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ANOTACE 

ŠPAČKOVÁ, Veronika. Fyzická ochrana firmy, která vyrábí světla do automobilů. Ostrava, 

2013. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra 

bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

 Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného zabezpečení, identifikací 

možných rizik a vhodným návrhem řešení zabezpečení vybrané společnosti. Úvodní část 

práce obsahuje základní právní předpisy řešící problematiku ochrany osob a majetku. Dále 

obsahuje vysvětlení pojmů a základní členění fyzické ochrany. V další části práce je 

zhodnocen stav zabezpečení společnosti. Praktická část je složena ze statistiky krádeží 

vloupáním a také nejčastějšími způsoby překonání překážek, což je velice důležité pro 

navrhovaná opatření. Po identifikaci a analýze rizik následuje inovativní návrh řešení 

zabezpečení objektu. Tento návrh obsahuje také ekonomické zhodnocení celého navrženého 

systému. 
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ŠPAČKOVÁ, Veronika. Physical protection of the company, which produces light in the car. 

Ostrava, 2013. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

Department of Safety Services. Bachelor´s thesis supervisor Ing. Stanislav Lichorobiec.   

 

 The Bachelor´s thesis deals with classification of current security, identification of 

possible risks and proposal of innovative resolution of security of selected company. At 

preamble of this thesis contains explanations of the concepts and basic structure of physical 

protection. The next section evaluates the security status of the company. The practical part 

consists of statistics burglaries and also the most common wals of overcoming obstacles, 

which is very important for the proposed action. After identification and alasysis of risks 

followed by innovative design solutions security. The proposal also includes the economic 

evalution of the designed systém. 

Keywords: security, analysis, risk, protection, safety, building, company.  
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1 Úvod 

 Dnešní doba je taková, že nevíme, kdy se staneme terčem zájmu zlodějů. Možná jejich 

uvažování můžeme odhadnout, ale nikdy ne přesně určit. Proto musíme pro ochranu majetku 

udělat maximum. Zabezpečit ho jak aktivní tak pasivní ochranou, jelikož komplexní systém 

takto pojaté ochrany zahrnuje systém prevence provázaný s aktivními prvky obrany. Pasivní 

bezpečnost tvoří část architektury nějakého systému, který má za cíl zmírnit následky nehody, 

pokud k ní dojde. Oproti tomu aktivní bezpečnost se snaží nehodám předcházet.  

 Vznik a vývoj člověka, lidské společnosti a kultury zahrnuje období pravěku. Jakmile 

tento prostý člověk začal přibývat na rozumu a měl něčeho více než ti ostatní, už bylo potřeba 

toto soukromé vlastnictví uchránit. Již v této brzké době se vyvíjela lidská závist, která vedla 

k myšlenkám přivlastnit si věc, i když mi nepatří. Postupem času  a přibýváním zkušeností 

 a rozumových vlastností začal tento člověk k ochraně majetku a obraně života využívat různé 

nástroje. Mezi ty první patřil kyj, ostrý kámen, oštěp a později i luk a šíp.  

 V průběhu let začala být ochrana majetku stále důmyslnější a razantnější. Například  

ve středověku ukrývali bohatýři svůj majetek za silné a vysoké zdi hradů a tvrzí, aby  

se nemuseli s nikým dělit. Tyto pevnosti se staly nedobytnými, tím pádem velice vhodnými 

prostředky k ochraně a obraně. Oproti pravěku v této době byla velmi aktivně ochrana 

majetku podpořena zákonem. Výklad zákona byl velice jednoduchý a hovořil zcela jasně  

a v žádném případě se nedá srovnat s právní úpravou dnešní doby. Pokud se někdo pokusil 

krádeže, byl potrestán useknutím pravé ruky nebo v lepším případě některé její části. Kdyby 

tento zákon platil i dnes, tak se určitě nezdravíme podáním pravé ruky. 

 Jak už bylo řečeno, zabezpečení objektu a ochrana života se s dobou stále více rozvíjí. 

Jelikož člověk je tvor vynalézavý, i on přichází na různé nápady, jak prvky zabezpečení obejít 

nebo je zcela vyřadit z provozu. Proto je nutná kombinace různých prvků zabezpečení, 

abychom co nejvíce přesvědčili potenciálního zloděje, že tento objekt nebude snadnou kořistí. 

I prodloužení doby průlomu objektu zaručuje zadržení pachatele a tím pádem i ochránění 

aktiv chráněného objektu. Je tedy velice důležité navrhnout vhodné zabezpečení. Touto 

činností by se měl zabývat člověk, který má dostatek znalostí a zkušeností. 
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2 Právní úprava v oblasti bezpečnosti osob a majetku 

 Oblast fyzické ochrany a bezpečnosti není upravena žádným právním předpisem, který 

by tuto problematiku řešil komplexně. Proto musíme vycházet z takových právních předpisů, 

které se této oblasti dotýkají, byť jen okrajově. Jedná se o celou řadu zákonů, vyhlášek  

a norem. Právní řád České republiky (dále jen ČR) lze velmi přehledně znázornit formou 

pyramidy a to podle právní síly jednotlivých právních norem. Na vrcholku samotné pyramidy 

stojí Ústava a Ústavní zákony. Poté máme předpisy podzákonné, neboli prováděcí, mezi které 

patři vládní nařízení, vyhlášky ministrů a vyhlášky nižších státních orgánů.  

 Mezi ty nejzákladnější právní předpisy patři: 

 

a) Ústava České republiky (Zákon č. 1/1993, Sb.) 

 Je souborem právních norem, které deklarují základní práva občanů a definují 

demokratické principy ČR jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. 

Lidská práva a svobody vycházejí ze skutečnosti, že každý člověk je způsobilý mít svá práva, 

a to zejména:  

- 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, 

- právo na svobodu projevu a informace, 

- právo na soudní a jinou právní ochranu a další. 

  

 Ústava je sestavena z osmi hlav a z Preambule, což je vlastně úvodní prohlášení. 

Preambule začíná slovy: „ My, občané České republiky…“. Skládá se ze základního 

ustanovení, z moci zákonodárné, výkonné a soudní. Dále blíže určuje Nejvyšší kontrolní úřad, 

Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. Podstatou  

je to, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit,  

co zákon neukládá. [1] 
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b) Listina základních práv a svobod (Zákon č. 2/1993, Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) 

 Tato listina je součástí ústavního pořádku ČR. Základní práva a svobody obsažené 

v Listině základních práv a svobod vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Deklaruje 

základní lidská práva a svobody jako nezrušitelná a nedotknutelná.  

 Mezi základní práva a svobody, týkající se oblasti bezpečnosti osob a majetku, patří: 

- Nikdo nesmí být zbaven života (Čl. 6. odst. 2). 

- Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen 

v případech stanovených zákonem (Čl. 7 odst. 1). 

- Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého  

a rodinného života (Čl. 10 odst. 2). 

- Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

obsah a ochranu (Čl. 11 odst. 1). 

- Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí (Čl. 12 odst. 1). [2, 13] 

 

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

 Tento zákoník vymezuje, co je trestným činem, jaké jsou podmínky trestní 

odpovědnosti a také jaké tresty či sankce lze za spáchání trestného činu (dále jen TČ) uložit. 

Účelem je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy fyzických 

a právnických osob. Pro oblast bezpečnosti osob a majetku jsou důležité okolnosti vylučující 

protiprávnost. To jsou taková jednání, která by byla za jiných okolností trestným činem.  

 Patří k nim krajní nouze, kterou někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, tím pádem není trestným činem (§28). Dále je to nutná 

obrana, kterou někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním 

zákonem, tím pádem není trestným činem (§29). §32 definuje oprávnění použití zbraně a říká, 

že trestný čin nespáchá ten, kdo použije zbraň v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. Také sem patří ještě svolení poškozeného (§ 30), přípustné riziko (§31). [4, 13]  
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d) Trestní řád (Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly trestné činy náležitě 

zjištěny a jejich pachatelé dopadeni a podle zákona také spravedlivě potrestání. Samotné 

řízení přitom musí působit k upevnění zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a ke společnosti. 

 V oblasti bezpečnosti osob a majetku je velice důležitý § 76 odst. 2 zadržení osoby 

podezřelé. Tento paragraf říká, že 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 povinna předat ihned tuto osobu 

policejnímu orgánu, příslušníku ozbrojených sil anebo nejbližšímu útvaru ozbrojených sil 

nebo správci posádky. Pokud to není možné, je třeba některému z uvedených orgánů omezení 

osobní svobody bez jakéhokoliv odkladu oznámit. [6] 

  

e) Občanský zákoník (Zákon č. 40/ 1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 Tento zákon upravuje majetkové vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami a také 

vztahy mezi těmito osobami a státem. Pro naši problematiku jsou důležité tyto paragrafy: 

- § 6 -  Jestliže hrozí jakýkoliv neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, 

kdo je takto ohrožený, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.  

- § 11 - Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života  

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

osobní povahy. 

- § 126 – Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnických práv 

neoprávněně zasahuje. 

- § 415 – Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo na 

majetku. 

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

přiměřeným okolnostem ohrožení a řada dalších paragrafů. [3, 13] 
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f) Zákon o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) 

 Pojednává o ochraně práv osob před neoprávněným nakládáním s osobními údaji  

a jejich zneužití. Tento zákon stanovuje, kdo je oprávněný ověřovat osobní údaje a jak s nimi 

musí nakládat, aby nemohly být tyto informace zneužity. § 13 také říká, že zpracovatel 

osobních údajů je povinný přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

jinému neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dále  

je zpracovatel povinen zajistit používání systému pro automatizovaná zpracování osobních 

údajů pouze osobám k tomu oprávněných. A také musí zabránit neoprávněnému přístupu 

k datovým nosičům. [5] 

 

g) Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 Upravuje právní vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem  

a zaměstnavatelem. Jedná se tedy o vztahy pracovněprávní. Zákon stanovuje obecné 

povinnosti zaměstnavatele, kterými zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem 

na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnance. [7] 

 

 Dále bezpečnost osob a majetku upravuje různá řada norem. Novela zákona  

č. 22/1997 Sb. (provedená zákonem č. 71/2000 Sb.) výslovně uvádí, že česká technická 

norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy  

a není stanovena povinnost jejich dodržování. Níže uvádím výběr technických norem řešící 

rozdělení a požadavky na prostředky zabezpečovacích systémů. Je ale celá řada dalších 

norem. 

- ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky: 1999, Změna Z1: 2000 [3]. Tato evropská 

norma je specifikací pro elektrické zabezpečovací systémy. Popisuje čtyři stupně 

zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí, dále popisuje sestavování zabezpečovacích 

systémů. Norma je určena jako vodítko pro pojišťovací společnosti, dodavatele 

elektrických zabezpečovacích systémů, uživatele a policii při stanovování kompletní  
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a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Požadavky pro návrh, projekci, 

instalaci, provoz údržbu řeší změna Z1: 2000.  

- ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1 

Systémové požadavky: 2003. Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro 

efektivní a účinné řídicí a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu  

a údržbu systému přivolání pomoci včetně technického vybavení a organizování 

pomoci. 

- ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy: 1999. Norma 

stanovuje základní požadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické 

bezpečnostní znaky poplachových přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné 

požadavky spojené s podmínkou signalizace mezi poplachovým systémem 

a poplachovým přijímacím centrem.  

- ČSN EN 50136-2-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené přenosové 

cesty: 1999.  

- ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání: 1991. 

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

Požadavky a klasifikace: 2000. 

- ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí.  

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení: 2000.  

- ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí.  

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení: 2000. 

- ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné 

vniknutí: 2000. 

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

zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory: 1998. [13] 
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3 Definice a pojmy související s bezpečností osob a majetku 

 V praxi se běžně setkáváme s různým výkladem pojmů. Existuje řada definic, týkající 

se bezpečnosti osob a majetku, které tyto pojmy definují. Definice je tedy jednoznačné určení 

významu nějakého pojmu.  

 Abychom se lépe v dané problematice orientovali, je nutné vysvětlení základních 

pojmů: 

- Analýza rizik - souhrn činností směřujících k odhadu rizik. Lze uskutečnit několik 

analýz rizika. Někdy se také označuje jako měření rizika. 

- Bezpečnostní opatření – postup nebo mechanismus, jehož aplikace má za následek 

zmenšení bezpečnostního rizika. 

- Bezpečný prostor – prostor, ve kterém je bezpečnost na přijatelné úrovni. 

- Bezpečnost – soubor opatření k ochraně a rozvoji chráněných zájmů. 

- Bezpečnostní třídy – klasifikace jednotlivých prvků ochrany podle bezpečnostní 

spolehlivosti a odolnosti. 

- Bezpečí  - stav lidského systému, při kterém je přijatelná pravděpodobnost vzniku 

újmy na chráněných zájmech. 

- Fyzická ochrana – tvořena systémem technických, organizačních a režimových 

opaření zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem, to je neoprávněné 

užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného nebo nehmotného majetku nebo 

směřující k zajištění bezpečnosti osob. 

- Fyzická ostraha – ochrana prováděná vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací službou  

či policisty. 

- Hrozba – míra výskytu útoku v daném místě. Je určena schopností útočníka, 

zranitelností chráněných zájmů státu a úmyslem útočníka. 

- Mechanický zábranný systém – systém mechanických prostředků, jejichž úkolem  

je vytvořit překážku pro pachatele a vytvořit co největší časovou prodlevu mezi 

zahájením a dokončením napadení objektu. 

- Nebezpečí – stav, při kterém vzniká, nebo může vzniknout, újma na chráněných 

zájmech. 
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- Nebezpečnost – soubor vlastností a charakteristik prvků, látek, pohrom, procesů  

a činností, které na chráněných zájmech způsobí, nebo za jistých podmínek mohou 

způsobit, újmu. 

- Nepravděpodobná událost – událost neočekávaná na základě provedené analýzy 

rizik na stanovené hladině věrohodnosti. 

- Nepředvídatelná událost – nepravděpodobná událost, kterou nelze identifikovat  

na základě provedené analýzy rizik na stanovené hladině věrohodnosti. 

- Nepřijatelný dopad – dopad, který může způsobit nebo způsobí škodu na jednom  

či více chráněných zájmech. 

- Nositel rizika – osoba, která nese majetkovou škodu vzniklou realizací nebezpečí, 

může jí být i příjemce rizika. Nemusí to být osoba vystavená nebezpečí fyzicky, nebo 

jinak. 

- Objekt – ucelený a vymezený technický, ekonomický nebo jiný systém tvořený prvky 

hmotné či nehmotné povahy. 

- Odhad rizika – hodnota dohodnuté veličiny, kterou se vyjadřuje riziko. Je stanovená 

analytickým nebo empirickým postupem. 

- Ohrožení – soubor maximálních dopadů pohromy / nehody / havárie, které lze 

očekávat v daném místě za specifikovaný časový interval s pravděpodobností rovnou 

stanovené hodnotě.  

- Ovládání rizika – souhrn všech organizovaných činností směřující ke zmenšení, nebo 

stabilizaci hodnoty portfolia rizik osoby. 

- Podezřelý předmět – předmět, u něhož není znám účel, původ, nebo majitel, jehož 

umístění a vnější forma vzbuzující odůvodněnou obavu, že by se mohlo jednat  

o nástražný výbušný systém.  

- Prevence – soubor opatření pro snížení pravděpodobnosti výskytu pohromy / nehody / 

havárie / vzniku nouzové situace a popřípadě pro provádění opatření na zmírnění 

dopadů pohromy / nouzové situace předem. 

- Příjemce rizika – osoba, která je vystavena újmě vzniklé realizací nebezpečí. 
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- Režimová ochrana – soubor organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro řádnou funkci zabezpečovacího 

sytému a jeho sladění s provozem chráněného objektu. 

- Riziko – pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací 

scénáře nebezpečí, vyjádřena v peněžních, nebo jiných jednotkách. 

- Rizikový faktor – jev, skutečnost, popřípadě okolnost, která vyvolává nebo zvětšuje 

nebezpečí, riziko nebo podmiňuje jejich vznik. 

- Řízení rizika – všeobecné označení spontánních a systematických činností, jež 

směřují k ovládání rizika.  

- Řízení bezpečnosti – spočívá v plánování, organizování, přidělování pracovních 

úkolů a v kontrole využívání zdrojů organizace s cílem dosáhnout požadované úrovně 

bezpečnosti. Řízení bezpečnosti je běžné při plánování, projektování, výstavbě  

a provozu technických zařízení a objektů. Kromě vytváření inherentní bezpečnosti 

systému zahrnujícího lidskou společnost, objekty a životní prostředí prosazuje tento 

typ managementu ještě tzv. princip předběžné opatrnosti tím, že zvažuje pohromy  

či jejich velikosti, jejichž výskyt je tak málo pravděpodobný, že je nepředvídatelný. 

- Škoda – majetková újma vyjádřena obvykle v peněžních jednotkách. 

- Závažnost nebezpečí – subjektivní ohodnocení nebezpečí z hlediska jeho dopadu na 

projekt, osobu apod. Označuje se také jako tvrdost rizika. 

- Zdroj nebezpečí – antropogenní nebo přírodní činitel, který je původcem nebezpečí, 

z jehož činnosti nebo nečinnosti vyplývají nebezpečí, která ohrožují objekt. [10] 
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4 Zabezpečovací systém ochrany objektu 

 Dnešní doba se vyznačuje nárůstem kriminality a stále více nastávají situace, kdy  

je majetek ve vlastnictví firem nebo soukromých osob napadán. Právem a téměř povinností 

každého je účinná ochrana svého majetku. Těmito chráněnými aktivy mohou být lidé, 

majetek, ale také informace. Cílem je tedy zavést taková opatření, která budou mít co největší 

účinek při co nejmenších nákladech.  

 Systém ochrany objektu je tvořen třemi základnými pilíři. Základ každého 

zabezpečovacího systému tvoří technická ochrana, která se skládá z mechanických 

zábranných systémů a z poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen PZTS). 

Poté následuje fyzická ostraha, která se stala finančně nejnáročnějším prvkem zabezpečení.  

 A posledním pilířem je režimová ochrana, která zajišťuje podmínky pro správnou 

funkci celého systému zabezpečení ve formě různých bezpečnostních opatření. Vrcholem 

tohoto systému je zbytkové riziko (ZR), které představuje nebezpečí, vznikající i po aplikaci 

výše zmiňovaných prostředků. Ke zmírnění tohoto zbytkového rizika slouží pojištění. 

Samotná struktura zabezpečovacího systému je zobrazena na Obrázku 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Struktura prvků fyzické ochrany [16] 

Mechanické zábranné systémy 
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 Ochrana a ostraha veškerých věcí a dalšího majetku ve vlastnictví společností a třetích 

osob nacházejících se v areálu zahrnuje zejména komplex opatření: 

 - k zamezení vniknutí nepovolaných osob do areálu,  

 - k eliminaci možnosti poškozování, rozkrádání, ničení a zneužívání majetku,

 -  k předcházení vzniku mimořádných událostí v areálu.  

  

 Pro zajištění optimálního zabezpečení objektu musíme vhodně kombinovat jednotlivé 

druhy ochrany. Neměli bychom na žádný prvek ochrany opomenout, jelikož jejich využitím 

dosáhneme optimální bezpečnosti. Jednotlivé prvky fyzické ochrany jsou vzájemně 

provázány a při upřednostnění jednoho prvku před ostatními nedosáhneme bezpečnosti vůbec. 

Například k čemu by nám byly různé detektory, když bychom neměli fyzickou ostrahu, která 

by byla schopná reagovat na poplachový signál atd.  

  

Ochranu objektu můžeme rozdělit: 

a) Vnější ochrana objektu – zajišťována souborem bezpečnostních opatření k zajištění 

ochrany hranice objektu, vstupů do objektu a ochrany nouzových cest a jiných 

průstupných a průlezných otvorů do objektu. 

b) Vnitřní ochrana objektu – zajišťována souborem bezpečnostních opatření k zajištění 

zabezpečených oblastí. Rozsah a podmínky zabezpečení vnitřní ochrany objektu 

stanoví statutární orgán provozovatele objektu v souladu s dokumentací objektové 

bezpečnosti. K zajištění této ochrany se použijí certifikované a necertifikované 

technické prostředky příslušných kategorií. [28] 

  

 Bezpečnost objektu je zajišťována aktivními a pasivními prvky ochrany. Aktivní 

prvky jsou takové, které reagují na přítomnost nebezpečí. Řadíme sem poplachové  

systémy, které slouží pro včasnou signalizaci nežádoucí činnosti narušitele. Oproti tomu 

pasivní prvky tvoří soustavu fyzických překážek, jejichž úkolem je působit na narušitele, aby 

od svého úmyslu upustil. Jejich úkolem je ztížit nebo úplně znemožnit narušiteli proniknout 

k chráněnému zájmu. Oba tyto prvky ochrany nedokážou pachatele zastavit ani chytit.  
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 Ochranu a ostrahu majetku řídí bezpečnostní technik společnosti, který odpovídá za 

její komplexní zabezpečení, úroveň a také kontrolu jejího provádění v souladu s příslušnými 

právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.  

 

4.1 Technická ochrana 

 Technická ochrana je tvořena bezpečnostními prvky, jejichž použitím se zabraňuje, 

ztěžuje nebo oznamuje narušení ochrany objektu nebo zabezpečené oblasti. [28] Je tvořena 

ochranou klasickou, což jsou vlastně mechanické zábranné systémy, a dále poplachovými 

zabezpečovacími a tísňovými systémy. Technickou ochranu můžeme rozdělit podle  

toho, v jaké části objektu je zabezpečení provedeno. To můžeme vidět na Obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanická ochrana objektu a majetku je stará jako lidstvo samo. Mezi nejstarší 

prvky této ochrany patřily hradby, padací mosty, mříže, kované truhlice a jiné. Stavby plotů 

kolem osad, hradeb, příkopů a hradišť pak nepředstavovaly nic jiného než zřizování 

mechanických zábranných systémů k ochraně a bezpečnosti proti útoku a napadení 

nepřítelem, zabezpečení zdraví, života a majetku obyvatel.  

Obvodová 

ochrana 

Plášťová 

ochrana 

Předmětová 

ochrana 

Prostorová 

ochrana 

Obrázek 2 – Grafické znázornění technické ochrany 
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  Jejich posláním je ztížit nebo prakticky zcela znemožnit pachateli jeho vniknutí do 

chráněného prostoru. Charakteristickým znakem těchto překážek je jejich bezpečnostní 

úroveň reprezentovaná pasivní bezpečnostní, respektive průlomovou odolností. Musíme však 

pamatovat na to, že každý prvek mechanického zábranného systému lze překonat, proto tedy 

alespoň prodlužujeme dobu nutnou k průlomu. [16] 

 Odolnost prvků proti vloupání je dána dvěma faktory. Jedním je certifikace výrobku  

a druhým faktorem je kvalifikace montáže v objektu. Pro optimální výběr mechanického 

zábranného systému využíváme komunikační prvek ve formě Pyramidy bezpečnosti  

(Obrázek 3). Ta usnadňuje a zpřehledňuje identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti. 

Svým tvarem, popisem i barevným rozlišením označuje, které zařízení je vhodné k základní, 

dostatečné, vysoké nebo velmi vysoké úrovni ochrany majetku. Nabízí tedy jednoduchou 

orientaci při výběru mechanických zábran pro majitele firmy a také pomůže pojišťovnám 

dosáhnout snížení škod způsobených násilným vstupem do pojištěného prostoru. [20] 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany slouží k vnější ochraně venkovních 

prostor. Jedná se o areály objektů, které je nutné chránit již od hranice jejich pozemků. 

Nazývá se také někdy jako perimetrická ochrana. Jedná se o oplocení či ohrazení okolního 

pozemku včetně branek, bran, závor, propustí, omezující či zabraňující přístup nežádoucích 

osob na chráněné území, eventuálně z chráněného území. Tyto překážky mohou být dále 

doplněny i detekčními a monitorovacími systémy. [16] Nejčastějším zástupcem obvodové 

ochrany jsou ploty. Ty mohou být klasické drátěné nebo bezpečnostní ploty a mohou být také 

opatřeny vrcholovými zábranami nebo podhrabovou překážkou. 

Obrázek 3 – Pyramida bezpečnosti [20] 
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 Plášťovou ochranu tvoří seskupení technologických stavebních a konstrukčních prvků. 

Je tvořena stavebními prvky budov, což jsou zdi, stěny, podlahy, stropy a střechy. Jejich 

mechanická odolnost závisí zejména na použitém materiálu, jeho pevnosti, tloušťce  

a vlastním provedení. A dále otvorové výplně, které jsou častějším rizikem vniknutí 

nepovolené osoby do objektu, než stavební prvky budovy. Z hlediska bezpečnosti dveřních 

otvorů bereme v potaz uzamykací systém a zárubně. U oken se zabýváme hlavně kvalitou 

skla, zda je například sklem bezpečnostním a také opatření ochrannou fólií. Za mechanický 

zábranný systém oken považujeme i mříže, rolety a žaluzie. 

 Poslední skupinou ochrany mechanických zábranných systémů je předmětová 

ochrana. Ta zajišťuje ochranu jednotlivých předmětů v chráněném objektu. Využívá  

se k ochraně různých dokumentů, informací, finanční hotovosti, cennosti apod. Hlavním 

úkolem je tedy bezpečné uložení chráněných předmětů. Mezi tyto úschovné objekty patří 

trezory, trezorové skříně, ve kterých jsou chráněné předměty uloženy a chráněny před krádeží  

a zničením.  

 

4.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Jedná se o elektronické zabezpečení, které zajišťuje detekci vniknutí pachatele  

do objektu a následnou signalizaci tohoto narušení. Tato ochrana představuje relativně nový 

druh zabezpečení objektů, a to zejména proto, že tyto prostředky jsou z hlediska dnešních 

požadavků i technických možností a v návaznosti na rychlost zákroku zásahové jednotky 

nejspolehlivější a nejhůře překonatelné. Proto velmi účinně doplňují dosavadní systém 

klasické ochrany. 

 Jejich hlavní funkce spočívá v tom, že velmi rychle reagují na změny vyvolané 

pachatelem, a na základě těchto změn, indikovaných i na značné vzdálenosti, uvádějí 

v činnost síly (zásahovou jednotku), schopné v další činnosti pachateli zabránit a dopadnout  

jej prakticky ještě před dokonáním protispolečenského jednání. 

 Tento zabezpečovací systém není sám o sobě ochranou v pravém slova smyslu, ale má 

směrem k pachateli odstrašující účinek. Zcela obecně je to detekční systém, který zajišťuje  

a předává informace o situaci v chráněném prostoru. Rozdělení této ochrany znázorňuje 

Obrázek 4. 
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PZTS má dva základní úkoly: 

a) Podporovat mechanický zábranný systém – to znamená zajišťovat a předávat 

informace o jejím napadení a umožňovat tak fyzické ochraně včasný zásah. 

b) Zvyšovat efektivnost fyzické ochrany. [17] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PZTS se z hlediska prostorového zaměření dělí na ochranu: 

a) Obvodovou – signalizuje narušení obvodu objektu. Patří sem například otřesové 

kabely, tenzometrická čidla. Detekují pohyb plotu v důsledku narušení pachatelem  

a následně vyhodnocují změny. 

b) Plášťovou – signalizuje narušení pláště objektu a vstupních jednotek. Využívají  

se detektory tříštění skla, magnetické detektory nebo poplachové fólie. Tato čidla nám 

detekují rozbití skla nebo otevření okna. Ke kontrole dveří se používají například 

nášlapné detektory, které se umísťují pod rohože. 

c) Prostorovou – signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném prostoru. Zde  

se nejvíce využívají elektromagnetická čidla, tepelná čidla a mikrovlnné detektory. 

d) Předmětovou – signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného 

předmětu, jak v případě napadení, tak i při neoprávněné manipulaci s tímto předmětem 

či úschovným místem. Typická je ochrana trezorů nebo sbírkových předmětů. Nejvíce 

se využívá závěsných a váhových detektorů. 

dle prostorového 

zaměření 

dle stupně 

zabezpečení 

CHO 

dle způsobu předání 

poplachového signálu 

obvodová 

ochrana 

plášťová 

ochrana 

prostorová 

ochrana 

předmětová 

ochrana 

lokální 

autonomní 

dálková 

1 – nízké riziko 1 – nízké riziko 

2 – nízké až střední 

riziko 

3 – střední až 

vysoké riziko 

4 – vysoké riziko 

Obrázek 4 – Rozdělení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 
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 Systém PZTS se skládá z více komponentů. Avšak základ tvoří samotná ústředna.  

Ta přijímá a vyhodnocuje výstupní signály od čidel (detektorů), napájí čidla a prvky PZTS 

elektrickou energií, přijímá a vyhodnocuje signály z ovládacích prvků, rozhoduje o režimu 

systému, ovládá poplachové, signalizační a doplňkové zařízení, umožňuje diagnostiku 

systému. Tyto ústředny máme kabelové, radiové anebo hybridní. Tato struktura je pro 

přehlednost znázorněna na Obrázku 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čidlo je zařízením PZTS, které slouží k detekci narušení bezpečnosti střežených aktiv. 

Pracuje na principu převodu fyzikálních jevů, které jsou příznakem narušení bezpečnosti,  

na elektrický poplachový signál. Čidla jsou připojena k ústředně, která sleduje a vyhodnocuje 

jejich stav. Tato čidla pracují na fyzikálních jevech (Dopplerův jev, Piezoelektrický jev, 

Hallův jev, Pyroelektrický jev). 

 Volba čidel je velice závislá na několika faktorech. Nejprve bychom si měli určit 

charakter střežené oblasti, kam ho chceme umístit, dále co má chránit a jak má fungovat.  

Je také důležité, aby se jednotlivá čidla neovlivňovala a pracovala na co nejlepší úrovni. Tyto 

detektory doplňují mechanické zábranné systémy a vydávají prvotní signál fyzické ostraze.  

 Ústředna může být také napojena na Dohledové a poplachové přijímací centrum (dále 

jen DPPC). Pokud by došlo k identifikaci narušení, čidla předají tuto skutečnost ústředně 

 a ta následně tuto informaci předá přes DPPC na předem určená místa (Police ČR, Obecní 

policie, Soukromé bezpečnostní služby). To umožní rychlé zalarmování bezpečnostních 

složek a zkracuje se tedy doba zásahu těchto jednotek. 

Obrázek 5 – Základní struktura systému PZTS 
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4.2 Fyzická ostraha 

 Tato ochrana je základem každého systému ochrany. Je prováděná vrátnými, hlídači, 

strážnými, hlídací službou či policisty. Na její úrovni závisí výsledná účinnost všech ostatních 

druhů ochrany. I když jsou prostředky a postupy technické a režimové ochrany sebelepší, jsou 

užitečné jen do míry účinnosti reakce lidí. Dříve existovala vyhláška, která stanovovala práva 

pracovníků fyzické ochrany. Nyní však tato tématika není zpracovaná žádným jiným právním 

předpisem. [17] 

 Jedná se o nejstarší, nejpoužívanější a nejdražší metodu ochrany osob a majetku. Jde  

o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž úkolem je zabezpečit ochranu 

majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Tato činnost má zabránit 

především trestné činnosti. Fyzickou ostrahu lze provádět vlastními silami, strážnými, 

zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb, případě policií nebo armádou. Jedná se tedy 

o ochranu nákladnou, ale velice aktivní a efektivní. 

   

Fyzická ostraha zahrnuje: 

- ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a zbraní, 

- ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných i nepřístupných, 

- ochranu a ostrahu osob, 

- zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím DPPC, 

- zajištění pořadatelské služby na místech veřejných shromáždění a akcí. 

 

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, 
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- realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru, 

- realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu o narušené 

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

- zadržení pachatele, hlásná služba, 

- zajištění dalších zájmů – havarijní služby apod. [14] 

 

 I když neexistuje právní předpis, který by přímo upravoval činnosti fyzické ostrahy, 

existují jiné, které se této problematiky okrajově týkají. Především je to Trestní řád  

(§ 76 odst. 2 – omezení osobní svobody, zadržení osoby podezřelé; § 82 odst. 2 a 3 – osobní 

prohlídka). [6] 

 

4.3 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana zajišťuje možnost řádné funkce ostatních druhů ochrany a rovněž 

snižuje zranitelnost chráněných zájmů množstvím dalších forem kriminální trestné činnosti, 

jako je vandalismus, výtržnosti, loupeže, přepadení, drobné krádeže a rozkrádání, žhářství, 

sabotáže, průmyslová špionáž a jiné. V praxi jde o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob 

(zaměstnanců i hostů) po objektu, pro manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz  

a využívání zabezpečovacích systémů, výkon služby ostrahy objektu, klíčové režimy  

apod. [17] 

 Základním problémem režimové ochrany není vytvoření účinných bezpečnostních 

směrnic, ale jejich prosazování a zavádění do každodenního života objektu. To se může 

podařit jenom v úzké součinnosti se všemi pracovníky objektu a s plnou podporou vedení. 

 Tuto ochranu tvoří soubor administrativně-organizačních a věcných opatření  

a postupů, které směřují k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího 

systému a jeho sladění s provozem chráněného objektu.  
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Režimová opatření lze rozdělit na: 

a) vnější – týkají se vstupních a výstupních podmínek chráněného objektu. Zejména 

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

Přesně stanovují kde, kdy, jak a s čím se smí nebo nesmí do objektu vstupovat, 

 

b) vnitřní – týká se hlavně dodržování následujících směrnic: 

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

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

  je to zajištění osvětlení, vytvoření druhého vnitřního oplocení, které umožní do 

  vnitřního prostoru oplocení vpouštět psy a vytvoření režimu strážních věží 

  s fyzickou ostrahou, 

  - režim 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, kterým se určuje systém  

  a způsob označování, odevzdávání a přidělování, jejich úschovy a evidence, 

  uložení duplikátů a způsob jejich použití. [14] 

 

Mezi základní dokumenty režimové ochrany patří:  

- Statut organizace,  

- Organizační řád, Pracovní řád, Spisový řád, Skartační řád,  

- Pravidla užívání technických prostředků, 

- Bezpečnostní projekt ochrany objektu,  

- Technická dokumentace objektové bezpečnosti, 

-  Provozní řád,  

- Krizový plán ochrany objektu. 
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- dočasná - trvalá 

- ústní příkazy 

- signály 

-bezpečnostní politika 

- řády, instrukce 

- postupové materiály 

Zákony a obecně závazné předpisy 

Režimová opatření 

Psaná Nepsaná 

Závazná pro všechny 

subjekty v dotčeném 

prostoru 

Závazná pro určený 

okruh subjektů 

v dotčeném prostoru 

Obrázek 6 - Struktura režimových opatření 
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5 Charakteristika firmy a popis ochrany majetku 

 Hlavní výrobní program této firmy (dále jen FI) spočívá ve vývoji a výrobě světlometů 

pro osobní a nákladní automobily renomovaných značek jako jsou např. VOLKSWAGEN, 

ŠKODA, SCANIA, FORD, JAGUAR, CHRYSLER, VOLVO, AUDI, NISSAN a další. Tento 

podnik také vyrábí pro osobní, nákladní automobily a autobusy speciální doplňky jako jsou 

brzdové svítilny, teleskopické ostřikovače a podobně.  

 Společnost disponuje nejen moderním návrhovým systémem pro konstrukci výrobků, 

ale i nejmodernějšími technologiemi používanými v oblasti vývoje světelné techniky pro 

automobilový průmysl. Při vývoji a konstrukci světlometů je používán software CATIA  

a AUTOCAD v nejnovějších aplikacích. Při řešení některých specifických vývojových zadání 

a v oblasti zkoušení fyzikálních vlastností některých komponentů FI úzce spolupracuje 

s vybranými vysokými školami.  

 FI disponuje nejnovějšími technologiemi používanými v oblasti světelné techniky pro 

automobilový průmysl. Cílem FI je vždy poskytnout zákazníkovi komfortní služby spojené 

s přípravou, výrobou a dodávkou produktů daného výrobního sortimentu. Výrobní činnost  

je rozdělena do tří kategorií: 

 

1. Předvýroba – zahrnuje fáze lisování (zařízení: Bucher, Kraus Maffei, Demag), 

lakování a pokovení (zařízení: META, STOKES). 

 

                       Obrázek 7 - Lisování termoplastů 
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                               Obrázek 8 - Lakování duroplastů 

 

 

          Obrázek 9 - Pokovení 
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2. Montáž - činnost, která vede k sestavení dílčích částí v jeden jediný výsledný celek. 

 

Obrázek 10 - Montáž reflektoru 

 

3. Logistika – zabývá se fyzickými toky zásob (zboží) od dodavatele k odběrateli a také 

informačními toky v písemné nebo i ústní podobě. Je souborem činností, které dohlíží, 

aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě 

na správném místě a se správnými náklady. 

 

 

  

 

  

 

 

 
Obrázek 11- Doprava dílů Obrázek 12 - PUSH PULL systém 
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5.1 Popis a informace o objektu 

 Tato FI se nachází na úplném okraji menšího města v Olomouckém kraji. Pro 

zachování bezpečnosti a anonymity si FI nepřeje být jmenována. V nejbližším okolí objektu 

se nenachází žádné jiné provozy nebo zástavby. Jižně od posuzovaného areálu  

se nachází silnice II. třídy, která slouží pro daný objekt jako příjezdová cesta. Jedná  

se o velice klidnou část města a tím pádem i velice strategické umístění FI ve vztahu 

k možnému napadení zvenčí. Umístění objektu vůči okolní zástavbě je možné vysledovat 

z obrázku 13. 

 

 

Obrázek 13 - Situační plán FI 

                   

 Součástí areálu o rozloze cca 40 000 m
2
 jsou výrobní, skladovací a administrativní 

prostory. Hlavní budova je vícepodlažní. Na ni se napojují jednotlivé provozy, které bývají 

převážně jednopodlažní. Do budovy vede 64 vchodů, kdy tři vchody jsou opatřeny vrátnicí  

a jeden recepcí. Ostatní vchody jsou přístupné pouze za určitých podmínek nebo slouží 

k evakuaci zaměstnanců. Pohled na posuzovanou FI reprezentuje Obrázek 14. 
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Obrázek 14 - posuzovaná FI 

  

 Tato FI zaměstnává zhruba 1500 zaměstnanců. Administrativní pracovníci pracují  

v jednosměnném provozu od 7:30 – 16:00. Ostatní pracovníci buď ve dvanáctihodinovém 

nepřetržitém provozu od 6:00 do 18:00 a od 18:00 do 6:00 nebo osmihodinovém nepřetržitém 

provozu od 6:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00, od 22:00 do 6:00.   

 Určení chráněných aktiv je velice důležité pro zabezpečení objektu. Jejich forma, 

umístění a celková cena jsou důležitými faktory pro určení způsobu, jak objekt efektivně 

chránit. [17] Tato aktiva jsou rozmístěna po celém objektu. Jedná se o veškeré vybavení 

jednotlivých provozů, které potřebují zaměstnanci k práci, protože je tam určitá možnost, že 

by mohli tyto předměty odcizit. Určitě se sem řadí i samotné produkty FI (Obrázek 15). Tyto 

světlomety mají vysokou pořizovací cenu a jistě se mohou stát lákadlem pro zaměstnance 

 a jiné osoby.  

 

Obrázek 15 - výrobky FI 
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 Dále mezi chráněná aktiva FI patří služební automobily a také jednotlivé vybavení 

kanceláří administrativních pracovníků. Jedná se především o výpočetní techniku. Jistě 

nejcennějším aktivem v kancelářích jsou data uložená na nosičích, protože zcizením techniky 

by došlo i ke ztrátě citlivých informací, tzv. know how FI a tím pádem i zhoršení postavení  

na trhu. To by mělo za následek zlepšení postavení konkurenčních FI. Aby nedošlo ke ztrátě 

aktiv, citlivých informací a osobních údajů, musí FI zajistit vhodné zabezpečení, které  

jé popsáno v následující kapitole. 

 

5.2 Součastný stav zabezpečení 

 Následující kapitoly podrobněji popisují stávající způsob ochrany majetku, popřípadě  

i zjištěné nedostatky. Celý tento systém je postavený hlavně na poplachovém zabezpečovacím  

a tísňovém systému.  

 

5.2.1 Technická ochrana 

 Areál FI je chráněn kovovým plotem potaženým umělou hmotou, který  

se v případě překonání bortí a katapultuje narušitele zpět za plot. Je zabudován pevně v zemi  

a sahá do výšky 1,3 m. Tento plot nemá podhrabovou překážku ani žádnou vrcholovou 

zábranu. Prostor kolem perimetru je střežen infračervenou závorou, kdy paprsek mezi 

vysílačem a přijímačem tvoří neviditelnou bariéru, a jestliže pronikne vetřelec, dojde 

k přerušení a spíná se alarm. Při obchůzce perimetru jsem si povšimla díry pod plotem při 

stoupajícím terénu a také porostů v blízkosti oplocení, které by mohly sloužit jako vhodné 

krytí narušitele a znemožnění tak pořízení záznamu pomocí kamerového systému.  

 Přední část budovy není opatřena oplocením a je tedy chráněna pouze jejím pláštěm. 

Objekt je opláštěný minerálními panely o tloušťce 100 – 150 mm. Vstupy do budov a výstupy 

z budov areálu jsou vybaveny pevnými dveřmi (popř. vraty), které jsou uzavíratelné  

a uzamykatelné. Okna tvoří pevná konstrukce okenních rámů a křídel. Jedná se o okna 

bezpečnostní a společně s dveřmi jsou vybavena čidly. Především jsou to čidla magnetická  

a čidla tříštění skla. Okenní výplně jsou pak dále opatřena bezpečnostními žaluziemi, které 

slouží proti špionáži a odposlechu.  
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 Perimetr a prostor kolem areálu je snímán kamerovým systémem. Je tvořen přibližně 

osmdesáti kamerami GRUNDIG, kdy převážná většina je skrytá. Osvětlení kolem areálu  

je dostatečné a je doplněno ještě halogeny, které se spínají v případě narušení. Tyto kamery 

jsou i s nočním viděním, takže pokud dojde ke snížení viditelnosti, žádným způsobem  

to neovlivní schopnost kamer. Jedná se zde o kamerový systém Geutebrück se záznamem a FI 

je přihlášena na Úřadě pro ochranu osobních údajů. 

 Vstupy do budovy jsou možné přes vrátnici, kde jsou umístěny turnikety. Prostor 

v areálu je také snímán kamerovým systémem. Bezpečnost v místnostech, kde se nacházejí 

otvorové výplně, je navíc ještě zajištěna pohybovými čidly.  

 Pro předmětovou ochranu aktiv slouží trezory, kterými jsou vybaveny pokladny, 

kanceláře poštovních zásilek a kanceláře vedoucích zaměstnanců. Tady se jedná hlavně  

o skříňové trezory a dále o trezorové místnosti, které slouží k ochraně a uložení dat. 

Jednotlivé počítače zaměstnanců jsou totiž bez hardwaru, a proto jsou všechna data ukládána 

právě v této místnosti. Také se zde ukládají jednotlivé záznamy z kamerového systému. Tato 

místnost má bezpečnostní dveře a je střežena kamerovým systémem. Celá počítačová síť  

je zabezpečena proti úniku informací. 

 Ochranu objektu proti vloupání realizuje hlavně elektrická zabezpečovací signalizace. 

Jednotlivé prvky tohoto souboru jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště. Rychlou 

orientaci ve stavu střeženého objektu a optimální organizaci umožňuje DPPC. Tento systém 

zaručuje dohledatelnost a průkaznost nastalých skutečností. Je umístěn na vrátnici a ovládá  

ho dispečer (operátor). Ten zajišťuje pomocí kamerového systému kontrolu podezřelých 

automobilů a pohyb nepovolených osob kolem střeženého objektu.  Tento pult můžeme vidět 

na obrázku 16.  
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  Obrázek 16 – Dohledové a poplachové přijímací centrum  

 

5.2.2 Fyzická ostraha 

 Skutečnou ostrahu majetku provádí a zajišťuje na základě smlouvy specializovaná 

hlídací služba, která odpovídá za provádění ostrahy majetku v souladu s příslušnými právními 

předpisy a vnitřními předpisy. Tuto službu zajišťuje společnost POMÁHAT  

A CHRÁNIT s.r.o. se sídlem v Olomouci.  

 Hlídači se dělí na zaměstnance vykonávající buď faktickou ostrahu majetku anebo 

recepční činnost. Jejich časový rozsah výkonu služby můžeme vidět v Tabulce 1. 

 

 

Tabulka 1- Časový rozvrh výkonu služby ostrahy 

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek  Sobota Neděle 

Recepční 
začátek 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 x x 

konec 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 x x 

Ostraha 
začátek 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 

konec 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 
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Hlídací služba (dále jen HS) je vykonávána na těchto pracovištích:  

- recepce – 1 zaměstnanec hlídací služby, po dobu dle výše popsaného časového 

rozvrhu, 

- osobní vrátnice – 1 zaměstnanec HS + operátor DPPC, 

- nákladní vrátnice – 1 zaměstnanec HS, 

- provizorní osobní vrátnice – 1 zaměstnanec HS. 

 

 Ústroj personálu recepce se skládá z kalhotového nebo sukňového kostýmu. Ostraha 

při výkonu své funkce nosí šedé košile s logem hlídací služby, černou kravatu a černé kalhoty. 

Ke své ochraně využívá recepční i ostraha prostředky individuální ochrany, mezi které patří 

teleskopický obušek a slzotvorný prostředek. Ostraha dále ke své činnosti využívá 

mechanických klíčů, baterky, detektorů kovu, mobilního telefonu, služebního vozidla  

a snímačů systému obchůzkové kontroly. 

 Recepční uvítá návštěvníky, zapíše je do knihy návštěv a poté informuje kontaktní 

osobu o příchodu hosta. Každý vstupující musí být seznámen s Návštěvním řádem FI. 

Recepční je v telefonickém spojení se zaměstnanci HS vykonávajícími faktickou ostrahu 

majetku a v případě nezvládnutí situace přivolá pomoc. Dále také sleduje, zda  

se nevynášejí z areálu nepovolené předměty. 

 Ostraha stále kontroluje pomocí kamerového systému pohyb osob v areálu a jeho okolí 

a v případě nutnosti přivolá členy výjezdové skupiny k prověření mimořádné události. Dále 

sleduje signály od elektrické požární signalizace, monitoruje vjezdy do areálu  

a kontroluje osobní i nákladní prostory vozidel dle dodacích listů. Zaměstnanec hlídací služby 

také provádí důkladné pochůzky ve střeženém areálu. Tato činnost je vykonávána průběžně, 

minimálně však jednou za dvě hodiny. Doba obchůzky je cca 120 min. Tento zaměstnanec  

se pro potvrzení obchůzky přihlásí na kontrolních bodech, které jsou rozmístěny v areálu.  

 FI je oprávněna provádět v nezbytném rozsahu kontrolu zavazadel a věcí, které osoby 

přenáší do areálu nebo vynášejí z něj. Je prováděna vizuálně, popřípadě pohmatem. Dále  

je také oprávněna provádět osobní prohlídky zaměstnance. K těmto kontrolám jsou zmocněni 

zaměstnanci HS, pokud mají podezření, že daná osoba vynáší z areálu majetek.  
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5.2.3 Režimová ochrana 

 Aby byla problematika režimové ochrany v objektu lépe pochopena, rozdělila jsem ji 

do následujících bodů: 

 

a) Vstupní a výstupní režim osob  

 Vstup a odchod do/z areálu je povolen všem osobám po splnění povinnosti označení 

průchodu identifikační čipovou kartou pomocí zařízení pro kontrolu docházky. Tento systém 

doplňuje turnikety. Zaměstnanec hlídací služby provede evidenci návštěvy a vydá mu 

návštěvní kartu.  

 

b) Vstupní a výstupní režim dopravních prostředků 

 Do areálu objektu není povolen vjezd soukromých dopravních prostředků. K odstavení 

dopravních prostředků návštěv a zaměstnanců slouží parkoviště před správní budovou FI. 

Každý řidič je při vjezdu do areálu povinen oznámit na vrátnici všechny výrobky, nářadí, 

materiál apod., které přiváží do areálu. Zaměstnanec hlídací služby zapíše potřebné údaje  

o vjezdu vozidla (jméno a příjmení řidiče, název FI, registrační značka vozidla, číslo čipové 

karty, účel vjezdu apod.). 

 K vjezdu osobních nebo nákladních vozidel do areálu je určena pouze nákladní 

vrátnice. Dopravní prostředky, které opouští areál, kontrolují zaměstnanci HS za účelem 

zjištění, zda není neoprávněně vyvážen majetek, výrobky, zařízení a jiné věci ve vlastnictví 

FI. 

 

c) Režim pohybu zaměstnanců a návštěv v objektu 

 Pohyb zaměstnanců v objektu je omezen pravomocemi, které omezuje čipová karta. 

Ta pouští zaměstnance pouze do prostor mu určených, v ostatních případech mu je přístup 

zakázán. Tato identifikační karta je zaměstnanci vydána při nástupu do zaměstnání. 

Je opatřena logem FI a dále obsahuje fotografii, titul, jméno, příjmení, osobní číslo a čárový 

kód. 
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 Vstup a pohyb návštěvy po areálu je možný pouze v doprovodu navštívené osoby 

(průvodce). Návštěva je povinna prokázat svoji totožnost a podrobit se kontrole zavazadel, 

věcí a osobní prohlídce. Je povinna se pohybovat pouze po vyznačených průchodových 

uličkách pro pěší, musí používat přechody pro chodce, povolené vchody a východy s ohledem 

na vnitropodnikovou dopravu. 

 

d) Materiálový a expediční režim 

 K vynášení (vyvážení) a vypůjčení majetku FI je třeba vystavení povolení (propustky 

majetku), které platí pouze pro zaměstnance FI. Tato propustka obsahuje druh vynášeného 

nebo vyváženého majetku a jeho množství. Dále je označena razítkem  

a podepsána oprávněnou osobou. K tomuto úkonu může docházet pouze v pracovních dnech 

od 6:00 do 19:00 a o vypůjčeném zařízení je vedena písemná evidence.  

 Zaměstnanci ostrahy kontrolují vynášený nebo vyvážený majetek, zda odpovídá 

skutečnosti uvedené na propustce majetku. Výrobky a vyřazený materiál jsou označeny 

příslušnou dokumentací, aby bylo zamezeno rozkrádání majetku zaměstnanci FI. Každá 

vyexpedovaná zásilka je označena štítkem a trasa vozidla je sledována a střežena satelitním 

systémem sledování aut - ONI systémem. FI také provádí kontroly prodeje svých výrobků  

na internetu, které byly odcizeny zaměstnancem. 

 

e) Klíčový režim 

 Po skončení pracovní směny musí být kanceláře, sklady, vstupy do budov, výstupy 

z budov uzamčeny a klíče uloženy na osobní vrátnici. Tuto povinnost má osoba, odcházející 

jako poslední, pokud tato povinnost není výslovně uložena jiné osobě. Každý výdej klíčů 

nebo jejich duplikátů je zaevidován zaměstnancem HS v Knize služeb s uvedením jména 

osoby, datem, hodinou vydání, důvodem a podpisem příslušné osoby. Pro ověření totožnosti 

musí osoba předložit zaměstnanci HS identifikační čipovou kartu. Osobám bez čipové karty 

nesmí být klíč vydán.  
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5.3 Statistika krádeží vloupáním 

 Tato statistika byla zpracována na základě podkladů, které jsou pravidelně 

aktualizovány na stránkách Policie ČR. Počet zaznamenaných krádeží vloupáním 

v jednotlivých krajích můžeme vidět v Grafu 1 a 2. Toto znázornění je za období 2010 a 2011 

a jednoznačně vyplývá, že nejvíce případů krádeží eviduje Praha. Hned poté následuje kraj 

Moravskoslezský a Středočeský. Olomoucký kraj je v obou grafech zvýrazněn červeným 

písmem a jeho postavení oproti ostatním krajům lze vyčíst z Tabulky 2. 

 

 Graf 1- Počet krádeží vloupáním pro jednotlivé kraje za rok 2010 [25] 

 

 Graf 2- Počet krádeží vloupáním pro jednotlivé kraje za rok 2011 [25] 
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Tabulka 2 - Pořadí jednotlivých krajů dle počtu krádeží v roce 2010 a 2011 [25] 

Rok 2010 Rok 2011 

Pořadí Kraj 
Počet 

krádeží 

PV 

[%] 
Pořadí Kraj 

Počet 

krádeží 

PV 

[%] 

1 Zlínský 860 2,52 1 Vysočina 810 2,22 

2 Pardubický 882 2,58 2 Zlínský 883 2,42 

3 Karlovarský 917 2,68 3 Karlovarský 926 2,54 

4 Vysočina 1 071 3,13 4 Pardubický 934 2,56 

5 Královehradecký 1 269 3,71 5 Královehradecký 1 340 3,68 

6 Olomoucký 1 426 4,17 6 Liberecký 1 563 4,29 

7 Plzeňský 1 515 4,43 7 Plzeňský 1 631 4,48 

8 Liberecký 1 582 4,63 8 Jihočeský 1 700 4,67 

9 Jihočeský 1 621 4,74 9 Olomoucký 1 712 4,70 

10 Jihomoravský 2 628 7,69 10 Jihomoravský 3 114 8,55 

11 Ústecký 4 280 12,53 11 Ústecký 4 830 13,26 

12 Středočeský 4 770 13,96 12 Středočeský 4 862 13,35 

13 Moravskoslezský 4 817 14,10 13 Moravskoslezský 5 696 15.63 

14 Praha 6 530 19,11 14 Praha 6 431 17,65 

∑ 34 168 100 ∑ 36 432 100 

 

  

 Počet krádeží v jednotlivých krajích se v těchto posuzovaných dvou letech příliš neliší. 

Procentuální vyjádření krádeží v Olomouckém kraji je na hodnotě 4,17 % (pro rok 2010) 

a 4,70 % (pro rok 2011), což v porovnání s Prahou a jinými kraji je několikanásobně nižší. 
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 Pro analýzu a hodnocení rizik jsou nejen důležité statistiky kriminality, ale také 

nejčastěji napadnutelné prostory objektu a způsoby vniknutí do objektu. Na základě těchto 

statistik pak můžeme posuzovat, které prostory by měly být lépe zabezpečeny z hlediska 

jejich primárnosti.   

 Ze statistik vyplývá, že nejvíce napadenými průmyslovými prostory jsou skladovací 

prostory, výrobní a provozní prostory. Je to proto, že v prostorách tohoto typu se vyskytuje 

největší množství chráněných aktiv. Nejčastější způsoby vniknutí do objektu můžeme vidět 

v Grafu 3.  

 

 

 Graf 3 - Nejčastější způsoby vniknutí do objektu [9] 

 

 Z tohoto grafu jednoznačně vyplývá, že nejčastějším kritickým místem průniku 

nepovolené osoby do objektu jsou okna a dveře. Pro navržení co nejlepšího opatření  

musíme znát i nejčastější způsoby narušení těchto způsobů vniknutí. Ty jsou znázorněny 

Grafem 4 a 5. 
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 Graf 4 - Možné způsoby vloupání dveřmi [29] 

 
 

 

 Graf 5 - Možné způsoby vloupání oknem [30] 
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6 Analýza a hodnocení rizik firmy 

 Pro bezpečnost FI je velice důležitý odhad rizik. Díky vhodně zvolené analýze  

je možné vytipovat nežádoucí rizika, která poté minimalizujeme na přijatelnou míru pomocí 

možných opatření.  

 Realizace analýzy rizik vyžaduje dokonalou znalost FI, jak uvnitř objektu, tak i v jeho 

okolí. Hodnocení a řízení rizika obsahuje v první řadě identifikaci rizik, dále vyhodnocení 

rizik a následné sledování a řízení rizika. Problematika řízení rizik je velice široká a podle 

svého zaměření často velice odlišná. [12] Celý proces analýzy můžeme vyjádřit vývojovým 

diagramem znázorněným na Obrázku 17. 
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Dekompozice systému, 

definování struktur a funkcí, 
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pravděpodobnosti, stanovení 

následků. 
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 K 

Přijetí opatření 
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Obrázek 17 - Vývojový diagram procesu analýzy rizik [15] 
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6.1 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu 

 Ishikawův diagram je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Diagram popsal a zavedl Kaoru Ishikawa. 

Někdy je také nazýván jako diagram rybí kosti (Fishbone) pro jeho typický vzhled. [22] 

Můžeme jej vidět na Obrázku 18.  

 Tento diagram je zástupcem netradičních metod k provádění identifikace děje a analýz 

rizik. Metoda je v praxi obecně známá a v hojné míře využívaná v oblasti analýzy 

ekonomických ukazatelů, v systémech zlepšování, identifikace problémových oblastí. 

Významnou úlohu také sehrává v oblasti analýzy jakostních systémů. Princip metody  

je založen na jednoduché grafické a slovní identifikaci děje výsledné události, tj. událost, 

kterou sledujeme, kterou se zabýváme, kterou potřebujeme podrobně identifikovat  

a to v jednotlivých krocích jejího vzniku a dalšího rozvoje. [15] 

 

Obrázek 18 - Diagram rybí kosti [22] 

 Princip této metody vychází ze základního zákona – každý následek (problém) má 

svou příčinu nebo kombinaci příčin. Na začátku známe pouze potenciální následek, kterému 

chceme předejít. Na ten navazuje páteř ryby, ke které se připojují jednotlivé kosti a k nim 

obecné oblasti, kde se hledané příčiny mohou nacházet. Diagram může také obsahovat  

sub-příčiny, které rozebírají definované příčiny. [22] Modelovaná rizika posuzované FI jsou 

vyobrazena v Ishikawově diagramu na Obrázku 19. 
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  Obrázek 19 - Modelovaná rizika dané společnosti pomocí Ishikawova diagramu 
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6.2 Hodnocení rizik metodou FMEA (Fault Modes and Effect Analysis) 

 Jedná se o analýzu možnosti vzniku vad a jejich příčin a následků. FMEA  

je především kvalitativní technika, ačkoliv může být kvantifikována. Tato pokročilá metoda 

má za úkol nalézt všechna možná potenciální selhání procesu a poté nalézt všechny možné 

příčiny selhání. Je charakterizovaná systematickým postupem a pečlivou prací jednotlivce 

nebo menšího pracovního týmu. [8] 

 Na základě namodelovaných rizik pomocí Ishikawova diagramu sestavíme tabulku,  

ve které budeme posuzovat jednotlivá rizika dle daných podmínek a zabezpečení FI. Rizika 

posuzujeme podle jejich následků, pravděpodobnosti vzniku a jejich odhalitelnosti na základě 

hodnot z Tabulky 3. Poté vypočítáme pro každé riziko její výslednou rizikovost podle vzorce: 

 

R = P x N x H 

 

R – míra rizika   P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

N – závažnost následků  H – odhalitelnost rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 - Hodnocení jednotlivých koeficientů 
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Tabulka 4 - Analýza rizik pomocí metody FMEA 

č. PORUCHA P N H R Stav rizika 

1. Prostříhání plotu 5 4 3 60 nežádoucí 

2. Podhrabání plotu 4 4 4 64 nežádoucí 

 3. Přelezení plotu 5 4 4 80 nežádoucí 

4. Překonání plotu těžkou technikou  5 4 2 40 mírné 

5. Vniknutí na střechu 2 4 4 32 mírné 

6. Vniknutí přes vrátnici  5 5 4 100 nežádoucí 

7. Probourání pláště 3 4 3 36 mírné 

8. Rozbití okna 5 4 1 20 mírné 

9. Vniknutí přes dveře 5 4 3 60 nežádoucí 

10. Msta  5 5 3 75 nežádoucí 

11. Odposlech 4 4 2 32 mírné 

12. Uložení NVS 5 5 4 100 nežádoucí 

13. Požár 4 5 1 20 mírné 

14. Odcizení klíčů 3 4 3 36 mírné 

15. Selhání lidského faktoru 5 5 4 100 nežádoucí 

16. Úmyslné poškození čidel 4 4 1 16 mírné 

17. Technická závada na čidlech 4 4 2 32 mírné 

18. Napadení softwaru 4 4 3 48 mírné 

19. Krádež zaměstnancem 5 4 4 80 nežádoucí 

20. Únik informací 4 4 4 64 nežádoucí 

21. Narušení nepřístupných prostor 4 4 4 64 nežádoucí 

22. 
Podezřelý pohyb osob/vozidel kolem 

areálu FI 
3 3 5 45 mírné 

23 Výpadek elektrického proudu 4 4 1 16 mírné 
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 Pro konečné vyhodnocení míry rizika musíme vypočítat tzv. míru tolerance, která 

určuje hranici rizika, zda je přijatelné či nikoliv. Výpočet je proveden pomocí Paretova 

principu 80/20. Ten nám umožní oddělit podstatné faktory od méně podstatných a ukázat, 

kam zaměřit úsilí při odstraňování nedostatků daného procesu. Podle závažnosti jednotlivých 

rizik je sestaven Paretův diagram a Lorenzova křivka v Grafu 6.  

 

Tabulka 5 – Výpočet Paretovy analýzy 

Číslo 

rizika 
Riziko Rizikovost KR 

RKR 

[%] 

Přijatelnost 

Rizika 

6. Vniknutí přes vrátnici 100 100 8,20 nepřijatelné 

12. Uložení NVS 100 200 16,39 nepřijatelné 

15. Selhání lidského faktoru 100 300 24,59 nepřijatelné 

3. Přelezení plotu 80 380 31,15 nepřijatelné 

19. Krádež zaměstnancem 80 460 37,70 nepřijatelné 

10. Msta 75 535 43,85 nepřijatelné 

2. Podhrabání plotu 64 599 49,10 nepřijatelné 

20. Únik informací 64 663 54,34 nepřijatelné 

21. Narušení nepřístupných prostor 64 727 59,59 nepřijatelné 

1. Prostříhání plotu 60 787 64,51 nepřijatelné 

9. Vniknutí přes dveře 60 847 69,43 nepřijatelné 

18. Napadení softwaru 48 895 73,36 nepřijatelné 

22. 
Podezřelý pohyb osob/vozidel kolem 

areálu FI 
45 940 77,05 nepřijatelné 

4. Překonání plotu těžkou technikou 40 980 80,33 přijatelné 

7. Probourání pláště 36 1016 83,28 přijatelné 

14. Odcizení klíčů 36 1052 86,23 přijatelné 

5. Vniknutí na střechu 32 1084 88,85 přijatelné 

11. Odposlech 32 1116 91,48 přijatelné 

17. Technická závada na čidlech 32 1148 94,10 přijatelné 

8. Rozbití okna 20 1168 95,74 přijatelné 

13. Požár 20 1188 97,38 přijatelné 

16. Úmyslné poškození čidel 16 1204 98,69 přijatelné 

23 Výpadek elektrického proudu 16 1220 100,00 přijatelné 
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Graf 6 - Paretův diagram a Lorenzova křivka 

 

 Z Grafu 6 jednoznačně vyplývají nejzávažnější rizika dané FI. Deset rizik vykazuje 

přijatelnou míru, tím pádem jsou pro nás nevýznamná. Pro zbylých 13 rizik je třeba navrhnout 

vhodná opatření pro zmírnění rizika a uvést je tak na přijatelnou úroveň. Návrhem 

inovativního zabezpečení pro posuzovanou společnost se zabývá kapitola 7. 
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7 Návrh inovativního zabezpečení objektu firmy 

 Tato kapitola se bude zabývat návrhem inovativního zabezpečení pro jednotlivá rizika, 

která jsou nepřijatelná pro danou FI a vyplývají z Grafu 6. 

 

a) Vniknutí přes vrátnici 

 Z Paretova diagramu jednoznačně vyplývá, že nejzávažnějším rizikem je vniknutí přes 

vrátnici. Po stránce fyzické ochrany jsou tato místa dobře zajištěna. Jsou nepřetržitě 

kontrolována recepčními. Průchod je možný pouze přes turniket a prostor je snímán 

kamerovým systémem. Jediným možným pochybením se zde jeví selhání fyzické ostrahy, 

která díky své chybě, ať už úmyslné či nikoliv, může umožnit vniknutí nepovolené osoby. 

  

Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji tato opatření: 

-  kontrolu pracovníků fyzické ostrahy v nepravidelných intervalech,  

- opouštění pracoviště podle harmonogramu střídání pracovníků a to pouze  

za podmínky, že bude nahrazen pracovníkem jiným, 

-  v době, kdy není na vrátnici recepční (viz. Tabulka 1, str. 28), je nutné, aby hlídací 

služba zajišťovala i fyzickou ostrahu tohoto prostoru. 

 

b) Uložení NVS 

 Při vstupu zaměstnanců či návštěv není prováděna žádná kontrola této osoby, zda  

u sebe nemá možný nástražný výbušný systém. Je to z důvodu časové tísně, jelikož tato FI má 

mnoho zaměstnanců, a tak kontrola každého z nich při vstupu by byla časově náročná. Omezit 

toto riziko může částečně člen HS. 

 

Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji tato opatření: 

- sledování podezřelého chování osoby, která vchází do objektu, 

- pravidelné školení a dostatečná příprava pracovníků fyzické ostrahy, 
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- znalost možných úkrytů pro přenesení nebezpečného předmětu a postupu, jak  

se zachovat v případě ohrožení výbušninou. 

 

c) Selhání lidského faktoru  

 Dalším rizikem je selhání lidského faktoru. Je to hlavně proto, že člověk není stroj  

a jeho práci a myšlení ovlivňuje velká řada vnějších faktorů. Mezi nejčastější příčiny chyb  

a selhání člověka v pracovních systémech patří určitě stres, únava, účinky monotonie, režim 

práce a přestávek v pracovní směně a další. Určitě je činnost člověka také ovlivněna jeho 

věkem a pohlavím.  

 Chyby pracovníků mohou mít závažné důsledky. Absolutně spolehlivý člověk  

je pouze fikcí a chyby člověka při práci nikdy nelze vyloučit. Za chybu či selhání člověka při 

práci se považuje například nesplnění předepsaného, předem určeného, způsobu chování  

a jednání jako je nedodržení pracovního postupu, nedodržení bezpečnostních předpisů, 

nepozornost, nespolehlivost či domluva s pachatelem.  

 

Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji tato opatření: 

- definování konkrétních pravidel (přesně stanovené odpovědnosti, oprávnění 

zaměstnanců i členů HS), 

- definování postupů jak případným útokům a narušení bezpečnosti aktivně předcházet, 

- pravidelné školení a nácviky narušení objektu FI, 

- prověřování stanovených pravidel nepravidelnou kontrolou, 

- postihy za porušení stanovených pravidel a povinností, 

- pravidelné střídání pracovníků HS na obchůzkách i na pevných stanovištích 

(monotónnost → chybovost), 

- častější, ale kratší přestávky (lepší soustředění a regenerace pracovníků HS). 
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d) Krádež zaměstnancem 

 Kontrola a zamezení krádeží zaměstnanců je velice obtížná, jelikož přímo  

ze Zákoníku práce vyplývá, že: „ zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího  

ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích  

a ve společných prostorách tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému 

sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo 

kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.“ [7]  

 Kamerový systém uvnitř výrobní haly FI slouží ke sledování výrobního procesu  

a plnění pracovních úkolů zaměstnancem. Ti jsou s tímto monitoringem srozuměni. Díky 

těmto záznamům je možné sledovat nápadné a podezřelé chování zaměstnanců a slouží také 

jako důkazní prostředek pro odhalování krádeží.  

 

Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji tato opatření: 

- pečlivá kontrola příručních zavazadel osob, které opouští areál FI, 

- pečlivá kontrola nákladního prostoru vozidel, které opouští areál FI, 

- pravidelné školení HS. 

  

e) Msta 

 Propouštění zaměstnanců někdy provází negativní emoce vůči FI, které mohou skončit 

i pomstou. Jediným možným řešením, jak zabránit mstě je to, aby zaměstnanec neodcházel 

z FI ve zlém. Poznat, který člověk, a jakým způsobem, se bude mstít je nepravděpodobné,  

a proto navrhnout možná opatření je obtížné.   

 

Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji tato opatření: 

- změna přístupových hesel, 

- vrácení čipové karty a klíče od šaten, 

- vhodné školení HS. 
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f) Únik informací 

 Únik informací je velkým rizikem pro FI z důvodu vyzrazení jejích  

know-how. Každý, kdo ke své pracovní činnosti v podniku potřebuje přístup k počítači, má 

své přihlašovací jméno a heslo, aby bylo zamezeno neoprávněnému přístupu k nepovoleným 

informacím. Dále také počítače nemají vlastní paměť, proto není možné jakákoliv data 

stahovat na přenosný disk. Tato paměť je vzdálená a přístup ke stahování je možný pouze 

s heslem. Při odesílání emailů oprávněným uživatelem je určen jeho status odesilatele,  

aby bylo zabráněno posílání údajů nepověřenou osobou.    

 

g) Narušení nepřístupných prostor 

 Pohyb osob po prostorách FI je možný pouze s čipovou kartou. Zaměstnanec se tak 

dostane pouze do určených míst, které potřebuje pro svoji pracovní činnost. Narušení 

nepřístupných prostor nepovolenou osobou je tedy možné jen z důvodů ztráty čipové karty 

nebo vypůjčením od kolegy. Vstup do nepřístupných prostor nepovolenou osobou bude 

možný dohledat i ze záznamů z kamerového systému, který je bezpečně uložený v trezorové 

místnosti. 

 

Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji tato opatření: 

- okamžité upozornění o ztrátě čipové karty (při nesplnění uložení pokuty), 

- viditelné označení pracovníků čipovou kartou i s fotografií. 

 

h) Přelezení, podhrabání, prostříhání plotu 

 Následujícím zmiňovaným rizikem je překonání plotu, ať už přelezením, podhrabáním 

či prostříháním výplně. Nedostatkem u posuzované FI je jistě výška plotu. Ta činní pouze  

1,3 m. Již vhodně zvoleným oplocením můžeme zabránit možnému narušení. Výběr oplocení 

závisí na tvaru a velikosti otvorů, způsobu spojení v místě křížení drátů a kvality materiálu. 

Pro detekci narušení slouží již nainstalované infračervené závory. 
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Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji tato opatření: 

- nové oplocení o výšce 1,8 m, 

- vrcholovou zábranu v podobě ostnatého drátu, 

- podhrabovou desku z vysoce odolného betonu vyplněnou ocelovými rošty pro vyšší 

pevnost, 

- pravidelné obchůzky HS. 

 

i) Vniknutí přes dveře 

 Pro zajištění plášťové ochrany se musí posílit nejslabší místa, kterými jsou jistě okna  

a dveře. Právě tato místa se stávají nejčastějším terčem útoku, což také vyplývá  

z Grafu 3. V posuzované FI jsou okna opatřena magnetickými čidly a také detektory tříštění 

skla. Díky těmto opatřením není potřeba něco měnit či navrhovat opatření. Z Grafu 4  

je patrné, že nejčastějším způsobem překonání dveří je jejich nadzvednutí. Proti rozlomení 

cylindrické vložky FI využívá bezpečnostních cylindrických vložek FAB, které jsou odolné  

i proti odvrtání. 

 

Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji toto opatření: 

- použití zábrany proti vysazení dveří (zábrana i její instalace je znázorněna  

na Obrázku 24). 

 

j) Napadení softwaru 

 Dalším rizikem je možné napadení softwaru virem zvenčí. Nejdůležitější ochranou  

je vlastní opatrnost. Možným rizikem jsou viry, spywary, spamy a rootkity. FI má ve svých 

počítačích nainstalovaný program AVG i Avast, které jsou nastavené na rezidentní ochranu. 

To znamená, že tyto programy stále kontrolují činnost a zabrání napadení virem.  

 

Aby se zmírnilo dané riziko, navrhuji tato opatření: 

- pravidelná aktualizace antivirových programů, 
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- instalace antispywarového programu (vhodný Spybot – Search & Destroy nebo 

Spyware Terminator), aby se zamezilo posílání dat z počítače bez vědomí uživatele, 

- nastavení antispamového filtru proti nevyžádané poště, která může formou přílohy 

narušit software virem, 

- instalace programu proti rootkitům (RootkitRevealer nebo McAfee Rootkit Detective), 

aby se zamezilo „špehování“ činnosti uživatele posuzované FI. 

 

Pozn. Navrhované programy pro zajištění bezpečnosti softwaru je možné zdarma stáhnout  

na internetu. 

 

k) Podezřelý pohyb osob/vozidel kolem areálu FI 

 Posledním rizikem je podezřelý pohyb osob/vozidel kolem areálu. Firma provádí zápis 

o podezřelých osobách/vozidlech, které často obchází/objíždí kolem areálu. Není možné 

žádné opatření, jelikož se FI nachází u velice frekventované silnice a nelze zakázat průchod/ 

průjezd osobě či vozidlům. Je pouze možné dohledání majitele vozidla či zjištění totožnosti 

podle záznamu z kamerového systému. 
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8 Ekonomická náročnost navrhovaných opatření 

Tabulka 6 - Ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření 

Opatření Dodavatelé 
Základní 

informace/jednotka 

Cena za 

jednotku 
Cena celkem 

Nové 

oplocení
1) 

Plotové studio PP [31] 

 

České ploty CZ [19] 

Šířka 2,5 m 
2) 

 

Šířka 2,5 m 
3) 

2 450 Kč 

 

2 340 Kč 

1 421 000 Kč 

 

1 357 200 Kč 

Podhrabová 

deska 

Ploty Pilecký s. r. o. [24] 

 

Royas k. s. [26] 

 

Plotové studio PP 

2450/200/50 mm 

 

2950/200/50 mm 

 

2950/200/50 mm 

377 Kč 

 

464 Kč 

 

467 Kč 

218 660 Kč 

 

228 288 Kč 

 

229 764 Kč 

Vrcholová 

zábrana 

Royas k. s. 

 

 

Plotové studio PP 

Žiletková páska (50 m) 

 

Ostnatý drát 

pozinkovaný (100 m) 

 

484 Kč 

 

647 Kč 

 

14 036 Kč 

 

9 382 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 20 - Pozinkovaný plot [19]    

       Obrázek 21 - PILOFOR classic – zelený [31] 

                                                 
1)

 Délka oplocení posuzované společnosti je 1450 m. 

2)
 Drátěné oplocení PILOFOR classic - zelený, povrch upraven zinkováním ve třech vrstvách a potažen umělou 

hmotou, průměr drátu 5 mm, okatost 50 x 200 mm, šíře 2,5 m, výška 1730 mm, barva zelená RAL 6005, 

upevnění na jeklové sloupky, zakončen natupo vodorovným drátem (možná aplikace ostnatého drátu). 

3)
 Svařovaná síť pozinkovaná, výška 1730 mm, trojitý prolis, Strana plotu je zakončena natupo vodorovným 

drátem (možná aplikace ostnatého drátu), velikost oka 50 x 200 mm, průměr drátu 5 mm. 
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¨ 

Obrázek 22 - Podhrabová deska hladká [26] Obrázek 23 - Ostnatý drát a jeho aplikace [31] 

 

Tabulka 7 - Ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření 

Opatření Dodavatelé 
Základní 

informace/jednotka 

Cena za 

jednotku 
Cena celkem 

Zábrana proti 

vysazení 

dveří
4) 

Sezam [27] 

 

 

Fabera [21] 

kovová zárubeň, není 

viditelná z venku, 

dodatečná montáž, 

odzkoušena 

kriminalistickým ústavem 

77 Kč 

 

 

61 Kč 

4 620 Kč 

 

 

3 660 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 
)
 V posuzované společnosti je celkem 60 dveří (bez recepcí a vrátnic). 

Obrázek 24 - Zábrana proti vysazení dveří a její instalace [29] 
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9 Závěr 

 Z analýzy rizik a z následného inovativního návrhu opatření můžeme vyvodit 

stanovisko, že pro zlepšení celkového zabezpečení uváděné firmy je zapotřebí investovat 

především do zabezpečení perimetrické (oplocení) a plášťové ochrany (dveře). Jako vhodné 

opatření ke snížení rizika navrhuji vyměnit staré a technicky nevyhovující oplocení  

za nové. Díky rozloze objektu bude toto opatření ekonomicky nejnáročnější. V ceně oplocení 

je počítáno i se sloupky a vzpěrami. Toto oplocení doporučuji opatřit vrcholovou zábranou 

v podobě ostnatého drátu a také podhrabovou deskou. Pořizovací cena nového oplocení 

s veškerým již zmiňovaným příslušenstvím dosáhla částky 1 585 242 Kč. V této sumě není 

započítána instalace. Aby tato částka nebyla pro firmu nárazově vysoká, je možné pořízení  

a vybudování nového oplocení s výhledem do dvou let. Měsíční úspory by tak měly činit 

66 052 Kč, což je pro posuzovanou firmu jistě únosné. 

 Dále navrhuji investovat finanční prostředky na pořízení zábran proti vysazení dveří. 

Ze statistik jednoznačně vyplývá, že právě toto místo je jedním z nejčastějších při průniku 

pachatelem. Pro zdokonalení plášťové ochrany posuzované FI je tedy zapotřebí 3 660 Kč. 

 Princip ALARA stanovuje, že náklady na zajištění bezpečnosti objektu, by neměly 

převyšovat 10 – 15 % z hodnoty chráněného majetku. Při překročení této hranice by se výdaje 

na snížení rizika stávaly neúměrnými. V případě posuzované firmy náklady na zajištění 

bezpečnosti nepřesahují tyto hodnoty a je tedy tato částka únosná. Záleží už tedy na samotné 

firmě, kolik finančních prostředků použije do zdokonalení zabezpečení celého objektu. 

 Z analytického zhodnocení vyplývá, že firma využívá všech prvků fyzické ochrany, 

jež je znázorněno na Obrázku 1. Tím je zajištěna komplexní provázanost systému a daleko 

vyšší bezpečnost. Mechanické prvky jsou doplňovány poplachovými zabezpečovacími  

a tísňovými systémy, které slouží k samotné detekci a upozornění pro fyzickou ostrahu. Tento 

komplex doplňuje režimová ochrana, která tomu udává jistá pravidla a vytváří ucelený 

systém. Pokud by jen jeden z těchto prvků chyběl, celý systém by byl neprovázaný  

a docházelo by k větší chybovosti. 

 Závěrem lze říci, že stanovených cílů bylo dosaženo. Avšak i po implementaci 

navrhovaných bezpečnostních opatření nebude zajištěna naprostá bezpečnost firmy. Dojde 

pouze k minimalizaci nežádoucích rizik, jelikož naprosté odstranění rizik je nemožné. Toto 

zbytkové riziko lze pouze omezit vhodným pojištěním, které zmírní finanční ztrátu. 
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