochrany osob a majetku. Jejím hlavním 

úkolem je zabezpečení střežených objektů, zajištění veřejného pořádku a ochrana majetku 

a osob. Fyzická ostraha je prováděna prostřednictvím vlastních sil, strážných, zaměstnanců 

soukromých bezpečnostních služeb, popřípadě policií či armádou. [18] 

Svojí trvalou či dočasnou přítomností v objektu je schopna v souladu s režimovými 

opatřeními zajistit ochranu aktiv. Jedná se především o odhalení a zadržení narušitele, 

zamezení krádeže apod. Její předností je schopnost okamžitého zásahu v případě ohrožení 
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a odvrácení nebezpečí. Má však i řadu negativ, plynoucích z únavy člověka, omezených 

smyslových možností i faktu, že v daném okamžiku může být přítomen pouze na jednom 

místě ve střeženém objektu. Zajišťování fyzické ostrahy je finančně nejnákladnější způsob 

zajištění bezpečnosti. [17] 

Hlavní úkoly ostrahy jsou:  

 Kontrolní a propustková služba – slouží k zabránění vstupu a výstupu nežádoucích 

osob a vozidel, vynášení materiálu.  

 Střežení objektů a prostor strážní službou – jedná se o pevná, pohyblivá nebo 

pochůzková stanoviště.  

 Kontrolní činnost – používá se v zabránění rozkrádání a ničení majetku, při 

protipožární a jiné ochraně majetku.  

 Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru.  

 Realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu o narušení 

ochrany objektu – průnik pachatele, požár, povodeň, výbuch.  

 Zadržení pachatele, hlásná služba.  

 Zajištění dalších zájmů – havarijní služby apod. [24] 

3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho 

sladění s provozem chráněného objektu. Zajišťuje možnost řádné funkce ostatních druhů 

ochrany. Režimová opatření lze dělit na vnější a vnitřní. [27] 

Vnější režimová opatření se týkají vstupních a výstupních podmínek u chráněného 

objektu, tj. prostorů, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu a kudy jej opouštějí. 

Stanovují také kde, kdy, jak a čím se smí nebo nesmí do objektu vstupovat. [27] 

Vnitřní režimová opatření se týkají především dodržování následujících směrnic:  

 omezení pohybu osob a vozidel jen na určité oblasti nebo okruhy podniku,  

 zvláštního režimu, který se dodržuje na vnitřní straně vnějšího ohrazení,  

 režimu pohybu materiálu,  

 skladových režimů, které určují způsob, jakým bude přijímán a vydáván 

materiál a řady dalších opatření,  

 režimu manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které se 

používají pro systémy zabezpečení vstupů. [24]  
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4 Společnost BZS Machinery s.r.o. 

V této kapitole se budu zabývat základními informacemi charakterizující společnost 

BZS Machinery s.r.o., jejíž sídlo se nachází v Moravskoslezském kraji. Na žádost majitele 

nebudu umístění firmy blíže specifikovat. Činnost podnikání je zaměřena na nabídku služeb 

v oblasti kovovýroby a povrchových úprav kovů. Zaměstnáno je zde 14 pracovníků. 

4.1 Historie 

Počátky provozu firmy jsou datovány do druhé poloviny roku 2008, kdy se začala 

rozrůstat a nabírat zaměstnance. Za dobu provozu proběhly ve firmě výrazné změny. Výrobní 

hala, jež byla postavena zhruba 20 let nazpět, prošla řadou úprav. Vyměněny byly podlahy, 

vstupní vrata, okna a dokonce i střecha, která byla dokončena přibližně před rokem. Uvnitř 

haly byla vybourána zeď bývalé nevyužívané brusírny, aby vzniklo více místa pro další stroje 

k úpravě kovů. 

Později, přibližně v polovině roku 2011, započaly práce na postavení přístavby, jejímž 

účelem je zajistit více prostoru pro zaměstnance a také rozšíření výroby. Tato přístavba, jež je 

průchozí s výrobní halou, byla dokončena na konci roku 2012. Proběhlo také celkové 

zateplení firmy a budova získala novou fasádu, viz obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Společnost BZS Machinery – pohled z příjezdové cesty [autor] 
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4.2 Stavební konstrukce společnosti 

Celá budova firmy, která má dvě podlaží, je z vnějšku zateplena polystyrenem 

a fasáda je tvořena zrnitou točenou omítkou.  

Všechna okna byla vyměněna za plastová a stejně tak i vchodové dveře. Všechna čtyři 

vstupní vrata jsou rolovací, jsou ovládána elektronicky a zajíždějí pod strop. Uvnitř výrobní 

haly jsou dveře kovové, v prvním patře přístavby jsou dřevěné. Zasazeny jsou do ocelových 

zárubní a ve všech případech se jedná o dveře plné jednokřídlé. 

Výrobní halu tvoří železná konstrukce, kterou vyplňuje zdivo z šedých popílkových 

tvárnic. Přístavba je vystavěna z cihel Porotherm. Šířka obvodových stěn je všude shodná, 

a to 36,5 cm. Příčky uvnitř budovy disponují šířkou 15 cm. Vnitřní zdivo je pokryto štukovou 

jemnou omítkou. 

Podlahy byly vyměněny za nové z pancéřového betonu. Stropy jsou zkonstruovány 

z železného profilu ve tvaru „I“, trapézového plechu, betonu a doplněny jsou tepelnou izolací 

se sádrokartónem. Střechu tvoří dřevěné desky, na kterých jsou jako krytina položeny plechy. 

4.3 Charakteristika a popis firmy 

Celková rozloha objektu firmy čítá přibližně 925 m2. To zahrnuje jak budovu, tak 

i pozemek kolem včetně asfaltového dvorku. Ten je využíván z části jako parkoviště pro 

pracovníky a služební auta a z části jako příjezdová cesta ke vstupním vratům. Dvůr neslouží 

pouze pro účely zabezpečované firmy, ale je využíván také stavební firmou. Ta sídlí na 

opačné straně pozemku. Jejím sídlem je třípatrová budova, v níž se nachází kanceláře a sklad 

stavební firmy. Budova je spojena s obytným domem, který už ovšem nezasahuje na pozemek 

firmy.  

Celý pozemek je oplocen. Z příjezdové strany je plot tvořen vlnitým plechem o výšce 

2 metry, stejnou konstrukci mají i dvoukřídlé vrata a vstupní branka. Ty bývají během 

pracovní směny otevřené, především kvůli frekventovanému pohybu zaměstnanců stavební 

firmy. Zbývající oplocení okolo firmy je z pletiva a dosahuje výšky 2 metry. 

Plocha samotné zabezpečované budovy činí 593 m2. Lze do ní vstoupit pěti vchody. 

Čtyři z nich jsou rolovací vrata a poslední jsou jednokřídlé dveře. Dvoje vrata umožňují vstup 

do budovy přímo ze silniční komunikace vedoucí kolem firmy. Ostatní vchody se nachází za 

oplocením uvnitř objektu. Klíče od vchodových dveří i vstupní branky mají všichni 

zaměstnanci. 
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První z vrat přístupných z cesty vedou do svařovny hliníku. Tato místnost je 

vybavena, jak její název napovídá, svářečkou na hliník. Je zde také odvětrávání nutné pro 

správnou funkčnost. Menší vrata, která jsou naproti vstupním, umožňují přístup do největší 

dílny. Druhé vstupní vrata, situovány vpravo od prvních z pohledu od silnice, vedou do 

obráběcí dílny. Zde došlo k vybourání příčky pro zvětšení pracovního prostoru. V této dílně 

se nachází soustruh, vrtačka, fréza a pracovní stůl s nářadím. Taktéž je průchozí do velké 

dílny. Do této haly je možné dostat se také nejvíce využívanými vraty ze dvora objektu. Dále 

je zde možný přístup z přístavby v přízemí i v prvním patře. Uvnitř haly je několik pracovišť. 

Zaměstnanci tady mají k dispozici 4 svářecí zařízení, 4 brusky a pily k řezání kovů – pásovou 

a kotoučovou. Do prvního nadzemního podlaží se můžeme dostat schody, které stojí 

v nejvzdálenějším rohu místnosti. Toto podlaží se využívá pouze jako sklad všelijakých věcí, 

neprovádí se zde žádné práce. Je průchozí s prvním patrem přístavby.  

Do přistavěné části budovy můžeme vejít dvěma způsoby. Oba vchody vedou ze dvora 

objektu. První vstup představují rolovací vrata. Ta vedou do přízemního podlaží, kde se 

nachází místnost využívaná jako sklad výrobků. Dále zde je výtah a jeho strojovna vedoucí do 

prvního patra. Druhý způsob vstupu do přístavby je umožněn prostřednictvím výše 

zmíněných jednokřídlých dveří situovaných nalevo od vrat. Za nimi se nachází místnost 

s dveřmi průchozími do výrobní haly a také zde stojí schodiště vedoucí o patro výš. V tomto 

podlaží se chodbou můžeme dostat do kanceláří firmy, šaten pro zaměstnance, úklidové 

místnosti, toalet a koupelny. 

Prostor před objektem je osvětlen pouliční lampou na betonovém sloupu. Ta 

představuje jediné vnější osvětlení v blízkosti objektu, jak je patrné z obrázku 3. Nad 

vstupními dveřmi do budovy je připevněno halogenové světlo, které pomocí čidla reagujícího 

na pohyb osvětluje prostranství před nimi. Všude uvnitř budovy je osvětlení zajišťováno 

zářivkami připevněnými na strop. 

4.4 Okolí společnosti a přístupové cesty 

Budova společnosti stojí na okraji města a vesměs ji obklopují rodinné domy 

a zahrady, jak lze vidět na obrázku 3. Přístupovou cestu k firmě představuje vedlejší silnice 

odbočující ze silnice hlavní. Tato vedlejší cesta přemosťuje koryto řeky. Zhruba po padesáti 

metrech můžeme narazit na hlavní vrata otevírající se do dvora objektu. Silnice se pak před 

vraty stáčí doleva a přibližně po 300 metrech končí. Je lemována rodinnými domy se 

zahradami. Druhou stranu pozemku, naproti vratům, obklopuje poměrně prudký svah 
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přibližně 8 metrů vysoký. Na celé ploše svahu roste nespočet vysokých listnatých stromů. Po 

jeho vrcholu vede výše zmíněný pletivový plot. Za ním je položena železniční trať, která vede 

k nedalekému nádraží. Na opačné straně kolejí se rozléhá rozsáhlé pole. 

 

Obrázek 3: Pohled na společnost z ptačí perspektivy [autor] 

4.5 Aktiva společnosti BZS Machinery 

Aktivy je myšleno cokoliv, co přispívá k úspěchu firmy. Proto je důležité tato aktiva 

chránit, aby nedošlo k narušení chodu organizace. Pro účely této práce se zaměříme 

především na majetek, který má pro společnost významnou hodnotu. Přehled aktiv firmy 

uvádí tabulka 1 spolu s jejich počtem a finančním vyčíslením, podle kterého zjistíme 

maximální částku použitelnou na zabezpečení objektu. Při vlastním návrhu opatření na 

inovativní zabezpečení budeme vycházet z principu ALARA, kde je doporučeno, aby náklady 

na zabezpečení nepřekročily 10% celkové hodnoty chráněných aktiv.  

  



19 

 

Tabulka 1: Soupis aktiv společnosti a jejich hodnota [autor] 

Aktiva společnosti 
Majetek Počet Cena 

Soustruh na kov 1 380 000 Kč 
Fréza na kov 1 450 000 Kč 

Horizontální vrtačka 1 180 000 Kč 
Svářecí zařízení 5 1 000 000 Kč 

Elektrické nástroje 12 70 000 Kč 
Pila na kov 2 150 000 Kč 

Vysokozdvižný vozík 1 100 000 Kč 
Počítač 3 40 000 Kč 

Tiskárna 1 5 000 Kč 
Kancelářský nábytek 1 120 000 Kč 
Nákladní automobil 1 150 000 Kč 

Celková hodnota aktiv 2 645 000 Kč 
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5 Stávající technické zabezpečení objektu 

Společnost se specializuje na kovovýrobu a úpravu kovů. K vykonávání takovéto 

činnosti je zapotřebí drahých obráběcích strojů a materiálů, jenž je třeba opracovat. 

Vezmeme-li v úvahu počet osob, které denně areálem firmy projdou, musí být objekt 

zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí. Mezi osoby, jež se pohybují v prostorách firmy, 

patří především samotní zaměstnanci, pracovníci stavební firmy sídlící naproti, zákazníci, 

dodavatelé materiálu, osoby zabývající se kontrolní činností, atd. Nestalo se jen jednou, kdy 

byl zaznamenán pokus o vniknutí do budovy, avšak nikdy nebyl úspěšný.  

Popis aktuálního stavu zabezpečení společnosti vyžaduje rozbor následujících druhů 

ochran a jejich prvků: 

 technická ochrana, 

 fyzická ostraha, 

 režimová ochrana. 

5.1 Zabezpečení prvky technické ochrany 

Zabezpečení technickou ochranou se sestává z prvků mechanických zábranných 

systémů a prvků poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. MZS jsou použity pro 

všechny typy ochran. V rámci předmětové ochrany se pro firmu významné předměty 

uchovávají v prostředcích k tomu určených. Mezi ně patří trezor a příruční pokladnička. PZTS 

zajišťují především ochranu prostorovou. 

5.1.1 Zabezpečení mechanickými zábrannými systémy 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana objektu je z příjezdové strany řešena plotem z vlnitého plechu, 

jehož tloušťka činí 5 mm a vyznačuje se výškou 2 metry. Vlnitý plech je pevně uchycen 

k ocelovým sloupkům, které jsou zabetonovány 30 cm hluboko. Spodní část plotu tvoří 

betonové desky, které leží mezi sloupky. Uloženy jsou rovněž v hloubce 30 cm a slouží mimo 

jiné proti podhrabání. Toto oplocení vede mezi budovou zabezpečované společnosti po 

budovu stavební firmy. U druhé ze zmíněných budov se nachází vchodová branka spolu 

s dvoukřídlými vraty otevírajícími se dovnitř, jak je možné vidět na obrázku 4. Tyto dva 

vchody představují jediný vstup do areálu společnosti. Zamykání branky je obstaráno 

zadlabacím zámkem FAB. Vrata se zajišťují proti otevření visacím zámkem.  
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Oplocení zbývající části pozemku obstarává klasické čtvercové pletivo ze 

zinkovaného drátu o průměru 3 mm a velikostí oka 50 x 50 mm. Samotné pletivo dosahuje 

výšky 1,6 metru, dále je pak nastaveno dvěma ostnatými dráty, mezi nimiž je mezera 

přibližně 20 cm. Celková výška plotu je tedy 2 metry. Sloupky, na kterých je pletivo 

připevněno napínacími dráty, jsou ukotveny v podloží do hloubky 40 cm. Tento plot vede 

převážně po vrcholu výše zmíněného svahu, který může zastávat postavení přírodní 

mechanické zábrany. Vzhledem ke zde rostoucím stromům a jeho sklonu při výšce zhruba 

8 metrů velmi znesnadňuje přístup k budově či na dvůr. 

 

Obrázek 4: Vstupní vrata a branka [autor] 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je zaměřena na stavební prvky budov a otvorové výplně, jako jsou 

dveře, okna, vrata. Všechna čtyři vstupní vrata mají shodnou konstrukci. Jejich rozměry jsou 

3100 mm x 3100 mm o síle 40 mm. Jedná se o protipožární rolovací vrata, která jsou pevně 

uchycená na vnitřní straně obvodových stěn. Toto ukotvení zajišťuje zvýšení bezpečnosti při 

pokusu o vniknutí. Konstrukčně jsou řešena dvěma tvrzenými plechy, mezi nimiž je 

polyuretanová výplň. Elektronické ovládání vrat obstarává dálkové ovládání nebo panel 

s ovládacími tlačítky na vnitřní straně. Je ovšem možné je otevřít i ručně pomocí řetězu. Vrata 

jsou znázorněna na obrázku 5 a 6. 
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Obrázek 5: Vrata - venkovní strana [autor] Obrázek 6: Vrata - vnitřní strana [autor] 

 

Dalším prvkem plášťové ochrany jsou hlavní vstupní dveře vedoucí do přístavby 

o rozměrech 2000 mm x 900 mm. Konstrukce dveří je plastová se skleněnou výplní, jak 

ukazuje obrázek 7. Ke znesnadnění vniknutí do budovy jsou dveře vybaveny zadlabacím 

zámkem s cylindrickou vložkou vyznačující se odolností proti odvrtání. Dále jsou dveře 

opatřeny bezpečnostním kováním s madlem na vnější straně. Jejich automatické zavírání 

zajišťuje dveřní zavírač instalovaný na vnitřní straně. 

Plášťová ochrana zabezpečované budovy má zastoupení také v podobě plastových 

oken. Jejich počet v obou patrech je celkem 33 a liší se v rozměrech. Přízemní patro je 

osazeno 12 okny, jejichž parapetní desky jsou ve výšce 2 metry od země. Okno nacházející se 

na straně u cesty, jehož rozměry jsou 1000 mm x 3000 mm, má polykarbonátovou výplň 

v ocelovém rámu a není otevíratelné. Každé z ostatních oken v přízemí se skládá ze dvou 

jednokřídlých otevíracích a dvou nepohyblivých, napevno usazených oken v jednotném rámu. 

Výška rámu je 1500 mm a celková šířka 3000 mm. Všechna přízemní okna jsou opatřena 

bílou matnou fólií. Tato skutečnost zabraňuje pachateli nahlédnout do interiéru objektu a tak 

zjistit, co se zde nachází. Jedno z těchto oken zobrazuje obrázek 8. Okna v prvním patře 

výrobní haly mají stejné konstrukční řešení jako v přízemí pouze s tím rozdílem, že jsou 

menší a nedisponují matnou fólií. První patro přístavby je osazeno devíti dvoukřídlými okny, 

která se vyskytují na každé její obvodové stěně. 
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Obrázek 7: Hlavní dveře [autor] Obrázek 8: Okno v přízemí výrobní haly [autor] 

 

Prostorová ochrana 

Z hlediska prostorové ochrany je objekt uvnitř chráněn dveřmi a vraty mezi 

jednotlivými místnostmi. Pracoviště ve výrobní hale od sebe oddělují kovové dveře z plechu, 

případně dvoukřídlá vrata opatřena cylindrickou vložkou se zámkem FAB. Během pracovní 

doby nebývají uzamčená. V přistavěné části budovy se nachází plné jednokřídlé dřevěné 

dveře usazené v dřevěných zárubních. Opatřeny jsou zadlabacím zámkem a cylindrickou 

vložkou. Dveře v chodbě za hlavními dveřmi propojující přístavbu s halou se po pracovní 

době uzamykají. Během ní jsou odemčeny, ale ke vstupu je nutno použít klíč, neboť jsou 

vybaveny dveřním zavíračem spolu s koulí. Obdobně je tomu i v prvním patře v případě, kde 

je přístavba průchozí s výrobní halou. Dveře vedoucí do kanceláří ředitele, vedoucího výroby 

a vedoucího nákupu v prvním patře se zamykají v době jejich nepřítomnosti. Ostatní 

místnosti, jako jsou šatny pro zaměstnance, zůstávají nezamčené. 

5.1.2 Zabezpečení poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy 

Plášťová ochrana 

V rámci PZTS je pro plášťovou ochranu použita jedna z kamer kamerového systému 

firmy. Tato kamera je instalována nad jedním z přízemních oken a snímá oba vchody do 

přístavby, tj. hlavní dveře a vrata vedle nich. Jedná se o kameru barevnou, která je chráněna 
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povětrnostním krytem. Záznam pořízený kamerovým systémem je ukládán záznamovým 

zařízením. Podléhá tedy zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Prostorová ochrana 

Pro zvýšení bezpečnosti jsou prvky MZS doplněny o pasivní infračervená čidla (dále 

jen PIR čidla), která se nachází v rozích většiny místností. V celém objektu můžeme nalézt 

celkem 13 PIR čidel. Z toho ve výrobní hale je nainstalováno 6 čidel, kde snímají pohyb na 

všech pracovištích. Zbývajících 7 čidel je umístěno v přístavbě. Hlídán je tedy prostor 

u hlavního vchodu a téměř ve všech ostatních místnostech, mezi něž patří kanceláře, šatny pro 

zaměstnance, sklad výrobků a průchod do výrobní haly. Výjimku tvoří sociální zařízení 

a úklidová místnost. Všechna čidla jsou svedena do ústředny PZTS se záložním zdrojem, 

která zpracovává jimi vysílané informace. 

Rozdělení na dva samostatné okruhy umožňuje zastřežení výrobní haly a přístavby 

nezávisle na sobě. Ovládání je zajišťováno klávesnicí nacházející se, stejně jako docházkový 

terminál, za hlavními dveřmi budovy na stěně. 

V případě, kdy dojde k poplachu, siréna nacházející se v největší dílně výrobní haly 

spustí akustický signál. Tato skutečnost může způsobit zaleknutí narušitele a vést k zanechání 

jím prováděné činnosti. Systém také prostřednictvím ústředny vyšle varovný signál o vniknutí 

do objektu na mobilní telefon majiteli společnosti. 

Zabezpečení PIR čidly je uvnitř výrobní haly v přízemním patře navíc doplněno 

kamerami systému CCTV. Ten snímá a zaznamenává prostory haly, především vchodů. 

V hale se vyskytují celkem 3 barevné kamery v krytu. Systém takto umožňuje vidět 

neoprávněné vniknutí do budovy i zpětně. 

5.2 Zabezpečení fyzickou ostrahou 

Současný stav zabezpečení na základě velikosti chráněného objektu, hodnoty aktiv 

společnosti a nákladnosti služeb, které poskytují pracovníci fyzické ostrahy, nevyužívá 

možnost chránit objekt fyzickou ostrahou. 

5.3 Zabezpečení pomocí režimové ochrany 

Prostory před budovou společnosti jsou především využívány jako parkoviště pro 

firemní vozidla, pro automobily zaměstnanců a také pro hosty či jiné návštěvy. Hosté zde 

mohou parkovat svá vozidla pouze po předchozí domluvě. Dodavatelé materiálu a odběratelé 
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výrobků mají povolen vjezd po telefonické domluvě na základě objednávky. Areál 

společnosti využívá také stavební firma pro své účely. Především pro přístup do svého skladu, 

jehož vstup se nachází právě zde. Areálem se také pohybuje vysokozdvižný vozík, 

v případech, kdy je potřeba nakládat či vykládat materiál apod. Řídit jej může pouze osoba, 

která je řádně proškolena a má k jeho obsluze oprávnění. 

Docházkový terminál instalovaný vevnitř u hlavního vchodu eviduje příchod a odchod 

všech zaměstnanců společnosti prostřednictvím přiděleného čipu. Každý ze zaměstnanců má 

své přidělené pracovní místo, ale jejich pohyb po objektu není nijak omezen. Návštěvy nejsou 

oprávněny pohybovat se volně po výrobní hale či přistavěné části. Jejich vstup je podmíněn 

předchozí domluvou, případně oznámením své přítomnosti zvonkem u hlavního vchodu. 

Obstarávání materiálu zajišťuje vedoucí nákupu. Za pohyb materiálu a jeho vydávání 

zaměstnancům pro potřeby výkonu práce je zodpovědný vedoucí výroby. Má rovněž 

odpovědnost za evidenci, převzetí a vydávání finálních výrobků zákazníkům společnosti. 

Každému zaměstnanci byl přiřazen vlastní přístupový kód. Tento kód umožňuje 

zadáním do klávesnice zastřežit či odstřežit jeden nebo oba okruhy objektu osazené prvky 

PZTS. Časové rozmezí pracovní doby je od 6:00 do 14:00. První zaměstnanec, který přijde na 

pracovní směnu je povinen objekt odkódovat. Naopak poslední, kdo odchází má povinnost 

objekt zakódovat a uzamknout, čímž na něj připadá odpovědnost za zabezpečení firmy.  

Klíče od vstupních vrat a branky vedoucí do areálu společnosti vlastní všichni její 

zaměstnanci, stejně jako i zaměstnanci stavební společnosti. Během pracovní doby jsou vrata 

do objektu povětšinou otevřeny a umožňují jimi volný průjezd. Rovněž klíče od hlavních 

dveří mají všichni pracovníci BZS Machinery. Všechny ostatní vstupní rolovací vrata se 

ovládají buď zevnitř budovy ručně, nebo dálkovým ovládáním. Jednotlivé dálkové ovladače 

vrat jsou uloženy ve skřínce v největší dílně výrobní haly. Náhradní ovladače se nachází 

v kanceláři ředitele společnosti. Od této kanceláře vlastní klíče pouze vedení firmy. Jednotlivá 

pracoviště, jako je obráběcí dílna a svařovna hliníku, se po pracovní době uzamykají 

příslušnými pracovníky. 

5.4 Hodnocení současného stavu zabezpečení společnosti 

Vzhledem k tomu, že firma je situována spíše v odlehlejší části města, domnívám se, 

že je zde větší předpoklad vloupání než v jeho centru. Určitě je možné současný stav fyzické 

ochrany zlepšit tak, aniž by došlo k výraznému zvýšení nákladů na její pořízení a provoz 

a zároveň tím dosáhnout vyšší bezpečnosti. Musíme brát ohled na to, co chráníme a jaká je 
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hodnota aktiv společnosti. Stávající zabezpečení celého objektu má své klady, ale dle mého 

názoru i několik záporů. 

Mezi klady bych zařadil neprůhlednost oken v přízemním patře budovy zajištěnou 

matnou fólií. Ta poskytuje dostatečnou propustnost světla, ale brání pohledu do prostor za ní. 

Dále jako klad hodnotím kamerový systém a především venkovní kameru snímající hlavní 

vchod a jedny z vrat. Za klad by se dal považovat i svah zezadu obklopující budovu 

společnosti, vzhledem k jeho strmosti je přístup z této strany obtížný. 

Naopak záporně hodnotím téměř trvalé otevření příjezdových vrat během pracovní 

směny, což může vést k nežádoucímu pohybu cizích osob areálem. Co se týče plášťové 

ochrany, za nejslabší článek považuji okna. I přestože jsou vybavena matnou fólií, chybí jim 

další zabezpečení, které by ohlásilo průnik či ztížilo jejich překonání. Celkové zvýšení 

detekčních prvků PZTS by posílilo úroveň bezpečnosti. Jako zápor bych ohodnotil 

i kontejnery stojící před plotem firmy, jejichž přítomnost může vést ke snadnějšímu překonání 

plotu. Problém by mohl nastat i v případě, dojde-li k vyhlášení poplachu. Tím, že oznámení 

poplachu přichází pouze na mobil majiteli, pachatelé mohou získat potřebný čas, než někdo 

na místo dorazí. 
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6 Analýza rizik týkajících se fyzické ochrany společnosti 

Analýzou a hodnocením rizik jsou myšleny procesy identifikace reálných rizik 

a slabin, které slouží k potřebám řízení a jsou podkladem pro rozhodovací proces. 

Hodnocením rizika rozumíme stanovení míry rizika porovnáním s kritérii. Jakýkoliv návrh 

zabezpečovacího systému vychází z analýzy a hodnocení rizik. [25] 

V současnosti je pro analýzu rizik v oblasti fyzické ochrany k dispozici široká škála 

metod a softwarových programů. Pro její řešení se volí postup, který spočívá v definování 

problému, posouzení současného stavu ochrany objektu a návrhu k jeho optimalizování. 

Vyhodnocuje se pravděpodobnost a závažnost projevení hrozících rizik a jejich vzniklý 

následek. [19] 

Pro bezpečnostní studii je třeba věnovat pozornost výběru vhodné metody, která tvoří 

jeden z nejdůležitějších prvků při hodnocení rizik. [2] Proto jsem pro účely této práce jako 

první metodu vybral Ishikawův diagram, který slouží k identifikaci rizik pomocí grafického 

modelování. Druhá použitá metoda, která plynule navazuje na předchozí, se zabývá 

hodnocením jednotlivých identifikovaných rizik pomocí výpočtu. Jedná se o analýzu způsobů 

a následků poruch (dále jen FMEA). 

6.1 Analýza rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Ishikawův diagram, nazývaný pro svou specifickou strukturu také diagram „rybí 

kosti“, vyvinul japonský profesor Kaoru Ishikawa. Jedná se o grafické vyjádření zobrazující 

logicky a uspořádaně příčiny, které způsobují vzniklý problém, jak znázorňuje obrázek 9. 

Každá příčina problému je dále analyzována a hledají se dílčí příčiny. Následně je naší snahou 

určit ty nejzávažnější. [25] 

Je doporučeno při zpracovávání diagramu příčin a následku pracovat v týmu 

s využitím brainstormingu. V souvislosti s řešeným problémem by se tým měl sestávat 

převážně z odborníků se zkušenostmi v dané oblasti. [15] 
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Obrázek 9: Ishikawův diagram [autor] 

Problémem, kterým se zabývám a hledám jeho příčiny, je narušení fyzické ochrany 

společnosti BZS Machinery. Diagram se větví do čtyř oblastí příčin. Těmito oblastmi jsou 

mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, režimová 

ochrana, jiné vlivy. Na jednotlivých větvích jsou uvedeny konkrétní příčiny, které mohou 

ohrožovat bezpečnost firmy. Ishikawův diagram graficky znázorňuje obrázek 10. 

V následujících odstavcích je diagram textově rozepsán. 

Mechanické zábranné systémy 

 Překonání oplocení, 

 vniknutí do objektu – dveřmi, oknem, rolovacími vraty, 

 špatná funkčnost MZS, 

 nedostatečné zabezpečení MZS. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Selhání PZTS – výpadek elektrické energie, porucha, poškození, 

 špatná obsluha, 

 nedostatečné zabezpečení detekčními prvky PZTS. 

Režimová ochrana 

 Nespolehlivost zaměstnanců, 

 nedodržování opatření, 

 špatně zvolená opatření, 

 vynášení informací, materiálů, technického vybavení. 
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Jiné vlivy 

 Chybějící fyzická ostraha, 

 narušení zaměstnanci stavební firmy, 

 spolupráce se zaměstnancem, 

 působení mimořádné události, 

 vandalismus. 
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Obrázek 10: Ishikawův diagram – identifikace rizik fyzické ochrany společnosti [autor] 
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6.2 Analýza způsobů a následků poruch (FMEA) 

Analýza způsobů a následků poruch – Failure Mode and Effect Analysis (dále jen 

FMEA) je metoda, jejíž postup spočívá ve strukturovaném rozboru způsobů selhání částí 

systému a hledání jejich dopadů a příčin. Cílem metody je identifikace míst možného vzniku 

poruch v systémech. Využívá se především pro vážná rizika. [11], [13] Základním prvkem 

metody FMEA je přehledná tabulka, kde jsou zapsány potenciální poruchy a následně jejich 

míra rizika, která se vypočítá podle vzorce (1). 

R = P x N x H   (1) 

R – míra rizika  

P – pravděpodobnost vzniku a existence poruchy 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost poruchy [25] 

Pro výpočet výsledné míry rizika (R) je nutno posoudit pravděpodobnost vzniku 

a existence poruchy (P), dále závažnost následků (N) a také odhalitelnost poruchy (H), kterým 

je určeno jak rychle a snadno je možné dané riziko objevit. Pro účely této práce je z důvodů 

přehlednosti využito rozpětí 5 hodnotících parametrů, které jsou uvedeny v tabulce 2. [25] 

Tabulka 2: Jednotlivé parametry metody FMEA [25] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků  
0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá škoda 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší škoda 
11 - 50 mírné riziko 3 vyšší škoda 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká škoda 
101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost vzniku poruchy H Odhalitelnost poruchy 
1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 
2 spíše nepravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 
4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

Pro účely analýzy způsobů a následků rizik jsem sestavil tabulku, která obsahuje rizika 

spojená s narušením fyzické ochrany. Při vyplňování tabulky jsem vycházel z příčin 

nacházejících se v Ishikawově diagramu. Všechna rizika jsou přehledně seřazena, jak je 
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možné vidět v tabulce 3. Následujícím krokem bylo přiřazení hodnot jednotlivým parametrům 

metody FMEA. Jejich součinem jsem pak získal výslednou míru rizika. 

Tabulka 3: Rizika a jejich parametry [autor] 

Rizika P N H R 

1 

MZS 

Překonání oplocení 4 3 3 36 

2 Vniknutí do objektu dveřmi 3 5 2 30 

3 Vniknutí do objektu oknem 5 5 3 75 

4 Vniknutí do objektu rolovacími vraty 2 5 2 20 

5 Špatná funkčnost MZS 3 2 4 24 

6 Nedostatečné zabezpečení MZS 2 4 4 32 

7 

PZTS 

Selhání PZTS – výpadek elektrické energie 2 4 1 8 

8 Selhání PZTS – porucha 3 5 2 30 

9 Selhání PZTS – poškození 2 4 2 16 

10 Špatná obsluha PZTS 2 2 3 12 

11 Nedostatečné zabezpečení detekčními prvky PZTS 5 5 4 100 

12 

Režimová 

ochrana 

Nespolehlivost zaměstnanců 2 4 4 32 

13 Nedodržování opatření 2 5 4 40 

14 Špatně zvolená opatření 3 4 4 48 

15 Vynášení informací, materiálů, technického vybavení 2 3 3 18 

16 

Jiné vlivy 

Chybějící fyzická ostraha 4 4 3 48 

17 Narušení zaměstnanci stavební firmy 2 3 3 18 

18 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 1 5 3 15 

19 Působení mimořádné události 1 5 1 5 

20 Vandalismus 2 2 3 12 

Výběr nejpravděpodobnějších příčin problému se obvykle provádí pomocí Paretovy 

analýzy a Lorenzovy křivky. Ta výrazně napomáhá oddělit podstatné faktory řešeného 

problému od méně podstatných. [15] 

Ke konečnému vyhodnocení míry rizika je potřeba určit hranici, kdy je riziko 

přijatelné či nepřijatelné. Výpočet je založen na Paretově principu 80/20. K sestrojení 

Paretova diagramu je nutné k rizikům vypočítat kumulativní četnost a relativní kumulativní 

četnost vyjádřenou procentuálně. Rizika byla v tabulce 4 seřazena sestupně podle hodnot 

a následně vynesena do diagramu s Lorenzovou křivkou, který je znázorněn obrázkem 11. 
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Jako nepřijatelná rizika jsou vyhodnocena ta, která spadají do limitu 80%. Zbývající 

nebezpečí jsou označena jako přijatelná a není pro ně nutné navrhovat nová opatření. [25]  

Tabulka 4: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost výsledné míry rizik [autor] 

Rizika R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost [%] 

11 
Nedostatečné zabezpečení detekčními 

prvky PZTS 
100 100 16,16 

3 Vniknutí do objektu oknem 75 175 28,27 

14 Špatně zvolená opatření 48 223 36,03 

16 Chybějící fyzická ostraha 48 271 43,78 

13 Nedodržování opatření 40 311 50,24 

1 Překonání oplocení 36 347 56,06 

6 Nedostatečné zabezpečení MZS 32 379 61,23 

12 Nespolehlivost zaměstnanců 32 411 66,4 

2 Vniknutí do objektu dveřmi 30 441 71,24 

8 Selhání PZTS – porucha 30 471 76,09 

5 Špatná funkčnost MZS 24 495 79,97 

4 Vniknutí do objektu rolovacími vraty 20 515 83,2 

15 
Vynášení informací, materiálů, 

technického vybavení 
18 533 86,11 

17 Narušení zaměstnanci stavební firmy 18 551 89,01 

9 Selhání PZTS – poškození 16 567 91,6 

18 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 15 582 94,02 

10 Špatná obsluha PZTS 12 594 95,96 

20 Vandalismus 12 606 97,9 

7 
Selhání PZTS – výpadek elektrické 

energie 
8 614 99,19 

19 Působení mimořádné události 5 619 100 
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Obrázek 11: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

Vyhodnocení analýzy FMEA 

Z výše uvedeného grafu je po uplatnění Paretova pravidla 80/20 patrné, že mezi 

nepřijatelná rizika se řadí: 

1) Nedostatečné zabezpečení detekčními prvky PZTS 

2) Vniknutí do objektu oknem 

3) Špatně zvolená opatření 

4) Chybějící fyzická ostraha 

5) Nedodržování opatření 

6) Překonání oplocení 

7) Nedostatečné zabezpečení MZS 

8) Nespolehlivost zaměstnanců 

9) Vniknutí do objektu dveřmi 

10) Selhání PZTS – porucha 

11) Špatná funkčnost MZS 

Identifikovaná nebezpečí ohrožující fyzickou ochranu společnosti jsou seřazena podle 

výsledné míry rizikovosti od nejvyššího po nejnižší. Pro tato rizika, která nepřekročila limit 

80%, je vhodné navrhnout nová opatření vedoucí k jejich minimalizaci na přijatelnou úroveň. 

Avšak vzhledem k jejich počtu budeme nejvíce brát ohled na ta, která dosahují nejvyšších 

hodnot. Pozornost tedy bude zaměřena především na rizika, jež tabulka 2 označuje jako 

nežádoucí, případně mírná.   
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7 Návrh nových opatření fyzické ochrany společnosti 

Na základě výsledků zhotovených analýz v předchozí kapitole byla nalezena rizika 

spojená s fyzickou ochranou společnosti, která je vhodné minimalizovat na přijatelnou 

úroveň. Tato kapitola se bude zabývat návrhem inovativního zabezpečení firmy včetně 

kalkulace nákladů na jeho realizaci. Nepřijatelná rizika zde budou blíže rozebrána. 

Následujícím krokem bude návrh opatření, které v ideálním případě povedou k jejich 

eliminaci. Ekonomické náklady navrženého zabezpečení by neměly přesáhnout více jak 10% 

hodnoty aktiv nacházející se v chráněném objektu. Cenové vyčíslení aktiv společnosti 

dosahuje hodnoty 2 645 000 Kč. Podle principu ALARA by tedy cena za zabezpečení objektu 

neměla přesáhnout částku 264 500 Kč. 

7.1 Návrh opatření pro rizika v oblasti mechanických zábranných systémů 

Vniknutí do objektu oknem 

Plastová okna, kterými je objekt osazen, nepředstavují pro pachatele především 

v přízemním patře příliš odolnou a složitě překonatelnou překážku. Přestože matná fólie 

zabraňuje nahlédnutí dovnitř, nebrání ve vybití skleněné výplně okna a případně následnému 

vniknutí do budovy.  

Všechna okna v přízemí bych vybavil bezpečnostní fólií na sklo typu EWF SCX, již 

produkuje firma Euro Window Films. Tato fólie o tloušťce 0,35 mm je atestovaná v kategorii 

odolnosti P2A dle normy ČSN EN 356 – Odolnost skla proti ručně vedenému útoku. 

Zamezuje prohození předmětů, jako jsou kameny, zápalné lahve apod. Sklo díky instalované 

fólii zůstává i po rozbití neprostupné a chrání před poraněním o rozbité sklo. Její přínos 

spočívá hlavně ve zpomalení postupu pachatele do objektu. [3] 

Překonání oplocení 

Oplocení z příjezdové strany v podobě vlnitého plechu shledávám jako dostatečnou 

ochranu perimetru. Avšak plot ze zadní strany vedoucí převážně po vrcholu svahu díky svému 

zhoršenému stavu vlivem stáří neposkytuje účinné zabezpečení. Je zde zvýšená šance na 

snazší přelezení, přestřihnutí či jiné mechanické poškození. Nejlepším řešením by dle mého 

názoru byla celková výměna tohoto oplocení. Vzhledem k nerovnosti terénu na hranici 

pozemku bych zvolil opětně pletivový plot s ostnatým drátem na vrcholu. Z tohoto důvodu 

bych vybral čtyřhranné klasické pletivo PEREN vysoké 1,8 metru vyrobené z ocelového 

pozinkovaného drátu o síle 3,5 mm potaženého plastem. Velikost jednotlivých ok je 50 x 50 
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mm. Zinkované nástavce Bavoleta pro ostnatý drát nainstalované na plotové sloupky 

umožňují uchycení drátu ve třech řadách. Mezi tyto držáky bych jako vrcholovou zábranu 

natáhl pozinkovaný ostnatý drát YOWA o průměru 2,2 mm. [23], [29], [30] 

Vniknutí do objektu dveřmi 

Další možností, jak vniknout do budovy, je zdolání hlavních vstupních dveří, které 

jsou zkonstruovány z plastu s několika skleněnými výplněmi. Jejich překonání pachatelem by 

nebylo snadné, avšak například jejich mechanickým poškozením možné. V tomto případě 

navrhuji výměnu za bezpečnostní dveře, které spadají do 2. bezpečnostní třídy dle ČSN EN 

1627. Dveřní kování a vložku bych volil ve vyšší nebo stejné bezpečnostní kategorii jako 

dveře. Bezpečnostní dveře zařazeny do této třídy by měly zaručit odolnost proti vyražení, 

vykopnutí, napadení s použitím nástrojů jako šroubováku, kleští, kladiva apod. Cylindrická 

vložka by mimo jiné měla poskytovat zvýšenou ochranu proti planžetování, odvrtání 

a bumping metodě. [1] 

Nedostatečné zabezpečení MZS 

Nedostatečné zabezpečení mechanickými zábrannými systémy je spojeno především 

s riziky řešenými výše. Za nejvýznamnější nedostatky fyzické ochrany v oblasti MZS 

považuji stávající zabezpečení oken a současný stav plotu z odlehlé strany. Návrh řešení 

k jejich odstranění je rozveden výše. Uvnitř samotné budovy považuji ochranu prvky MZS 

z hlediska bezpečnosti za dostačující. Například po překonání rolovacích vrat přístupných 

z cesty by v případě, kdy chce pachatel proniknout dále ze svařovny hliníku či obráběcí dílny, 

musel zdolat zamčená plechová vrata. Tato vrata, která oddělují pracoviště ve výrobní hale, 

tedy znemožňují volný pohyb po celém prostoru haly. Stejně tak dveře nacházející se 

v interiéru přístavby znesnadňují přístup do jednotlivých místností. Navíc jsou prostory 

objektu chráněny prvky PZTS, které mechanické zabezpečení doplňují. 

Špatná funkčnost MZS 

Nesprávnou funkci mechanických zábranných systémů může zapříčinit například 

jejich opotřebení. To může být způsobeno stářím, okolními podmínkami, či neustálým 

používáním jednotlivých součástí. Další příčinu špatného fungování MZS představuje jeho 

úmyslné či neúmyslné poškození. Vzhledem k těmto skutečnostem by mohlo být pro 

narušitele jednodušší proniknout do objektu a následně zde napáchat škody. Z tohoto důvodu 

doporučuji provádět pravidelnou kontrolu stavu proškolenou osobou. V případě nalezení 
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vadného prvku systému dojde k jeho nahrazení novým, případně opravě, pokud bude možná. 

Řádná údržba zajistí bezporuchový chod a prodlouží životnost technických prostředků. 

Kalkulaci nákladů na zabezpečení mechanickými zábrannými systémy uvádí 

tabulka 5, ve které jsou přehledně sepsány použité prvky, jejich počet a cena. 

Tabulka 5: Cenové vyčíslení zabezpečení MZS [autor] 

Zabezpečení mechanickými zábrannými systémy 
Prvek Označení Počet Cena kus/metr Celkem 

Bezpečnostní fólie SCX 44 m2 690 Kč 30 360 Kč 
Pletivo 1800/50x50 PEREN 65 m 146 Kč 9 490 Kč 

Držák na ostnatý drát Bavoleta 22 ks 244 Kč 5 368 Kč 
Ostnatý drát YOWA 2 balení/100 m 449 Kč 898 Kč 

Bezpečnostní dveře ADLO LISBEO D1 1 ks 13 490 Kč 13 490 Kč 
Bezpečnostní vložka FAB 2018 R1 1 ks 690 Kč 690 Kč 
Bezpečnostní kování  

(klika-madlo) 
ROSTEX R1 1 ks 2 290 Kč 2 290 Kč 

Celkové náklady za MZS 62 586 Kč 
 

7.2 Návrh opatření pro rizika v oblasti poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů 

Nedostatečné zabezpečení detekčními prvky PZTS 

Podle analýzy rizik je riziko spojené s nedostatečným zabezpečením detektory 

vyhodnoceno jako nejzávažnější. Je tedy nutné věnovat mu při návrhu opatření zvýšenou 

pozornost. V rámci PZTS jsou prostory uvnitř objektu osazeny PIR čidly téměř v každé 

místnosti. Dále jsou některá místa, především vstupní vrata snímána CCTV systémem, který 

pořizuje záznam. Avšak tento systém pachatele nezadrží ani nevyhlásí poplach. Proto 

zabezpečení pouze PIR čidly neshledávám jako dostatečné. Ke zvýšení bezpečnosti 

a pravděpodobnosti na včasné oznámení přítomnosti narušitele doporučuji navýšit počet 

prvků PZTS. Vhodné bude zvolit prvky založené na různých principech detekce narušení. 

Nejvíce nedostatků vykazuje z hlediska možnosti vniknutí do budovy plášťová 

ochrana. Proto navrhuji všechny otvorové výplně opatřit magnetickými kontakty. Na všechna 

plastová okna a hlavní vchodové dveře bude nainstalován magnetický kontakt SM-50T. Jedná 

se o plastový čtyřdrátový kontakt určený pro povrchovou montáž s pracovní vzdáleností 

30 mm. Umisťuje se na vnitřní vrchní stranu dveří a oken v místě na rám a pohyblivou část. 
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Vstupní rolovací vrata budou osazeny magnetickými kontakty MET-55T. Tento typ kovového 

detektoru s pracovní vzdáleností 75 mm je rovněž čtyřdrátový určený k povrchové instalaci. 

Je vhodný na velká vrata a garantuje svou funkci i při přejezdu autem. Montáž se provádí na 

spodní část vrat. Dojde-li v zastřeženém prostoru k rozepnutí magnetického kontaktu, tedy 

oddálení magnetické části od kontaktní, například při otevření, bude vyhlášen poplach. Navíc 

výhoda tohoto řešení také spočívá v upozornění na neuzavření oken či vchodů při snaze 

o zakódování objektu. Dále navrhuji instalaci detektoru rozbití skla GLASSTREK 457 do 

kanceláří vedení firmy a k oknům v prvním patře umístěným směrem ke svahu. Je to místo 

položené výše než okna mohlo by být odtud snazší okna vybít prohozením předmětu. Tento 

duální audiodetektor využívá detekci založenou na analýze tlakové vlny vzniklé prolomením 

skleněné plochy a na analýze následného tříštění skla. Instaluje se na strop nebo na zeď 

a mezi jeho parametry patří dosah až 9 metrů. Tento typ detektoru splňuje podmínky pro 

stupeň zabezpečení 2 dle normy ČSN EN 50131-1. [21], [20], [14] 

Prostorovou ochranu by bylo vhodné posílit především ve velkých místnostech firmy, 

tzn. výrobní halu a patro nad ní. Vzhledem k rozloze těchto prostor bych zde rozmístil více 

PIR čidel. Ve výrobní hale je pouze jedno, o poschodí výše dvě. Dále bych zvolil pro 

zabezpečení prostoru obráběcí dílny a svařovny hliníku, kam je možný přístup přes rolovací 

vrata od cesty, duální detektory pohybu ISC-BDL2-W12G. Jedná se o prvek, který kombinuje 

technologii PIR a MW (mikrovlnou) s dosahem 12 metrů. Stejným typem bych osadil 

i kancelář vedení společnosti v prvním patře. Také tyto detektory vyhovují podmínkám stupně 

zabezpečení 2. Montáž se provádí na stěnu do rohu místnosti. [12] 

Selhání PZTS – porucha 

Špatnou funkci mohou vykazovat jednotlivé prvky PZTS nebo může dojít k selhání 

celého systému. Vznik poruchy může zapříčinit několik faktorů. Jedná se například 

o zanedbání údržby, opotřebení zabezpečovacích prvků či jejich neodbornou instalaci. 

V souvislosti s těmito skutečnostmi by mohlo dojít k nepozorovanému narušení fyzické 

ochrany pachatelem. Vzhledem k tomuto faktu navrhuji provádět pravidelné revize celého 

PZTS alespoň jednou ročně proškolenou osobou s odpovídající kvalifikací. V případě zjištění 

nesprávné funkce bude daný komponent systému nahrazen. Výměnu a montáž samotných 

prvků by měly provádět osoby pověřené se znalostí v oboru. 
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Kalkulaci nákladů na zabezpečení poplachovým zabezpečovacím a tísňovým 

systémem uvádí tabulka 6. Při výběru detektorů jsem vycházel z aktuální nabídky na 

internetových stránkách prodejců. 

Rozmístění prvků PZTS i MZS je graficky znázorněno v příloze 1 a 2 do půdorysů 

obou podlaží objektu. 

Tabulka 6: Cenové vyčíslení zabezpečení PZTS [autor] 

Zabezpečení poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem 
Prvek Označení Počet Cena kus/metr Celkem 

Magnetický kontakt SM-50T 65 ks 70 Kč 4 550 Kč 
Magnetický kontakt MET-55T 4 ks 375 Kč 1500 Kč 
Detektor rozbití skla  GLASSTREK 457 3 ks 664 Kč 1 992 Kč 

Duální detektor pohybu  ISC-BDL2-W12G 3 ks 1 029 Kč 3 087 Kč 
PIR detektor pohybu JS-20 LARGO 2 ks 503 Kč 1 006 Kč 

Celkové náklady za PZTS 12 135 Kč 
 

7.3 Návrh opatření pro rizika v oblasti režimové ochrany 

Špatně zvolená opatření 

Největším nedostatkem stávajících opatření je dle mého názoru téměř pořád otevřená 

vstupní brána během pracovní doby. Nepovolaná osoba má tak možnost pohybovat se bez 

povšimnutí po areálu firmy. Následně se narušiteli může podařit vniknout dovnitř budovy 

a zde způsobit škodu. Řešením, které bych zvolil, je výměna současných dvoukřídlých vrat za 

vrata pojezdová. Ovládání vrat by bylo uskutečňováno pomocí zadání kódu do klávesnice na 

samotných vratech, případně dálkovým ovládáním. Rovněž bych zde umístil zvonek pro 

ohlášení návštěv. Samočinné uzavírání vrat po vymezené době by zajistilo účinnější ochranu 

před vniknutím a jistý komfort, při kterém by zaměstnanci nemuseli zavírat a otevírat vrata 

ručně. Tuto volbu bych nechal čistě na majiteli firmy. 

Nedodržování opatření 

Nedodržení stanovených opatření zaměstnanci je nesnadno odhalitelné a může 

způsobit různé menší či větší škody. Jednat se může o nedodržování z nedbalosti, neznalosti 

nebo i úmyslné. Je třeba tedy věnovat zvýšenou pozornost výběru zaměstnanců do pracovního 

poměru. Účinným opatřením by měla být pravidelná školení a náhodné kontroly ověřující zda 

jsou předepsaná nařízení dodržována. 
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Nespolehlivost zaměstnanců 

Zde nastává prakticky ten stejný problém jako u nedodržování opatření. Pokud bude 

zaměstnanec nespolehlivý svým přístupem nebo neznalostí, může firma dojít značné újmy. 

Například v případě, kdy zapomene zabezpečit objekt, usnadní případnému pachateli vniknutí 

a tím i možnost odcizit majetek společnosti. Proto je zapotřebí vybírat zaměstnance pečlivě. 

Avšak odhalit nespolehlivost člověka není snadné. Z tohoto důvodu navrhuji provádět školení 

a uskutečňovat kontroly stejně jako u výše rozebraného rizika. 

7.4 Návrh opatření pro riziko absence fyzické ostrahy 

Chybějící fyzická ostraha 

Majitel společnosti dosud nepovažoval za nutné nechat chránit objekt pomocí fyzické 

ostrahy. Během pracovní doby se areálem i v budově pohybují zaměstnanci, proto zde nebylo 

uvažováno o kontrolní či hlídkové činnosti prostřednictvím strážných. Navíc náklady na 

takovéto služby poskytované soukromou bezpečnostní službou by pro firmu byly nepřijatelné. 

Dojde-li však k narušení objektu mimo pracovní směnu, kdy zde nikdo není, a následnému 

vyhlášení poplachu, PZTS upozorní pouze majitele společnosti. Rychlost jeho reakce nemusí 

být dostatečně pohotová vlivem nejrůznějších situací. 

Z hlediska velikosti firmy proto navrhuji napojení zabezpečovacího systému na pult 

centralizované ochrany (nově dohledové a poplachové přijímací centrum), kde by měli být 

schopni rychle a včas zareagovat. Výdaje spojené s tímto řešením také nejsou levnou 

záležitostí a cena za zabezpečení se znatelným způsobem zvýší. Přesto nebude dosahovat 

hodnot jako v případě fyzické ostrahy v podobě pochůzkové strážní činnosti. Musíme ale 

počítat s měsíční paušální platbou a v případě výjezdu jej zaplatit. Do tabulky s celkovým 

finančním vyčíslením v následující podkapitole bude tato položka zapsána, avšak bez uvedení 

její ceny. Zde záleží na individuální domluvě majitele s poskytovatelem, pokud bude 

s napojením na pult centralizované ochrany souhlasit.  

Toto opatření zajistí při spuštění poplachu výjezd zásahové skupiny bezpečnostní 

služby ke kontrole střeženého objektu. Zásahová jednotka dorazí na místo a následně, 

nepůjde-li o planý poplach, uvědomí majitele společnosti a Policii České republiky (dále jen 

PČR) k ohledání místa činu, případně k zadržení pachatele. Místo činu je do příjezdu PČR 

zabezpečeno a střeženo výjezdovou skupinou. [16] 
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Za předpokladu, že vedení firmy dojde k závěru, že fyzická ostraha není zapotřebí, 

jsem toho názoru, že nový navrhovaný způsob zabezpečení převážně v oblastech MZS 

a PZTS poskytuje kvalitativně vyšší úroveň fyzické ochrany než současný stav. 

7.5 Cenový návrh zabezpečení společnosti 

V tabulce 7 uvádím náklady na mnou navržená opatření v oblasti fyzické ostrahy. 

Cena nového zabezpečení tedy dosahuje výše 74 721 Kč. Ve finančním vyhodnocení nejsou 

uvedeny náklady na práci za instalaci prvků ani za napojení PZTS na pult centralizované 

ochrany. Avšak ani s těmito náklady celková cena za zabezpečení nepřekročí hranici 10% 

hodnoty chráněných aktiv. 

Tabulka 7: Celkové náklady na zabezpečení společnosti [autor] 

Druh ochrany Cena 
Mechanické zábranné systémy 62 586 Kč 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 12 135 Kč 
Napojení PZTS na pult centralizované ochrany  

Celkové náklady 74 721 Kč 
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8 Závěr 

V souvislosti s ochranou osob a majetku, která je dle mého názoru velice významná, 

bylo mým záměrem věnovat se fyzické ochraně společnosti BZS Machinery s.r.o. Cílem mé 

bakalářské práce tedy bylo na základě zhodnocení současného stavu zabezpečení objektu 

zformovat návrh na nová opatření, která povedou ke zkvalitnění fyzické ochrany. 

Úvodní část práce se zabývá teoreticko-právní oblastí, která uvádí přehled podstatných 

právních předpisů vztahujících se k dané problematice. Jsou zde uvedeny zákony a technické 

normy spolu s jejich krátkou charakteristikou. V další kapitole je teoreticky rozebrána fyzická 

ochrana osob a majetku. Zde je přiblíženo rozdělení na základní části, které tvoří technická 

ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana. Kapitola nabízí také seznámení s prvky 

jednotlivých ochran včetně jejich funkcí. 

Druhý úsek práce je věnován zabezpečované firmě, která se zaměřuje na kovovýrobu 

a povrchovou úpravu kovů. Popsána je zde historie společnosti, její popis, okolí spolu 

s přístupovými cestami a aktiva, kterými disponuje. Následuje kapitola zaměřená na aktuální 

technické zabezpečení objektu zahrnující popis mechanických zábranných systémů, 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a režimové ochrany. Je zde uvedeno 

i subjektivní hodnocení současného stavu zabezpečení zvýrazňující jeho klady a zápory. 

Třetí část je zaměřena na analýzu a hodnocení rizik spojených s narušením fyzické 

ochrany společnosti. Identifikace kritických míst byla provedena vyhotovením Ishikawova 

diagramu. Pozornost je věnována všem typům ochran. Posléze pomocí metody FMEA byla 

zjištěná rizika ohodnocena. Ta, která byla po aplikaci Paretovy analýzy s Lorenzovou křivkou 

stanovena jako nepřijatelná, jsou řešena v další kapitole.  

Poslední část, která navazuje na předchozí, se soustřeďuje na návrh inovativních 

opatření, která mají vést k minimalizaci zjištěných rizik na přijatelnou úroveň. Z analýzy 

vyplynulo, že je třeba věnovat pozornost těm nejzávažnějším, jejichž počet vychází na 11.  

Největším nedostatkem v oblasti mechanických zábranných systémů je zabezpečení 

oken. Z tohoto důvodu jsem navrhl opatřit okenní výplně v přízemním podlaží bezpečnostní 

fólií, která i po rozbití skla zaručuje neprostupnost a zpomalení pachatele. Dalším zjištěným 

nedostatkem je možnost překonání oplocení a to zejména z odlehlejší strany areálu firmy. 

Vzhledem ke stáří a opotřebení plotu jsem doporučil jeho výměnu. Nové pletivo s ostnatým 

drátem na vrcholu by mělo být dostatečnou ochranou. Pro riziko vyplývající z vniknutí do 
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objektu plastovými dveřmi jsem navrhl jejich náhradu za dveře bezpečnostní, které spadají do 

2. bezpečnostní kategorie vyznačující se lepší odolností proti napadení. Další riziko, které 

jsem odhalil, je spojené se špatnou funkcí MZS, což může způsobit jeho opotřebení či 

například poškození. Řešením, které navrhuji je provádění pravidelných kontrol. 

V rámci poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů bylo jako nejzávažnější 

riziko vyhodnoceno nedostatečné zabezpečení detekčními prvky. Významnou roli hraje 

zejména kombinování zabezpečovacích prvků fungujících na různých principech. Proto můj 

návrh zahrnuje posílení plášťové ochrany magnetickými kontakty na všechny otvorové 

výplně a dále pak osazení detektorů tříštění skla do třech místností v prvním patře. Co se týče 

prostorové ochrany, doporučil jsem zvýšit počet PIR čidel a prostory za rolovacími vraty 

osadit duálními detektory pohybu. Dalším z rizik je selhání PZTS vlivem poruchy. Zde jsem 

navrhnul provádět pravidelné revize jednou za rok. 

Režimová ochrana vykazuje také několik nedostatků, kde nejvýraznějším z nich je 

takřka neustále otevřená příjezdová brána během pracovní směny. Možnost vedoucí 

k potlačení tohoto nedostatku mohou představovat pojezdová vrata, která se budou sama 

zavírat. Dále pak pro rizika spojená s nedodržováním opatření a nespolehlivostí zaměstnanců 

jsem navrhl provádět školení a následně namátkové kontroly. 

Riziko vyplývající z absence fyzické ostrahy může vést v případě, kdy je objekt 

napaden k nedostatečně rychlým úkonům k zadržení pachatele. Protože upozornění 

o poplachu je odesíláno pouze na mobil majitele, navrhnul jsem napojení PZTS na pult 

centralizované ochrany. Avšak i v případě neakceptování této možnosti vzhledem k nákladům 

bude dle mého názoru ochrana poskytovaná MZS a PZTS dostatečně vysoká. 

Na základě analýzy rizik jsem shledal stávající stav zabezpečení společnosti jako 

nedostatečný. Proto jsem navrhl všechna výše zmíněná opatření, která zvýší celkovou úroveň 

fyzické ochrany osob a majetku. Pokud s nimi bude majitel firmy souhlasit, musí počítat 

s investicí do jednotlivých prvků ochrany ve výši 74 721 Kč a navíc s paušální platbou 

poskytovateli PCO. 

Vytyčený cíl bakalářské práce byl dle mého názoru splněn. Bylo zde popsáno 

a zhodnoceno stávající zabezpečení, identifikována a analyzována jeho kritická místa a na 

tomto základě navrhnuta nová opatření fyzické ochrany společnosti BZS Machinery, s.r.o. Za 

přínos této práce považuji zkvalitnění ochrany osob a majetku v prostorách firmy. 



44 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

[1] ADLO Bezpečnostní dveře LISBEO D1. ADLO Security Doors. [online]. © 2002-2013 

[cit. 2013-03-15]. Dostupné z WWW: http://www.adlo.cz/cz/bezpecnostni-dvere-cenik-

dveri/lisbeo_D1. 

[2] BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. 1. vydání. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 86 s. ISBN 80-866-3489-2. 

[3] Bezpečnostní fólie. EWF. [online]. © 2013 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z WWW: 

http://www.ewf.cz/cz/nabidka-folii/bezpecnostni-folie/. 

[4] BRABEC, František, a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1. vydání. Praha: 

Public History, 2001. 400 s. ISBN 80-86445-04-6. 

[5] ČANDÍK, Marek. Objektová bezpečnost. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně, 2004. 100 s. ISBN 80-7318-217-3. 

[6] ČSN EN 1627. Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace. Praha: Český normalizační institut, 2012. 

[7] ČSN EN 50131-1 ed. 2. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

[8] ČSN EN 50131-2-2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory. Praha: Český 

normalizační institut, 2008. 

[9] ČSN EN 50131-2-6. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty). Praha: Český normalizační 

institut, 2009. 

[10] ČSN EN 50132-7. Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci. Praha: Český normalizační 

institut, 1999. 

[11] ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA). Praha: Český normalizační institut, 2007. 



45 

 

[12] Duální PIR+MW. EUROALARM. [online]. © 2007 [cit. 2013-03-27]. Dostupné 

z WWW: http://www.euroalarm.cz/zabezpecovaci-technika/zabezpeceni/detektory-

/dualni-pirmw/isc-bdl2-w12g. 

[13] FMEA - analýza možných vad a jejich důsledků. Vlastnicesta.cz [online]. © 2006-2009 

[cit. 2013-02-16]. Dostupné z WWW: http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-

kvalita-system-kvality-iso/fmea-analyza-moznych-vad-a-jejich-dusledku/. 

[14] GLASSTREK 457, detektor tříštění skla. Technologie pro váš dům. [online]. © 2004 – 

2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z WWW: http://www.1cz.cz/bezpecnostni-

systemy/457-glasstrek-detektor-tristeni-skla. 

[15] HUTYRA, Milan a kolektiv. Management jakosti. Učební texty, VŠB-TU Ostrava: 

Ostrava 2007, 209 str. 

[16] Kontrolní výjezdy SABS. Strážní a bezpečnostní služba. [online]. © 2012 [cit. 2013-03-

29]. Dostupné z WWW: http://www.sabs.cz/?page_id=975. 

[17] KŘEČEK, Stanislav a kol. Příručka zabezpečovací techniky. 3. aktualizované vydání. 

Blatenská tiskárna, s.r.o., 2006. 313 s. ISBN 80-902938-2-4. 

[18] LUKÁŠ, Luděk a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 

1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

[19] LUKÁŠ, Luděk a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 

1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2012, 386 s. ISBN 978-80-87500-19-4. 

[20] Magnetický kontakt MET-55T. Seguro s.r.o. [online]. © 2009 – 2013 [cit. 2013-03-19]. 

Dostupné z WWW: http://www.seguro.cz/eshop/2494-magneticky-kontakt-met-55t-

kovovy-povrchovy-prejezdovy-s-ochrannou-smyckou.html. 

[21] Magnetický kontakt SM-50T. Seguro s.r.o. [online]. © 2009 – 2013 [cit. 2013-03-19]. 

Dostupné z WWW: http://www.seguro.cz/eshop/2490-magneticky-kontakt-sm-50t-

povrchovy-bily-s-ochrannou-smyckou.html. 

[22] PATÁK, Jaroslav, PROTIVINSKÝ, Miroslav, KLVAŇA, Karel. Zabezpečovací 

systémy: Situační prevence kriminality. 1. vydání. Praha: Armex, 2000. 117 s. ISBN 80-

86244-13-X. 



46 

 

[23] Poplastované pletivo. DOPS s.r.o. [online]. © 2013 [cit. 2013-03-10]. Dostupné 

z WWW: http://www.ploty-dops.cz/poplastovane-pletivo#!/poplastovane-

pletivo?sort=name&lp=&cat=0&qs=&from=84&ajaxView=true#pager_cont. 

[24] ŠČUREK, Radomír, HOLUBOVÁ, Věra., Ochrana objektu - transport peněz, cenin 

a eskorta osob. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2008, 113 str.  

[25] ŠČUREK, Radomír, Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-

TU Ostrava: Ostrava 2009, 115 str. 

[26] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. Díl, Mechanické zábranné systémy II. 

2. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7251-

312-3. 

[27] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. Díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

2. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2009. 229 s. ISBN 978-80-7251-

313-0. 

[28] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: III. Díl, Ostatní zabezpečovací systémy. 

1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

[29] Vázací dráty. DOPS s.r.o. [online]. © 2013 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z WWW: 

http://www.ploty-dops.cz/vazaci-draty?sort=name. 

[30] YOWA ostnatý drát pozinkovaný. DOPS s.r.o. [online]. © 2013 [cit. 2013-03-11]. 

Dostupné z WWW: http://www.ploty-dops.cz/yowa-ostnaty-drat-pozinkovany-10-kg. 

[31] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

předpisů. 

[34] Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. 

[35] Zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

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

[37] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

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

[39] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  



47 

 

SEZNAM ZKRATEK 

ALARA  As low as reasonably achievable 

CCTV  Closed Circuit Television (systémy průmyslové televize)  

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma  

EN  Evropská norma  

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis (analýza způsobů a následků poruch)  

MZS  Mechanické zábranné systémy  

PCO  Pult centralizované ochrany 

PČR  Policie České republiky 

PIR čidla  Pasivní infračervená čidla  

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

S.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

VKV  Velmi krátké vlny 
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