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Anotace 

HLAVÁČEK, L. Návrh aplikace biometrických prostředků k zajištění bezpečnosti 

průmyslového objektu. Ostrava, 2015. 59 s., 3 přílohy. Diplomová práce. 

Diplomová práce řeší systém kontroly vstupů v průmyslovém objektu za pomoci 

biometrických metod a prostředků. Na začátku práce jsou uvedeny vybrané právní 

předpisy a technické normy vztahující se k dané problematice. Dále je podrobněji 

rozvedena problematika biometrické identifikace, biometrických metod a možnostech 

jejich využití pro zajištění bezpečnosti průmyslových objektů. Na základě posouzení rizik 

stávajícího zabezpečení je navrženo několik variant systému kontroly vstupů, vybrána 

nejvhodnější a následně zhodnocena z ekonomického a právního hlediska.  

 Klíčová slova: systém kontroly vstupů, biometrická identifikace, ochrana majetku, 

průmyslový objekt 

  

 

Abstract 

HLAVÁČEK, L. Application of biometric means to ensure the safety of the 

industrial building. Ostrava, 2015. 59 p., 3 attachments. Diploma thesis. 

Diploma thesis deals with access control system of the industrial building with 

biometric methods and means. At the beginning of the thesis there are selected laws and 

technical standards related to this issue. Further, there is a detailed description of biometric 

identification, biometric methods and their application in the security systems of industrial 

buildings. Based on risk assessment of the current security, there are suggested a few 

variants of access control system, selected the most suitable one, and finally evaluated in 

terms of economic and legal aspects. 

Key words: access control system, biometric identification, protection of property, 

industrial building 
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1 Úvod 

Může se zdát, že systémy zabezpečení jsou pouze výdobytkem moderní doby. 

Pokud se však podíváme pozorněji do historie, zjistíme, že ochrana majetku byla vždy 

jednou z tradičních lidských činností. Už ve starověku byly používány určité formy 

mechanické ochrany, jako jsou mříže, silné zdivo, hradby, kované truhly, vodní příkopy, 

zámky apod. 

V dnešní době se však s rapidně vzrůstajícím pokrokem na poli techniky rozrůstají 

také příležitosti páchání trestných činů. S nimi musí ruku v ruce postupovat vpřed také 

možnost se proti nim chránit. K významné změně v oboru zabezpečovacích systému došlo 

přibližně v polovině 19. století, kdy byly k zajištění bezpečnosti poprvé použity 

elektronické prostředky. První takový systém fungoval na principu jednoduchého 

elektrického obvodu s elektrickými kontakty na dveřích a oknech, baterií a zvonkem. Dnes 

po více než 150 letech již tyto elektronické prostředky zabezpečení značně vyspěly, 

a to hlavně díky progresivnímu vývoji na poli výpočetních technologií.  

Velice důležitou součástí systému zabezpečení objektu je i systém řízení a kontroly 

vstupů. Tento systém plní funkci při omezování přístupu osob do určitých zabezpečených 

zón i do celého komplexu objektu. Systém řízení a kontroly vstupů, též jednoduše 

nazývaný přístupový systém, může být řízen pomocí hesla zadávaného přes ovládací 

klávesnice, pomocí identifikačních karet nebo čipů přikládaných k čtečkám těchto prvků, 

či pomocí biometrických informací. 

Právě biometrickým systémům se v posledních letech dostává stále větší 

pozornosti, a to díky stále větší dostupnosti způsobené především klesající cenou, a také 

vzrůstajícím množstvím výrobců těchto zařízení. Použití lidských biometrických vlastností 

v přístupových systémech je pro uživatele zcela přirozené, a díky tomu, že danou vlastnost 

„nosí vždy u sebe“, i vysoce komfortní. Biometrickou vlastnost většinou nelze nijak 

zapůjčit, vyzradit nebo ztratit způsobem, jakým je to možné u hesel nebo identifikačních 

karet, což jednoznačně zvyšuje bezpečnost a spolehlivost těchto systémů. Rozšíření 

aplikací na bázi biometrie se tak stále častěji objevuje jak ve státní, tak i v komerční sféře.      

Hlavním cílem mé práce je navržení a následné ekonomické a právní zhodnocení 

systému kontroly vstupů pro průmyslový objekt společnosti Remak a.s., sídlící v Rožnově 

pod Radhoštěm. Pro tyto účely jsou stanoveny dílčí cíle práce. Prvním dílčím cílem této 
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práce vypracování přehledu metod pro identifikaci osob pomocí biometrických údajů na 

základě literární rešerše a následné vyhodnocení možností využití těchto metod 

pro zajištění technické bezpečnosti průmyslových objektů. Dalším dílčím cílem je provést 

popis stávajícího řešení systému bezpečnosti výše zmíněné společnosti a posoudit 

jeho bezpečnostní rizika.  

Diplomová práce se skládá z deseti kapitol. První kapitolou je úvod. Ve druhé 

kapitole jsou uvedeny literární prameny, ze kterých jsem nejvíce čerpal. Třetí kapitola 

zmiňuje nástroje a metody použité v diplomové práci. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny 

vybrané právní předpisy a technické normy související s problematikou bezpečnosti osob 

a majetku, biometrické identifikace a systému řízení a kontroly vstupů. V páté kapitole 

je popsána problematika biometrie, biometrických metod a zhodnocení možností jejich 

využití při zajišťování bezpečnosti průmyslových objektů. Šestá kapitola obsahuje popis 

průmyslového objektu, včetně popisu stávajícího zabezpečení. V sedmé kapitole 

je provedeno posouzení bezpečnostních rizik z procesního a strukturálního hlediska. 

V osmé kapitole je samotný návrh řešení systému kontroly vstupů. V deváté kapitole 

potom ekonomické a právní zhodnocení tohoto návrhu a poslední, desátou kapitolou, 

je závěr. 
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2 Rešerše 

Při zpracovávání diplomové práce jsem vycházel především z těchto literárních 

pramenů. 

BITTO, Ondřej. Šifrování a biometrika, aneb, Tajemné bity a dotyky. Vyd. 1. Kralice na 

Hané: Computer Media, 2005, 168 s. ISBN 80-86686-48-5. 

Tato publikace je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá šifrováním a hesly. Druhá 

část popisuje biometriky, jejich výhody a nevýhody, proces práce s nimi a jednotlivé 

popisy základních technologií. 

 

DASS, Sarat C. Fingerprint-Based Recognition. International Statistical Review [online]. 

2013, roč. 81, č. 2, s. 175-187 [cit. 2015-03-09]. DOI: 10.1111/insr.12017. 

Tento článek z elektronického periodika International Statistical Review poskytuje náhled 

na biometrickou metodu otisku prstu. Zmiňuje současnou praxi jejího využívání, její 

přínosy i nevýhody a rozebírá oblasti možného budoucího vývoje.    

 

DRAHANSKÝ, Martin, Michal DOLEŽEL a Filip ORSÁG. Biometrie. 1. vyd. Brno: [M. 

Drahanský], 2011, 294 s. ISBN 978-80-254-8979-6. 

Tato publikace se zabývá historií a vývojem biometrie. Popisuje terminologii v oblasti 

biometrie, normy, které se váží na biometrické systémy, bezpečnost a spolehlivost 

biometrických systémů. Další kapitoly se věnují konkrétním biometrickým vlastnostem a 

jejich komerčním aplikacím. 

 

RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve 

forenzních a komerčních aplikacích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 631 s., 32 s. 

obr. příl. ISBN 978-80-247-2365-5. 

V této publikaci jsou popisovány jednotlivé biometrické metody z hlediska využití ve 

forenzních disciplínách a z hlediska využití pro zajištění bezpečnosti osob a majetku.  
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ŠČUREK, Radomír. Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. Skriptum. 

VŠB TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2008. 58 s.  

Skriptum popisuje základní metody autentizace, princip a funkci elektronických 

biometrických rozpoznávacích systémů a dále jednotlivé biometrické technologie a jejich 

použití v praxi.  
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3 Použité metody a nástroje 

V této kapitole je uveden přehled metod a nástrojů aplikovaných v této práci. 

Kromě obecných metod jako jsou deskripce, syntéza, analýza nebo komparace, 

jsou použity i některé specifické metody pro posuzování rizik a hodnocení variant návrhů. 

Tyto metody jsou popsány níže. 

Myšlenková mapa 

Myšlenková, někdy také mentální mapa (angl. mind map) je grafické uspořádání 

klíčových slov, jež napodobuje procesy myšlení. V práci bude myšlenková mapa použita 

k vymodelování vztahů a vzájemných vazeb mezi identifikovanými hrozbami. 

Skórovací metoda s maticí rizik 

Skórovací metoda je metodou pro předběžné hodnocení rizik. Pomocí skórovací 

metody jsou jednotlivé identifikované zdroje rizika hodnoceny na základě jejich 

pravděpodobnosti a závažnosti. Podle výsledného skóre jsou potom v bodovém grafu 

znázorněny a rozděleny do čtyř kvadrantů na základě podobných vlastností.    

Metoda FMEA 

Analýza selhání a jejich dopadů, anglicky Failure Mode and Effects Analysis (dále 

jen FMEA) je metoda založená na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků. Metoda 

vychází z normy ČSN EN 60812:2006 – Techniky analýz bezporuchovosti systémů – 

Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). Tento nástroj je nejčastěji využíván 

pro vyhodnocování vážných rizik.  

Paretův diagram 

Paretův diagram je typ grafu, který je kombinací sloupcového a čárového grafu. 

Sloupce znázorňující četnost veličiny a jsou seřazeny sestupně. Rostoucí křivka 

představuje kumulativní četnost. Každý její bod je zvýšen o velikost sloupce pod ním.  

Zlatý řez 

Jako zlatý řez se označuje takové rozdělení, kdy poměr celku k větší části je stejný 

jako poměr větší části k menší. Vyskytuje se v mnoha oborech – matematice, fyzice, 

geometrii, ale i v přírodě, nebo architektuře a umění. Poměr je roven iracionálnímu číslu 

1,618 nebo jeho převrácené hodnotě 0,618. 
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Analýza souvztažností 

Analýza souvztažností je metoda pro hodnocení vazeb mezi riziky. Vyhodnocujeme 

při ní, zda může určité riziko iniciovat další. Následně jsou rizika roztříděna do čtyř skupin 

na primárně a sekundárně nebezpečná rizika, sekundárně nebezpečná rizika, oblast 

s žádnými primárně nebezpečnými riziky a oblast relativní bezpečnosti. 

Saatyho metoda 

Saatyho metoda je metodou pro vícekriteriální hodnocení variant. Pomocí 

vzájemného párového srovnávání je určován směr preferencí dvojic. Kromě toho se u této 

metody navíc hodnotí i velikost těchto preferencí. Metoda je použita pro stanovení vah 

kritérií použitých při výběru varianty navrženého systému. 
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4 Právní rámec 

V této kapitole budou uvedeny základní právní předpisy a normy, které se vztahují 

k ochraně objektů a bezpečnosti osob a majetku obecně. Dále jsou popsány ty, které řeší 

problematiku biometrie a systému kontroly a řízení vstupů.  

Mezi právní předpisy upravující bezpečnost osob a majetku v českém právním řádu patří: 

 Ústava české republiky, Listina základních práv a svobod a další ústavní 

zákony, 

 zákony a zákonná opatření, 

 nařízení vlády, krajů nebo obcí, 

 vyhlášky ústředních orgánů státní správy, krajů nebo obcí. 

4.1 Právní předpisy 

Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. je soubor právních norem, který deklaruje základní 

práva občanů a principy České republiky jako výkonného, jednotného a svrchovaného 

demokratického státu. Každý člověk je dle ústavy způsobilý mít práva jako např. právo 

na život a jeho ochranu, právo na nedotknutelnost člověka a jeho soukromí, právo 

na osobní svobodu, právo na svobodu projevu a informace, národnostní a etnická práva, 

hospodářská, sociální a kulturní práva, právo na soudní ochranu. Ústava také říká, že lid je 

zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní. [13, 23] 

  Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. deklaruje základní lidská práva a svobody. Lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Základní práva a svobody se zaručují všem 

bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

Mezi základní lidská práva a svobody definované v tomto zákoně patří: 
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 právo na život (čl. 6) – v rámci ochrany objektů se toto právo vztahuje 

především k ochraně života osob, které se vyskytují v chráněném objektu, 

 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7), 

 osobní svoboda (čl. 8), 

 právo vlastnit majetek (čl. 11) – vlastní-li někdo majetek, jsou ostatní povinni 

toto právo respektovat, 

 nedotknutelnost obydlí (čl. 12) – není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí, 

 právo zaručení listovního tajemství a tajemství jiných písemností a záznamů 

(čl. 13), 

 svoboda projevu a právo na informace (čl. 17) – každý má právo vyjadřovat své 

názory, jakož i svobodně přijímat informace, cenzura je nepřípustná. [16, 23]  

Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník upravuje trestní právo hmotné. Je rozdělen 

na dvě části: obecnou a zvláštní. Obecná část se zabývá působnostní trestního zákoníku 

a obsahuje ustanovení společná všem nebo více trestným činům. Vymezuje trestní 

odpovědnost, okolnosti vylučující protiprávnost, trestní sankce, zahlazení odsouzení 

a výkladová ustanovení. Zvláštní část definuje skutkové podstaty jednotlivých trestných 

činů, které jsou rozděleny do třinácti hlav. Pro účely ochrany objektů budou nejdůležitější 

okolnosti vylučující protiprávnost z obecné části trestního zákona, dále některé pojmy 

z výkladových ustanovení obecné části a také skutkové podstaty trestných činů 

proti majetku. [18] 

Okolnosti vylučující protiprávnost: 

 § 28 (Krajní nouze) – „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.
1
“  

                                                 
1
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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 § 29 (Nutná obrana) – „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.
2
“ 

Výkladová ustanovení: 

 § 121 (Vloupání) – „Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, 

nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky 

s použitím síly.
3
“ 

Trestné činy proti majetku: 

 § 205 (Krádež) – „Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí 

tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, čin spáchá vloupáním, 

bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí, čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při 

sobě, nebo čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena 

evakuace osob, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
4
“  

Trestní řád 

V zákoně č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním v §76 odst. 2. je 

uvedeno: „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 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.
5
“ [15] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Předpis č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, definuje zásady 

k zabránění neoprávněného nakládání s osobními údaji a jejich zneužitím. Zákon 

                                                 
2
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

3
 Dtto. 

4
 Dtto. 

5
 Zákon č. 141/1961 Sb., Zákon o trestním řízení soudním 
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stanovuje, kdo je oprávněn zpracovávat osobní údaje a jak s nimi musí nakládat, 

aby nemohly být zneužity. 

Osobním údajem pro účely tohoto zákona se rozumí jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Citlivým údajem pro účely tohoto zákona se rozumí osobní údaj vypovídající 

o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 

čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. 

Jako citlivý údaj zákon definuje také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci 

nebo autentizaci subjektu údajů. [14, 23] 

Zákoník práce 

Předpis č. 262/2006 Sb., upravuje právní vztahy vznikající při výkonu práce 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Relevantní v této práci jsou především tyto části: 

 § 101, 102 – definuje povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro 

nezávadné, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při prací a přijímáním opatření k prevenci rizik. 

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 

netýká pouze zaměstnanců, ale všech fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Tyto povinnosti vyplývají 

z právních a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, 

a přijímat opatření k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel 

povinen je vyhodnotit a následně omezit jejich působení na minimální možnou 

míru. 

 § 106 – „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 
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a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření 

vystaveni také nekuřáci.
6
“ 

 § 248 – „Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném 

rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho 

odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce 

podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může 

provádět pouze osoba stejného pohlaví.
7
“ 

 § 316 – „Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou 

osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní 

techniky a telekomunikačních zařízení. Dodržování zákazu je zaměstnavatel 

oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.
8
“ [17, 23] 

4.2 Technické normy 

Zde budou uvedeny technické normy, které se zabývají biometrickými systémy. 

Existuje mnoho typů biometrických norem vytvořených většinou za účelem 

interoperability mezi systémy od jednotlivých výrobců. Největší počet norem je vydaný 

pod hlavičkou evropské International Organization for Standartization (dále jen ISO) 

a americké American National Standarts Institute (dále jen ANSI). V této kapitole budou 

uvedeny pouze normy řady ISO. 

Normy se mohou zabývat biometrickými systémy z několika hledisek. Nejčastější 

jsou normy formátu výměny dat, které mají za úkol standardizovat formát šablony dané 

biometriky, aby i v případě výměny části biometrického systému bylo tento systém nadále 

možné používat bez nutnosti znovu registrovat všechny uživatele. Dále jsou to 

metodologie testování shody pro biometrické formáty výměny dat a normy pro testování a 

hodnocení výkonnosti biometrik. V kapitole budou uvedeny pouze některé z těchto norem, 

jejich výčet není vyčerpávající. [5] 

  

                                                 
6
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

7
 Dtto. 

8
 Dtto. 
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Normy formátu výměny dat 

 ISO/IEC 19794-1:2006 Struktura (Framework): tato norma popisuje obecné 

aspekty formátů biometrických dat a upravuje požadavky, které mají být 

vzaty v potaz při standardizaci formátů jednotlivých biometrik 

 ISO/IEC 19794-2:2005 Data markantů prstů (Finger Minutiae Data): 

obsahuje pravidla pro určování markantů z otisku prstů, případně dalších 

doplňujících informací jako počet papilárních linií, jádra, delty. Norma 

celkem definuje tři formáty výměny dat: záznamový formát, normální 

formát a kompaktní formát určený pro ukládání dat na smart karty. 

 ISO/IEC 19794-5 Data obrazu obličeje (Face Image Data): tato norma 

upravuje požadavky na scénu, proces fotografování, digitalizace ale i 

základní požadavky na formát výsledného souboru se snímkem obličeje. 

 ISO/IEC 19794-5:2005/AMD 2:2009 (Three-Dimensional Face Image Data 

Interchange Format): definuje formát dat pro 3D snímek obličeje. Jedná se 

o dodatek k normě 19794-5:2005 zabývající se snímáním obličeje pouze ve 

2D 

 ISO/IEC 19794-6:2005 Data obrazu duhovky (Iris Image Data): popisuje 

dva různé formáty pro výměny dat oční duhovky. První z nich ukládá téměř 

nezpracovaná data. Druhý zpracovává data, která prošla procesem 

zpracování a segmentace obrazu, a obsahuje tedy pouze informace 

o samotné duhovce. 

 ISO/IEC 19794-9:2007 Data vaskulárního obrazu (Vascular Image Data): 

definuje formát výměny dat u obrazu krevního řečiště. V současnosti 

je norma využívána pro zařízení pracující s krevním řečištěm dlaně, hřbetu 

ruky a prstu. 

 ISO/IEC 19794-10:2007 Data geometrického obrysu ruky (Hand Geometry 

Silhouette Data) specifikuje formát dat pro 2D geometrii ruky. Skládá se 

z množství povinných a volitelných dat, jako jsou parametry při snímání 

geometrie ruky nebo standardizovaná pozice ruky. 
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Metodologie testování shody pro biometrické formáty výměny dat 

 ISO/IEC 29109-1 (Generalised Conformance testing Metodology) 

 ISO/IEC 29109-2 (Minutuae Data) 

Testování a hodnocení výkonnosti biometrik 

 ISO/IEC 19795-1:2006 Principy a základní struktura (Principles and 

Framework): jedná se o normu upravující hodnocení biometrických 

systémů ve smyslu použití chybových měr a měr propustnosti systémů. 

 ISO/IEC 19795-2:2007 Metodologie testování pro hodnocení technologie 

a scénáře (Testing Methodologies for Technology and Scenario Evaluation): 

norma upravuje hodnocení technologie a hodnocení scénáře. V prvním 

případě se zabývá především algoritmy pro registraci a porovnávání, 

v druhém případě pak především senzory a algoritmy pro snímání dat 

od testovaných subjektů. 

 ISO/IEC 19795-3:2007 Testování specifické pro danou modalitu (Modality-

Specific Testing): vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými biometrickými 

systémy není možné v praxi použít stejnou metodologii testování 

pro všechny biometriky. Norma proto definuje varianty jednotlivých 

metodologií v závislosti na testované biometrice. 

 ISO/IEC 19795-4:2008: Testování výkonnosti interoperability 

(Interoperability Performance Testing): popisuje hodnocení technologie 

a scénáře pro systémy, kde byly použity biometriky od různých výrobců. 

Tato norma se zaměřuje zejména na testování interoperability 

mezi jednotlivými výrobci. [5] 

Další skupinou norem upravující problematiku řešenou v této práci jsou normy 

zabývající se systémy kontroly vstupu: 

 ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů 

pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

 ČSN EN 50133-2-1 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů 

pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky 

na komponenty 
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 ČSN EN 50133-7 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů 

pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace 

 ČSN EN 60839-11-1 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - 

Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém 

a komponenty 
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5 Biometrie 

V této kapitole budou shrnuty základní poznatky o biometrii a termíny vztahující se 

k této problematice. 

Samotný termín biometrie pochází původem z řečtiny a je složen ze slov „bios“ 

a „metron“, první slovo „bios“ znamená „živý“ / „život“ a druhé slovo metron znamená 

„měřit“ / „měření“. Jedná se tedy svým způsobem o „měření života“ / „měření živého“. 

Tímto výrazem označujeme systém, či postup rozpoznávání vzorů lidských vlastností. 

Biometrie je tedy nejčastěji vykládána jako automatizované rozpoznávání lidských jedinců 

na základě jejich anatomických vlastností (např. geometrie obličeje, otisk prstu) 

a behaviorálních vlastností (např. dynamika podpisu, styl chůze). [5, 22] 

5.1 Základní pojmy 

Lidé mezi sebou se vzájemně rozpoznávají také např. pomocí rysů v obličeji, typu 

postavy, rtů a jejich pohybů, hlasu, jeho intonaci a zabarvením, pohyby při chůzi, podle 

písma nebo podpisu. Jde o automatické rozpoznávání, které probíhá v lidském mozku. 

Při strojovém rozpoznávání lidských jedinců je však tento proces podobný. 

Obecně můžeme říci, že toto rozpoznávání je založeno na tzv. identitě. Identita 

je jednoznačná charakteristika každého z nás. V rámci identity je třeba rozlišovat fyzickou 

identitu a elektronickou identitu. Fyzickou identitu má každý pouze jednu a je definována 

naším chováním a vzhledem. Na světě neexistují dva lidé, kteří by měli tu stejnou fyzickou 

identitu (např. i DNA u jednovaječných dvojčat je rozdílná). Elektronická identita na rozdíl 

od fyzické však tyto vlastnosti nemá. V elektronickém světě si můžeme vytvořit identit, 

kolik chceme (např. různé účty na internetových portálech). 

Identifikace a verifikace 

Rozpoznávání identity může probíhat dvěma způsoby. Jedná se o identifikaci 

a verifikaci. Identifikace slouží ke zjištění identity neznámé osoby. Jde o situaci, při které 

osoba předloží systému pouze svoji biometrickou vlastnost, ale nesdělí svoji identitu. 

Systém pracující tímto způsobem potom musí sám rozpoznat identitu jedince. Dojde 

k porovnání vzorku předkládaného uživatelem s každým prvkem v databázi vzorků všech 

uživatelů. Výsledkem takového porovnání může být buď nalezení shodné identity, 
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nebo výsledek „identita nenalezena“. Proces identifikace je časově velmi náročný, zvláště 

pak u rozsáhlých databází, které obsahují velké množství registrovaných uživatelů. Metoda 

identifikace se také označuje jako porovnávání 1:N (One to many). 

Odlišnou metodou rozpoznávání je verifikace. U takto pracujících systémů osoba 

nejprve sdělí systému svoji identitu a poté předloží svoji biometrickou vlastnost k ověření. 

Protože uživatel sdělil svoji identitu hned na začátku rozpoznávacího procesu, je v databázi 

vyhledána šablona obsahující jeho biometrická data. Pokud tato šablona neexistuje, 

je přístup uživatele automaticky zamítnut. Je-li však šablona nalezena, dojde k porovnání 

obou dat a v případě shody je výsledkem takového procesu buď potvrzení identity, nebo 

její nepotvrzení. Verifikace není tak časově náročná jako identifikace, jelikož dochází 

pouze k jednomu porovnávání dat, zatímco u identifikace dochází k mnoha porovnáním, 

dle rozsáhlosti databáze. Metoda verifikace se označuje také jako porovnání 1:1 (One to 

one). [5, 22] 

 

 

Obr. 1 Identifikace a verifikace [5] 

Autentizační metody 

Dalším pojmem, se kterým se setkáváme především u přístupových systémů, 

je autentizace. Při autentizaci systém potvrzuje hodnověrnost daného uživatele. 

Autentizace je nezávislá na použití metody verifikace nebo identifikace. Rozhodování 

o hodnověrnosti (autentičnosti) daného uživatele probíhá často na základě určitého prahu. 

Metody autentizace lze rozdělit následovně: 

 autentizace znalostí, 

 autentizace vlastnictvím, 

 autentizace pomocí biometrie. 
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První varianta, autentizace znalostí (něčím, co víme), nabízí nejnižší zajištění 

komfortu a bezpečí. Jedná se např. o heslo, PIN, předepsaný postup nebo tajné tlačítko. 

Základní myšlenkou tohoto přístupu je náhodná a lehce zapamatovatelná informace. 

To v sobě bohužel zahrnuje úskalí relativně lehkého získání této tajné informace 

nepovolanou osobou. Pokud jako tuto tajnou informaci zvolíme určité známé slovo, 

je úroveň zabezpečení nejnižší. Je možno provést útok automatizovaným zkoušením 

různých možností a dříve nebo později dojde k odhalení a prolomení hesla. Tato skutečnost 

by měla vést k volbě co nejsložitějšího hesla, složeného z různých kombinací písmen 

a číslic. Zde samozřejmě zase roste pravděpodobnost, že uživatel heslo sám zapomene, 

což je další nevýhodou takového přístupu. 

Druhá varianta, autentizace vlastnictvím (něčím, co máme), se vyznačuje střední 

mírou bezpečí a komfortu. Základním přístupem při této autentizační metodě je vlastnictví 

předmětu, který nemá žádný jiný uživatel (např. klíč, čipová karta, token, RFID-tag). 

Riziko představuje získání tohoto předmětu nepovolanou osobou, ať už odcizením 

předmětu, nebo jeho ztrátou, či zapomenutím. Odhalitelnost takovéto ztráty je většinou 

horší. Uživatel si většinou všimne, že předmět postrádá, až když se s jeho pomocí snaží 

o přístup. Existuje zde i varianta nelegálního kopírování takovýchto předmětů, proto by se 

mělo jednat o předměty, které jsou co možná nejhůře kopírovatelné.  

Nejvyšší míru komfortu a zabezpečení nabízí autentizační metoda pomocí 

biometrie (něčím, co jsme). Jedná se např. o vzhled, chování, atd. Základní myšlenou 

tohoto přístupu je, že jsme sami nositelem identifikačního klíče. Tento identifikační klíč 

nosíme stále u sebe, nemůžeme jej nikde zapomenout. I přesto však může dojít k jeho 

nelegálnímu zkopírování a následnému předložení falešně vytvořené biometrické vlastnosti 

přístupovému systému. Např. otisky prstů zanecháváme prakticky neustále na všech 

věcech, kterých se dotýkáme, a výroba umělého prstu ze sejmutého otisku není v dnešní 

době naprosto nemožná. Samozřejmě to vyžaduje od útočníka daleko větší nároky 

na technické vybavení, znalosti a zkušenosti. U systémů, které pracují na základě 2D 

rozpoznání obličeje je zase možné využít fotografii osoby k falešné autentizaci.  

Lze konstatovat, že každý typ autentizace je možno podrobit útokům. Tyto hrozby 

však lze snížit např. vzájemnou kombinací několika autentizačních metod. V praxi se často 

využívá kombinace autentizace znalostí a autentizace vlastnictvím (např. čipová karta 
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v kombinaci s heslem). Použití autentizace pomocí biometrie v dnešních automatizovaných 

systémech řízení a kontroly vstupů však v současnosti představuje nezastupitelný 

prostředek k dosažení nejvyššího stupně zabezpečení objektu. [5, 22] 

 

Obr. 2 Autentizační metody [5] 

5.2 Historie biometrie 

Používání biometrických vlastností k ověřování identity není novinkou posledních 

let, jeho počátky sahají hluboko do minulosti. Lidé se naprosto běžně mezi sebou 

rozeznávají podle svých fyziologických rysů. Nejčastěji jde o tvar tváře, hlas, u zvířat často 

pach. Ze všech dnešních biometrických technologií je nejstarší a nejznámější metodou 

otisk prstu. Znalosti o existenci papilárních linií na dlaních a prstech rukou se objevují 

u celé řady starých civilizací.  Na území amerického státu Indiana byly nalezeny kameny 

s vyrytými obrazci znázorňující lidskou dlaň s papilárními liniemi, tzv. „petroglyfy“. 

Tyto kameny vytvořily indiánské kmeny, které toto území obývaly v období několika tisíc 

let před naším letopočtem. Důvod vzniku petroglyfů, nebo jejich využití se však nepodařilo 

zjistit. [25] 

 

Obr. 3 Petroglyf - kámen s naznačenými papilárními liniemi (cca 2000 let př. n. l.) [25] 
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Další civilizací, kde se našly pozůstatky otisků prsů, byly Asyřané. U nich se však 

můžeme oprávněně domnívat, že jejich otisky využívaly stejný účel jako plní dnes u nás. 

Na hliněných tabulkách byly nalezeny otisky vždy vedle jmen autorů. Autoři 

je zde pravděpodobně umisťovali proto, aby zamezili možnou falzifikaci tabulky. [25] 

 

Obr. 4 Průkopníci biometrie 19. století (vlevo W. J. Herschel; uprostřed Francis Galton; 3. vpravo 

Alphonse Bertillion) [5] 

První opravdu průkazné materiály o použití biometrie pocházejí z 19. století našeho 

letopočtu. Roku 1858 anglický guvernér v Indii William James Herschel začal využívat 

otisky prstů u zaměstnanců dráhy pro potvrzení jejich identity. Většina zaměstnanců 

neuměla číst, ani psát, a nebylo možné od nich vyžadovat podpis při přebírání výplaty. 

Herschel nechal každého dělníka otisknout na výplatní pásku jeho palec, čímž byla 

stvrzena identita a právoplatné převzetí peněz. Od roku 1879 se Alphonse Bertillion začal 

věnovat postupu zvanému Bertillonáž, neboli antropometrie (viz Obr. 5) 

 

Obr. 5 Antropometrie - měření tělesných rozměrů [5] 

 Jedná se o metody měření a záznamu různých rozměrů lidského těla a jejich 

následné využití k verifikaci nebo identifikaci osoby. Bylo prokázáno, že po 20. roce 

života jsou tyto rozměry dále neměnné. Antropometrie nacházela uplatnění v kriminalistce.  

Dalším významným průkopníkem biometrie v této době je Francis Galton. Roku 

1892 vydal ucelené dílo s názvem „Fingerprints“, ze kterého vychází zavedení 

kriminalistické daktyloskopie do praxe. Prokázal tři základní předpoklady daktyloskopie, 

tedy jedinečnost, neměnnost a relativní neodstranitelnost papilárních linií. [5]  
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5.3 Biometrické systémy kontroly vstupů 

Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních aplikacích (anglicky ACS – Access 

Control Systems) střeží vstupy do zájmových chráněných prostorů a udělují přístup pouze 

uživatelům, kteří se prokáží určitou metodou autentizace. Systémy kontroly vstupů řeší 

řada norem ČSN EN 50 133. Biometrické systémy kontroly vstupů jsou systémy, které 

udělují přístup do chráněných prostor na základě předložení biometrické vlastnosti, tedy 

autentizací pomocí biometrie. [22] 

5.3.1 Princip funkce biometrických systémů 

Zjednodušené schéma biometrického systému je znázorněno na Obr. 6. Skládá se 

ze dvou základních modulů: 

 registrační modul, 

 verifikační/identifikační modul. 

V obou těchto modulech se nachází biometrický senzor, který má za úkol sejmutí 

prvotní nezpracované biometrické informace od uživatele. Data z tohoto senzoru jsou poté 

zpracovávána sérií algoritmických výpočtů v závislosti na typu biometriky, která je využita 

a mění se v druhotnou, zpracovanou biometrickou informaci, tzv. biometrický markant.  

V případě registračního modulu je biometrický markant uložen do databáze. V případě 

verifikačního modulu, je právě získaný biometrický markant porovnán s dříve 

registrovaným markantem uloženým v databázi (tzv. šablonou). Pokud by se jednalo 

o modul pracující na bázi identifikace, byl by takový markant porovnáván se všemi 

šablonami v databázi za účelem nalezení shody. Po provedení porovnávání již obdržíme 

výsledek, jehož hodnota závisí na nalezení nebo nenalezení shody. Na základě tohoto 

výsledku může potom systém řídit další zařízení, např. odblokování elektrického zámku 

dveří, vypnutí střežení dané zóny zabezpečovacím systémem atd. [5] 
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Obr. 6 Princip biometrického systému [5] 

Každý biometrický systém má však i své slabiny. Jak je vidět na Obr. 7, existuje 

osm míst, kde je možno biometrický systém napadnout. Hned u vstupu může být senzor 

zmanipulován podvrhem biometrické informace (např. umělý prst, fotka obličeje, nahrávka 

hlasu). Dále je možno napadnout systém v rámci komunikace mezi senzorem 

a extraktorem markantů metodou replikace starých dat. U extraktoru markantů může být 

modifikován jeho funkční princip. Komunikace mezi extraktorem a porovnávacím 

modulem může být zmanipulována vložením falešných dat. Výsledek porovnání může být 

pozměněn. Může dojít k napadení databáze a dosazení vlastní falešné šablony. Může 

být přerušen kanál mezi databází a porovnávací jednotkou. Konečně může být 

zmanipulován i výsledek na cestě k jiným zařízením. [5] 

 

Obr. 7 Slabiny biometrického systému [5] 
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5.3.2 Hodnocení biometrických systémů 

Identifikace nebo verifikace osob mají vždy bezpečnostní charakter. Cílem tedy je, 

aby autorizovaným osobám byla bezchybně přidělena garantovaná práva (např. přístup 

do objektu). Naopak osoby, jež tato práva nemají, musí být stejně bezchybně rozpoznány 

a zamítnuty. Takovou osobou může být i útočník, který se vydává za právoplatného 

uživatele, prokazující se jeho falešnou identitou. [19] 

V praxi tedy biometrické systémy hodnotíme na základě pravděpodobností dvou 

výše zmíněných negativních jevů 

 Pravděpodobnost chybného odmítnutí autorizované osoby – False Refection 

Rate (FRR)  

 Pravděpodobnost chybného přijetí neoprávněné osoby – False Acceptance 

Rate (FAR) 

Pravděpodobnost chybného odmítnutí (FRR) 

První kritérium hodnocení biometrických systémů je pravděpodobnost chybného 

odmítnutí, někdy též označované jako chyba I. typu. Kritérium udává, s jakou 

pravděpodobností bude biometrický systém chybovat a odmítne oprávněného uživatele 

nebo nerozpozná již dříve registrovanou osobu. V důsledku toho se pak tento uživatel musí 

opětovně pokusit prokázat svoji identitu. Výpočet FRR je uveden ve vzorci (1). 

𝐹𝑅𝑅 = 
𝑁𝐹𝑅

𝑁𝐴𝐴
      (1) 

kde: 

 NFR – počet chybných odmítnutí (Number of False Rejections) 

 NAA – počet oprávněných pokusů o identifikaci / verifikaci (Number 

of Authorised Identification / Verification Attemps) 

 

V případě komerčních aplikací se z bezpečnostního hlediska nejedná o kritický 

negativní jev. Chybná odmítnutí jsou nežádoucí z pohledu uživatelské přívětivosti 

a spolehlivosti biometrického systému. Není žádoucí, aby byly oprávněné osoby 

biometrickým zařízením příliš často chybně odmítány, vedlo by to ke snížení jejich důvěry 

v daný systém. [19] 
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Pravděpodobnost chybného přijetí (FAR) 

Dalším kritériem hodnocení biometrických systémů je pravděpodobnost chybného 

přijetí, též chyba II. typu. Toto kritérium udává, s jakou pravděpodobností systém chybně 

ztotožní neoprávněnou osobu s šablonou oprávněného uživatele systému a udělí mu práva. 

Výpočet FAR je uveden ve vzorci (2). 

𝐹𝐴𝑅 =  
𝑁𝐹𝐴

𝑁𝑈𝐴
      (2) 

kde: 

 NFA – počet chybných přijetí (Number of False Acceptance) 

 NUA – počet neoprávněných pokusů o identifikaci / verifikaci (Number of 

Unauthorised Identification / Verification Attemps) 

 

Tato veličina je spojena se stupněm bezpečnosti daného zařízení, které nesmí 

přijímat neoprávněné osoby. V praxi se setkáváme s osobami, které se snaží o překonání 

bezpečnostních kontrolních mechanismů a průnik do střeženého prostoru. Systém musí 

takového osoby nekompromisně odmítat. V komerčních aplikacích kontrolujících přístup 

do objektů, je chybné přijetí neoprávněné osoby klasifikováno jako bezpečnostní incident, 

v jehož důsledku může dojít k nežádoucím aktivitám. [19] 

Vztah FRR a FAR 

U ideálního zařízení se snažíme, aby nevykazovalo žádnou chybovost, 

nespolehlivost. Všechny porovnávané osoby musí být bezchybně vyhodnoceny, neexistují 

žádné neoprávněně odmítnuté ani neoprávněně přijatí osoby. V tomto případě 

by pravděpodobnosti FRR i FAR byly obě nulové. Ideální zařízení se však v praxi 

nevyskytují. Každé reálné zařízení je více či méně citlivé na různé vlivy, které jeho 

výslednou činnost ovlivňují. 

U většiny biometrických zařízení je však možné v určitém rozsahu regulovat 

vstupní citlivost, která se potom odráží ve výsledcích srovnávání předkládané identity 

s šablonou. Jedná se v podstatě o minimální míru potřebné shody mezi oběma vzorky dat. 

Pro velmi nízkou míru shody by byla pravděpodobnost chybného odmítnutí také velmi 

nízká, zato pravděpodobnost chybného přijetí vysoká. Pro vysokou potřebnou míru shody 
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by byla pravděpodobnost chybného přijetí velmi malá, ale naopak pravděpodobnost 

chybného odmítnutí vysoká.  

 

Obr. 8 Průběh hodnotících veličin u reálného zařízení [19] 

Křivky FAR a FRR u reálných zařízení nejsou tak vyhlazené, jejich průběh je více 

dynamický. Každá křivka má jinou závislost na prahu citlivosti. Na Obr. 8 mají křivky 

stejný sklon, jen jsou zrcadlově obrácené. 

Každé biometrické zařízení může mít určité nastavení prahu citlivosti, podle 

kterého se odvíjejí požadované vlastnosti a chování systému. Jestliže půjde o zařízení užité 

v prostředí, kde je požadavek na vysokou bezpečnost, musíme strpět fakt, že některé 

oprávněné osoby budou občas chybně považovány za osoby nežádoucí. Buď se musejí 

opětovně pokusit o biometrickou autentizaci, nebo musí prokázat svoji identitu jiným 

způsobem. Budeme-li však klást nároky především na komfort a pohodlí uživatelů, 

musíme se smířit s tím, že systém občas udělí práva i nežádoucí osobě. Je zřejmé, že závisí 

především na požadavcích, které jsou kladeny pro konkrétní využití biometrického 

systému. Každým konkrétním podmínkám vyhovuje jiné a často odlišné nastavení 

citlivostního prahu. 
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Znalost minimálních nebo maximálních hodnot FRR a FAR je v praxi 

nedostatečná, i přes to, že jsou tyto informace zveřejňovány často samotnými výrobci 

biometrických zařízení. Uváděné hodnoty jsou většinou velice nízké a pro výrobce 

příznivé – např. FAR < 0,01%; FRR < 0,1% atd. Pro relevantní hodnocení je však nutná 

znalost celého průběhu křivek, nejen jejich mezních hodnot. Z takového grafu potom 

můžeme odečítat dvojice hodnot FRR a FRR, které už mají větší vypovídající hodnotu. 

[19] 

5.4 Biometrické metody 

V současnosti již bylo prozkoumáno velké množství biometrických metod. Některé 

z nich jsou využitelné především ve forenzních disciplínách, a ne všechny jsou zatím 

natolik rozšířené, aby jejich cena byla reálná pro civilně-komerční aplikace. Některé zase 

nejsou vhodné pro automatizovanou identifikaci vůbec. V praxi využitelné cenově 

dostupné metody jsou především otisk prstu, geometrie nebo struktura krevního řečitě ruky 

nebo prstu, geometrie tváře a pro náročnější aplikace také duhovka oka.   

5.4.1 Otisk prstu 

Metoda srovnávání otisků prstů je asi neznámější a nejvíce publikovaná 

biometrická metoda. Systémy na principu otisku prstu jsou s oblibou používány především 

pro relativní jednoduchost získávání vzorků, velkou nabídku zařízení na trhu a dobrou 

cenovou dostupnost. Rozpoznávání podle otisku prstu funguje na principu sejmutí otisku 

papilárních linií na vnitřní straně prstu a následné analýze sejmutého obrazu za účelem 

získání jednotlivých markantů a jejich polohy. Markanty jsou určité charakteristické tvary, 

jež papilární linie navzájem vytvářejí, jako např. vidlice, očko, háček, křížení, atd. [4, 22] 

Zařízení k automatizovanému snímání otisku prstů můžeme rozdělit do dvou 

hlavních kategorií, kontaktní a bezkontaktní. Kontaktní senzory zahrnují mnoho 

fyzikálních způsobů snímání otisků prstů jako např.: 

 optické, 

 elektronické, 

 opto-elektronické, 

 kapacitní, 
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 tlakové, 

 teplotní. 

Optické senzory patří mezi nejrozšířenější. Pracují na principu osvícení prstu 

přiloženého na průhlednou plochu, a snímání spodní strany prstu kamerou. Na základě 

rozdílného odrazu od papilárních linií a brázd mezi nimi je možné sejmout kontrastní 

obraz. Na odraz má negativní vliv i potně-tukový výměšek, případně špína mezi kůží 

a sklem. Optické senzory, pokud nejsou vybaveny ochrannými doplňkovými funkcemi 

kontroly živosti apod., je také snazší oklamat padělkem otisku prstu, získaným bez vědomí 

oprávněné osoby a následně upraveným, aby byl pro senzor čitelný. 

Elektronické senzory pracují na principu utvoření elektrického pole mezi dvěma 

paralelními elektricky nabitými vodivými deskami. Horní desku tohoto senzoru tvoří 

povrch kůže, do které je pouštěn řídící elektrický signál. Kolem elektronického senzoru 

je umístěn kovový vodivý prstenec. Jak se prst dotkne tohoto prstence, dojde k uzavření 

elektrického obvodu. Jelikož má horní deska vlnitý profil, má i elektrického pole v různých 

místech různou intenzitu. Výhodou těchto senzorů je nezávislost na špíně a na stavu vrchní 

vrstvy kůže. Skener totiž nesnímá povrchovou vrstvu kůže, ale vnitřní, hlubší vrstvu, 

která prostorově kopíruje tvary papilárních linií.  

Opto-elektronické senzory fungují podobným způsobem jako optické senzory. 

Pouze obraz snímaný kamerou je vytvořen vrstvou z polymeru, která je schopna po doteku 

emitovat světlo. 

Kapacitní senzory jsou tvořeny velkým počtem malých vodivých plošek. Dotykem 

prstu papilární linie propojují jednotlivé plošky. Následně se měří napětí a úbytky kapacity 

mezi jednotlivými vodivými ploškami. Kapacitní senzory jsou poměrně citlivé 

na znečištění pokožky zbytky jídla, ochrannými krémy, velmi suché ruce a na vše, 

co výrazně ovlivňuje vodivost pokožky. 

Tlakové senzory používají jako horní vrstvu elastický, piezoelektrický materiál, 

který při tlaku papilárních linií generuje elektrický signál. Tlakové senzory pracují velmi 

dobře, jak v suchém, tak i mokrém prostředí, jejich použití není limitováno vzdušnou 

vlhkostí a nemají problémy ani s příliš vlhkými nebo příliš suchými prsty. 



27 

 

Teplotní senzory reagují na teplotní rozdíly mezi papilárními liniemi, které se 

dotýkají snímače, a brázdami mezi nimi, které mají jinou teplotu. Výhodou těchto snímačů 

je, že dokáží kontrolovat živost předkládaného prstu na základě jeho teploty. Je u nich tedy 

nižší riziko překonání neživým padělkem nebo napodobeninou. 

Mezi bezkontaktní senzory patří: 

 optické, 

 ultrazvukové. 

Optické bezkontaktní senzory pracují podobně jako dotykové optické senzory. S tím 

rozdílem že prst je snímán přímo v prostoru, na vzdálenost 3 – 5 cm. Tento způsob 

zabraňuje znečištění snímacího senzoru dotyky špinavých prstů a zároveň při něm 

neulpívají otisky na povrchu snímače.  

Ultrazvukové senzory jsou založeny na principu vyhodnocování odrazu ultrazvuku 

od vlnitého povrchu prstu. Jde v podstatě o velmi citlivý sonar. Tyto senzory je také 

relativně obtížné oklamat padělkem, jelikož padělky jsou většinou pouze dvourozměrné. 

[19] 

5.4.2 Geometrie ruky 

Další biometrickou metodou je snímání a vyhodnocování geometrie ruky. Každá 

lidská ruka je do jisté míry originální. Kombinace rozměrů jako jsou délka, šířka, tloušťka, 

měřených samostatně na každém prstu jedné ruky jsou jedinečné a lze je s úspěchem 

použít pro verifikaci osob. Jednotlivé proporce ruky se od dosažení dospělosti nemění. 

Případné změny mohou být způsobeny některými nemocemi, popř. úrazy. Skener ignoruje 

délku nehtů, která se v čase velmi rychle mění a negativně by ovlivňovala přesnost měření. 

Moderní trojrozměrné skenery měří geometrické charakteristiky ruky v desítkách 

různých bodů během jedné sekundy. Uživatel přiloží ruku na horizontální plochu skeneru, 

opatřenou fixačními kolíky, které mají zajistit, aby byla poloha ruky při každém snímání 

pokud možno stejná. Ruka je potom osvícena infračervenými diodami. Odraz světla 

od leštěného materiálu plochy skeneru je v porovnání s odrazem od ruky velmi jasný 

a kontrastní. Vlastní snímání tohoto odrazu je provedeno černobílou digitální kamerou, 

která v podstatě snímá pouze siluetu dlaně s prsty, nikoli otisky prstů, dlaně, jizvy, či barvu 

ruky. Jeden obraz je sejmut ze shora kolmo na plochu skeneru. Druhý obraz je sejmut 
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pomocí postranního zrcadla a vykresluje pohled na dlaň z boku. Mikroprocesor skeneru 

poté z obrazu vyextrahuje jednotlivé geometrické rozměry, které jsou porovnávány.  

Přesnost této biometrické metody není příliš vysoká. Je však výrazně lepší než 

u metod založených na behaviorálních charakteristikách. Geometrii ruky je možné využít 

pouze pro verifikaci, nikoli identifikaci. Z biometrické šablony nelze přesně identifikovat 

osobu, které patří. Tento nedostatek je však zároveň i výhodou z toho ohledu, že nedochází 

k pocitu narušování osobních údajů a kontrolovaným osobám je tedy zachován dostatek 

pocitu soukromí. [19] 

5.4.3 Krevní řečiště hřbetu ruky 

Povrch hřbetu ruky je prostoupen sítí cév, jejichž geometrické rozmístění (velikost, 

tvar, orientace) je specifické pro každou osobu. Jelikož se rozmístění cévních kanálů 

formuje již v prenatálním období, je v průběhu života dostatečně stabilní a neměnné na to, 

aby mohlo být využito pro spolehlivou identifikaci nebo verifikaci.  

Na první pohled je tato technologie podobná jako předchozí metoda geometrie ruky 

a má i její výhody. Není příliš invazivní, je uživatelsky přijatelná a nevyvolává žádné 

spojitosti s policejními postupy, jako např. otisky prstů.  

Snímání biometrické informace probíhá následujícím způsobem. Uživatel přiloží 

ruku hřbetem nahoru na plochu snímače. Hřbet ruky je ze shora nasvěcován polem 

infračervených diod a snímán černobílou kamerou v šestnácti stupních šedi. Na rozdíl 

od geometrie ruky se však nesnímají geometrické rozměry ruky, ale pořizuje se 

dvojrozměrný obraz rozložení cév pod povrchem hřbetu ruky.  

Snímání hřbetu ruky v infračerveném pásmu přináší oproti klasickému snímání 

výhodu především v tom, že je citlivé na vyzařované teplo. Jelikož proudění krve 

v krevním řečišti roznáší zároveň i tepelnou energii, je možno cévy díky vyšší teplotě 

na snímku dobře rozeznat. Na základě vyzařovaného tepla můžeme také prověřit živost 

objektu předkládaného k identifikaci/verifikaci.  

Obraz je následně zpracováván podle vybraných algoritmů za účelem potlačení 

nežádoucího šumu a tzv. skeletizace kresby – ostrého vykreslení jednotlivých cév, jejich 

hran a spojů. Obraz je zpracováván vektorově. Uživatel tedy není nucen v procesu snímání 
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umisťovat ruku stále to stejné polohy, stejně jako u zařízení pracujících na principu 

geometrie ruky. [19] 

5.4.4 Geometrie tváře  

Biometrické metody rozpoznávání na základě geometrie tváře umožňují 

bezkontaktní snímání na poměrně velkou vzdálenost. Pro uživatele jsou akceptovatelné 

především pro svou přirozenost na rozdíl od jiných biometrických metod. Ve srovnání 

s metodou otisku prstů nebo oční duhovky má však identifikace osoby na základě její tváře 

nižší identifikační jednoznačnost. 

Obecný princip geometrie tváře je podobný metodě geometrie ruky. Z obrazu tváře 

jsou extrahovány jisté body (např. koutky očí, rtů, uší, apod.) a je měřena jejich vzájemná 

poloha a vzdálenosti. Metod a počítačových algoritmů pro rozpoznávání na základě 

geometrie tváře však existuje celá řada. Nejčastěji jsou klasifikovány podle několika 

kritérií. Základní rozdělení podle formy zpracovávaného obrazu dělí metody 

na dvourozměrné (2D) a trojrozměrné (3D) metody. 3D metody jsou na rozdíl od 2D 

metod odolnější proti pokusům o falešnou identifikaci pomocí fotografie apod. Z hlediska 

snímaného spektra se dělí na černobílé nebo barevné, infračervené, nebo nějakou jejich 

kombinaci. V závislosti na úhlu snímání obličeje rozdělujeme čelní pohledy, pohledy 

z profilu, různé obecné pohledy a jejich kombinace. Z časového hlediska je možno 

zpracovávat statické obrazy, nebo dynamické (např. přenos z on-line kamery). [19] 

5.4.5 Duhovka oka 

Metoda rozpoznávání na základě porovnávání oční duhovky je jednou z mladších 

biometrických metod. První patent byl zapsán roku 1994 a byl vyvinut americkým Úřadem 

pro jadernou bezpečnost. Duhovka je barevná část oka, jejíž zbarvení odpovídá množství 

pigmentu uvnitř svaloviny. I přes to, že zbarvení i struktura duhovky je geneticky závislá, 

vzorkování duhovky je plně náhodné a vyvíjí se již během prenatálního růstu plodu. 

Variabilita duhovek mezi jednotlivými osobami je značná, což značně snižuje 

pravděpodobnost nesprávného přijetí. Nezávislé testování algoritmů ukázalo, 

že pravděpodobnost nesprávného přijetí (pokud nebudeme uvažovat případy podvodů 

např. vytvořením imitace umělé duhovky někoho jiného) je u této metody nulová. 
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Snímání duhovky vyžaduje kvalitní digitální videokameru a infračervené osvětlení 

očí. Je možno ho provádět na vzdálenosti do jednoho metru. Z obrazu duhovky se poté 

vyextrahují informace o orientaci, pozici a četnosti specifických znaků podobně jako 

u metody otisku prstu. Tyto informace potom slouží k porovnávání. [19, 22] 

5.5 Možnosti využití biometrických metod při zabezpečení 

průmyslových objektů 

Ačkoli všechny veškeré výše uvedené metody je možno využít v přístupových 

a docházkových systémech průmyslových objektů, jsou mezi nimi jisté rozdíly.  

Jako nejpoužitelnější z hlediska ceny a dostupnosti je určitě metoda otisku prstu. 

Cena snímačů otisku prstu je oproti zařízením využívajícím jiné biometrické vlastnosti 

daleko nižší. Samozřejmě záleží na technologii, kterou využívá senzor. Nejlevnější, 

a také nejméně přesné a bezpečné jsou snímače založené na optické technologii. 

Elektronické, kapacitní, tlakové, apod. jsou více bezpečné a přesné, ale s tím souvisí také 

vyšší cena. 

 Metody jako geometrie ruky nebo krevní řečiště nabízí sice o stupeň vyšší komfort 

uživatelům, z hlediska přesnosti však za metodou otisku prstu mírně zaostávají. 

Jako nejkomfortnější ze všech je považována metoda geometrie tváře, jelikož 

uživatel není nucen předkládat část těla k ověření. Zároveň je geometrie obličeje chápána 

jako nejméně citlivá biometrická informace, protože svůj obličej každý denně vystavuje na 

veřejnosti. Z hlediska přesnosti však tato metoda nedosahuje nejlepších výsledků. 

 Nejlepší metodou, která dosahuje výborných výsledků na poli přesnosti, komfortu 

i stálosti biometrické informace v čase, je bezpochyby metoda duhovky oka. Její cena 

je však značně vysoká, a proto se hodí spíše u objektů s vysokým bezpečnostním rizikem.  

Bodové porovnání těchto metod je uvedeno v Tab. 1. 

Tab. 1 Srovnání biometrických metod [4, 22]  

Biometrická metoda Přesnost Komfort Stálost v čase Cena 

Otisk prstu 7/10 5/10 6/10 3/10 

Geometrie ruky 5/10 6/10 7/10 5/10 

Krevní řečiště 6/10 7/10 6/10 5/10 

Geometrie tváře 4/10 9/10 4/10 6/10 

Duhovka oka 9/10 8/10 9/10 8/10 
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6 Charakteristiky průmyslového objektu 

Návrh užití biometrických prvků bude vytvořen pro objekt společnosti REMAK 

a.s. sídlící v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o komplex budov, na okraji průmyslového 

areálu bývalé Tesly. Letecký snímek objektů společnosti je vidět na Obr. 9. 

 

Obr. 9 Společnost REMAK a.s. [20] 

Společnost REMAK, a.s. je zaměřena v první řadě na výrobu aktivních prvků 

vzduchotechniky. Byla založena v roce 1992. V současné době je hodnota firmy 

se skladovými zásobami 480 mil. Kč. Roční obrat firmy se pohybuje kolem 1 mld. Kč. 

V současnosti pro společnost REMAK pracuje 297 zaměstnanců.  

Areál společnosti má celkovou rozlohu 35 000 m
2
. Skládá se z několika výrobních 

a skladovacích hal a administrativní budovy. Administrativní budova je konstrukčně 

propojená s výrobní halou H4 a skladovací halou H5. Další výrobní hala H6 leží naproti 

administrativní budově přes místní komunikaci, viz Obr. 10.  

 

Obr. 10 Schéma areálu [vlastní] 
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6.1 Popis stávajícího zabezpečení 

Popis zabezpečení objektu je uveden v pouze v takovém rozsahu, v jakém byly 

poskytnuty informace od společnosti REMAK. Systém nemůže být popsán vyčerpávajícím 

způsobem také z důvodu ochrany bezpečnosti osob a majetku společnosti. 

V areálu objektu není nijak řešena perimetrická ochrana. Jednotlivé budovy jsou 

všechny ve veřejně přístupném prostoru. Areál je navíc rozdělen místní komunikací. 

Z toho důvodu musí být kladen o to větší důraz na plášťovou ochranu, zvláště ochranu 

vnějších vstupů do budov. Plášť všech budov areálu má celkem 24 míst umožňujících 

přístup z vnějšku vstupů, z toho 6 vrat, které jsou ovládány dálkovými ovladači a 2 

únikové východy, které neslouží k přístupu dovnitř. Celkem 4 vstupy jsou určeny pro 

zaměstnance pro příchod a odchod a 1 vstup je přes recepci pro návštěvy viz Obr. 11. 

Dalších 6 vnějších dveří je využíváno spíše občasně.   

 

Obr. 11 Hlavní vstupy do objektů [vlastní] 

Systém generálního klíče 

Správu klíčů celkového počtu cca 50 vnějších a vnitřních dveří zajišťuje systém 

generálního klíče. Systém je tvořen dvěma samostatnými okruhy se dvěma samostatnými 

generálními klíči. Vnější okruh zahrnuje všechny vnější dveře vedoucí skrze pláště budov. 

Vnitřní okruh potom všechny ostatní vnitřní dveře. Každý zaměstnanec má přiděleny své 

dva klíče – jeden z vnějšího a jeden z vnitřního okruhu, které slouží pro přístup do prostor, 
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jenž zaměstnanec potřebuje k výkonu své pracovní činnosti. Vedení podniku a další 

zaměstnanci, kteří to potřebují k výkonu své činnosti, mohou skrze generální klíče 

přistupovat do všech prostor objektu.  

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Všechny části budov jsou střeženy poplachovým zabezpečovacím a tísňovým 

systémem (dále jen PZTS). Systém je sběrnicového typu a je postaven na dvou ústřednách 

Honeywell Galaxy 512. Obsahuje různé druhy detektorů, např. magnetické kontakty, 

aktivní i pasivní infračervené detektory a mikrovlnné detektory. Pasivních infračervených 

detektorů je více druhů s rozdílnými charakteristikami detekce podle typu Fresnelovy 

čočky. Systém čítá celkem cca 1 000 detektorů. Střežení prostoru je rozděleno 

do 20 samostatně střežených zón. U dveří mezi jednotlivými zónami jsou umístěny 

klávesnice pro ovládání systému. Každý zaměstnanec má přidělen svůj pětimístný 

přístupový kód, kterým může zajistit nebo odjistit určité zóny, do kterých má povolen 

přístup. U dveří mezi zónami jsou umístěny kontrolky optické signalizace stavu zajištění 

jednotlivých okolních zón, viz Obr. 12. Poplach je přenášen na poplachové přijímací 

centrum firmy MOBA spol. s.r.o., která sídlí na opačném konci bývalého areálu Tesly 

cca kilometr od společnosti REMAK, a.s. Dojezdové časy při zásahu jsou tedy kolem 

1 minuty. 

 

Obr. 12 Optická signalizace střežení zón B2, B4 a B5 [vlastní] 

Kamerový systém 

Prostory s největší kumulací chráněných zájmů z hlediska bezpečnosti osob 

a majetku jsou monitorovány on-line kamerovým systémem, který čítá cca 15 kamer. Ty 

slouží k bezpečnostnímu dohledu především skladových a výrobních prostor, 
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ale i venkovních prostor. Záznam je ukládán po dobu 10 dnů. Systém je provozován 

na  základě souhlasu Úřadu pro ochranu osobních údajů a to z důvodu ochrany práv 

a právem chráněných zájmů. 

Docházkový systém 

Docházkový systém je postaven na biometrické identifikaci pomocí otisku prstu. 

Jedná se o zakázkové řešení od společnosti RON Software spol. s r.o. Celkem je v objektu 

instalováno 6 terminálů docházkového systému viz Obr. 13. Tento systém je využíván 

pro zaznamenání příchodu, odchodu nebo přestávky. Terminály zároveň slouží pro přístup 

do stravovacího systému a volbu obědů. 

 

Obr. 13 Terminál docházkového systémů [vlastní] 

Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace je postavena na systému s ústřednou značky Zetfas. 

Systém čítá cca 400 požárních detektorů a je napojen na poplachové přijímací centrum 

firmy MOBA spol. s.r.o., stejně jako systém PZTS. 
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7 Posouzení bezpečnostních rizik objektu 

Tato kapitola se bude věnovat posouzení bezpečnostních rizik v objektu. 

Posuzování rizik dle normy ČSN EN 31010-2011 se dělí na tři základní činnosti – 

identifikaci rizik, analýzu rizik a hodnocení rizik viz Obr. 14. 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Systém posuzování rizik dle ČSN EN 31010-2011 [vlastní] 

 

Identifikace rizik dle ČSN EN 31010-2011 je proces hledání, rozpoznávání 

a zaznamenávání rizik. Cílem je zjistit, jaká existují nebezpečí a co by se mohlo stát, 

kdyby byla tato nebezpečí aktivována. 

Analýza rizik dle normy představuje proces určení povahy a míry identifikovaných 

rizik. Míra rizika se definuje jako kombinace pravděpodobnosti a následků. K analýze 

se používají kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní metody. 

Hodnocení rizik dle normy je proces porovnání výsledků analýzy rizika s určitou 

stanovenou úrovní. 

Posouzení rizik bude prováděno nezávisle na sobě pro rizika vyplývající z procesu 

probíhajícím v podniku (procesní rizika) a rizika vyplývající z hlediska struktury podniku 

(strukturální rizika).  

  

Posuzování rizika 

Identifikace rizika Analýza rizika Hodnocení rizik 
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7.1 Posouzení procesního rizika 

V této části bude provedeno posouzení rizika z procesního hlediska pomocí 

následujících nástrojů a metod. 

Myšlenková mapa 

Identifikace možných nebezpečí bude provedena ve spolupráci s příslušnými 

zaměstnanci podniku a struktura zdrojů rizik bude vymodelovaná pomocí myšlenkové 

mapy. Myšlenková mapa procesních rizik je uvedena na Obr. 20 v Příloze 1. 

Skórovací metoda s mapou rizik 

Skórovací metoda s mapou rizik je použita pro předběžnou analýzu rizika. 

Principem metody je přiřadit rizikům jednotlivé skóre od 1 do 10 na základě jejich 

pravděpodobnosti a dopadů dle Tab. 2. [12] 

Kompletní ohodnocení procesních zdrojů rizika je uvedeno v Tab. 21 v Příloze 2. 

 

Tab. 2 Stupně pro hodnocení skórovací metodou [vlastní] 

Stupně pravděpodobnosti Stupně dopadů 

1 
Nahodilá 

nižšího stupně 1 
Malý delikt, malá škoda 

nižšího stupně 

2 vyššího stupně 2 vyššího stupně 

3 
Nízká 

nižšího stupně 3 
Větší delikt, větší škoda 

nižšího stupně 

4 vyššího stupně 4 vyššího stupně 

5 
Mírná 

nižšího stupně 5 Střední delikt, vyšší 

škoda 

nižšího stupně 

6 vyššího stupně 6 vyššího stupně 

7 
Vysoká 

nižšího stupně 7 Těžký delikt, vysoká 

škoda 

nižšího stupně 

8 vyššího stupně 8 vyššího stupně 

9 
Velmi vysoká 

nižšího stupně 9 Extrémně těžký delikt, 

Velmi vysoká škoda 

nižšího stupně 

10 vyššího stupně 10 vyššího stupně 

 

Na základě ohodnocení skórovací metodou je pro jednotlivé zdroje rizik vytvořena 

mapa rizik (viz Graf. 1), která rizika rozděluje do čtyř oblastí: Kvadranty kritických rizik, 

významných rizik, běžných rizik a bezvýznamných rizik. Dalším krokem posuzování rizik 

budou hodnoceny jenom zdroje rizik z kvadrantů kritických rizik, významných rizik 

a běžných rizik. Bezvýznamná rizika budou zanedbána. 
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Graf. 1 Mapa procesních rizik [vlastní] 

 

Zanedbána budou rizika 14, 15, 26, 27, 28 a 29. Číselné označení rizik je dle Tab. 

21 v Příloze 2. 

 

Analýza způsobů a důsledků selhání systému (FMEA) 

Tato analýza je založena na rozboru způsobu selhání a jeho důsledků. Metoda 

FMEA (angl.. Failure Mode and Effect Analysis) je použita pro detailnější náhled na rizika 

vystupující z předchozí předběžné metody hodnocení rizika. Funguje na principu stanovení 

jednotlivých parametrů událostí a poté výpočtu míry rizika podle vzorce (3). V Tab. 2 jsou 

uvedeny parametry pro výpočet výsledné míry rizika. Pro potřeby této práce 

a zjednodušení výsledků, byla tato metoda mírně upravena. Na místo 10 hodnotících 

stupňů bude použito pouze pět stupňů. 

 

𝑹 = 𝑷 × 𝑵 × 𝑯       (3) 

R – míra rizika      N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  H – odhalitelnost rizika 
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Tab. 3 Parametry hodnocení metody FMEA [21] 

R Míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malá škoda 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, větší škoda 

11 - 50 mírné riziko 3 střední delikt, vyšší škoda 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 těžký delikt, vysoká škoda 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost 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 pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

Do tabulky budou sestaveny jednotlivé zdroje rizika, které nebyly zanedbány 

po předchozí skórovací metodě. Každý jednotlivý zdroj rizika bude bodově ohodnocen 

podle jednotlivých parametrů. Na základě těchto parametrů bude u každého nebezpečí 

stanovena míra rizika R. Kompletní ohodnocení rizik pomocí jednotlivých parametrů 

je uvedeno v Tab. 22 v Příloze 2. 

Na základě míry rizika R byly jednotlivé zdroje rizik sestaveny sestupně. Byla 

vypočtena relativní četnost míry rizika C a relativní kumulativní četnost míry rizika K 

viz Tab. 4. Základním kritériem pro prosté rozdělení rizik závažných od těch méně 

závažných bude míra rizika. Na základě zkušeností a odborných znalostí byla stanovena 

hodnota 30.  
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Tab. 4 Kumulativní a relativní kumulativní četnosti míry procesního rizika [vlastní] 

Číslo Zdroje rizika R C K 

9 Vyzrazení přístupového kódu 60 8,68% 8,68% 

8 Ztráta vnějšího klíče 48 6,95% 15,63% 

15 Zmocnění se přístupového kódu 48 6,95% 22,58% 

16 Zmocnění se klíče 48 6,95% 29,52% 

5 Opomenutí uzamčení dveří 36 5,21% 34,73% 

6 Opomenutí zakličování prostoru pomocí PZTS 36 5,21% 39,94% 

7 Ztráta vnitřního klíče 36 5,21% 45,15% 

13 Únik přístupových informací 36 5,21% 50,36% 

20 Krádež majetku 36 5,21% 55,57% 

21 Vandalismus 36 5,21% 60,78% 

14 Krádež informací 30 4,34% 65,12% 

19 Vloupání 27 3,91% 69,03% 

2 Napomáhání pachateli 24 3,47% 72,50% 

3 Vynesení informací 24 3,47% 75,98% 

4 Nedodržování bezpečnostních předpisů 24 3,47% 79,45% 

10 Chybné udělování práv zaměstnancům 24 3,47% 82,92% 

11 Úmyslné nedodržování organizačních opatření 24 3,47% 86,40% 

23 Použití CBRNE látky 20 2,89% 89,29% 

1 Sabotáž 18 2,60% 91,90% 

12 
Nedbalostní nedodržování organizačních 

opatření 16 2,32% 94,21% 

17 Uložení improvizovaného výbušného systému 15 2,17% 96,38% 

18 Fyzický útok na zaměstnance 15 2,17% 98,55% 

22 Žhářství 10 1,45% 100,00% 

 

Podle Tab. 4 je sestaven Paretův diagram míry rizika jednotlivých hrozeb R 

a relativní kumulativní četnosti K. Diagram je zobrazen v Graf. 2. Na diagram byla 

aplikována metoda zlatého řezu (viz. Kap. 3), kdy bude pokryta taková číst rizika, 

aby poměr celkové míry zanedbané části rizika vůči celkové míře pokryté části rizika byl 

stejný, jako poměr celkové míry pokryté části rizika vůči celkové míře rizika obou částí. 
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Graf. 2 Paretův diagram procesních rizik [vlastní] 

 

Samotnou metodou FMEA byla jako závažná vybrána rizika č. 9, 8, 15, 16, 5, 6, 7, 

13, 20, 21 a 14. Pomocí Paretova diagramu s aplikací pravidla zlatého řezu byla jako 

závažná vybrána rizika č. 9,8,15,16,5,6,7,13,20 a 21. Podle provedené metody FMEA 

a následné verifikace výsledků Paretovým diagramem je vidět, že závažnost daných rizik 

se shoduje. 

Analýza souvztažností 

Pro verifikování výsledků předchozí analytické metody byla zvolena další metoda 

pro hodnocení rizika, analýza souvztažností. Aplikace metody je vyhovující 

pro posuzování celých objektů. Slouží k hledání vazeb mezi zdroji rizika a objekty rizika. 

Prvním krokem analýzy souvztažností je vyhledání potenciálních zdrojů rizika. Jelikož se 

jedná o verifikaci výsledků, budou zde analyzovány stejné zdroje rizika jako u analýzy 

FMEA. Dalším krokem analýzy je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání možných 

vzájemných vazeb a spojitostí. Pro tyto účely byla sestavena tabulka s maticí rizik. 

Na osách X a Y jsou zaneseny shodné prvky systému. V buňkách mezi nimi jsou čísla 

1 nebo 0 podle toho, zda se prvky navzájem ovlivňují (1 – působení jednoho prvku může 

iniciovat druhý; 0 – působení jednoho prvku nemůže iniciovat druhý). Nakonec jsou 

sečteny součty jednotlivých řádků a sloupců a podle vzorců (4) a (5) jsou vypočteny 

koeficienty K1 a K2, které vyjadřují procento návazných rizik Rb, která mohou být 

vyvolána rizikem Ra. Hodnota x označuje počet prvků systému. Matice souvztažností 

procesních rizik je uvedena v Tab. 13 v Příloze 2. [21] 
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𝑲𝟏 = (
∑𝐾𝑎𝑟

𝑥−1
) ∙ 100       (4) 

𝑲𝟐 = (
∑𝐾𝑏𝑟

𝑥−1
) ∙ 100       (5) 

 

Tab. 5 Stanovení koeficientů procesních rizik [vlastní] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

K1 41 55 23 55 45 36 45 68 55 45 77 41 36 27 55 36 27 41 50 23 9 18 27 
K2 50 23 50 27 45 50 23 27 45 0 27 41 45 59 55 59 45 45 50 50 50 27 41 

 

𝑶𝟏 = 100 − [(𝐾𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛) ∙ 𝑠]   (6) 

𝑶𝟐 = 100 − [(𝐾𝑏𝑟 𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑏𝑟𝑚𝑖𝑛) ∙ 𝑠]   (7) 

 

Podle vzorců (6) a (7) jsou stanoveny polohy os, které rozdělují prostor grafu. 

Hodnota s vyjadřuje spolehlivost systému a je stanovena na 80%. Polohy os byly 

vypočteny následovně: O1 = 45%, O2 = 53%. Výstup celé metody analýzy souvztažností, 

matice rizik, je zobrazena v Graf. 3. 

 

Graf. 3 Analýza souvztažností procesních rizik [vlastní] 
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Rizika jsou rozdělena do následujících oblastí: 

• I. oblast – primárně a sekundárně nebezpečná rizika, 

• II. oblast – sekundárně nebezpečná rizika, 

• III. oblast – žádná primárně nebezpečná rizika, 

• IV. oblast – relativní bezpečnost. 

Touto metodou byla identifikována nejslabší místa v rámci vzájemných vazeb 

hodnoceného systému, tedy oblast zvýšeného rizika (I. a II. oblast). Konkrétně se jedná 

o rizika č 15 – zmocnění se přístupového kódu (I. oblast), 14 – krádež informací a 16 – 

zmocnění se klíče (II. oblast). 

7.2 Posouzení strukturálního rizika 

Posouzení rizika ze strukturálního hlediska bude provedeno stejným způsobem jako 

posouzení rizika z procesního hlediska. 

Myšlenková mapa 

Nebezpečí identifikovaná ze strukturálního hlediska byla vymodelována pomocí 

myšlenkové mapy, která je uvedena na Obr. 21 v Příloze 1. 

Skórovací metoda s mapou rizik 

Kompletní ohodnocení strukturálních zdrojů rizika je uvedeno v Tab. 24 

v Příloze 2. 

Na základě ohodnocení skórovací metodou je pro jednotlivé zdroje rizik vytvořena 

mapa rizik (viz. Graf. 4), která rozděluje rizika do čtyř kvadrantů (kritická rizika, 

významná rizika, běžná rizika a bezvýznamná rizika). Dalším krokem při posuzování rizik 

budou hodnoceny pouze zdroje rizik z kvadrantů kritických rizik, významných rizik 

a běžných rizik. Bezvýznamná rizika budou zanedbána. 
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Graf. 4 Mapa strukturálních rizik [vlastní] 

 

Analýza způsobů a důsledků selhání systému (FMEA) 

Analýza FMEA bude taktéž provedena stejným způsobem jako v případě 

posuzování procesních rizik. Kompletní ohodnocení rizik pomocí jednotlivých parametrů 

je uvedeno v Tab. 25 v Příloze 2. 

Na základě míry rizika R byly jednotlivé zdroje rizik sestaveny sestupně. Byla 

vypočtena relativní četnost míry rizika C a relativní kumulativní četnost míry rizika K 

viz Tab. 6. Základním kritériem pro prosté rozdělení rizik závažných od těch méně 

závažných bude míra rizika. Na základě zkušeností a odborných znalostí byla stanovena 

hodnota 30. 
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Tab. 6 Kumulativní a relativní kumulativní četnosti míry strukturálního rizika [vlastní] 

Číslo Zdroje rizika R C K 

8 Odcizení skladových zásob 36 13,33% 13,33% 

5 Odcizení informací zaměstnancem 30 11,11% 24,44% 

13 Nedestruktivní překonání dveří 30 11,11% 35,56% 

1 Úmyslné fyzické poškození technických zařízení 24 8,89% 44,44% 

4 Sabotáž tech. zařízení 24 8,89% 53,33% 

11 Úmyslné poškození zámku 24 8,89% 62,22% 

9 Poničení výrobních zařízení 20 7,41% 69,63% 

2 Náhodné fyzické poškození technických zařízení 18 6,67% 76,30% 

7 Odcizení počítačové techniky 18 6,67% 82,96% 

12 Závada zámku 18 6,67% 89,63% 

6 Odcizení informací pachatelem 15 5,56% 95,19% 

10 Průnik CBRNE látky vzduchoventilací 10 3,70% 98,89% 

3 Výpadek proudu 3 1,11% 100,00% 

 

Podle Tab. 6 je sestaven Paretův diagram míry rizika jednotlivých hrozeb R 

a relativní kumulativní četnosti K. Diagram je zobrazen v Graf. 5.  

Graf. 5 Paretův diagram strukturálních rizik [vlastní] 

 

Pomocí metody FMEA byla jako závažná vybrána rizika 8, 5 a 13. Pomocí 

Paretova diagramu s aplikací pravidla zlatého řezu byla jako závažná vybrána rizika č. 8, 5, 

13, 1, 4 a 11.  
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Analýza souvztažností 

Stejně jako u posuzování procesního rizika bude pro verifikaci výsledků 

předchozích analytických metod použita metoda analýzy souvztažností. Matice 

souvztažností strukturálních rizik je uvedena v Tab. 26 v Příloze 2. 

Koeficienty jednotlivých strukturálních rizik byly vypočteny stejným způsobem, 

jako u procesních rizik jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7 Stanovení koeficientů strukturálních rizik [vlastní] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
K1 50 42 50 67 50 33 17 0 17 25 50 42 58 
K2 75 25 0 67 67 33 33 75 33 17 25 8 42 

 

Polohy os byly vypočteny následovně: O1 = 47%, O2 = 40%. Výstup celé metody 

analýzy souvztažností, matice rizik, je zobrazena v Graf. 6. 

Graf. 6 Analýza souvztažností strukturálních rizik [vlastní] 

 

Touto metodou byla identifikována nejslabší místa v rámci vzájemných vazeb 

hodnoceného systému, tedy oblast zvýšeného rizika (I. a II. oblast). Konkrétně se jedná 

o rizika č 1, 4, 5 a 13 (I. oblast) a riziko č. 8 (II. oblast). 
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8 Návrh řešení systému kontroly vstupů 

Bezpečnostní systémy jako poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

a elektrická požární signalizace jsou v objektu instalovány ve značném rozsahu, 

a proto do nich nebude jakkoli zasahováno a nebylo to ani cílem práce. Vlastní inovativní 

návrh se tedy bude zabývat pouze řešením elektronického systému kontroly vstupů za 

použití biometrických metod a prostředků. 

Navrhuji využít systém kontroly vstupů pracující v režimu identifikace, 

tzn. bez použití jakéhokoli předmětu jako nositele biometrické informace k verifikaci, 

nebo jiného způsobu předchozího prokazování totožnosti, jelikož takový způsob by mohl 

představovat riziko ztráty takového předmětu, a celkově nižší komfort a jednoduchost 

při autentizaci. 

Vzhledem k  rozsáhlosti objektu a celkově většímu počtu dveří navrhuji využít 

on-line systém s centrální evidencí, jinak by bylo při každé změně přístupových práv, 

náboru nového zaměstnance, nebo odchodu stávajícího nutno tyto práva nutno aktualizovat 

v každém jednom zařízení.   

Vnější dveře navrhuji vybavit samozamykacím elektromechanickým zámkem 

Abloy E560. Konkrétní typ zámku musí být přizpůsoben jednotlivých typům dveří a jejich 

rozměrům. U těchto venkovních dveří není nutno z vnitřní strany instalovat odchodové 

tlačítko pro odblokování dveří při odchodu. Elektromechanický zámek má totiž kliky 

z obou stran na sobě nezávislé a je možné ho nastavit tak, aby klika z vnitřní strany byla 

funkční trvale a klika z vnější strany pouze na signál z biometrické čtečky. U vnitřních 

dveří navrhuji instalovat elektrický otevírač Abloy eff-eff E7A-D1 a odchodové tlačítko 

Dallas BT0403. Všechny dveře budou vybaveny robustním kovovým magnetickým 

kontaktem Satel B-3. 

Topologie elektronického systému kontroly vstupů je zobrazena na Obr. 15. 
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Obr. 15 Topologie elektronického systému kontroly vstupů [vlastní] 

8.1 Varianty  

V této podkapitole budou navrženy čtyři varianty použitých zařízení pro čtení 

biometrické informace. 

8.1.1 Varianta A 

První variantou je použití biometrického zámku FPL 255 značky Finger – Pro. 

Je založen na biometrické metodě otisku prstu. Obsahuje optický senzor otisku prstu. 

Je vyroben z vysoce odolné zinkové slitiny. Obsahuje pohyblivý kryt klávesnice 

a biometrického snímače otisku prstu. Při použití tohoto zařízení není nutno do dveří 

instalovat externí elektrický zámek, ani odchodové tlačítko z druhé strany dveří. Dveře 

jsou po prokázání totožnosti uživatele otevřeny manuálně klikou. Napájení biometrického 

zámku FPL 255 je řešeno pomocí pěti baterií typu AA. Výrobce udává nutnost výměny 

baterií pravidelně 1x ročně při cca 20 průchodech denně. Operační teplota uváděná 

výrobcem systému je od -30°C. Stupeň krytí výrobce neuvádí. Další vybrané parametry 

udávané výrobcem tohoto zařízení jsou uvedeny v Tab. 8. 
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Tab. 8 Parametry biometrického zámku FPL 255 [9] 

Parametry 

FAR 0,0001% 

FRR 0,001% 

Maximální počet uživatelů 300 

Provozní teplota -30°C – +80°C 

Provozní vlhkost 20% – 80% 

Konektivita RS232, RS485, TCP/IP 

Napájení baterie 5 x AA 

 

Obr. 16 Biometrický zámek FPL 255 [9] 

Biometrický zámek FPL 255 je zobrazen na Obr. 16. Ceny jednotlivých prvků při 

použití systému postaveném na zařízení varianty A jsou v Tab. 9 

Tab. 9 Ceny prvků varianty A [9] 

Prvek systému Cena [Kč s DPH] 

zámek FPL 255 16 949,- 

8.1.2 Varianta B 

Další variantou je systém postavený na biometrickém snímači Bioscrypt V-Flex 4G 

výrobce Safran Morpho. Je založen na biometrické metodě otisku prstu, přičemž se vyrábí 

ve více variantách jak s optickými, tak i kapacitními snímači. Existují také varianty 

se čtečkou ID karet. U této varianty je navržen jeden typ zařízení pro instalaci do vnitřních 

prostor a další typ zařízení pro instalaci do venkovních prostor. 

Pro vnitřní aplikace je navržena biometrická čtečka Bioscrypt V-Flex 4G Base 

TSC1. Tato čtečka obsahuje snímač otisku prstu založený na kapacitní technologii. 
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Pro venkovní aplikace je navržena biometrická čtečka Bioscrypt V-Flex 4G Lite Base. 

Obsahuje optický snímač otisku prstů, venkovní verze se s kapacitním snímačem nevyrábí. 

Oba typy čtečky Bioscrypt V-Flex 4G podporují možnost připojení pomocí sítě 

LAN protokolem TCP/IP. Vnitřní verzi je možno napájet pomocí technologie PoE (Power-

over-Ethernet). Venkovní provedení má stupeň krytí IP65 a operační teplotu od -20°C. 

Další vybrané parametry udávané výrobcem tohoto zařízení jsou uvedeny v Tab. 10. 

Tab. 10 Parametry čteček Bioscrypt V-Flex 4G [10] 

Parametry V-Flex 4G Base TSC1 V-Flex 4G Base Light 

FAR výrobce neuvádí výrobce neuvádí 

FRR výrobce neuvádí výrobce neuvádí 

Maximální počet uživatelů 5 000 5000 

Provozní teplota 0°C – 60°C -20°C – +65°C 

Provozní vlhkost výrobce neuvádí výrobce neuvádí 

Konektivita RS232, RS485, TCP/IP, USB RS232, RS485, TCP/IP, USB 

Napájení 12-24V DC, PoE 12-24V DC 

 

   

Obr. 17 Zleva vnitřní  4G Base a venkovní 4G Lite [10] 

Vnitřní a venkovní varianta snímače Bioscrypt V-Flex 4G je zobrazena na Obr. 17. 

Ceny jednotlivých prvků při použití systému postaveném na zařízení varianty B jsou 

uvedeny v Tab. 11. 

Tab. 11 Ceny prvků varianty B [10] 

Prvek systému Cena [Kč s DPH] 

V-Flex 4G Base TSC1 22 300,- 

V-Flex 4G Lite Base 17 960,- 
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8.1.3 Varianta C 

Další možnou variantou je systém založený na multimodálním senzoru krevního 

řečiště prstu a otisku prstu MA VP-BIO od výrobce Safran Morpho. Vzhledem k využití 

kombinované biometrické informaci nabízí vyšší míru bezpečnosti oproti ostatním 

senzorům založeným pouze na jedné biometrické vlastnosti. Provozní teplota zařízení 

udávaná výrobcem je od -10°. Zařízení je stupně krytí IP65, takže se hodí i pro nekryté 

venkovní použití. Je možno jej připojit pomocí sítě LAN, výrobce dokonce uvádí, 

že je možno volitelně dokoupit určitý modul a zařízení následně připojit pomocí sítě Wi-Fi. 

Další vybrané parametry udávané výrobcem tohoto zařízení jsou uvedeny v Tab. 12. 

Tab. 12 Parametry snímače MA VP-BIO [10] 

Parametry 

FAR 0,01% - 0,00000001% 

FRR výrobce neuvádí 

Maximální počet uživatelů 10000 

Provozní teplota -10°C – +50°C 

Provozní vlhkost 10% – 80% 

Konektivita RS485, TCP/IP, Wi-Fi, USB 

Napájení 9-16V DC, PoE 

 

Obr. 18 Multimodální skener krevního řečiště a otisku prstu MA VP-BIO [10] 

Multimodální skener MA VP-BIO je zobrazen na Obr. 18. Ceny jednotlivých prvků 

při použití systému postaveném na zařízení varianty C jsou v Tab. 13. 

Tab. 13 Ceny prvků varianty C [1] 

Prvek systému Cena [Kč s DPH] 

MA VP-BIO  41 290,- 
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8.1.4 Varianta D 

Čtvrtou a poslední navrženou variantou zařízení pro realizaci elektronického 

systému kontroly vstupů je využití snímačů otisků prstů výrobce Finger Pro FPA 85 a FPA 

50V. Snímač FPA 85 je určen do vnitřních prostor, je navíc vybaven klávesnicí a LCD 

displejem. Snímač FPA 50V je vhodný pro instalaci do vnějšího prostředí, má stupeň krytí 

IP65 a pracovní teplotu od -10°C. Obě zařízení je možno připojit do sítě LAN skrze 

protokol TCP/IP. Další vybrané parametry udávané výrobcem tohoto zařízení jsou 

uvedeny v Tab. 14. 

Tab. 14 Parametry biometrických čteček FPA 85 a FPA 50V [9] 

Parametry FPA 85 FPA 50V 

FAR <=0,0001% výrobce neuvádí 

FRR <=1% výrobce neuvádí 

Maximální počet uživatelů 1 000 1 000 

Provozní teplota 0°C – 45°C -10°C – 50°C 

Provozní vlhkost 20% – 80%  10% – 90% 

Konektivita RS232, RS485, TCP/IP RS232, RS485, TCP/IP, USB 

Napájení 12V DC 12V DC 

 

   

Obr. 19 Zleva vnitřní FPA 85 a venkovní FPA 50V [9] 

Vnitřní a venkovní varianta snímače Finger Pro je zobrazena na Obr. 19. Ceny 

jednotlivých prvků při použití systému postaveném na zařízení varianty C jsou v Tab. 15 

Tab. 15 Ceny prvků varianty D [9] 

Prvek systému Cena [Kč s DPH] 

FPA 85 7 260,- 

FPA 50V 11 760,- 
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8.2 Srovnání variant 

Jednotlivé varianty budou srovnány pomocí Saatyho metody vícekriteriálního 

hodnocení variant. Tato metoda je založena na určení směru preferencí dvojic jednotlivých 

kritérií, a také na velikosti těchto preferencí. Pomocí této metody tedy určujeme důležitost 

daného kritéria, což nám pomůže vybrat nejvhodnější variantu zařízení pro využití 

v elektronickém systému kontroly vstupů. [11] 

Saatyho metodou se vždy srovnají páry kritérií podle následujícího systému: 

(𝑠𝑖𝑗) =

{
 
 

 
 
1 − 𝑖 a 𝑗 jsou rovnocenná                           
3 − 𝑖 je slabě preferováno před 𝑗             
5 − 𝑖 je silně preferováno před 𝑗            
7 − 𝑖 je velmi silně preferováno před 𝑗 
9 − 𝑖 je absolutně preferováno před 𝑗   

 
 

Pro jemnější a detailnější rozlišení velikostí preferencí dvojic je možno aplikovat 

i hodnoty 2, 4, 6, 8. 

Saatyho metoda se skládá ze 4 základních kroků: 

1. Vyplníme Saatyho matici 

a. na diagonálu zapíšeme jedničky 

b. pokud je i preferováno před j zapíšeme do řádku číslo z intervalu 

<1, 9> 

c. zbývající pole vyplníme podle vzorce: 𝑠𝑗𝑖  =  1/𝑠𝑖𝑗 

2. Pro každé i spočítáme hodnotu   𝑠𝑖 = ∏ 𝑠𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1  

3. Pro každé i spočítáme hodnotu   𝑅𝑖 = (𝑠𝑖)
1/𝑘 = √𝑠𝑖

𝑘
 

4. Nakonec určíme váhy kritérií  𝑣𝑖 =
𝑅𝑖
∑ 𝑅𝑖
𝑘
𝑖=1

⁄  
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Tab. 16 Kritéria hodnocení jednotlivých variant [vlastní] 

Kritérium 

K1 Bezpečnost 

K2 Komfort 

K3 Spolehlivost 

K4 Cena 

K5 Obtížnost instalace 

K6 Rozšiřitelnost 

 

Tato kritéria byla zvolena na základě předchozích zkušeností a nejčastějších 

požadavků zákazníků na prvky elektronických systémů kontroly vstupů. 

Tab. 17 Saatyho matice [vlastní] 

si,j K1 K2 K3 K4 K5 K6 si Ri vi 
K1 1 5 2 1 6 5 300 2,59 31% 

K2 1/5 1 1/5 1/7 4 3 0,07 0,64 8% 

K3 1/2 5 1 2 4 3 60 1,98 24% 

K4 1 7 1/2 1 7 6 147 2,30 28% 

K5 1/6 1/4 1/4 1/7 1 1/3 0,00 0,28 3% 

K6 1/5 1/3 1/3 1/6 3 1 0,01 0,47 6% 

       
součet 8,26 

 
 

Grafické zobrazení vah jednotlivých kritérií je zobrazeno v Graf. 7. 

Graf. 7 Grafické zobrazení vah kritérií [vlastní] 

 

Dle výsledků Saatyho metody bylo zjištěno, že nejdůležitějšími kritérii při výběru 

vhodných zařízení pro realizaci elektronického systému kontroly vstupů jsou kritéria K1, 

Bezpečnost

Komfort

Spolehlivost

Cena

Obtížnost instalace

Rozšiřitelnost
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K4 a K3, tedy bezpečnost, cena a spolehlivost zařízení. Tato kritéria nejlépe splňuje 

varianta B. 

8.3 Možnosti rozsahu instalace 

Elektronický systém kontroly vstupů je možno v objektu instalovat v různém 

rozsahu. Pro účely této práce byly vytvořeny tři možnosti rozsahu instalace. 

8.3.1 Rozsah 1 

První je úsporná varianta, u které budou biometrické čtečky elektronického systému 

kontroly vstupů umístěny pouze na veškerých vnějších přístupových dveřích. Dojde 

ke zrušení vnějšího okruhu systému generálního klíče. Vnitřní okruh systému generálního 

klíče bude plně zachován ve stávajícím rozsahu. Tato varianta pokrývá riziko ztráty klíče 

z vnějšího okruhu, jež je závažnější, než ztráta klíče z okruhu vnitřního. Umístění prvků 

systému u této varianty rozsahu je uvedeno v Příloze 3. 

8.3.2 Rozsah 2 

U druhé, vyvážené varianty rozsahu instalace, budou biometrické čtečky systému 

kontroly vstupů umístěny taktéž na všechny vnější přístupové dveře. Navíc oproti 

předchozí variantě budou čtečky instalovány také na nejfrekventovanější vnitřní vstupy, 

především do kanceláří a skladu. Vnější okruh systému generálního klíče bude zrušen, 

vnitřní okruh bude zachován v omezeném rozsahu a vnitřní klíče tedy zůstanou využívány 

jen minimálně. Detailní rozmístění prvků systému u této varianty je uvedeno v Příloze 3. 

8.3.3 Rozsah 3 

V této varianty budou biometrické čtečky elektronického systémy kontroly vstupů 

instalovány na veškeré vnější dveře i vnitřní vstupy do všech samostatných zón. Dojde 

ke kompletnímu zrušení využívání systému generálního klíče. U této varianty je také 

možno zrušit autentizaci uživatel při ovládání systému PZTS pomocí 5ti-místných kódů, 

a napojit systém PZTS na biometrické čtečky. Jedná se o nejbezpečnější, zato také 

finančně nejnákladnější variantu. Rozmístění prvků systému u této varianty rozsahu 

je uvedeno v Příloze 3.  
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9 Ekonomické a právní zhodnocení 

V této kapitole bude uvedeno ekonomické a právní zhodnocení návrhu řešení 

systému kontroly vstupů.  

Pokud bychom k ekonomickému zhodnocení návrhu chtěli uplatnit pravidlo 

ALARA, museli bychom vycházet z hodnoty aktiv, tedy celkové hodnoty firmy včetně 

jejich skladových zásob. Tato hodnota činí 480 mil. Kč. Podle pravidla ALARA 

je na zabezpečení takového objektu možno vyčlenit maximálně podíl 5-10% z této hodnoty 

aktiv. Při zvoleném nižším podílu 5% by tedy na zabezpečení bylo možno vyčlenit 

24 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že inovativní návrh v této práci řeší pouze úzkou oblast 

zabezpečení, a že jisté blíže nespecifikované množství finančních prostředků bylo 

již v minulosti na zabezpečení opakovaně vynaloženo, nemá použití pravidla ALARA 

při ekonomickém zhodnocení v tomto případě dle mého názoru žádný smysl. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny náklady na realizaci systému ve všech 

třech rozsazích instalace dle předchozí kapitoly.  

Náklady na realizaci systému v rozsahu 1 jsou uvedeny v Tab. 18. 

Tab. 18 Náklady na realizaci systému v rozsahu 1 [vlastní] 

Prvek systému Označení Cena Počet Celkem 

Venkovní biometrická čtečka V-Flex 4G Lite Base 17 960,- 10 179 600,- 

Elektromech. samozamykací zámek Abloy E560 12 632,- 10 126 320,- 

Magnetický kontakt Satel B-3 270,- 10 2 700,- 

Cena instalace včetně kabeláže: cca 90 000,-   

Celkové náklady: 308 710,- 

 

Náklady na realizaci systému v rozsahu 2 jsou uvedeny v Tab. 19. 
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Tab. 19 Náklady na realizaci systému v rozsahu 2 [vlastní] 

Prvek systému Označení Cena Počet Celkem 

Vnitřní biometrická čtečka V-Flex 4G Base TSC1 22 300,- 8 178 400,- 

Venkovní biometrická čtečka V-Flex 4G Lite Base 17 960,- 10 179 600,- 

Elektromech. samozamykací zámek Abloy E560 12 632,- 10 126 320,- 

Elektrický otvírač Abloy eff-eff E7A-D1 937,- 7 6 559,- 

Magnetický kontakt Satel B-3 270,- 7 1 890,- 

Odchodové tlačítko Dallas BT0403 180,- 7 1 260,- 

Cena instalace včetně kabeláže: cca 160 000,-  

Celkové náklady: 654 029,- 

 

Náklady na realizaci systému v rozsahu 3 jsou uvedeny v Tab. 20. 

Tab. 20 Náklady na realizaci systému v rozsahu 3 [vlastní] 

Prvek systému Označení Cena Počet Celkem 

Vnitřní biometrická čtečka V-Flex 4G Base TSC1 22 300,- 25 557 500,- 

Venkovní biometrická čtečka V-Flex 4G Lite Base 17 960,- 10 179 600,- 

Elektromech. samozamykací zámek Abloy E560 12 632,- 10 126 320,- 

Elektrický otvírač Abloy eff-eff E7A-D1 937,- 24 22 488,- 

Magnetický kontakt Satel B-3 270,- 34 9 180,- 

Odchodové tlačítko Dallas BT0403 180,- 24 4 320,- 

Cena instalace včetně kabeláže: cca 320 000,-  

Celkové náklady: 1 219 408,- 

 

Z právního hlediska je nutno zohlednit fakt, že v českém právním systému, 

konkrétně v §4 písm. b)  předpisu č. 101/2000 Sb., Zákoně o ochraně osobních údajů, 

je biometrická informace klasifikována jako citlivý údaj. Zpracování citlivého údaje 

je podle §9 písm. a) tohoto zákona možno provádět, jen jestliže subjekt údajů dá 

ke zpracování výslovný souhlas. Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním 

osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování údajů. 

Blíže tuto problematiku specifikuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů 

č. 3 z roku 2009 ohledně biometrické identifikace nebo autentizace zaměstnanců, 

ve kterém je uvedeno: „V praxi u přístupových systémů, kde zajištění bezpečnosti 

zpracováním citlivých biometrických údajů není stanoveno zvláštním zákonem 

nebo spojeno se zvláštním zákonem předvídanou prováděcí vyhláškou, lze biometrické 



57 

 

identifikace s vyhledáváním biometrických údajů v databázi použít jen s výslovným 

souhlasem jejich nositele podle § 9 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů.
9
“ [24] 

Společnost REMAK však již v současné době řadu let využívá ve svém 

docházkovém systému biometrickou identifikaci na principu metody otisku prstu. 

Zaměstnanci společnosti jsou tedy na tento systém zvyklí a je mezi nimi kladně přijímán. 

Proto se nepředpokládají žádné komplikace z důvodu odmítnutí udělení souhlasu 

zaměstnance při zavádění biometrického přístupového systému.     

                                                 
9
 Úřad na ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 3/2009. 
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10 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navržení a následné ekonomické a právní 

zhodnocení systému kontroly vstupů pro průmyslový objekt společnosti Remak a.s., sídlící 

v Rožnově pod Radhoštěm. Pro účely naplnění tohoto cíle byly stanoveny další dva dílčí 

cíle práce. První dílčím cílem bylo vypracování přehledu metod pro identifikaci osob 

pomocí biometrických údajů a následné vyhodnocení možností využití těchto metod 

pro zajištění bezpečnosti průmyslových objektů. Druhým dílčím cílem bylo provést popis 

stávajícího řešení systému bezpečnosti výše zmíněné společnosti a následné posouzení 

jeho bezpečnostních rizik. 

Ke splnění prvního dílčího cíle byl na základě literárních rešerší vypracován 

přehled a obecná charakteristika biometrických metod. Na základě dostupnosti, ceny 

a spolehlivosti odpovídající využití v průmyslových objektech, byla vyhodnocena jako 

nejvhodnější metoda otisku prstu, popř. metoda geometrie ruky nebo obraz krevního 

řečiště. Ostatní metody jsou v současné době cenově nepřijatelné, nebo se nehodí 

k aplikacím v přístupových systémech vůbec. 

Za účelem splnění druhého dílčího cíle bylo popsáno stávající řešení 

bezpečnostního systému společnosti a posouzena jeho bezpečnostní rizika z procesního 

a strukturálního hlediska. K posouzení těchto rizik byly použity následující metody 

a nástroje: myšlenkové mapy pro modelování rizika, skórovací metoda pro předběžné 

hodnocení rizika, metoda FMEA a Paretův diagram s aplikací pravidla zlatého řezu 

pro hlubší hodnocení rizika a následně analýza souvztažností pro verifikaci výsledků 

předchozích metod. 

Na základě těchto posouzení bezpečnostních rizik, a také na základě vyhodnocení 

použitelnosti biometrických metod při zabezpečení průmyslových objektů, byl vypracován 

návrh systému řízení a kontroly vstupů pro společnost Remak a.s. Byly navrženy čtyři 

varianty systému za použití různých biometrických čteček. Pro hodnocení těchto variant 

bylo stanoveno šest kritérií. Pomocí Saatyho metody byly stanoveny váhy jednotlivých 

kritérií a na základě toho byla vybrána varianta s použitím biometrických čteček Bioscrypt 

V-Flex 4G výrobce Safran Morpho. Dále byly stanoveny tři možnosti rozsahu instalace 

přístupového systému a pro každou z těchto možností vypracováno ekonomické 

zhodnocení. Tyto tři možnosti se značně odlišují především svojí cenou, která je od cca 
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300 tis. Kč pro nejnižší rozsah instalace, až po cca 1,2 mil. Kč pro největší rozsah 

instalace. Osobně bych se přiklonil ke střednímu rozsahu instalace, jehož cena je cca 650 

tis. Kč. Na závěr je uvedeno právní posouzení návrhu.  

Přínos diplomové práce spočívá především v možnosti realizace navrženého 

systému společností Remak a.s., popř. může dojít alespoň k určité inspiraci tímto návrhem 

při řešení problematiky inovace systému řízení a kontroly vstupů.  
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