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 Bakalářská práce analyzuje aktuální stav společnosti Diema s.r.o. v oblasti ochrany 

jejího oprávněného zájmu vůči opakujícím se krádežím pachateli z řad vlastních zaměstnanců. 

Je proveden rozbor teoreticko – právního základu problematiky fyzické ostrahy, jsou 

identifikovány jednotlivé rizikové faktory a v závěru bakalářské práce je zpracován návrh 
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1 Úvod 

 Téma bakalářské práce bylo zvoleno s ohledem na narůstající potřebu zpracování 

návrhů a následných přijímání adekvátních preventivních opatření, potírajících negativní jevy 

doprovázející současný vývoj naší společnosti, s prioritním zaměřením na problematiku 

neoprávněného přivlastňování cizí věci – krádeže. S ohledem na věcnou příslušnost 

je k řešení vyplývajících následků kompetentní Policie České republiky. Jedná se však již 

pouze o potírání důsledků neoprávněného konání, resp. přijímání represivních opatření. 

Předkládaná práce si klade za cíl předcházení protiprávním aktivitám majícím znaky 

přestupku či trestných činů, s využitím aktivních prvků ochrany, doplněných fyzickou 

ostrahou, vykonávanou soukromou bezpečnostní službou, popř. zajištěnou strážnou službou 

z řad vlastních zaměstnanců. 

 Nepochybným zájmem vlastníků firem je, mimo zajištění stability, ekonomického 

růstu podniku a uplatnění výrobků na trhu, dodržování nastavených režimových opatření 

v pracovním prostředí, bezpečnost a ochrana osob a majetku. Ač na finanční prostředky 

pořizovatelů nejnáročnější, patří v současnosti fyzická ostraha objektů k nejvyužívanějším 

formám zabezpečení. Ani tento způsob ochrany však zcela nevylučuje riziko krádeží. 

Provádění preventivních kontrol zaměstnanců příslušníky externích bezpečnostních služeb při 

vstupu, resp. odchodu z objektu podniku, riziko přemísťování kradených předmětů významně 

snižuje, právě i s ohledem na psychologický dopad nahodilosti výběru osob ke kontrole 

a stálosti dohledu. 

 Podružným efektem takto prováděných kontrol je současně zamezení vstupu 

do objektu osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Oprávnění k vykonávání 

orientačních dechových zkoušek na požití alkoholu příslušníky soukromých bezpečnostních 

služeb však naráží na nejednoznačnou stávající právní úpravu této oblasti. 

 Náplní této práce je dle statistických údajů posoudit rozsah finančních ztrát a krádeží 

u vybraného výrobního podniku. Na základě těchto informací provést analýzu ztrát a určit 

finanční dopad pro zaměstnavatele. Z hlediska zaměstnavatele stanovit jeho oprávněné kroky 

k minimalizaci krádeží jeho majetku zaměstnanci a navrhnout inovativní postup 

pro provádění výběru zaměstnanců ke kontrole pracovníky ostrahy. 
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2 Rešerše 

 BRABEC, František. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 

2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-6. Tato kniha se zabývá obecně problematikou bezpečnosti. 

Pojednává o činnosti soukromých bezpečnostních služeb, informační bezpečnosti a je zde 

popsána ochrana osob a majetku. 

 KYNCL, Jaromír. Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti. Praha: Professional 

Publishing, 2010, 219 s. ISBN 978-80-7431-028-7. Předmětem této publikace je sféra 

komerční bezpečnosti, kde byly zpracovány podklady pro certifikování dvou dílčích 

kvalifikací „strážný“ a „detektiv koncipient“. Najdeme zde kromě právní úpravy také návody 

pro řešení typových situací, s nimiž se můžeme setkat v praxi. 

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

history, 2005, 316 s. ISBN 80-86477-23-1.  Kniha se zaměřuje podrobněji na metodiku, 

systém organizace a formu soukromých bezpečnostních činností. V závěru se můžeme mimo 

jiné rovněž seznámit s některými problémy soukromých bezpečnostních služeb 

v mimoevropských zemích a globálních aspektech rozvoje těchto služeb. 

 ŠENOVSKÝ, Michail a ADAMEC, Vilém. Základy krizového managementu. 2. vyd. 

V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004, 102 s. SPBI Spektrum. 

Červená řada; 28. ISBN 80-86634-44-2. V tomto učebním textu jsou objasněny pojmy 

související s rizikem a mimořádnou událostí, popis identifikace těchto nežádoucích jevů 

a situace s nimi spjaté. 

 UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6. Tyto skripta se zabývají 

obecnou teorii mechanických zábranných systému, jež jsou dále specifikovány až do úrovně 

jednotlivých prvků ochrany (obvodová, plášťová, předmětová). 
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3 Právní a technické předpisy 

 Od roku 1990 se v České republice staly soukromé bezpečnostní služby (dále jen SBS) 

nedílnou součástí komerčně nabízených služeb. „Soukromé bezpečnostní a detektivní služby 

jsou SLUŽBOU ZÁKAZNÍKOVI, i když službou specifickou. Jejich počet i počet 

pracovníků je odvislý od funkce zákona nabídky a poptávky (tržního mechanismu). Tržní 

mechanismus si zákonitě sám přizpůsobí počet služeb i jejich kvalitu.“ (Macek, Novák, 2005, 

s. 50).  

 Do roku 1991 tuto činnost upravovala vyhláška, avšak v důsledku jejího zrušení 

bez adekvátní náhrady, není v současné době jednotný právní předpis závazný pro subjekty 

provozující předmětnou činnost. Z tohoto důvodu je nezbytné vyčlenit si subsidiární právní 

předpisy zasahující do oblasti související se SBS. [3] 

 

3.1 Ústava České Republiky 

 

 Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění) je 

základním zákonem právního systému České republiky. Je souborem ústavních zákonů  

a dokumentů ústavního významu. Spolu s listinou základních práv a svobod tvoří celek 

nejdůležitějších legislativních dokumentů. Skládá se s úvodní předmluvy – preambule  

a 8 hlav obsahujících 113 článků. Deklaruje základní práva občanů  a  demokratickou 

svrchovanost České republiky. [14] 

 Listina základních práv a svobod byla publikována jako ustavní zákon č. 2/1993 Sb., 

dále novelizována ve znění pozdějších přepisů a změn. Vymezuje základní práva a svobodu 

každého občana České republiky ve vztahu ke státu. Tato práva mohou být omezena pouze 

na základě zákonných ustanovení. Mezi práva a svobody, promítající se svým charakterem 

do oblasti ochrany osob a majetku, lze přiřadit: 

- lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné (čl. 1), 

- každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá (čl. 2, odst. 3), 

- nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 

stanovených zákonem (čl. 7, odst. 2), 
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- právo vlastnit majetek (čl. 11, odst. 1), 

- zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností 

 (čl. 26, odst. 2), 

- zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. Podrobnosti stanoví zákon (čl. 28). [9] 

3.2 Trestní zákoník 

 Zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur (dále SBA) nemají ze zákona, oproti 

příslušníkům bezpečnostních sborů, zcela jednoznačně definovanou pravomoc při výkonu 

svých činností. Využívají zpravidla defenzivnější prostředky a metody ochrany. Dle tohoto 

zákona (č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) se pracovník fyzické ostrahy 

především zajímá o okolnosti vylučující protiprávnost, mezi které patří: 

- Krajní nouze (§ 28): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.“ 

- Nutná obrana (§ 29): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, 

byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

- Svolení poškozeného (§ 30): „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, 

jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, 

dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, 

je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba by tento souhlas jinak udělila 

vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. Výjimku tvoří případy svolení 

k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské 

vědy a praxe, nelze za svolení považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.“ 

- Oprávněné použití zbraně (§ 32): „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.“ 
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 S ohledem na zadání bakalářské práce je nezbytné obeznámení se s ustanovením 

Hlavy V předmětného zákona, kde jsou popsány trestné činy proti majetku, např.:  

- Krádež (§ 205, odst. 1a): „Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ [13] 

3.3 Občanský zákoník 

 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

upravuje mimo jiné majetkové vztahy právnických a fyzických osob. Ve smyslu § 22 tohoto 

zákona, lze uplatnit „zastoupení“, tzn. držitel práv a povinností muže tato práva delegovat 

na jiný subjekt. Tento proces je aplikován ve většině SBA, které na základě smlouvy 

vykonávají činnost ve prospěch svého smluvního partnera (zákazník či klient). 

- § 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.“ 

- § 22 odst. 1,2: „Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. 

Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.“ „Zastupovat jiného nemůže 

ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou 

v rozporu se zájmy zastoupeného.“ [10] 

3.4 Zákon o ochraně osobních údajů 

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

a doplnění, je nezbytnou součástí právního rámce výkonu činností soukromých 

bezpečnostních agentur, s ohledem na možné kolize při dodržování zásad zabezpečení 

a ochrany osobních údajů. [16] 

3.5 Trestní řád 

 Při výkonu svých činností využívají příslušníci bezpečnostních agentur přiměřeně 

ustanovení § 76 odstavce 2 zákona č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších změn 

a doplnění: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, 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 
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ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [12] 

3.6 Přestupkový zákon 

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

- § 50 odst. 1a): „Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku 

krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo 

se o takové jednání pokusí.“ 

- § 50 odst. 1b): „Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo 

si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby.“ 

- § 50 odst. 1c): „Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného 

převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou 

věc bylo opatřeno.“ [11] 

3.7 Zákoník práce 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění, upravuje 

právní vztahy vznikající při výkonu závislé činnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tyto 

vztahy jsou definovány jako vztahy pracovněprávní. 

- § 106 odst. 4e): „Zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 

návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, 

nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích 

a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání 

alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 

mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, 

a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je 

s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.“ 

- § 106 odst. 4i): „Zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího 

zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek.“ 

 - § 248 odst. 2: „ Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu 

provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě 
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provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena 

ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.“ 

- § 249 odst. 1: „ Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám 

na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda, je povinen na ni upozornit 

nadřízeného vedoucího zaměstnance.“ 

- § 301 a), d): „Zaměstnanci jsou povinni  pracovat řádně podle svých sil, znalostí  

a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat 

s ostatními zaměstnanci, řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem  

a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím 

a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.“ 

- § 316 odst. 1: „ Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní 

potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho 

telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn 

přiměřeným způsobem kontrolovat.“ 

- § 316 odst. 3: „Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní 

povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, 

je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech 

jejího provádění.“ [15] 

3.8 Živnostenský zákoník 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v e znění pozdějších změn  

a doplnění, definuje, mimo jiné rovněž i detailním výčtem, činnosti, které zákon pro účel  

za služby bezpečnostního charakteru považuje, činnost bezpečnostních agentur jako 

koncesovanou živnost (příloha č. 3). V České republice však doposud stále neexistuje 

speciální zákon o soukromých bezpečnostních agenturách, který by zcela jednoznačně 

definoval práva a povinnosti jeho zaměstnanců. [17] 

3.9 Vyhláška Ministerstva vnitra 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 63/2010 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon 

fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva, upravuje podmínky pro získávání odborné 

způsobilosti, způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti a obsahovou náplň zkoušky. 

[18] 
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4 Informace o firmě 

Společnost Diema s.r.o., Na Poříčí 1198, Frýdek – Místek, byla založena 29. srpna 

1995. Do roku 2000 probíhala technologická přestavba městských jatek z porážky vepřového 

a hovězího dobytka na porážku hrabavé drůbeže, se specializací na zpracování krůt. Po vstupu 

České republiky do struktur Evropské unie v roce 2004, bylo nutno provést v provozních 

prostorech společnosti další nezbytnou rekonstrukci provozu s ohledem na vyšší požadavky 

a nároky statní veterinární správy, opírající se o právní předpisy Evropského společenství, 

upravující oblast zpracování a výrobu potravinářských produktů. Přes dnes již úspěšně 

dokončený rozsáhlý proces modernizace provozu a technologického vybavení, zde i nadále 

zůstává zachováno vysoké procento ručního zpracování drůbeže, a to jak na samotné porážce, 

tak i v oblasti porcovaní a balení drůbeže.  

Mimo nabídky mraženého zboží společnost distribuuje na tuzemský trh rovněž 

chlazené drůbeží polotovary a uzeniny. Současně úspěšně rozvíjí svou vlastní maloobchodní 

síť specializovaných podnikových prodejen, zaměřených na prodej čerstvé chlazené drůbeže, 

drůbežích specialit a nabídku rychlého občerstvení. 

Jak společnost informuje na svých internetových stránkách, průběžně rozšiřuje 

své distribuční aktivity nejen formou dlouhodobého smluvně ošetřeného harmonogramu 

dodávek výrobků, ale rovněž formou individuálních přístupů k jednotlivým provozovnám. 

Nárůst nových spokojených zákazníků podporuje současně nabídkou rychlého řešení 

případných reklamačních řízení a možnostmi pravidelných kontaktů formou osobních návštěv 

prostřednictvím svých obchodních zástupců, popř. dostupností informací podávaných 

operátorkami podnikového call centra.  

Kvalitu výroby a dodávaných služeb obchodní společnosti Diema s.r.o. prezentuje 

získání certifikátu HACCP a certifikátu ISO 22000.  

Certifikát HACCP osvědčuje využívání soustavy preventivních opatření, sloužících 

k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí 

s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a jeho prodejem 

až ke konečnému spotřebiteli. Systém udává, jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, 

aby se předcházelo nebezpečím, která ohrožují zdraví konzumenta ještě před tím, než  

se mohou projevit. 

Přidělení certifikátu ISO 22000 osvědčuje plnění stanovených požadavků 

na definovaný systém managementu bezpečnosti potravin a je proto určen pro všechny 

organizace začleněné do potravinového řetězce, které dbají na to, aby jimi poskytované 

produkty byly v době spotřeby zdravotně a hygienicky nezávadné. 
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4.1 Popis objektu a jeho okolí 

 Areál společnosti Diema s.r.o. se nachází ve Frýdku – Místku, nedaleko západního 

břehu řeky Ostravice. Mezi jeho západní stranou a řekou Ostravicí je vybudováno sídlo Úřadu 

práce. Z východní strany objekt sousedí s vlakovou stanicí Frýdek – Místek, severní a jižní 

stranu areálu lemuje zástavba rodinných domů. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Hlavní vjezd do objektu s vrátnicí [20] 

 

Hranice objektu je z převážné části tvořena klasickou obvodovou ochranou – 

kamennou plotovou zídkou, doplněnou oplocením z plechu. Hlavní vjezd do areálu 

společnosti (viz obr. 1) je využíván pro registraci vozidel uskutečňující vývoz již hotových 

výrobků (viz obr. 2, pozice 1). Pro vstup nákladních vozidel s nakládkou živých zvířat 

je využíván vjezd v severní části objektu (viz obr. 2, pozice 2). Po následném vyložení 

nákladu opouštějí vozidla areál společnosti výjezdem na západní straně (viz obr. 2, pozice 3). 
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Obrázek 2: Areál společnosti Diema s.r.o. [Autor] 

4.2 Popis prováděných kontrol zaměstnanců a provozu vrátnice 

 Zaměstnanci tohoto závodu využívají pro příchod a odchod do areálu jedinou průchozí 

vrátnici na východní straně (viz obr. 2, pozice 1). Pro zaznamenávání pracovní doby 

zaměstnanců využívá společnost v současnosti klasický docházkový systém tzv. „píchaček“, 

kdy osobně každý z pracovníků označí svůj docházkový lístek při příchodu a odchodu  

do a z práce. Vjezd, který je mimo jiné využíván rovněž pro vjezd a výjezd osobních vozidel  

do areálu společnosti, je opatřen závorou, elektronicky ovládanou z interiéru budovy vrátnice. 

Ve dvanáctihodinovém dvousměnném provozu se ve výkonu služby střídá vždy jeden strážný, 

zpravidla kolem páté hodiny ranní, resp. večerní.    

 Jak uvádí Macek, Novák, lze hlavní formy realizace SBS členit na komerčně 

bezpečnostní dohled, soukromě bezpečnostní průzkum, soukromě bezpečnostní výjezd 

a soukromě bezpečnostní transport a doprovod. Mezi nejčastější podoby formy soukromě 

bezpečnostního průzkumu pak dále řadí průzkum fyzickými silami, průzkum prováděný 

elektronickým zařízením v rámci kontrolního systému a průzkum prováděný jejich 

kombinací. [5] 

 Systém kontroly zaměstnanců v dané obchodní společnosti lze popsat jako zcela 

nahodilý. Jedná se především o fyzické kontroly tašek zaměstnanců či provádění orientačních 

dechových zkoušek na požití alkoholu. Četnost těchto kontrol není vedením firmy stanovena 

ani zde není využíváno žádné zařízení k náhodnému výběru osob ke kontrole. V praxi je tedy 
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kontrolní činnost doposud stavěna na individuálním úsudku službukonajícího strážného.  

Četnost provádění osobních prohlídek je prakticky nulová a to nejen s ohledem na skutečnost, 

že osobní prohlídky smí provádět pouze osoba stejného pohlaví, což při personálním obsazení 

strážné služby generuje následné komplikace. Strážní činnost je dále zaměřena na kontrolu 

vozidel, zejména při vývozu finálních produktů z expedice, avšak forma ohledání 

nákladového prostoru ztrácí na své efektivitě v důsledku hmotnostních objemů vyvážených 

drůbežích výrobků. 

Pracovníci vykonávající strážní činnost jsou zaměstnanci dané obchodní společnosti. 

Takovéto přijaté řešení personálního obsazení na pozicích zabezpečujících kontrolní 

mechanizmy s sebou přináší jistou míru rizika, vyplývajícího z možného ovlivnění úsudku, 

ztráty nestrannosti či naopak nepřiměřenou loajálnosti vůči ostatním zaměstnancům. 

Současně se na tyto zaměstnance nevztahuje zákonná povinnost získání osvědčení profesní 

kvalifikace „Strážný, kód 68-008-E“. Chybí jim odpovídající odborné vyškolení a dostatečné 

zažití stanovených pravidel a předpisů, upravujících výkon služby v určitých typových 

situacích, např. při nesouhlasu zaměstnanců firmy s provedením kontroly tašek či odmítnutí 

vykonání orientační dechové zkoušky na požití alkoholu. 

 Zavedená základní režimová opatření, která ve své podstatě ošetřují nezbytné oblasti 

ke zdárnému vykonávání kvalitní fyzické ochrany, jsou však na uspokojivé úrovni. V knize 

služeb jsou zaznamenávány převzetí směny a s tímto spojené předávání důležitých informací 

pro výkon směny následující. Je využívaná evidence vstupujících vozidel a evidence zápůjček 

klíčů. 

4.3 Statistika krádeží 

 Nezanedbatelným problémem, kterým se musí vedení předmětného podniku zabývat, 

jsou drobné, zato poměrně často se opakující krádeže prováděné osobami z řad vlastních 

zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že nynější preventivní kontroly nejsou příliš časté, mnohdy 

lehce předvídatelné, lidé pracující v areálu společnosti ztrácejí veškeré zábrany na případné 

přilepšení si. Strážný vykonává prohlídky pouze u osob, u kterých je dle jeho úsudku zjevné, 

že z objektu něco vynášejí. Těchto kontrol je však v průměru pouze pět na časové období 

jednoho pracovního týdne. Jak z provedeného pohovoru se strážným vyplývá, zhruba okolo 

pěti zaměstnanců je měsíčně při krádeži přistiženo. V předmětu krádeže se zpravidla jedná 

o mražené drůbeží a krutí maso, které je pracovník schopen zcizit a skrytě vynést až v řádu 

několika kil. Pokud budeme v úvaze kalkulovat maloobchodní cenu 1 kg drůbežího masa 

okolo částky 140,- Kč, je za předpokladu měsíčního neoprávněného zcizení z areálu zhruba 
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15 kg těchto výrobků roční ztráta obchodní společnosti, díky nedostatečně prováděné kontrole 

vlastních zaměstnanců, kolem 25.000,- Kč. Tato položka jistě nemusí být s ohledem 

na dosahovaný roční obrat firmy pro tuto zcela zásadní, avšak bagatelizace tohoto problému 

může být, a v budoucnosti by zcela jistě byl, impulsem či příčinou prohlubujícího se poklesu 

morálky pracovníků a daleko rozsáhlejších majetkových škod obchodní společnosti. 
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5 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza a hodnocení problematických oblastí je jednou z klíčových činností 

při procesu identifikace, snižování a předcházeni rizik. Její výsledky by měli vést 

k podstatnému zkvalitnění stavu bezpečnosti objektu. Je prakticky nemožné eliminovat 

všechna rizika, proto je nezbytné vytýčit ta nejdůležitější a jimi se dále zabývat. 

Pravděpodobnost vzniku újmy by měla být na přijatelné hladině únosnosti. 

Je nutné si vymezit tyto pojmy: 

 Nebezpečí – je pojem označující zdroj nebo příčiny vzniku negativního jevu (zdroj 

rizika). 

 Riziko – je určitá pravděpodobnost vzniku negativního jevu. 

 Aktiva – určují potencionální hodnotu firmy, která může být v důsledku 

negativního jevu snížena. Rozdělují se na hmotná, kde můžeme zařadit např. stroje 

či jiné vybavení, a nehmotná, ke kterým řadíme hlavně informace, dokumenty 

apod. [2] 

 

Při analýze musí být vytyčeny jednak úseky ochrany, druhy hrozících nebezpečí, 

a dále také potencionální zdroje a jejich případné následky. Jednotlivé kroky lze shrnout 

do čtyř úkonů, jak je znázorněno na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Základní kroky analýzy rizik [1] 

V současné době existuje mnoho metod zabývajících se analýzou rizik. Nejedná 

se ovšem o metody konkurenční, ale vzájemně se doplňující. Ne všechny jsou vhodné 
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pro jednoduché (vstupní) hodnocení rizik. Některé metody jsou vhodné až pro další konkrétní 

rozbor po počátečním posouzení rizik. [7] 

Pro svou práci, z hlediska identifikace možných rizik, jsem se rozhodl použít 

Ishikawův diagram. Rizika vycházející z této metody následně aplikuji na metodu analýzy 

selhání systému a jejich dopadů (FMEA). 

5.1 Aplikace Ishikawova diagramu 

 Tato technika byla vyvinuta profesorem Kaorem Ishikawou, je známá také pod 

názvem „diagram rybí kosti“ (fishbone) či diagram příčin a následků. Patří mezi netradiční 

metody pro provádění identifikace děje a analýzy rizik. Princip metody je založen  

na jednoduchém grafickém znázornění, kde jsou analyzovány příčiny, které v konečné fázi 

zapříčiňují náš výsledný problém (důsledek). Pomocí brainstormingu se hledají všechny 

možné příčiny a zapisují se do jednotlivých větví předmětného diagramu. Schéma této „rybí 

kosti“ je znázorněno na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Ishikawův diagram [Autor] 

Ve své práci jsem se zaměřil na rizika spojená s krádežemi produktů firmy Diema 

s.r.o. a snažil se identifikovat a pojmenovat důvody zapříčiňující tento problém. Na diagramu, 

který znázorňuje obrázek 5, je patrný vyplývající důsledek, kterým jsou již zmiňované 

krádeže produktů. Ze skupiny pravděpodobných příčin souvisejících s krádežemi, byla 

pozornost zaměřena na oblasti rizika spojená se zaměstnanci, ostrahou a prováděním 

fyzických kontrol. 
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Obrázek 5: Ishikawův diagram krádeží výrobků [Autor] 

5.2 Analýza selhání systému a jejich dopadů (FMEA) 

 Metoda FMEA (anglická zkratka Failure Modes and Effects Analysis), je jedna 

z mnoha metod, která představuje týmovou analýzu možností vzniku poruch u posuzovaného 

návrhu, ohodnocení případného rizika a realizaci opatření vedoucí ke zlepšení jakosti návrhu. 

U této metody se předpokládá kvantitavní proces řešení, jelikož se při této analýze pracuje 

s daty. Míra rizika R nám vychází z jednoduchého výpočtu uvedeného ve vzorci (1). 

                                                            R = P x N x H                                               (1) 

 

R – míra rizika (v literatuře také MPR) 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

 

Pomocí Ischikawova diagramu byly identifikovány možné závady (příčiny) mající 

negativní dopad na posuzovaný objekt. Následným krokem bude zhodnocení jednotlivých 

parametrů s využitím příslušných tabulek: 
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Tabulka 1: Pravděpodobnost vzniku a existence rizika [19] 

 

Tabulka 2: Závažnost následků [19] 

Závažnost následků Hodnocení 

Nebezpečný – bez výstrahy 10 

Nebezpečný – s výstrahou 9 

Velmi vážný 8 

Vážný 7 

Střední 6 

Nízký 5 

Velmi nízký 4 

Malý 3 

Velmi malý 2 

Žádný 1 

 

  

Pravděpodobnost vzniku a existence rizika Možný výskyt Hodnocení 

Velmi vysoká 
1-2 ze 2 10 

1 ze 3 9 

Vysoká 
1 z 8 8 

1 z 20 7 

Střední 

1 z 80 6 

1 ze 400 5 

1 z 2 000 4 

Nízká 
1 z 15 000 3 

1 ze 150 000 2 

Vzdálená 
Méně než 1  

z 1 500 000 
1 
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Tabulka 3: Odhalitelnost rizika [19] 

Odhalitelnost rizika Pravděpodobnost odhalení rizika Hodnocení 

Absolutně nemožná Odhalení možného rizika není možné 10 

Velmi vzdálená 
Velmi vzdálená možnost odhalitelnosti 

rizika 
9 

Vzdálená Vzdálena možnost odhalitelnosti rizika 8 

Velmi malá Velmi malá možnost odhalitelnosti rizika 7 

Malá Malá možnost odhalitelnosti rizika 6 

Průměrná Průměrná možnost odhalitelnosti rizika 5 

Mírně nadprůměrná 
Mírně nadprůměrná možnost odhalitelnosti 

rizika 
4 

Vysoká Vysoká možnost odhalitelnosti rizika 3 

Velmi vysoká 
Velmi vysoká možnost odhalitelnosti 

rizika 
2 

Téměř jistá Odhalení možného rizika je téměř jisté 1 

 

V uvedených tabulkách (dle normy ČSN EN 60812:2006 – Techniky analýzy 

bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch FMEA) je běžně 

pro průmysl využíváno 10 parametrů, avšak tento počet lze libovolně změnit v důsledku 

řešení konkrétního zadání. Pro řešení mé práce, tykající se protiprávních činů, jsem použil 

pouze 5 parametrů (viz tabulka 4). 

  



18 

 

Tabulka 4: Jednotlivé parametry metody FMEA [6] 

R 
Výsledná (porovnatelná) míra 

rizika 
N Závažnost následků 

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

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

neschopností, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 
Střední delikt, úraz s převozem 

do nemocnice, vyšší škoda 

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

následky, vysoká škoda 

101-

125 
nepřijatelné riziko 5 

smrt osob, velmi vysoká škoda 

na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

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

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

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

5 Trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

Míra rizika (R), která je v intervalu (0;125>, se vypočitá pomocí vzorce (1), tedy 

vynásobením jednotlivých tři parametrů. Parametr (P) pravděpodobnosti vzniku dané události 

nám udává s jakou nahodilostí či jistotou může riziko vzniknout. Dále se určuje závažnost 

následků (N), zkoumající v jaké míře může mít jednotlivé riziko dopad na život a zdraví osob 

nebo v posuzovaném případě, jak velkou majetkovou škodu je schopno způsobit.  Třetí 

a zároveň poslední je hodnota parametru (H), podle něhož stanovíme míru odhalitelnosti 

rizika, tzn., jestli je protiprávní jednání odhaleno ihned během několika sekund či minut nebo 

naopak je toto riziko zcela neodhalitelné – zabýváme se otázkou, s jakou obtížností můžeme 

negativní jev odhalit. Všechny tyto tři parametry hodnotíme vždy od nejmenší míry 

odhalitelnosti, pravděpodobnosti vzniku respektive závažnosti až po tu nejvyšší. Přehled rizik 

je znázorněn v tabulce 5. [6] 
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Tabulka 5: Přehled jednotlivých rizik a jejich míra rizika R [Autor] 

Č. Příčina 
Míra rizika 

R 

Míra rizika 

R (%) 

1 Předvídatelnost kontrol 60 25,3 

2 Neznalost práv a povinností ostrahy 45 19,0 

3 Nízká četnost kontrol 30 12,7 

4 Nezkušenost ostrahy 18 7,6 

5 Finanční situace 16 6,8 

6 Nedůsledný postih 16 6,8 

7 Msta 12 5,1 

8 Zkažená morálka 12 5,1 

9 Neprofesionalita 10 4,2 

10 Absence kamerového systému 10 4,2 

11 Poptávka po výrobu 4 1,7 

12 Loajalita vůči zaměstnancům 4 1,7 

∑  237 100 
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5.2.1 Hodnocení hlavních rizik při protiprávním jednání  

 V tabulce 2 jsou uvedeny mimo výčtu příčin, které byly identifikovány za použití 

Ischikawova diagramu, také chronologické seřazení jednotlivých rizik podle zjištěné velikosti 

míry rizika a jeho procentuálního vyjádření. Na základě těchto údajů lze nyní sestrojit Paretův 

diagram a Lorenzovu křivku, která stanoví míru tolerance, rozdělující rizika mezi přijatelná 

a nepřijatelná (viz obr. 6). 

 

Obrázek 6: Paretův diagram a Lorenzova křivka [Autor] 

Pro vlastní sestrojení předmětného diagramu byl prioritně stanoven sloupcový graf, 

jednoznačně definující velikosti dané míry rizika. Na svislé levé ose je vyznačena celková 

suma rizik. Pro správné stanovení hledané míry tolerance, bylo k výpočtu využito Paretova 

principu 80/20. Ke každé z jednotlivých příčin byla spočítána jiná procentuální hodnota - 

kumulativní četnost, jejímž součtem je dosaženo 100% (pravá svislá osa). Postupně 

se od nejvyšší dané hodnoty přičítají hodnoty následné, až je touto kumulací dosaženo 80%. 

Vývoj této kumulační činnosti prezentuje Lorenzova křivka. Rizika v této oblasti jsou 

považována za nepřijatelná a v následující kapitole se pro ně budou navrhovat inovativní 

opatření. Příčiny za hranicí 80% jsou označována jako přijatelná a nebudeme se jimi nadále 

zabývat. Díky tomuto grafickému výstupu metody FMEA lze jednoznačně určit míru 

tolerance R ≥ 16. 
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Z předmětného diagramu tedy vyplývá, že při řešení konkrétní situace u obchodní 

společnosti Diema s.r.o. a návrh adekvátních opatření je nezbytné dále se zabývat především 

prvními šesti riziky, a to pak zejména problémem neznalosti práv a povinností strážného, 

předvídatelností kontrol a jejich nízkou četností. Ačkoli ostatní z identifikovaných příčin 

nebudou dále pro analýzu současného stavu a zpracování navrhovaného řešení stavěna 

do popředí, nelze ani tyto jako standard akceptovat a dále neiniciovat případné návrhy 

opatření k jejich minimalizaci.  

5.2.2 Hodnocení vedlejších rizik při protiprávním jednání 

 Jak je z Lorenzovy křivky patrno, kromě již výše zmíněných hlavních tří rizik 

protiprávního jednání, je nezbytné dále se zaobírat rovněž hodnocením vedlejších rizik 

následujících. Riziko krádeží, mající příčinu ve špatné individuální finanční situaci 

zaměstnance, zůstává nepochybně i nadále reálnou hrozbou nárůstu nežádoucích aktivit, 

avšak tento problém není obsahem zpracované bakalářské práce a není tedy prioritní v přijetí 

navrhovaného řešení. Současná nedostatečná odborná znalost a z toho jednoznačně 

a pochopitelně plynoucí menší praktická zkušenost vrátných při řešení krizových mezních 

situací, rovněž jako nepřijetí transparentního systému důsledný postihů, úměrně souvisí 

a narůstá s riziky uváděnými v předchozí podkapitole. Návrh řešení směřující k očekávané 

minimalizaci problémových oblastí bude předložen formou vypracovaného standardu výkonu 

strážní služby, včetně kontrolních postupů v konkrétních situacích, v kapitole 6.4 bakalářské 

práce. 
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6 Návrh inovativních opatření firmy DIEMA s.r.o. 

 V této části mé práce se zaměřím na inovativní opatření, která by měla vést 

k minimalizaci identifikovaných rizik. Tato rizika byla specifikována v předchozí kapitole 

pomocí Ischikawova diagramu. Pro navazující analýzu byla upřednostněna metoda FMEA, 

pomocí které byly z nalezených příčin vydiferencovány ty nejdůležitější. Řešeným 

problémem jsou drobné krádeže drůbežích výrobků v podniku firmy Diema s.r.o. Jak již bylo 

zmíněno v předchozích kapitolách, tyto protiprávní činy nemají fatální ekonomický dopad 

na obrat firmy, avšak není možno nadále tuto problematickou oblast, s ohledem na vysokou 

četnost odhalených přestupků, bagatelizovat. Jako nejzávažnější příčiny této dlouhodobé 

situace byla vyhodnocena rizika spojená s: 

 - neznalostí práv a povinností strážných při provádění kontrol 

 - předvídatelností těchto kontrol 

 - nízkou četností prováděných kontrol osob 

S ohledem na finanční stránku se zaměřím na zpracování nejekonomičtějšího návrhu 

řešení při zachování požadované míry efektivnosti, neboť jak z obecného principu řešení rizik 

vyplývá, riziko je nutné snižovat do takové míry či na takovou úroveň, jak lze této rozumně 

dosáhnout. Tuto hranici nám určuje princip ALARA (As Low As Reasonable Achievable). 

Jinými slovy – investice do zabezpečovacího systému či jiných opatření vedoucí ke snižování 

rizik, by měla být procentuálně úměrná k hodnotě chráněného zájmu. V našem případě 

by investice neměla přesáhnout 10.000 Kč. 

6.1 Předvídatelnost a nízká četnost kontrol 

 Přestože kontroly tašek (zavazadel) zaměstnanců při odchodu z práce ojediněle 

probíhají, je tento proces v současné době zcela nahodilý, odvislý od momentálního 

rozpoložení či subjektivního pocitu strážného. K vykonání orientační dechové zkoušky 

na požití alkoholu je ze strany strážní služby přistupováno pouze v případech projevů zjevné 

opilosti kontrolované osoby či charakteristického aroma vycházejícího z dechu podnapilého. 

S ohledem na dosavadní praxi je v dané obchodní společnosti nanejvýš potřebné zavedení 

jednotného řádu kontrol a to takovou formou, aby byla na nejnižší možnou míru 

minimalizována případná kalkulace potenciální kontrolované osoby o možnosti jejího výběru 

k absolvování kontrolních úkonů. 
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Návrhem řešení je, s ohledem na výše uvedené ekonomické hledisko, jednoduché tlačítko 

náhodného výběru (viz obr. 7), jež bude zaměstnance zcela nezávisle na vnějších vlivech, 

pouze s vyhodnocením výchozího nastavení požadované četnosti, vybírat ke kontrole. 

Předmětné zařízení je doporučeno umístit na kontrolní místo ve vrátnici, kdy každá 

procházející osoba zaznamená svůj vstup či výstup do nebo z objektu. Je možné rozhodnout 

o využití některého z nabízeného variantního řešení ovládání zařízení a to signálem 

od elektronických píchaček, kontroly vstupu nebo ručně tlačítkem. Zařízení po přijetí 

vstupního impulsu opticky a akusticky signalizuje, zda má být procházející osoba 

kontrolována nebo zda má povolen volný průchod. Při volném průchodu se spustí pouze 

krátký interní signál a rozsvítí se kontrolka zelené barvy. V případě rozhodnutí o provedení 

kontroly zazní prodloužený signál (1 sek.) a rozsvítí se kontrolka červená. 

 

Obrázek 7: Zařízení náhodného výběru [21] 
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Technická data [21]: 

Napájecí napětí   12 V (10,5 až 14) 

Odběr     cca 40 mA, max. 80 mA při signalizaci 

Ovládání – IN 1   bezpotenciálový kontakt – NO 

Ovládání – IN 2   napětím +5 až +12 V 

Výstupy    2A / 20 V 

Četnost kontrol   v průměru od každého druhého do každého 256  

Rozměry    125 x 120 x 56 mm 

Rozsah pracovních teplot  0°C až +65°C 

Relativní vlhkost   95%  

Cena     3.200,- Kč bez DPH 

6.2 Systém kontrol při vstupu a odchodu do, resp. z vrátnice 

 Přijetím nového systému kontroly využitím náhodného výběru osob procházejících 

přes vrátnici, bude zcela odstraněn individuální přístup strážných k výkonu kontrolních 

úkonů, resp. jejich subjektivní náhled na prováděný výběr konkrétních zaměstnanců. Je tak 

naplněn základní předpoklad k odstranění empatií a loajálnosti vrátného vůči ostatním 

pracovníkům. V navrhovaném systému náhodného výběru je tedy nepodstatné vedením 

společnosti zvolené upřednostnění vlastních zaměstnanců pro výkonu strážní služby 

před využitím služeb externí bezpečnostní agentury. Rizikovým místem při tomto způsobu 

personálního obsazení však může být vlastní průběh a rozsah prováděného kontrolního úkonu. 

Zde je namístě zvážit případné zabezpečení náhodného dohledu nad výkonem strážní služby, 

na druhou stranu doplněného o přijetí transparentního motivačního programu.   

 Navrhovaný systém vychází z nepředvídatelné varianty výběru kteréhokoliv 

ze zaměstnanců dané obchodní společnosti k postoupení procedury kontrolních úkonů. 

Při aktivaci červené kontrolky, doprovázené zvukovým signálem, je u zaměstnanců 

při průchodu vrátnicí směrem z objektu provedena kontrola tašky, popř. osobní prohlídka, 

cílená na zjištění skrytého vynášení zcizených výrobků z areálu.  

 Aktivaci kontrolního tlačítka lze rovněž využít pro výběr z pracovníků vstupujících 

do objektu. K minimalizaci možných problémových situací navazujících na požívání 

alkoholických nápojů na pracovišti, popř. přítomnost pracovníků pod vlivem alkoholu 

na pracovišti, je doporučeno využívat kontrolní systém současně i pro směr příchodu 

do areálu a u osob označených při průchodu vrátnicí vyžadovat provedení orientační dechové 
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zkoušky na přítomnost alkoholu. K zamezení případného vnášení alkoholických nápojů 

do objektu může být u těchto osob také provedena kontrola obsahu tašek. 

 Provádění těchto kontrol je zcela v souladu s platnými právními předpisy, neboť 

jak vyplývá z ustanovení § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších změn a doplnění, je zaměstnavatel z důvodu ochrany majetku oprávněn 

v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci do objektu vnášejí 

nebo vynášejí. Při těchto kontrolách musí být nepochybně dodržena zásada ochrany osobnosti 

v souladu se zněním § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 

a doplnění. 

 Standardizovaný postup výkonu činnosti vrátného a jeho dílčí kroky při řešení 

modelové situace (kontrola zaměstnance), je zapracován do jednoduchého vývojového 

diagramu v kapitole 6.4 (viz obr. 9). 

6.3 Vnitřní prostor vrátnice 

Kontroly zaměstnanců se zpravidla provádí v prostoru vrátnice, z tohoto důvodu 

je namístě stanovit, ve které části tohoto prostoru se předmětná činnost bude v konkrétních 

provozních podmínkách společnosti Diema s.r.o. uskutečňovat a kde se nachází potřebné 

prvky k jejich provedení. 

 Návrh umístění zařízení náhodného výběru u vchodu do vrátnice, v místě kde 

se v současné době nachází docházkový systém tzv. „píchaček“, je ideální jednak s ohledem 

na zachování kontinuity při průchodu zaměstnanců prostorem vrátnice, jednak s možným 

předpokladem budoucího využití dalších z nabízených variantních řešení způsobů ovládání 

zařízení. Vymezení prostoru k provádění kontrol obsahu tašek, resp. umístění dostatečné 

odkládací plochy pro bezproblémovou manipulaci s osobními příručními zavazadly 

a k vyložení přenášených věcí, je navrženo naproti docházkového systému s tlačítkem 

náhodného výběru. Navrhované umístění si tak současně klade za cíl možný podvědomý 

psychologický dopad ztráty důstojnosti potencionálních pachatelů v případech odhalení 

ukrytých zcizených výrobků přímo před zraky ostatních zaměstnanců společnosti. 

Zjednodušené schéma vnitřního prostoru vrátnice je znázorněno na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Vnitřní prostor vrátnice [Autor] 

6.4 Vývojový diagram a jeho popis  

 Využitím kontrolního systému tlačítka náhodného výběru je minimalizováno riziko 

předvídatelnosti a, s ohledem na zadání vstupních limitujících kritérií, rovněž riziko nízké 

četnosti vybíraných osob k provedení kontrolních úkonů. Identifikované riziko nedostatečné 

odborné připravenosti, a z toho vyplývající neznalost práv a povinností vratného, samotné 

přistoupení k užívání předmětného tlačítka náhodného výběru nevyřeší. Při výkonu strážní 

služby v podmínkách společnosti Diema s.r.o. v minulosti opakovaně nastala situace 

odmítnutí zaměstnance podrobení se kontrole obsahu tašky na výzvu vrátného. Nedostatečná 

argumentace vrátného, odůvodněná odbornou neznalostí, zapříčinila nezvládnutí mezní 

situace a další prohloubení pocitu beztrestnosti problémového zaměstnance.  S ohledem 

na výše uvedené, byl navržen a zpracován jednoduchý vývojový diagram udávající 

odpovídající instrukce ostraze, formou písemného popisu standardizovaného postupu 

při výkonu strážní činnosti v určitých typových situacích. 
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Obrázek 9: Vývojový diagram [Autor] 

 Nastane-li situace, kdy zařízení náhodného výběru označí osobu ke kontrole, 

postupuje vratný dle přiloženého vývojového diagramu, tj. slušně osloví vybraného 

zaměstnance a vyzve ho ke kontrole obsahu tašky, resp. podrobení se orientační dechové 

zkoušce. Pokud vybraná osoba neakceptuje výzvu, má vrátný právo nevpustit tuto osobu  

do objektu či ven. Následně ji vyzve, aby zůstala na vrátnici a vyčkala na technického ředitele 

či nadřízeného, dle charakteru odmítnuté kontroly.  
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 V případě provedení orientační dechové zkoušky vrátný vyzve vybranou osobu 

k podrobení se této kontrole v prostoru vrátnice. Při odmítnutí vrátný telefonicky 

kontaktuje přímého nadřízeného vcházející osoby. Ten dále bude řešit nastalou situaci. Pokud 

tato osoba výzvy uposlechne, vratný provede orientační dechovou zkoušku na alkohol 

a poznamená stanovené údaje o kontrolované osobě, včetně výsledku dechové zkoušky, 

do „Zápisu o provedení kontroly“ (viz příloha). Je-li výsledek zkoušky negativní, tzn., že není 

prokázána přítomnost alkoholu v dechu zaměstnance, je tomuto zaměstnanci umožněn běžný 

průchod vrátnicí směrem do areálu společnosti. Zjistí-li se však pomocí orientační dechové 

zkoušky přítomnost alkoholu v dechu pracovníka, vyzve vratný vybranou osobu k setrvání 

na místě a opětovně se telefonicky spojí s přímým nadřízeným kontrolované osoby. 

Po příchodu přímého nadřízeného do prostoru vrátnice, je orientační dechová zkouška 

prováděna opakovaně. V obou uvedených případech je nutné provést zápis o provedené 

kontrole. 

 Standardizovaným postupem bude vrátný postupovat rovněž v situaci, kdy navrhované 

zařízení vybere ke kontrole obsahu osobních zavazadel (tašek) zaměstnance vycházejícího 

z objektu. V souladu s postupy deklarovanými ve vývojovém diagramu vyzve vrátný 

kontrolovaného pracovníka k umožnění nahlédnutí do tašky, případně jej vyzve k vyložení 

obsahu tašek na odkládací prostor, k tomuto úkonu určenému. Při odmítnutí osoby se této 

kontrole podrobit, vyzve vrátný vybraného zaměstnance k setrvání v prostoru vrátnice 

a telefonicky informuje technického ředitele o nastalé situaci. Souhlasí-li vybraná osoba 

s prohlídkou zavazadel a vratný neidentifikuje žádné kradené předměty mezi obsahem 

příručních zavazadel, je zaměstnanci umožněn průchod vrátnicí, resp. následný odchod 

z objektu. Jsou-li však kontrolujícím vrátným zjištěny zcizené výrobky obchodní společnosti 

Diema s.r.o. či jakékoliv jiné věci, o nichž se dá důvodně předpokládat, že tyto nejsou 

vlastnictvím kontrolované osoby, vyzve opětovně podezřelou osobu k setrvání na vrátnici 

a telefonicky o zjištěných skutečnostech informuje technického ředitele. V případě,  

že kontrolovaná osoba neuposlechne výzvy vrátného a bude činit kroky směřující k opuštění 

vymezeného prostoru, je příslušný vrátný oprávněn v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 

zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění, omezit osobní 

svobodu této osoby, důvodně podezřelé z trestného činu krádeže. Je však současně povinen 

tuto skutečnost bezodkladně oznámit příslušnému policejnímu orgánu. V každé z těchto výše 

uvedených situací je povinností vrátného následně zpracovat zápis o provedené kontrole. 
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7 Ekonomické zhodnocení  

 Důležitým aspektem pro přijetí navrhovaného inovativního opatření při provádění 

kontrolní činnosti je ekonomické zhodnocení jeho návratnosti. Navrhované řešení bylo 

vyhodnoceno jako nejefektivnější z nabízených variantních prvků ochrany proti drobným 

krádežím, při zvážení požadovaného poměru účinnosti a pořizovací ceny zařízení.  

 Prioritně bylo kalkulováno s výši způsobených škod, resp. finančních ztrát obchodní 

společnosti Diema s.r.o., způsobených opakovanými krádežemi mražených výrobků 

delikventy z řad vlastních zaměstnanců. Jak z analýzy současného stavu vyplývá, výkonem 

kontrolní činností vrátného dochází k odhalení zcizených výrobků v průměru pětkrát měsíčně 

(viz kap. 4.3). Odhadovaná průměrná finanční ztráta podniku dosahuje okolo částky 2.100,- 

Kč měsíčně. 

 Pořizovací cena navrhovaného zařízení pro náhodný výběr osob je na tuzemském trhu 

dostupná již od 3.200,- Kč bez DPH. Reálnou hodnotu tohoto ochranného prvku, včetně 

kalkulované částky za odbornou instalací, lze tedy v konečné podobě stanovit na 4.200,- Kč. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nezbytné náklady na vlastní provoz navrženého zařízení 

(náklady spojené s napájením přístroje či případným servisem) jsou zanedbatelné, nebude 

s těmito již dále kalkulováno. 

 Náklady na obsluhu zařízení jsou prakticky nulové, neboť tato činnost je delegována 

na osobu vrátného, který je již finančně ohodnocen v rámci pravidelné výplaty mzdy dle 

uzavřené pracovní smlouvy. Rovněž tyto náklady tedy nebyly, s ohledem na uvedené, 

v ekonomickém zhodnocení dále kalkulovány. 

  Při běžném obslužném zacházení je předpokládaná životnost navrhovaného tlačítka 

výrobcem deklarována na dobu 10 let. Pro zpracování grafu ekonomické návratnosti 

navrhovaného zařízení bylo vycházeno z konečné výše pořizovací ceny 4.200,- Kč 

a předpokládaných finančních ztrát obchodní společnosti dosahující částku 2.100,- Kč 

měsíčně. 
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Obrázek 10: Graf ztrát podniku s návratností investice [Autor] 

Průběh a nárůst současných finančních ztrát podniku, jež v důsledku zcizování 

výrobků zaměstnanci obchodní společnosti Diema s.r.o. dosáhne za časové období sedmi 

měsíců částky 14.700,- Kč, je graficky znázorněn modrou křivkou. Při kalkulované pořizovací 

ceně a předpokladu současného stavu krádeží, je návratnost vstupní investice dosažena 

za období 60 dnů. Pro reálnost provedené kalkulace však není očekávána úplná náprava 

morálních vlastností zaměstnanců, resp. vliv obavy z případného odhalení. Pro účely 

stanovení hypotézy byl tedy snížen předpokládaný objem zcizených výrobků na polovinu 

současného stavu (znázornění červenou přímkou předpokládané návratnosti). Za tohoto 

předpokladu doba návratnosti investice mírně vzroste, z dlouhodobého hlediska je však 

nepochybně pro posuzovanou obchodní společnost podstatnější, že souběžně dochází 

ke snížení objemu finančních ztrát podniku na polovinu. Konkrétní doba návratnosti, 

při reálné pořizovací ceně zařízení 4.200,- Kč, je za dané situace 120 dní. 
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8 Závěr 

 Nutnost řešení problémů spojených s identifikaci rizikových oblastí majících negativní 

vliv na výslednost hospodaření podniku a následná potřeba přijetí adekvátních preventivních 

opatření tyto vlivy snižující, je nejen v dnešním období celospolečenské ekonomické stagnace 

prioritním zaměřením střednědobých strategií budoucího rozvoje většiny obchodních 

společností. Jedním z těchto negativních faktorů jsou rovněž drobné krádeže výrobků 

pachateli z řad vlastních zaměstnanců. Také vedení výrobního podniku Diema s.r.o., 

Na Poříčí 1198, Frýdek – Místek, je nuceno opakovaně řešit tyto přečiny svých pracovníků. 

V současnosti nevyhovující nastavení režimových opatření při provádění kontrolní činnosti 

u vstupu, resp. při odchodu z areálu společnosti, a nedostatečná odborná znalost právních 

předpisů osob vykonávajících strážní službu v oblasti práv a povinností při průběhu kontrol, 

napomáhá pachatelům drobných krádeží k snadnému osobnímu přilepšení. 

 Cílem této práce bylo posouzení současného stavu z pohledu výše finančních ztrát v 

důsledku drobných krádeží u společnosti Diema s.r.o., způsobených vlastními zaměstnanci, 

analyzovat zákonná oprávnění zaměstnavatele k provádění namátkových kontrol a navrhnout 

inovativní opatření pro efektivní postup při provádění výběrů zaměstnanců pracovníky 

ostrahy ke kontrole, včetně ekonomického posouzení návratnosti vstupní investice. 

 V úvodní části práce jsem zpracoval přehled právních předpisů definujících základní 

úpravu oblasti obecné ochrany práv zaměstnanců a zaměstnavatelů. V úvodu teoretické části 

byla představena obchodní společnost Diema s.r.o., Na Poříčí 1198, Frýdek – Místek, včetně 

objektivního zhodnocení současného nevyhovujícího stavu prováděných kontrol jejich 

zaměstnanců, doplněna o zpracovanou statistiku předpokládaných drobných krádeží finálních 

výrobků a finanční dopad na výslednost hospodaření podniku. 

 Cílem praktické části bylo vyhledání a identifikace rizik způsobující nežádoucí 

aktivity zaměstnanců vůči obchodní společnosti Diema s.r.o. Pro specifikaci těchto rizik byl 

použit Ishikawův diagram a pro následný postup při vyhodnocení nepřijatelných příčin jsem 

využil Analýzy selhání systému a jejich dopadu (FMEA). 

 V závěru mé práce jsem navrhl přijetí inovativního opatření, jehož akceptace zcela 

jednoznačně vyvolá zásadní změny v současnosti uplatňovaných postupů při kontrole 

zaměstnanců dané obchodní společnosti, s přínosem očekávaného dopadu v podobě 

finančních úspor při minimalizaci příležitostí ke krádežím.  

Návrh řešení využívá instalaci elektronického tlačítka náhodného výběru osob 

ke kontrole, doplněného zpracováním vývojového digramu standardizovaných činností strážní 

služby, závazných pro osobu vrátného při postupu v modelových situacích očekávaných 
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při provádění fyzických kontrol, vypracovanými v souladu s aktuálně platnými obecně 

závaznými právními předpisy. Součástí návrhu je rovněž úprava prostorového uspořádání 

v objektu vrátnice, včetně vytyčení prostoru pro manipulaci s osobními věcmi a kontrolu 

obsahu tašek, a vypracování vzorového listu k provádění zápisů o průběhu uskutečněných 

kontrol. 
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Příloha 1: Zápis o provedení kontroly 

Matěj Kekelák, Ochrana oprávněných zájmů zaměstnavatele formou fyzických kontrol 

DIEMA s.r.o. 

Na Poříčí 1198, 

738 01 Frýdek – Místek 

Zápis o provedení kontroly 

 

Jméno vrátného: …………………………………. … Podpis: …………… 

Jméno kontrolované osoby: ………………………. Podpis: …………… 

Datum kontroly: …………………… 

Čas kontroly: ………………………. 

Vstup (kontrola, dechová zkouška):    Výstup (kontrola tašky, kapes):      

 

Zjištěný stav negativní:      Zjištěný stav negativní: 

               pozitivní:                   pozitivní: 

 

Údaj pozitivního stavu:    …… …………………………………………… 

Údaj po příchodu nadřízeného:   …… ……………………………………… …… 

Seznam kradených předmětů:    ………………………………………………… 

                 ………………………………………………… 

Pozn.: hodící se zakřížkujte 
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Příloha 2: Výpočtová tabulka hodnot míry rizika 

Matěj Kekelák, Ochrana oprávněných zájmů zaměstnavatele formou fyzických kontrol 

Č. Příčina P N H 
Míra rizika 

R 

1 Předvídatelnost kontrol 5 4 3 60 

2 Neznalost práv a povinností ostrahy 5 3 3 45 

3 Nízká četnost kontrol 5 2 3 30 

4 Nezkušenost ostrahy 3 3 2 18 

5 Finanční situace 4 2 2 16 

6 Nedůsledný postih 4 2 2 16 

7 Msta 2 3 2 12 

8 Zkažená morálka 3 2 2 12 

9 Neprofesionalita 5 2 1 10 

10 Absence kamerového systému 5 2 1 10 

11 Poptávka po výrobu 2 1 2 4 

12 Loajalita vůči zaměstnancům 2 2 1 4 

 

 


