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1 Úvod 

Bezpečnostní posouzení je téma velmi zajímavé, široké a aktuální. Své znalosti 

jsem měla možnost prakticky uplatnit díky spolupráci se společnostmi Saft Ferak a. s.  

a SECURITAS ČR s. r. o., které mi poskytly veškeré potřebné informace a také reálný 

objekt k bezpečnostnímu posouzení. Výrobní závod společnosti Saft Ferak a. s. je velmi 

specifický a to z důvodu zařazení do systému prevence závažných havárií. Závod spadá  

do skupiny A podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Ve své diplomové práci bych se ráda zaměřila na praktické využití inovativního 

opatření, které zvýší celkovou úroveň bezpečnosti objektu jako celku.  

Ochrana osob a majetku je v dnešní společnosti již neodmyslitelnou nutností. 

Zájmem každého, nejen firmy, je chránit si svůj majetek za použití nejrůznějších způsobů. 

Kriminalita jako taková existuje snad od počátku lidstva samotného. Lidstvo již v dávných 

dobách chtělo ochránit svůj majetek před lidmi cizími za použití jednoduchých opatření  

a systémů, které později zdokonalovalo. Modernizace systémů probíhá neustále, na trhu 

existuje již celá řada důmyslných systémů, které se neustále překonávají. Záleží na každém 

jedinci nebo firmě, zda si zabezpečovací systém navrhnou sami, anebo využijí služeb 

odborníků.  

Prvotním cílem mé diplomové práce je navrhnout komplexní inovativní řešení 

bezpečnostního systému firmy Saft Ferak a. s. Toto inovativní řešení uskutečním  

na základě analýzy současného stavu technické ochrany. Ovšem nejdůležitějším cílem celé 

mé práce je praktické využití bezpečnostního posouzení pro danou společnost.   

Ráda bych ještě zmínila skutečnost, že každý zabezpečovací systém je prvkem 

překonatelným. Důležitou roli však hraje vynaložený čas potřebný k překonání tohoto 

systému pachatelem. Tyto zabezpečovací systémy mohou být velmi nákladnou položkou. 

Chrání však určité hodnoty a záleží na úsudku majitele, jestli bude do zabezpečení 

investovat a jaká investice je pro něj adekvátní.  
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Oblast týkající se ochrany osob a majetku mne zaujala do takové míry, že jsem 

využila možnosti dozvědět se něco více a využít znalosti pod vedením zkušené osoby znalé 

praxe, kterou jsem našla v panu Ing. Tomáši Bolkovi.   

V mé diplomové práci se pokusím nastínit problematiku postupného 

bezpečnostního posouzení. V prvních částech diplomové práce se budu zaobírat a používat 

technické normy a právní předpisy, které upravují oblast fyzické ochrany, uvedu potřebné 

odborné pojmy a také vysvětlím, jaké druhy ochran lze zařadit do zabezpečení objektu.  

V dalších částech diplomové práce nejprve popíšu vybraný výrobní závod, následně 

provedu analýzu chráněných aktiv a zhodnotím současný stav zabezpečení. Poté 

uskutečním analýzu rizik kritických míst objektu, uvedu odhad dalšího vývoje a na základě 

provedené analýzy navrhnu varianty řešení bezpečnostního systému. Nakonec všechny 

varianty návrhu přehodnotím z hlediska nákladů a vyberu z nich tu nejvhodnější, která 

bude mnou doporučena.  
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2 Rešerše 

Moje diplomová práce pojednává o bezpečnostním posouzení firmy. Tato oblast  

je velmi široká a velmi zajímavá. Na trhu se objevují stále nové techniky, přístroje, 

systémy a další. Způsobů, jak zabezpečit jakoukoliv firmu, je opravdu spousta. K dané 

problematice existuje celá řada odborných publikací a článků. V této kapitole uvádím pro 

mne výchozí publikace.   

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů II. díl: Elektrické zabezpečovací systémy 

II. 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 232 s. ISBN 978-80-

7251-313-0. Tato publikace pojednává o elektrických zabezpečovacích systémech. 

Poskytuje jednoduché a přehledné rozdělení prvků elektrických zabezpečovacích systémů. 

Obsahuje také kapitolu o projektování takovýchto systémů a dále praktické poznatky. 

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

 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 182 s. ISBN 978-80-

7251-312-3. Kniha klasifikuje a kategorizuje mechanické zábranné systémy. Publikace 

obsahuje úlohu a postavení mechanických zábranných systémů, stanovení doby průlomové 

odolnosti, identifikaci bezpečnostních tříd v praxi a také zkušební nářadí pro typové 

fyzické zkoušky mechanických zábranných systémů. 

 PATÁK, J., PROTIVÍNSKÝ, M., KLVAŇA, K. Zabezpečovací systémy: 

Situační prevence kriminality. Praha Armex. 2000. 117 s. ISBN 80-86244-13-X. Publikace 

v první části uvádí výčet mechanického zabezpečení a elektronických bezpečnostních 

systémů, v části druhé se zabývá kontrolou přístupů. 

LUKÁŠ, L. a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín: 

VeRBuM, 2012, 386 s. ISBN 978-80-87500-19-4. Kniha je zaměřena na problematiku 

kamerových systémů, technických prostředků profesní ochrany a informační podpory, 

řízení rizik v bezpečnostních aplikacích, systému mezinárodní bezpečnosti a krizového 

řízení. Publikace se zaměřuje na oblast bezpečnosti s orientací na problematiku ochrany 

majetku, fyzické bezpečnosti a soukromých bezpečnostních služeb.  
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3 Právní úprava 

Právní úprava oblasti bezpečnosti osob a majetku je obsažena v několika právních 

předpisech a technických normách. 

  

3.1 Právní úprava ochrany osob a majetku 

V této kapitole uvádím výčet nejdůležitějších právních předpisů České republiky, 

které v sobě obsahují úpravu oblasti bezpečnosti osob a majetku.  

 

3.1.1. Ústava České republiky 

Ústava České republiky, označena jako zákon číslo 1/1993 Sb., je základním 

právním předpisem státu s nejvyšší právní mocí. Jedná se soubor právních norem, které 

deklarují základní lidská práva a svobody. Ústava České republiky se skládá z osmi hlav  

o 113 článcích.  

Z Preambule Ústavy České republiky vyplývá, že občané České republiky jsou 

odhodláni chránit si svůj majetek. Občané při ochraně majetku musí však užívat způsoby, 

které nejsou v rozporu s právními předpisy. [10] 

Všechny právní předpisy musí být v souladu s Ústavou České republiky. Pro oblast 

ochrany osob a majetku můžeme považovat za významné články číslo 2, odstavec  

4 a článek číslo 4. Tyto články uvádí, že každý občan může činit, co není zákonem 

zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Základní práva a svobody jsou 

pod ochranou soudní moci. [10] 

 

3.1.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod, schválená jako zákon č. 2/1993 Sb., je součástí 

ústavního pořádku České republiky, skládá se z šesti hlav o 44 článcích. Listina základních 

práv a svobod deklaruje základní práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. [10] 
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Listina základních práv a svobod zaručuje zejména: 

- svobodu a rovnost lidí v důstojnosti i v právech (článek 1), 

- právo na život (článek 6), 

- nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (článek 7), 

- osobní svobodu (článek 8), 

- právo vlastnit majetek (článek 10), 

- nedotknutelnost obydlí (článek 12), 

- právo na informace (článek 17) a další. [10] 

 

3.1.3 Trestní zákoník 

Právní předpis nalezneme ve Sbírce zákonů pod označením zákon číslo 40/2009 

Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Trestní zákoník upravuje trestní právo 

hmotné, je složen z obecné a zvláštní části a závěrečných ustanovení. Obecná část definuje 

zejména, co se rozumí pod pojmem trestný čin, trestnost činu, trestní odpovědnost. 

Rozděluje trestné činy na přečiny a zločiny, dále definuje zavinění, stádia trestného činu  

a další. Zvláštní část obsahuje jednotlivé skutkové podstaty trestných činů (vražda, zabití, 

usmrcení z nedbalosti, loupež, krádež) a dalších. [10] 

Pro oblast ochrany osob a majetku je stěžejní ta pasáž obecné části, kde jsou 

formulovány okolnosti vylučující protiprávnost.  

 

Mezi okolnosti vylučující protiprávnost patří: 

- krajní nouze (§28), 

- nutná obrana (§29), 

- svolení poškozeného (§30), 

- přípustné riziko (§31), 

- oprávněné použití zbraně (§32). 
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Jedná se tedy o skutečnosti, kdy jednání osoby vykazuje znaky trestného činu,  

ale není nebezpečné pro společnost. [10] 

 

3.1.4 Trestní řád 

Trestní právo procesní je upraveno zákonem číslo 141/1961 Sb., Trestní řád,  

ve znění pozdějších předpisů. Skládá se ze čtyř částí a přechodných ustanovení. Účelem 

Trestního řádu je úprava postupu orgánů činných v trestním řízení takovým způsobem,  

aby mohly být všechny trestné činy náležitě zjištěny a jejich pachatelé byli podle zákona 

spravedlivě potrestáni. [10] 

Z pohledu ochrany osob a majetku můžeme říci, že klíčovým je §76, odstavec 2. 

Umožňuje totiž každému omezení osobní svobody osoby, která byla přistižena při trestném 

činu nebo bezprostředně poté. Je-li to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 

nebo ke zjištění důkazů. Tuto osobu je však nutné předat ihned policejnímu orgánu, pokud 

se jedná o příslušníka ozbrojených sil, tak předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Jestliže nelze tuto osobu ihned předat, musí být omezení osobní svobody 

bez odkladu oznámeno. [10] 

 

3.1.5 Nový občanský zákoník 

Oblast občanského práva je nově upravena zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, který je rozdělen do pěti částí. Smyslem a účelem nového občanského zákoníku je 

úprava veškerých soukromoprávních vztahů v jednom kodexu. Nový občanský zákoník 

klade důraz na naše demokratické právní tradice, jakož i na principy a standardy 

soukromého práva v Evropě. Přijetí Nového občanského zákoníku způsobilo zánik zákona 

číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník. [10] 

 

3.1.6 Živnostenský zákon 

Živností se rozumí soustavná činnost, která je provozovaná samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. V České republice je 

provozování živnosti upraveno zákonem číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmět podnikání ostraha osob a majetku a služby 
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soukromých detektivů je zařazen mezi koncesované živnosti podle §27 a přílohy  

č. 3, zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze číslo 3 zákona je také 

uvedena požadovaná odborná, jiná zvláštní způsobilost a podmínky, jejichž splnění  

se vyžaduje podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona. Například pro živnost ostraha osob  

a majetku se vyžaduje spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů 

statutárního orgánu a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost 

vykonávají. Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování 

živnosti na základě tohoto zákona, anebo na základě zvláštních právních předpisů.  

V příloze č. 5 zákona je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen 

zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost a odborné způsobilosti 

pro výkon těchto činností. [10] 

 

Například pro provozování živnosti ostraha majetku a osob je požadovaná odborná 

způsobilost: 

- vysokoškolské vzdělání, nebo 

- vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného 

zaměření, nebo 

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, 

nebo 

- střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 

doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením 

akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož 

působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 

- profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu, 

nebo 

- doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. [10] 
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3.1.7 Zákon o ochraně osobních údajů 

Činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a ochrana osobních údajů je upravena 

zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon definuje, co je osobní a citlivý údaj a dále zaručuje právo občanů na ochranu před 

neoprávněným nakládáním s jejich osobními údaji a zasahováním do soukromí občanů. 

[10] 

 

3.1.8 Zákoník práce 

Oblast pracovního práva je upravena zákonem číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. Předpis vymezuje okolnosti vzniku, trvání, změn a zániku 

pracovních poměrů. [10] 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí. Vhodně organizuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

a přijímá opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat 

jejich příčiny, zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Zaměstnanci je zakázáno 

požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovišti. 

Zaměstnanec je povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek, za podmínek stanovených v zákoně. [10]  

 

3.2 Další související právní předpisy 

Mimo obecné předpisy upravující oblast ochrany osob a majetku je nutné zmínit  

i další související právní předpisy, například zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, 

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací  

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní předpisy se však 

netýkají konkrétního objektu vybrané společnosti k bezpečnostnímu posouzení.  

V následujících kapitolách uvádím právní předpisy, které s vybraným objektem souvisí.  

 

3.2.1 Zákon o prevenci závažných havárií 

Oblast prevence proti závažným haváriím je upravena zákonem č. 59/2006 Sb.,  

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
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nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů. Smyslem tohoto zákona je 

snížení pravděpodobnosti vzniku a omezení následků závažných havárií na zdraví a životy 

lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech, zařízeních a v jejich 

okolí. Zákon stanovuje mimo jiné povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických 

osob a působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

[10] 

Zákon o prevenci závažných havárií zmiňuji v diplomové práci, jelikož souvisí  

s vybraným objektem bezpečnostního posouzení. Společnost Saft Ferak a. s. je zařazena  

do skupiny A podle zákona o prevenci závažných havárií. Vybranými nebezpečnými 

látkami využívanými ve společnosti Saft Ferak a. s. jsou výhradně hořlaviny. [5] 

 

3.2.2 Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií 

Prováděcím předpisem zákona o prevenci závažných havárií je vyhláška číslo 

250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany 

objektu nebo zařízení, zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, ve znění pozdějších 

předpisů. Vyhláška stanovuje rozsah bezpečnostních opatření k zajištění účinné ochrany 

objektu nebo zařízení před útokem a neoprávněnými činnostmi analýzou možností 

neoprávněných činností a před provedením útoku na objekty nebo zařízení, fyzickou 

ostrahou a technickými prostředky. [10] 

 

3.3 Technické normy 

Zabezpečovací systémy, jejich rozdělení a požadavky, upravuje řada technických 

norem. Postup dle technických norem není obligatorní, nýbrž doporučený. V mé 

diplomové práci uvádím technické zabezpečení objektu, je tedy na místě uvést výčet 

technických norem souvisejících s danou problematikou.   

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

systémy, část 1: Systémové požadavky. Norma určuje systémové požadavky poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. Dále stanovuje požadavky na provedení a vlastnosti 

instalovaných systémů, neuvádí však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz  
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a údržbu. Systémové požadavky se vážou na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

mající společné prostředky detekce, vzájemné propojování, ovládání, komunikaci  

a napájecí zdroje s jinými systémy. Norma definuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. 

[17] 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití  

v bezpečnostních aplikacích, část 1: Systémové požadavky. Norma stanovuje všeobecné 

požadavky na funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích 

aplikacích. [17] 

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

v bezpečnostních aplikacích, část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma obsahuje doporučení 

zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídicí a organizační postupy pro instalaci, 

testování, obsluhu, údržbu systému a technické vybavení. [17] 

ČSN EN 50132 – 1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití  

v bezpečnostních aplikacích Část 1: Systémové požadavky. Tato evropská norma určuje 

minimální požadavky na sledovací systémy CCTV používané v bezpečnostních aplikacích. 

[17] 

ČSN EN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik. Tato evropská 

norma poskytuje návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik. 

[17] 
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Identifikace 
aktiv

Posouzení 
stávajícího 

zabezpečení

Identifikace 
nebezpečí

Vyhodnocení 
rizik

Návrh 
opatření

Bezpečnostní 
posouzení

4 Risk management 

Řízení rizik v sobě zahrnuje proces rozhodování pro zvládání nebo snížení rizika. 

Dále se jedná o realizování rozhodnutí, jejich posouzení a opakované hodnocení s použitím 

výsledků posuzování rizika jako vstupních údajů. Nyní je třeba vysvětlit a definovat 

několik odborných pojmů. V této kapitole uvádím výčet základních definic důležitých  

pro oblast ochrany osob a majetku. Postup bezpečnostního posouzení je vyobrazen  

na obrázku 1.  

 

 

  

Obrázek 1: Proces postupného posouzení bezpečnosti [autorka] 



12 

 

4.1 Aktivum 

Za aktiva můžeme považovat veškeré hodnoty, které jsou cenné pro majitele nebo 

organizaci. Aktiva by měla být chráněna optimálním způsobem. Aktiva dělíme na hmotná 

a nehmotná. Můžeme tedy říci, že aktivy rozumíme vše, co přispívá k úspěchu. 

 

4.2 Bezpečnost 

Bezpečnost můžeme chápat jako analogii opatření k ochraně a rozvoji lidského 

systému. Jestliže je akceptovatelná míra zbytkových rizik, jedná se o bezpečnost. [8] 

 

4.3 Nebezpečí 

Nebezpečí je stav, kdy může vzniknout nebo vzniká újma na chráněných zájmech. 

Nebezpečí je zdrojem rizika. [8] 

 

4.4 Riziko 

Riziko můžeme charakterizovat jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího 

specifického účinku. Docházet k němu může během určité doby nebo za určitých 

okolností. Riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního jevu 

a jeho následku. Můžeme tedy říci, že riziko je pravděpodobnost vzniku škod. [8] 

 

4.5 Analýza rizik 

Analýza rizik je souhrnem činností směřujících k odhadu rizik. Analýza rizika bývá 

někdy označena jako měření rizika. Základními kroky analýzy rizik jsou: identifikace 

zdrojů rizika, hodnocení pravděpodobnosti, hodnocení následků a stanovení rizika. [9] 
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5 Zabezpečení objektu 

Jak již bylo výše řečeno, aktiva společnosti jsou veškeré hodnoty přispívající  

k prosperitě organizace. Je tedy pochopitelné, že je v zájmu organizace tyto aktiva chránit. 

Negativní události by mohly ohrozit aktiva a tím i chod a prosperitu organizace.  

Za hodnoty společnosti jsou považováni lidé, informace a majetek. Organizace má za cíl 

zavedení takových opatření, která budou mít největší možný účinek, za použití  

co nejmenších nákladů. Objektem zájmu fyzické bezpečnosti je ochrana osob, hmotného  

a nehmotného majetku.  

Fyzická ochrana je tvořena soustavou opatření technických, organizačních  

a režimových, které znemožňují neoprávněné nakládání s majetkem. Všechny tři druhy 

ochran jsou stejně významné a v systému fyzické ochrany mají svoji klíčovou roli. 

Uskutečnění fyzické ochrany má za cíl návrh a implementaci takových bezpečnostních 

opatření, které dosáhnou určené úrovně bezpečnosti.  

 

Fyzická ochrana je tvořena: 

- fyzickou ostrahou, 

- technickou ochranou, 

- režimovou ochranou.  

 

5.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha slouží především k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti.  

Je zabezpečována vrátnými, hlídači, strážnými, policisty. Do fyzické ostrahy patří činnosti 

způsobilé osoby pověřené ostrahou. Hlavním úkolem této osoby je zabezpečení ochrany 

osob a majetku, dále bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Fyzická ostraha 

může být zabezpečována silami vlastními, nebo strážnými, zaměstnanci soukromých 

bezpečnostních služeb, případně armádou nebo policií. Fyzická ostraha je sice ochranou 

nejnákladnější, přináší však nemalé výhody v aktivitě a efektivnosti. Kombinace s dalšími 

dostupnými komponenty ochrany by měla být vždy dobře promyšlená, jen tak lze 

dosáhnout požadované úrovně fyzické ochrany. [15] 
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Fyzická ostraha je souborem:  

- ochrany a ostrahy přepravy finančních hotovostí a zbraní,   

- ochrany a ostrahy majetku na místech veřejnosti přístupných i nepřístupných,  

- ochrany a ostrahy osob,  

- zajištění zásahů a výjezdů prostřednictvím dohledového a poplachového 

přijímacího centra (DPPC, dříve nazývaný PCO),  

- zajištění pořadatelské služby na místech veřejných shromáždění a akcí. [13] 

 

Mezi hlavní úkoly fyzické ostrahy řadíme:  

- kontrolní a propustkovou činnost,  

- střežení objektů a prostorů prostřednictvím strážní služby,  

- uskutečnění bezpečnostních opatření v prostoru, objektu,  

- uskutečnění zásahu při mimořádných událostech či na základě podnětu  

o narušení ochrany objektu, 

- zadržení pachatele, hlásná služba,  

- zajištění dalších zájmů. [13] 

 

5.2 Technická ochrana 

Technická ochrana v sobě zahrnuje technické prostředky, které zabraňují, ztěžují 

nebo oznamují oslabení či narušení ochrany objektu. 

 

Technická ochrana se skládá z: 

- mechanických zábranných prostředků, 

- poplachových systémů.  
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5.2.1 Mechanické zábranné prostředky 

Můžeme říci, že mechanické zábranné systémy patří mezi prostředky vývojově 

nejstarší. Mechanické zábranné systémy bývají nazývány jako klasická ochrana. Tato 

ochrana slouží především ke znemožnění dosažení cíle pachatele, nebo k co největšímu 

znesnadnění dosažení tohoto cíle. V praxi se s touto podobou ochrany setkáváme  

ve většině objektů. Tyto technické prostředky mají vytvářet časovou prodlevu  

v jednotlivých krocích útočníka, který chce narušit ochranu objektu.  

Technické prostředky klasické ochrany poskytují ochranu svou mechanickou 

pevností. Časový interval, který je potřebný k překonání překážky, bývá často  

pro pachatele až neúnosný. Zásadní funkcí mechanických zábranných systémů je vytvoření 

pevné zábrany, která bývá stanovena jistým odporem proti destrukčnímu narušení. 

Skutečnost, že pachatel překážku překoná, nelze vyloučit. Všechny prvky klasické ochrany 

jsou překonatelné. Záleží však na množství energie a času, které pachatel musí vynaložit. 

U mechanických zábranných systémů se stanovuje časový interval, který pachatel 

potřebuje na překonání dané překážky a bývá označen jako Δt. [14] 

∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 

Rovnice 1 [14] 

kde:  

Δt vyjadřuje časový interval nezbytný k překonání překážky,  

t1 vystihuje čas zahájení útoku, 

t2 vyjadřuje čas koncového překonání překážky. [14] 

 

Technické prostředky klasické ochrany, které se využívají při ochraně objektů, 

můžeme třídit dle oblastí tří ochranných zón, jsou jimi: 

- ochrana obvodová, 

- ochrana plášťová, 

- ochrana předmětová. [7, 14] 

Technické prostředky obvodové ochrany se vyznačují prostorovou odděleností  

od chráněného objektu. Technické prostředky obvodové ochrany jsou zřízeny mimo vlastní 
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objekt, většinou na parcele objektu. Zpravidla tvoří fyzickou, ale mnohdy i právní hranici 

objektu. Mezi technické prostředky obvodové ochrany patří ohrazení nebo oplocení hranic 

pozemku, brány, závory, branky a další.  

 

Technické prostředky obvodové ochrany dělíme na: 

- oplocení klasické drátěné, 

- oplocení bezpečnostní, 

- oplocení vysoce bezpečnostní, 

- vrcholové zábrany, 

- podhrabové překážky, 

- vjezdy, vstupy a jiné. [7, 14] 

 

Technické prostředky ochrany pláště mají zabránit a ztížit nepovolaný vstup  

do objektů. Často tento druh ochrany bývá nazýván ochrana obvodová či objektová.  

 

V rámci plášťové ochrany je třeba zabezpečit: 

- otvorové výplně, 

- stavební prvky budov. [7, 14] 

 

 Technické prostředky předmětové ochrany slouží samostatně jako úschovné 

objekty, do této skupiny patří trezory, trezorové skříně, příruční pokladny, kufry, 

manipulační schránky a další. [7, 14] 

 

5.2.2 Poplachové systémy 

Detekci vniknutí pachatele do objektu a následnou signalizaci narušení ochrany 

objektu zajišťují poplachové systémy. Poplachové systémy bývají označovány jako 

technické prvky elektronického zabezpečení. Funkce technických prvků elektronického 
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zabezpečení spočívá ve velmi rychlé reakci na změny vyvolané pachatelem. Zpravidla tyto 

systémy nejsou schopny pachatele zadržet nebo mu zabránit v průniku do objektu, nýbrž 

jsou určeny k signalizaci možné hrozby. Tato informace se předává dále, nejčastěji 

obsluze, která provede další zabezpečovací úkony. Informace bývají různé podoby, 

například zvukový signál, obrazový signál, světelný signál. [14] 

 

Poplachové systémy dělíme na: 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), 

- systémy kontroly vstupu a docházky (SKV), 

- CCTV sledovací systémy. 

 

Technické prostředky elektronického zabezpečení mají zpravidla dva základní 

úkoly: 

- podpořit ochranu klasickou, 

- zvýšit efektivnost fyzické ostrahy. [14] 

 

5.2.2.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tuto podskupinu poplachových systémů upravuje evropská norma ČSN EN  

50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: 

Systémové požadavky. Poplachový zabezpečovací systém je takový poplachový systém, 

který slouží k detekování a indikaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí vetřelce 

do střeženého prostoru. Poplachový tísňový systém je takový poplachový systém, který 

poskytuje uživateli možnost úmyslného vyvolání poplachového stavu. Poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém je kombinovaný systém, který je určený k detekci 

poplachu vniknutí a tísňového poplachu. [17]  
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Norma určuje stupně zabezpečení:  

- Stupeň 1 – nízké riziko, 

- Stupeň 2 – nízké až střední riziko, 

- Stupeň 3 – střední až vysoké riziko, 

- Stupeň 4 – vysoké riziko. [17] 

 

Norma také stanovuje třídy vlivu prostředí: 

- Třída I – vnitřní, 

- Třída II - vnitřní všeobecné, 

- Třída III - venkovní chráněné nebo vnitřní extrémní podmínky, 

- Třída IV - venkovní všeobecné. [17] 

 

Z hlediska prostorového zaměření dělíme elektronické zabezpečení na ochranu: 

- obvodovou, 

- plášťovou, 

- prostorovou, 

- předmětovou, 

- tísňovou. [17] 

 

Každý poplachový a tísňový zabezpečovací systém bývá složen z několika 

základních komponentů, které plní specifické funkce a v celku spolu vytvářejí 

zabezpečovací řetězec.  

 

Mezi základní komponenty patří: 

- čidlo – zařízení, které reaguje na fyzikální změnu, vysílá informaci, 

- ústředna – přijímání a zpracování informace z čidla, ovládá a napájí systém, 
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- přenosové prostředky – přenos informace z ústředny do zařízení signalizace, 

- signalizační zařízení – převedení informací na signál, 

- doplňková zařízení – speciální funkce a zařízení. [14] 

 

5.2.2.2 Systémy kontroly vstupů 

Poplachové systémy SKV upravuje evropská norma ČSN EN 50133-1 Poplachové 

systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1: 

Systémové požadavky. 

Systém kontroly vstupu je definován jako systém obsahující všechna konstrukční  

a organizační opatření včetně těch, která se týkají zařízení nutných pro řízení vstupů. 

 

Části systému:  

- identifikační zařízení, 

- vyhodnocovací zařízení – zobrazovací a programovací zařízení, 

- výstupní ovládací prvek přístupového místa, 

- komunikace. [17] 

 

Třída identifikace: 

- 0 - žádná přímá identifikace, třída je založena na prostém požadavku o přístup 

bez identity uživatele, 

- 1 - informace uložené v paměti, třída je založena na heslech, osobních 

identifikačních číslech, 

- 2 - identifikační prvek nebo biometrie, třída je založena na používání 

identifikačních prvků, karet, fyzických klíčů, otisků prstů, 

- 3 - identifikační prvek nebo biometrie spolu s informací uloženou v paměti, 

třída je založena na používání kombinace identifikačního prvku nebo biometrie  

a informace uložené v paměti. 
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Kombinace identifikačního prvku s biometrií musí být považována za třídu 

identifikace 3. [17] 

 

Třída přístupů: 

- A - tato třída platí pro místo přístupu, ve kterém požadovaný stupeň 

zabezpečení nevyžaduje ani časový filtr ani ukládání přístupové transakce. 

- B - tato třída platí pro místo přístupu, ve kterém se zahrnují časové filtry  

a ukládání, zahrnuje také podtřídu, která se vztahuje na místo zahrnující časové 

filtry, ale bez funkcí ukládání dat. [17] 

 

5.2.2.3 Kamerové systémy 

Kamerové systémy upravuje evropská norma ČSN EN 50132 – 1: Poplachové 

systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích Část 1: 

Systémové požadavky.  

Systém CCTV je systém skládající se z kamerových jednotek, paměti, 

monitorovacích zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely (obrázek 3).  

  

Obrázek 2: CCTV video prostředí, management systému, bezpečnost systému [17] 
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5.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem organizačních opatření, která mají za úkol směřovat 

k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému objektu. Můžeme 

tedy konstatovat, že režimová ochrana sjednocuje a řídí celý zabezpečovací systém 

objektu. V souladu s právními předpisy a potřebami podniku řeší, jaký postup bude lidmi 

vykonáván k dosažení ochrany organizace. V praxi se jedná především o směrnice  

pro vstup, výstup, vjezd, výjezd, pohyb po objektu, klíčový režim a další.  

Zásady režimové ochrany by měly být zapracovány v interních normách organizace  

a v organizační dokumentaci. Primárním problémem bývá prosazování a zavádění 

režimové ochrany do běžného chodu objektu. Dále bývá podceňována i aktualizace. 

Základními dokumenty režimové ochrany bývá statut organizace, organizační řád, spisový 

řád, pracovní řád, skartační řád a pravidla užívání technických prostředků.  

 

Režimová opatření dělíme na: 

- vnitřní - omezení pohybu osob a vozidel, klíčový režim, režim nakládání s ID 

kartami a kódy, režim pohybu materiálu, skladové režimy, 

- vnější – upravují podmínky vstupu a výstupu. [14] 

 

  

Obrázek 3: Přenos videosignálu [17] 
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Obrázek 4: Závod společnosti Saft Ferak a. s. [11] 

6 Výrobní závod společnosti Saft Ferak a. s.  

Společnost Saft Ferak a. s. má více než šedesátiletou zkušenost s vývojem, 

konstrukcí, výrobou i servisem nikl-kadmiových (Ni-Cd) baterií, vyráběných kapsovou 

technologií. Zároveň je odborníkem v oblasti montáže a integrace baterií lithium-ion. Saft 

Ferak a. s. vyrábí baterie, které prostřednictvím rozsáhlé obchodní sítě Saft míří do celého 

světa. Zároveň je sídlem obchodní kanceláře, zajišťující dodávky průmyslových baterií 

Saft na trhy střední a východní Evropy. [11] 

Výrobní závod společnost Saft Ferak a.s. sídlí v obci jménem Raškovice. Obec  

se nachází v okrese Frýdek – Místek, v Moravskoslezském kraji a žije v ní 1778 obyvatel. 

Závod zaměstnává více než 200 zaměstnanců a zaměřuje se zejména na nikl-kadmiové 

(Ni-Cd) baterie pro nejrůznější aplikace: železnice, hromadná doprava, telekomunikace, 

staniční aplikace. V poslední době společnost Saft Ferak a. s. rozšířila svoji působnost  

do oblasti odborné montáže a integrace lithium-iontových baterií. Výrobky společnosti 

Saft Ferak a. s. slouží jako spolehlivý záložní zdroj energie s nízkými náklady životního 

cyklu. Závod společnosti Saft Ferak a. s. můžeme vidět na obrázku 4. [11] 

Obec Raškovice se nachází v klidné lokalitě v okrese Frýdek – Místek. Doposud 

nebylo ve výrobním závodě zaznamenáno žádné neoprávněné vniknutí pachatele ani žádná 

jiná trestná činnost.  
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Obrázek 5: Vjezd a vstup do areálu závodu [4] 
 

 

6.1 Popis objektu 

Výrobní závod společnosti Saft Ferak a. s. je umístěn v obci Raškovice. Závod  

je ohraničen z jižní strany silnicí III. třídy číslo 4773 a ze severní strany řekou Morávkou. 

Vjezd do závodu je tedy možný pouze z komunikace číslo 4773 přes vjezdovou bránu. 

Vstup pro pěší je přijatelný přes vstupní dveře vrátnice, jak je možné vidět z obrázku 5.  

Organizační struktura společnosti je patrná z obrázku 6. Oblast bezpečnosti  

je řízena personální ředitelkou. Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu 

dohlíží a mají na starosti určení pracovníci, ale fyzická ochrana je řízena přímo personální 

ředitelkou. Detailní plánek závodu a jeho jednotlivých budov je uveden jako příloha  

1. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Organizační schéma Saft Ferak a. s. [autorka]  
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Areál závodu se skládá z 23 objektů: 

1) Správní budova – nachází se zde počítačová ústředna, personální oddělení, 

kanceláře, 

2) Hygienická smyčka- zde jsou umístěny šatny a jídelna, 

3) Bio ČOV – novější bio čistička odpadních vod, 

4) Kompresorovna, výroba stlačeného vzduchu pro provoz,  

5) ČOV – starší čistička odpadních vod, 

6) Sklad č. 1 – přístup na kartu, 

7) Niklovna, 

8) Výroba desek a kapes, 

9) Výroba NKDU, 

10) Formace, 

11) Trafostanice, 

12) Sklad 1320 HL údržby a obalů, 

13) Sklad hořlavin, 

14) Sklad technických plynů, 

15) Sklad NO, obalů č. 2 a LIM, 

16) Garáže a sklad PO – služební vozy, hasičský vůz obce, 

17) Vrátnice – nachází se v perimetru závodu, 1 bezpečnostní pracovník, 

18) Montáž lithiových baterií (LIM), 

19) ZEKO s.r.o. (externí firma), 

20) Údržba, 

21) Expedice – vše na objednávku, výrobky se neskladují, 

22) Montáž – baterie nabité, nenabité, s louhem, 

23) Servis ALKAL s.r.o. (externí firma). [3]  
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7 Současné zabezpečení závodu 

Současné zabezpečení areálu společnosti Saft Ferak a. s. vychází ze zákonné 

povinnosti dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění 

pozdějších předpisů. Společnost Saft Ferak a. s. má zpracovaný Plán fyzické ochrany, 

který je povinen zpracovat každý provozovatel objektu nebo zařízení, jež je zařazeno  

do skupiny A nebo do skupiny B. Závod spadá do skupiny A, z důvodu skladování 

hořlavin. Plán fyzické ochrany zpracoval dodavatel bezpečnostních služeb. Plán fyzické 

ochrany byl vzat na vědomí Policií České republiky i příslušným krajským úřadem, 

přičemž popsaný stav již opakovaně prošel kontrolou obou uvedených správních orgánů. 

Plán fyzické ochrany obsahuje analýzu možností neoprávněných činností a provedení 

případného útoku na objekty nebo zařízení, dále upravuje režimová opatření, fyzickou 

ostrahu a technické zabezpečení.  

 

7.1 Systémy technické ochrany 

Do areálu je situovaná jedna vjezdová brána s automatickou závorou a dálkovým 

ovládáním z  vrátnice. Pro pěší je vstup do areálu veden přes vstupní dveře vrátnice. 

Vnitřní komunikace v areálu jsou řádně vyznačeny a vybaveny dopravním značením. Areál 

je oplocen po celém svém obvodu. Oplocení je tvořeno z části betonovými panely, vlnitým 

plechem a drátěným pletivem. Oplocení je v dobrém stavu bez zjevného poškození. 

Stávající oplocení je vyobrazeno na obrázcích 12 a 13. Osvětlení areálu je rozmístěno  

na všech vnitřních komunikacích, je plně automatické. Režimové prostory jsou chráněny 

uzamykacími systémy. [3] 

Jiné systémy technické ochrany nejsou instalovány.  

 

7.2 Zabezpečení závodu fyzickou ostrahou 

Ostraha areálu závodu Saft Ferak a.s. je zajištěna prostřednictvím společnosti 

SECURITAS ČR s.r.o. Veškeré úkony, postupy a výkon ostrahy upravuje Směrnice  

pro výkon služby. Výkon bezpečnostní služby je organizován zpravidla ve 12-ti 
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Obrázek 7: Kontrolní bod [autorka] 

 

 

 

 
Obrázek 8: PDA [autorka] 

 
 

hodinových směnách, ostrahu vykonává jeden bezpečnostní pracovník. Ostraha zajišťuje 

dodržování režimových opatření, včetně klíčového režimu. Ostraha provádí obchůzku 

s využitím elektronického systému obchůzek Guard Reporting System (dále jen GRS), 

kdy během obchůzky označuje kontrolní body rozmístěné ve schválené obchůzkové trase.  

GRS je kontrolní obchůzkový systém, vyvinutý SECURITAS AB ve Švédsku. 

Systém je využíván v desítkách zemí po celém světě. Jedná se o on-line reporting 

prostřednictvím PDA (obrázek 8). Kontrolní body (obrázek 7) jsou označeny spolu  

s výpisem povinností, na displeji PDA, které musí strážný na místě provést a zpětně 

potvrdit. Vše se odehrává pod nepřetržitým dohledem centrálního dispečinku SECURITAS 

ČR s.r.o., se kterým je strážný ve spojení také prostřednictvím PANIC tlačítka, což dále 

zvyšuje účinnost bezpečnostních opatření. Informace z kontrolní činnosti mohou být  

v reálném čase zpřístupněny zákazníkovi prostřednictvím internetu na Securitas Customer 

Portal. Zde zákazník nalezne všechny informace vztahující se k bezpečnosti objektu 

(dokumenty, zápisy a reporting). [12] 

Ostraha je přítomna na vrátnici, která je umístěna v perimetru. Přítomnost ostrahy 

na vrátnici je zajištěna v době, kdy probíhá příchod a odchod zaměstnanců. Během této 

doby neprobíhá obchůzková činnost. [PFO] 

Společnost SECURITAS ČR s. r. o. má zaveden systém kontrolní činnosti 

prostřednictvím nadřízených (Metodika kontrolní činnosti a systém interního auditu)  

dle interního předpisu Auditorská činnost. Nebyla zjištěna závažnější pochybení ve výkonu 

fyzické ostrahy 
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Obrázek 9: Pohled na vrátnici a vjezdovou bránu [autorka] 

7.3 Současná režimová opatření 

Režimová opatření společnosti Saft Ferak a. s. jsou realizována v souladu 

s vyhláškou číslo 250/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a požární ochranu dohlíží a mají na starosti určení pracovníci, fyzická 

ochrana je řízena přímo personální ředitelkou. 

 

7.3.1 Režim vstupu a vjezdu 

Vstup a vjezd do a ven z areálu společnosti Saft Ferak a.s. je povolen pouze 

určenými vchody a východy. Osoby současně prokazují oprávněnost vstupu na výzvu 

ostrahy. Dle ustanovení § 248, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, je zaměstnanec povinen podrobit se kontrole věcí, které vnáší nebo 

vynáší. Kontrolu a prohlídku provádí ostraha. Při prohlídce musí být dodržena ochrana 

osobnosti podle jiných právních předpisů. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická 

osoba stejného pohlaví.  

Zaměstnanci, kteří vstupují do areálu vrátnicí, jsou povinni bez vyzvání předložit 

ostraze ke kontrole oprávněnost vstupu. Při odchodu zaměstnance vrátnicí provádí ostraha 

namátkovou vizuální kontrolu osobního zavazadla. Pohled na vrátnici a na vjezdovou 

bránu je vyobrazen na obrázcích 9 a 10. Do areálu mohou vjíždět pouze vozidla 

managementu dle seznamu uloženého ve vrátnici. Zaměstnanci Saft Ferak a.s. parkují svá 

vozidla na parkovišti před areálem. Do areálu dále mohou vjíždět vozidla dodavatelů, 

odběratelů nebo zásobování (jídelna, úklid), která podléhají evidenci a kontrole. [3] 
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Obrázek 11: Skříň pro uložení klíčů [autorka] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Vrátnice [autorka] 

 

7.3.2 Klíčový režim 

Pro potřeby kontrolní a pochůzkové činnosti i řešení běžných provozních situací  

je ostraha vybavena klíči. Klíče mají své místo v plechové skříňce ve vrátnici. Obrázek 11 

dokumentuje jejich zavěšení. Ve vrátnici je též uložena Kniha klíčů a seznam oprávněných 

osob, kterým mohou být klíče vydány. Ostraha je povinna před začátkem a ukončením 

ostrahy provádět kontrolu úplnosti klíčů dle seznamu a stavu vedené dokumentace. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Požárně bezpečnostní zařízení 

Má diplomová práce se zabývá fyzickou ochranou nikoliv požární ochranou. 

Požárně bezpečnostní zařízení uvádím, jelikož fyzická ostraha obsluhuje elektrickou 
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Obrázek 12: Stávající oplocení 1 [autorka] 

 
 

 
Obrázek 13: Stávající oplocení 2 [autorka] 

 
 

požární signalizaci a kontroluje prostory se stabilním hasicím zařízením. Požárně 

bezpečnostní zařízení má na starosti technik BOZP a PO.  

 

7.4.1 Elektrická požární signalizace 

Budovy „Výroba lithiových baterií“ (budova LIM) a „Serverovna“ jsou chráněné 

systémem elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“). Signály z jednotlivých čidel 

EPS jsou svedeny do ústředny EPS. Prověření stavu v prostoru, ze kterého je hlášena 

mimořádná událost, zajišťuje fyzická ostraha. Požární ochrana však není náplní diplomové 

práce. [3] 

 

 

7.4.2 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklery 

V areálu je stabilní hasicí zařízení (dále jen „SHZ“) instalováno v těchto budovách: 

„Serverovna“ a „Výroba lithiových baterií“ (budova LIM). Fyzická ostraha prověřuje stav 

v těchto prostorech. Nezabezpečuje však požární ochranu. Požární voda je do určených 

prostor rozvedená pomocí potrubí (červené barvy, rozvody vedou pod stropy jednotlivých 

místností). Potrubí je pod stálým tlakem, jednotlivé skrápěcí růžice jsou opatřené 

membránami (skleněnými baňkami naplněnými lihem), které zabraňují vytékání vody. 
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Stoupne-li teplota v okolí skrápěcí růžice nad stanovenou mez (cca 68 °C), dojde vlivem 

tepelné roztažnosti líhu k prasknutí skleněné baňky, coby pojistky a tím k uvolnění 

vodního proudu. Voda je pak pod tlakem rozstřikována do okolí. Strojovna SHZ  

a zásobníky s požární vodou se nacházejí v budově „ČOV“. Podmínky pro obsluhu, 

kontrolu provozuschopnosti a údržbu upravuje zvláštní směrnice. [3] 

 

  

Obrázek 14: Pracoviště ostrahy [autorka] 
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8 Analýza rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou procesy, které jsou určené pro potřeby řízení  

a vytvářejí podklady pro proces rozhodování. V současné době existuje pro analýzu  

a hodnocení rizik celá řada softwarových nástrojů a metodik. V oblasti fyzické ochrany  

pro řešení analýzy rizika bývá vybrán postup, který spočívá v definování problému, 

analýze stavu současného zabezpečení a následném optimálním návrhu. Nejprve je však 

nutné stanovit, co má být chráněno. Poté definujeme, před čím se chráníme a jakých 

způsobem uskutečníme ochranu. Před samotnou analýzou rizik uvádím bezpečnostní audit, 

pomocí kterého byl zjištěn současný stav zabezpečení.  

 

Metody použité v diplomové práci: 

- Bezpečnostní audit,  

- Analýza rizik poruchových stavů (FTA), 

- Analýza stromu událostí (ETA), 

- Analýzy příčin a událostí (CCA), 

- Kittsova metoda. 

 

Při volbě skladby metod vycházím především z výhod samotných metod.  

Pro modelaci a identifikaci rizik jsem se rozhodla použít metody FTA, ETA a CCA, 

jelikož jsou využitelné pro daný problém a jejich výhoda spočívá v  principu kvality  

i kvantity. Poskytují názorné a přehledné zobrazení vztahů a vazeb. Identifikují a dávají 

možnost sledovat cesty šíření poruch v systému. Výhoda Kittsovy metody spočívá  

ve zjištění závažnosti jednotlivých rizik.  

 

8.1 Identifikace aktiv 

Prvním krokem analýzy rizik je již výše zmíněné určení, co má být chráněno. 

Identifikací aktiv rozumíme vytvoření soupisu veškerých aktiv, která spadají do hranice 

analýzy rizik. Za aktiva můžeme považovat veškeré hodnoty, které jsou cenné pro majitele 
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a organizace. Aktiva by měla být chráněna optimálním způsobem. Dělíme je na hmotná  

a nehmotná. Můžeme tedy říci, že aktivy rozumíme vše, co přispívá k úspěchu.  

Tato aktiva posléze vyjádříme finanční částkou. Ocenění je důležité z důvodu 

optimalizace podle principu ALARA. Riziko je nezbytné snižovat na takovou hladinu, kdy 

se výdaje na snížení rizika stávají nepřiměřenými ve srovnání s příslušným omezením 

rizika. Z tohoto principu vyplývá, že výdaje na optimalizaci zabezpečení by se měly 

pohybovat okolo 10 % hodnoty aktiv. Vyjádření aktiv firmy finanční částkou je uvedeno 

v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Aktiva firmy [autorka] 

Aktiva Hodnota [Kč] 

Hmotný majetek 

Movitý 

majetek 
60 000 000 

Nemovitý 

majetek 
105 000 000 

Nehmotný majetek nezměrný 

Celková hodnota  165 000 000 Kč 

 

Jestliže se budeme řídit principem ALARA, potom 10 % hodnoty aktiv činí 

16 500 000 Kč. Tato částka na zabezpečení by tedy neměla být překročena. Investice 

částky 16 500 000 Kč do zabezpečení je však pro společnost Saft Ferak a. s. nereálná. 

Volím tedy alternativní řešení a budu se snažit zabezpečení navrhnout v rozsahu 0,1 – 1 %, 

tedy 165 000 – 1 650 000 Kč.  

 

8.2 Bezpečnostní audit 

Bezpečnostním auditem ve firmě Saft Ferak a. s. bylo zjišťováno, zda a v jaké míře 

splňují požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny  

A nebo do skupiny B, ve znění pozdějších předpisů.  
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Výsledky bezpečnostního auditu jsou uvedeny v tabulce 2. Pomocí bezpečnostního 

auditu byla zjištěna skutečnost, že firma splňuje povinnosti stanovené zákonem. 

Z výsledků bezpečnostního auditu vyplývají jistá doporučení. Tato doporučení se týkají 

modernizace zabezpečení.  

Bezpečnostní auditem bylo zjištěno, že oplocení se nachází v dobrém stavu  

bez zjevného poškození. V perimetru se však mýma očima nachází slabá místa. 

Doporučovala bych se zaměřit například na vrátnici. Bylo by na zvážení provést novou 

analýzu a případně instalovat turniket jako mechanický zábranný prostředek ovládaný 

systémem kontroly vstupu.  

Bezpečnostní audit byl uskutečněn fyzickou obhlídkou perimetru, vnějších prostor, 

vnitřních prostor správní budovy a vnitřních výrobních prostor. Bylo umožněno pořizování 

fotodokumentace, řízený pohovor se zástupcem Saft Ferak a. s., řízený pohovor  

se zástupcem managementu SECURITAS ČR s. r. o. a řízený pohovor se službu konajícím 

bezpečnostním pracovníkem.  

Ve správní budově je uložena pouze provozní pokladna, která neobsahuje vyšší 

finanční hodnotu. Osoby, kterým je umožněn vstup do areálu, mají zde volný pohyb. Vjezd 

do areálu je povolen pouze vozidlům se státní poznávací značkou, která je zaevidována 

v seznamu ve vrátnici. Ostatním zaměstnancům je vyhrazeno parkoviště mimo areál firmy.  

Zákonné povinnosti splněny jsou, přesto bych doporučila zvážení možné instalace 

kamerového systému, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů i systémů 

kontroly vstupu.  
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Tabulka 2: Výsledek bezpečnostního auditu [autorka] 
Číslo  Požadavek Zdroj požadavku Stav Komentář 

1. 

Provozovatel objektu nebo zařízení, jež je zařazeno do 

skupiny A nebo skupiny B, je povinen zpracovat plán fyzické 

ochrany objektu nebo zařízení  

Zákon č. 59/2006 Sb., PZH §14 splněno 

Je zpracován plán fyzické ochrany firmou 

SECURITAS ČR s. r. o. a byl vzat na vědomí Policií 

České republiky i krajským úřadem. 

2. 
Analýza možností neoprávněných činností a provedení útoku 

na objekty nebo zařízení 
Vyhláška č. 250/2006 Sb., §2 splněno Je zpracována analýza pomocí metody FMECA 

3. 

Kamerové systémy v rozsahu, aby byla vytvořena ochrana 

osob a předmětů, která umožní včasný a účinný zákrok v 

narušeném objektu nebo zařízení. 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., §5 doporučení 
V objektu nejsou instalovány, doporučuji dále 

analyzovat a zvážit vhodnost instalace. 

4. 

Elektrické zabezpečovací systémy v rozsahu, aby byla 

vytvořena ochrana osob a předmětů, která umožní včasný a 

účinný zákrok v narušeném objektu nebo zařízení. 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., §5 doporučení 
V objektu nejsou instalovány, doporučuji dále 

analyzovat a zvážit vhodnost instalace. 

5. 

Přístupové systémy v rozsahu, aby byla vytvořena ochrana 

osob a předmětů, která umožní včasný a účinný zákrok v 

narušeném objektu nebo zařízení. 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., §5 doporučení 
V objektu nejsou instalovány, doporučuji dále 

analyzovat a zvážit vhodnost instalace. 

6. 

Elektrická požární signalizace v rozsahu, aby byla vytvořena 

ochrana osob a předmětů, která umožní včasný a účinný 

zákrok v narušeném objektu nebo zařízení. 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., §5 splněno 
Instalována v budovách - výrobna lithiových baterií a 

serverovna. 

7. 

Mechanické zábranné prostředky, například oplocení, mříže, 

rolety, zámky v takovém rozsahu 

a s takovými technickými parametry, aby vytvořily systém 

zábran, které budou svou konstrukcí a 

mechanickou odolností splňovat bezpečnostní funkce 

stanovené českými technickými 

normami 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., §5 doporučení 

Oplocení je v dobrém stavu bez zjevného poškození. 

Doporučuji dále analyzovat a zvážit vhodnost 

instalace turniketu. 

8. Fyzická ostraha Vyhláška č. 250/2006 Sb., §4 splněno 

Ostraha areálu Saft Ferak a.s. je zajištěna 

SECURITAS ČR s.r.o. Veškeré úkony, postupy  

a výkon ostrahy upravuje Směrnice pro výkon služby. 

9. Režimová opatření Vyhláška č. 250/2006 Sb., §3 doporučení 

Vstup a vjezd do a ven z areálu je povolen pouze 

určenými vchody a východy. Osoby se prokazují na 

výzvu ostrahy. Doporučuji dále se zabývat identifikací 

každé vstupující osoby. 
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8.3 Analýza stromu poruchových stavů 

Pro modelaci a identifikaci rizik jsem zvolila Analýzu stromu poruchových  

stavů – Fault tree analysis (dále jen FTA). Analýza stromu poruchových stavů využívá 

postup, který je založený na systematickém zpětném rozboru událostí. K tomuto rozboru 

užívá řetězec příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Metoda FTA je  

graficko - analytická nebo graficko - statistická metoda. Názorné zobrazení stromu 

poruchových stavů představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Metoda 

je upravena normou ČSN EN 61025. Hradla používaná metodou FTA jsou uvedena v příloze 

2. [6] 

Hlavním cílem analýzy metodou stromu poruchových stavů je posouzení 

pravděpodobnosti vrcholové události za užití analytických nebo statistických metod. Rizika 

jsou dělena na procesní a strukturální. [6] 

Pro modelaci a identifikaci rizik jsem se rozhodla použít metodu FTA, jelikož je 

využitelná pro daný problém a její výhoda spočívá v jejím principu kvality i kvantity.  

Na začátku metody FTA jsem zvolila vrcholovou událost, jako narušení bezpečnosti 

objektu. Hranice systému jsem vytyčila oplocením areálu. Nezaobírám se událostmi typu 

zemětřesení, silný vítr, povodeň. Jako příčiny vzniku vrcholové události volím procesní  

a strukturální rizika, která dále rozvíjím. Procesní rizika jsou vyobrazena na obrázku 15  

a strukturální rizika jsou znázorněna na obrázku 16. 

Výpočet pravděpodobnosti vrcholové události spočívá v určení pravděpodobností 

primárních událostí. Následně se použijí pravidla průnik a sjednocení nezávislých jevů,  

za jejichž pomoci dostaneme konečný výsledek. 

Výsledky analýzy stromu poruchových stavů s jednotlivými pravděpodobnostmi jsou 

uvedeny v tabulce 3. Pravděpodobnost vrcholové události narušení bezpečnosti objektu 

metodou FTA vyšla 0,714. Ke vzniku vrcholové události přispívají více rizika strukturální než 

rizika procesní. Dále bych zmínila skutečnost, že ve společnosti Saft Ferak a. s. 

jsou pracovníci patřičně ohodnoceni za svoji práci. Z jejich strany tedy teoreticky neexistuje 

reálný důvod firmě uškodit. Velká většina z nich bydlí v obci Raškovice, takže se navzájem 

znají.   

 



36 

 

 
Obrázek 15: Modelace procesních rizik pomocí FTA [autorka] 
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Obrázek 16: Modelace strukturálních rizik pomocí FTA [autorka]
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Tabulka 3: Výpočty metody FTA [autorka] 

Procesní rizika 

 
Označení 

rizik 
Událost primární Pravděpodobnost  

Pravděpodobnost 

Procesní rizika 

Pravděpodobnost 

vrcholové 

události 

1 Krádež 0,1 

0,362   

0,379 

0,714 

2 Vloupání 0,2 

3 Nepovolaný vstup 0,11 

4 Poškození majetku 0,002 

5 Útok na zaměstnance 0,0021 

6 Použití lsti 0,001 

7 
Zanedbání povinnosti 

vědomé 
0,001 

0,002 

0,025 

8 
Zanedbání povinnosti 

nevědomé 
0,001 

9 
Nedodržení bezp. předp. 

vědomé 
0,01 

0,019 

10 
Nedodržení bezp. předp. 

nevědomé 
0,01 

11 Spolupráce s pachatelem 0,001   

12 Krádež  0,001   

13 Sabotáž 0,001   

14 
Zaneprázdnění 

managementu 
0,001    

Strukturální rizika 

Označení 

rizik 
Událost primární Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost 

Strukturální 

rizika 

1 Překonání oplocení 0,3 

0,51 

  

0,540 

2 
Neoprávněný vstup na 

pozemek 
0,3   

3 Vypáčení dveří 0,01 

0,02186 

0,061 

4 
Rozbití prosklené plochy 

dveří 
0,01 

5 Provrtání 0,001 

6 Bumping 0,001 

7 Rozbití oken 0,02 

0,02098 
8 Spolčení se zaměstnancem 0,001 

9 Závada 0,01 
0,0199 

10 Mechanické poškození 0,01 
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8.4 Analýza stromu událostí  

Analýza stromu událostí bývá označena jako ETA – Event Tree Analysis. ETA je 

technikou kvalitativní i kvantitativní, její použití spočívá v identifikaci možných následků  

a jejich pravděpodobností. Tato technika je upravena normou ČSN EN 62502. Jedná se  

o techniku graficko - statistickou, je vhodná pro všeobecné posuzování spolehlivosti. [6] 

Cílem ETA je definovat možné následky iniciační události a stanovit 

pravděpodobnost jejich výskytu. Metoda poskytuje názorné zobrazení systémového stromu 

událostí. Na obrázku 17 jsou uvedeny i jednotlivé pravděpodobnosti možných následků.  

Metodu ETA jsem zvolila především z důvodu, že lze do této analýzy započítat 

zabezpečovací systémy, kterými je objekt vybaven, je využitelná pro daný problém a její 

výhoda spočívá v jejím principu kvality i kvantity. Jako nejpravděpodobnější následek se 

jeví ohlášení oprávněné osobě / IZS (P = 2,2.10-3) a poškození zdraví, smrt, krádež  

(P = 1,48.10-4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 17: Analýza stromu událostí ETA [autorka] 

 

8.5 Analýza příčin a následků 

Analýza příčin a následků (CCA) je kombinací metod FTA a ETA, jedná se  

o výkonnou analytickou techniku pro analýzu spolehlivosti a rizika, je vyobrazena  
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na obrázku 20. Umožňuje názorné zobrazení a pochopení vztahů mezi příčinami  

a následky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Expedice [autorka] 

Obrázek 19: Sklad hořlavin a sklad technických plynů [autorka] 



41 

 

Procesní rizika

Selhání ostrahy

Selhání zaměstnanců

Strukturální rizika

Narušení ochrany 
perimetru

Narušení ochrany 
perimetru a pláště

Selhání 
ostrahy
Selhání 
ostrahy

Selhání 
MZS

Selhání 
MZS

Ohrožení 
osob a 

majetku

Ohrožení 
osob a 

majetku

Narušení 
bezpečnosti 

objektu

0,9

ANO

0,1

ANO

0,6

ANO

Poškození
zdraví, smrt, 

krádež...

0,4

NE
Bez následků

0,9

NE

Ohlášení 
oprávněné 
osobě /IZS

0,1

NE

0,1

ANO

Ohrožení 
osob a 

majetku

0,9

NE

Ohlášení 
oprávněné 
osobě /IZS

Obrázek 20: Analýza příčin a následků CCA [autorka] 
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8.6 Analýza Kittsovou metodou 

Jako poslední metodu jsem zvolila bodovou metodu G. W. Kittse. Kittsova metoda 

je především určena pro hodnocení méně závažných zdrojů rizik. Hodnocení rizik  

se uskutečňuje vyhodnocením karty pro hodnocení rizik. Příklad karty pro hodnocení rizik 

je uveden v příloze 3. Karty jsou určeny pro jednotlivá rizika. V řádcích jsou vypsány 

parametry hodnocení a ve sloupcích body příslušející jednotlivým parametrům. Body  

se vždy pro jednotlivá rizika sečtou a stanoví se parametr K. [6]  

 

Parametry hodnocení: 

- A – počet osob vystavených nebezpečí, 

- B – škoda na majetku, 

- C – doba odstranění následků, 

- D – frekvence výskytu, 

- E – názor odborníka. 

 

Parametr K se stanoví výpočtem: 

𝐾 =
2𝐴 + 2𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸

5
 

Rovnice 2 [6] 

 

Poté se seřadí rizika podle hodnoty koeficientu K od nejvyšší po nejnižší hodnotu. 

Výsledky analýzy podle Kittse jsou uvedeny v přílohách 4 a 5.  

Velikost koeficientu K nám určuje, jaké opatření bychom měli učinit. Jak z pohledu 

procesního, tak z pohledu strukturálního, koeficient K nepřekročil hranici hodnoty  

8. V opačném případě by bylo nutné neprodleně zajistit nápravu. Nejvyšší hodnota 

koeficientu K z pohledu procesního byla 7,8 u rizika vloupání a 7,6 u rizika nepovolaný 

vstup. Z pohledu strukturálního byla nejvyšší hodnota koeficientu K vypočtena u rizika 

neoprávněný vstup na pozemek a byla 6. Vypočtené hodnoty nesmí být již přehlíženy,  

o neuskutečnění nápravy musí být rozhodnuto vyšším vedením.  
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8.7 Vyhodnocení analýz 

Na úvod této kapitoly bych opět uvedla, že fyzická ochrana ve společnosti Saft 

Ferak a. s. je vedena přímo personální ředitelkou. Tato skutečnost může být také rizikem, 

paní personální ředitelka je úkolově vytížená, zájem však má. Za uvážení by stálo 

například převedení vybraných úkolů na technika BOZP a PO.  

Bezpečnostním auditem ve firmě Saft Ferak a. s. bylo zjištěno, že požadavky 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních 

opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny 

B, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny. Mám však k současnému zabezpečení jistá 

doporučení, která se prolínají napříč všemi analýzami.  

Pomocí metody FTA byla zjištěna pravděpodobnost výskytu mnou definované 

vrcholové události – narušení bezpečnosti objektu. Byly zjištěny také pravděpodobnosti 

výskytu jednotlivých primárních událostí. Z uvedených pravděpodobností vyhodnocuji,  

že nápravná opatření by měla směřovat ke strukturálním rizikům a to konkrétně 

k nejpravděpodobnějšímu překonání oplocení a neoprávněnému vstupu na pozemek. 

Celková pravděpodobnost vzniku vrcholové události je 0,714. Výsledky metody FTA jsou 

uvedeny v tabulce 3.  

Z analýzy rizik vyplývá skutečnost, že ochrana před vnějšími hrozbami zcela závisí 

na fyzické ostraze. Fyzická ostraha však k dispozici nemá žádné podpůrné poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy. Ve výrobním závodu je přítomen pouze jeden člen 

ostrahy. Tudíž se může stát, že tento člen ostrahy nebude moci zareagovat, bude  

se vyskytovat například na toaletě, postihne jej nějaká indispozice, nebo bude provádět 

obchůzku v jiné části areálu závodu. Selhání fyzické ostrahy by mohlo mít vážné následky. 

Jako důsledek tohoto zjištění bych doporučila kontrolu pracovníka ostrahy, zejména  

pak v noci.  

Metodou ETA jsem určila možné následky iniciační události – narušení bezpečnosti 

objektu. Nejpravděpodobnější následky jsou - ohlášení oprávněné osobě / IZS  

(P = 2,2.10-3) a poškození zdraví, smrt, krádež (P = 1,48.10-4). 
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Technika CCA pomohla přehledně a názorně vyobrazit vztahy mezi příčinami  

a následky. Toto vyobrazení je nápomocné například při řešení selhání systému.  

Metoda G. W. Kittse ohodnotila rizika podle velikosti koeficientu K. Procesním 

rizikům byla vypočtena hodnota koeficientu 7,8 u rizika vloupání a 7,6 u rizika nepovolaný 

vstup. Z pohledu strukturálního byla nejvyšší hodnota koeficientu K vypočtena u rizika 

neoprávněný vstup na pozemek a byla 6. Vypočtené hodnoty nesmí být již přehlíženy,  

o neuskutečnění nápravy musí být rozhodnuto vyšším vedením. Výsledky metody Kittse 

jsou uvedeny v přílohách 4 a 5.   
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9 Inovativní návrh opatření 

Fyzická ochrana ve společnosti Saft Ferak a. s. je, jak již bylo výše řečeno, vedena 

personální ředitelkou. Jelikož je paní personální ředitelka časově a úkolově vytížená, 

navrhuji jí ponechat rozhodovací pravomoci, ale praktické úkony navrhuji delegovat  

na technika BOZP a PO.  

Z analýzy rizik vyplývá skutečnost, že ochrana před vnějšími hrozbami zcela závisí 

na fyzické ostraze. Fyzická ostraha však k dispozici nemá žádné podpůrné poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy. To znamená, že jakékoliv selhání fyzické ostrahy  

by mohlo mít vážné následky. Ve výrobním závodu je přítomen pouze jeden člen ostrahy. 

Tudíž se může stát, že tento člen ostrahy nebude moci zareagovat z již výše uvedených 

důvodů. Selhání fyzické ostrahy by mohlo mít vážné následky. Doporučuji zavedení 

kontroly pracovníka ostrahy, zejména pak v noci, když je v areálu sám, například 

pravidelné hlášení se na dispečink SECURITAS ČR s. r. o., nebo domluva se sousedními 

objekty. 

Chybějící poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ochrany tedy nemohou 

nepřetržitě sledovat a dokumentovat nakládku a příjem, podezřelý pohyb osob a vozidel, 

případné selhání vlastních zaměstnanců. Přítomnost turniketu by navíc zefektivnila práci 

fyzické ostrahy při kontrole zavazadel odcházejících osob.  

 

Na základě výsledků jsem navrhla 3 varianty řešení zabezpečení objektu, které řeší 

praktická technicko - organizační opatření: 

- Varianta 1 - kamerový systém pro monitorování perimetru, vstupu, vjezdu, 

příjmu a nakládky, 

- Varianta 2 - kamerový systém z varianty 1 doplněný o vstupní turniket 

s navazující automatickou brankou v prostorách vstupu stávající vrátnicí, 

ovládání nových prvků SKV, 

- Varianta 3, kamerový systém z varianty 1, řešení vstupu z varianty 2 doplněno 

o poplachový zabezpečovací a tísňový systém ve formě perimetrické ochrany.  
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9.1 Varianta 1  

Pro variantu 1 je klíčová instalace systému CCTV. Při návrhu systému CCTV jsem 

postupovala podle normy ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací 

systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích, část 7: Pokyny pro aplikaci. Účel 

instalovaného systému CCTV musí být shrnut v dokumentu s názvem „Provozní 

požadavky“. Zákazník od systému CCTV očekává zefektivnění práce fyzické ostrahy a tím 

i zvýšení bezpečnosti objektu. Účel systému CCTV je monitorování objektu, monitorování 

vandalismu, krádeží, neoprávněného vstupu, krádež. Systém CCTV bude využívat 

výhradně fyzická ostraha. Stupeň zabezpečení 1.  

Zobrazovací jednotka bude umístěna na vrátnici k plné dispozici fyzické ostraze. 

Systém CCTV bude užíván 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Fyzická ostraha bude mít 

k dispozici monitor, jehož obraz si bude moci sama přepínat na různé obrazy z kamer. 

Kamery volím barevné, pevné, venkovní a vnitřní. Kamery budou umístěné ve venkovním  

a vnitřním prostředí, komponenty musí odpovídat stanoveným požadavkům. Veškerá 

instalovaná zařízení musí být schopna odolat vlivu převažujících podmínek prostředí 

v souladu s třídami prostředí podle EN 50132-1, tedy třída prostření IV. - venkovní  

– všeobecné a vnitřní kamera třída I - vnitřní. Zorné pole – velikost objektu,  

pro pozorování musí cíl představovat 25 % výšky obrazu. Světelný zdroj by měl být 

minimálně 2 metrů od kamery. Zvolený typ kamery je vyobrazen na obrázku 21.  

 

 

 

 

 

 

V tabulce 4 jsou uvedeny jednotlivé kamery, jejich označení, typ, umístění, účel 

monitorování snímané scény a specifikace.  

 

 

Obrázek 21: Bezpečnostní kamera AVTECH AVM-552 [18] 
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Tabulka 4: Specifikace a účel monitorování kamerami [autorka] 

Označení 

kamery 

Typ 

kamery 
Umístění 

Účel monitorování 

snímané scény 
Specifikace 

1. 
AVTECH 

AVM-552 

Budova skladu č. 1 

- jižní strana 

Monitorování vstupu 

pro pěší a vjezdu 

kamera IP venkovní, pevná, 

s IR přísvitem do 35 m, 

FULL HD, 2 Mpx 

2. 
AVTECH 

AVM-552 

Správní budova - 

východní strana 

Monitorování narušení 

perimetru, pohyb osob, 

vozidel 

kamera IP venkovní, pevná, 

s IR přísvitem do 35 m, 

FULL HD, 2 Mpx 

3. 
AVTECH 

AVM-552 

Budova BIO ČOV - 

severovýchodní 

strana 

Monitorování narušení 

perimetru, pohyb osob, 

vozidel 

kamera IP venkovní, pevná, 

s IR přísvitem do 35 m, 

FULL HD, 2 Mpx 

4. 
AVTECH 

AVM-552 

Budova niklovny - 

severní strana 

Monitorování narušení 

perimetru, pohybu 

osob, vozidel 

kamera IP venkovní, pevná, 

s IR přísvitem do 35 m, 

FULL HD, 2 Mpx 

5. 
AVTECH 

AVM-552 

Budova skladu 

hořlavin - severní 

strana 

Monitorování narušení 

perimetru, pohybu 

osob, vozidel 

kamera IP venkovní, pevná, 

s IR přísvitem do 35 m, 

FULL HD, 2 Mpx 

6. 
AVTECH 

AVM-552 

Budova skladu 

technických plynů - 

západní strana 

Monitorování narušení 

perimetru, pohybu 

osob, vozidel, skladu 

hořlavin 

kamera IP venkovní, pevná, 

s IR přísvitem do 35 m, 

FULL HD, 2 Mpx 

7. 
AVTECH 

AVM-552 

Budova skladu 1320 

HL údržby a obalů - 

jižní strana 

Monitorování pohybu 

osob, vozidel, 

nakládky a vykládky 

kamera IP venkovní, pevná, 

s IR přísvitem do 35 m, 

FULL HD, 2 Mpx 

8. 
AVTECH 

AVM-552 

Budova skladu NO, 

obalů č. 2 a LM - 

jihozápadní strana 

Monitorování narušení 

perimetru, pohyb osob, 

vozidel, skladu 

technických plynů 

kamera IP venkovní, pevná, 

s IR přísvitem do 35 m, 

FULL HD, 2 Mpx 

9. 
AVTECH 

AVM-552 
Budova vrátnice 

Monitorování osob 

vcházejících a 

vycházejících.  

Kamera IP vnitřní, pevná, 

FULL HD, 2Mpx 
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Pro přenos videosignálu volím přenosový systém založený na přenosu signálu  

po síti IP. Videosignál je tak digitalizován a dále přenášen sítí pomocí protokolu IP. 

Rozmístění kamer je patrné z obrázku 22.  

 

 

9.1.1 Ochrana osobních údajů při provozování kamerového systému 

 

Povinnosti z hlediska ochrany osobních údajů při provozování CCTV: 

-  informování vstupujících nahodile informačními cedulkami, 

-  informování vstupujících pravidelně interním předpisem, 

-  oznamovací povinnost: registrace na webových stránkách Úřadu pro ochranu 

osobních údajů,  

-  posouzení rizik a dokumentování technicko – organizačních opatření, nejlépe 

interním předpisem,  

- smlouva o zpracování osobních údajů mezi správcem (Saft Ferak a. s.)  

a zpracovatelem (SECURITAS ČR s. r. o.) [16] 

Obrázek 22: Varianta 1 [autorka] 
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Objekt, který je monitorován CCTV musí být zřetelně označen informačními 

cedulkami o monitorování kamerovým systémem, příklad cedulky je uveden jako obrázek 

23.  

 

 

 

 

Obrázek 23: Informační cedule [Interní materiál SECURITAS ČR s. r. o.] 

 

9.1.2 Obsluha kamerového systému fyzickou ostrahou 

Kamerový systém bude ovládán výhradně pracovníkem ostrahy z prostorů vrátnice. 

Pracovník ostrahy již nebude vykonávat obchůzky, bude přítomen na vrátnici. Obchůzka 

se bude vykonávat při předávání směny noční ostraze z důvodu kontroly uzamčení dveří  

a uzavření oken. V souvislosti s potřebou monitorování objektu pomocí CCTV systému 

jsou zvoleny kamery s IR přísvitem až do 35 m.  

Na denní směně bude kamerový systém sloužit zejména k monitorování pohybu 

osob a vozidel v areálu – tomu bude uzpůsobeno také zobrazení kamer na ploše monitoru. 

V nočních hodinách bude kamerový systém sloužit zejména k monitorování případného 

narušení perimetru – tomu bude opět uzpůsobeno zobrazení kamer na monitoru. V tomto 

případě, vzhledem k nulovému pohybu osob ve snímané scéně, bude také efektivně využita 

detekce pohybu ve snímané scéně. Jestliže kamera zaznamená pohyb, spustí se akustický 

poplach. Pracovník ostrahy poté zmáčkne tlačítko PANIC na PDA a realizuje ověření 

poplachového stavu, včetně případného zásahu proti narušiteli (dle situace také možnost 

přivolat Policii ČR). Na základě přijatého signálu dispečer zpětným voláním ostraze ověří 

stav na objektu. Pokud pracovník ostrahy neodpoví smluveným heslem nebo nebude 

dostupný vůbec, řeší dále situaci s Policií ČR.  

 

9.1.3 Náklady na návrh 1 

Náklady na systém CCTV jsou uvedeny v tabulce 5. Stanovený možný rozpočet 

nebyl překročen. 
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Tabulka 5: Náklady na návrh 1 [autorka] 

Popis Počet 

Cena/ks 

materiál 

[Kč] 

Cena 

celkem 

materiál 

[Kč] 

Cena/ks 

práce 

[Kč] 

Cena 

celkem 

práce 

[Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

Venkovní stacionární IP 

kamera, konzole na sloup 
9 7 700 69 300 690 6 210 75 510 

Venkovní plastová 

rozvodná skřín Schrack 

IP67 

4 2 890 11 560 540 2 160 13 720 

Datové připojení, 

nastavení a konfigurace 
9 7 650 68 850 2 650 23 850 92 700 

PC stanice, LCD 

monitor, klavesnice, myš 

pro správu a 

management systému 

1 32 000 32 000 2 650 2 650 34 650 

Drobný instalační 

materiál, kabeláže a 

práce 

1 10 000 10 000 25 600 25 600 35 600 

Drobné stavební práce a 

úpravy 
1 25 600 25 600 56 800 56 800 82 400 

Konfigurace, nastavení 

kamerového systému, 

lokální instalace 

1 
  

3 500 3 500 3 500 

Zaškolení obsluhy do 

systémů 
1 

  
3 600 3 600 3 600 

Projektová dokumentace, 

projekt skutečného 

provedení 2x tisk + CD 

1 
  

4 200 4 200 4 200 

Záložní napájecí zdroj 

UPS APC 
1 8 000 8 000 1 200 1 200 9 200 

Doprava a jiné náklady 1 
  

3 650 3 650 3 650 

CENA celkem bez DPH 358 730 Kč 

 

9.2 Varianta 2 

Jako variantu 2 volím předchozí systém CCTV z varianty 1 doplněný turniketem 

ovládaným SKV a branku ovládanou SKV pro průchod osob s břemeny. Turniket patří 

mezi mechanické zábranné systémy ovládané SKV. Jak bylo již výše zmíněno, přítomnost 

turniketu ovládaného SKV a branky ovládané SKV (obrázky 24 a 25), zefektivní práci 

fyzické ostrahy při kontrole zavazadel odcházejících osob. 
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Obrázek 25: Elektromechanická branka ATL 900 [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 Náklady na návrh 2 

Náklady na variantu 2, složenou ze systému CCTV, turniketu ovládaného SKV  

a brankou ovládanou SKV, jsou uvedeny v tabulce 6, stanovená hranice rozpočtu nebyla 

překročena.  

 

 

Obrázek 24: Turniket ATR 800 [2] 
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Tabulka 6: Náklady návrh 2 [autorka] 

Popis Počet 

Cena/ks 

materiál 

[Kč] 

Cena 

celkem 

materiál 

[Kč] 

Cena/ks 

práce [Kč] 

Cena 

celkem 

práce [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

CCTV      358 730 

Turniket 1 50 000 50 000 9690 9690 59 690 

branka 1 30 000 30 000 9540 9540 39 540 

Doprava a jiné 

náklady 
1   3 650 3 650 3 650 

CENA celkem bez DPH 461 610 Kč 

 

9.3 Varianta 3 

Jako variantu 3 volím kombinovaný systém složený z variant 1, 2 (CCTV, turniketu 

ovládaného SKV, branky ovládané SKV) a PIR detektorů ADPRO. Jedná se o novinku  

na trhu v ochraně perimetru. Tyto detektory jsou velmi žádané a efektivní.  

PIR detektory ADPRO (obrázek 26) mají dlouhý dosah a jsou určeny pro střežení 

dlouhých úseků nebo otevřených prostor ve venkovním prostředí. Díky technologii 

pasivního infračerveného detektoru není nutné instalovat další zařízení (vysílač – 

přijímač). Venkovní digitální PIR detektor s analýzou signálu pro střední a dlouhé 

vzdálenosti. Detekční charakteristika je typu záclony, dosah až 150 m. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučuji propojení se systémem CCTV. Při poplachu se zobrazí obraz z kamery 

v daném úseku přes celý monitor. Rozmístění PIR detektorů je uvedeno na obrázku 27.   

Obrázek 26: PIR detektor ADPRO 100H [1] 
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9.3.1 Náklady na návrh 3 

Náklady na systém zabezpečení složený z CCTV, turniketu a branky ovládané SKV 

a PIR detektorů je uveden v tabulce 7. Stanovená hranice rozpočtu nebyla překročena.  

Tabulka 7: Náklady na návrh 3 [autorka] 

Popis Počet 

Cena/ks 

materiál 

[Kč] 

Cena 

celkem 

materiál 

[Kč] 

Cena/ks 

práce 

[Kč] 

Cena 

celkem 

práce [Kč] 

Cena 

celkem[Kč] 

CCTV      358 730 

Turniket, 

branka 
     102 880 

venkovní PIR 

detektor AdPro 
6 29 000 174 000 690 4 140 178 140 

montážní konzole 6 5 200 31 200 2 690 16 140 47 340 

řídící jednotka 1 20 890 20 890 2 690 2 690 23 580 

Montážní materiál 

a práce 
1 5 700 5 700 8 500 8 500 14 200 

Konfigurace a 

zprovoznění 

instalovaných 

systémů 

1 
  

18 900 18 900 18 900 

Doprava a jiné 

náklady 
1 

  
2 650 2 650 2 650 

CENA celkem bez DPH 746 420 Kč 

Obrázek 27: Varianta 3 [autorka] 
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10 Výběr nejvhodnější varianty 

Pro určení nejvhodnější varianty návrhu zabezpečení jsem použila rozhodovací 

matici. Rozhodovací matice dle stanovených ukazatelů doporučí variantu, která se jeví 

jako nejoptimálnější. Pro sestavení matice potřebujeme určit vhodné ukazatele, které  

si určíme dle požadavků na systém, ukazatele jsou uvedeny v tabulce 8. Všem ukazatelům 

přiřadíme bodové ohodnocení 1 až 10. Přičemž hodnota 10 zastupuje hodnotu nejvyšší.  

 

Tabulka 8: Kritéria a bodové ohodnocení variant [autorka] 

Označení 

ukazatele 

Název 

ukazatele 

Bodové ohodnocení variant 

Varianta1 Varianta2 Varianta3 

U1 
spolehlivost 

zabezpečení 
6 7 8 

U2 
náklady na 

zabezpečení 
10 9 5 

U3 
náročnost 

montáže 
6 7 8 

U4 

záruka, 

servis a 

údržba 

9 8 7 

U5 

rychlost 

detekce 

narušení 

7 8 9 

Součet 38 39 37 

 

 

Každému ukazateli potom přiřadíme číselnou hodnotu od 1 do 10 podle důležitosti 

tohoto ukazatele (tabulka 9). Přičemž hodnota 10 zastupuje hodnotu nejvyšší.  
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Tabulka 9: Hodnocení variant podle důležitosti ukazatelů [autorka] 

Označení 

ukazatele 

Důležitost 

ukazatele 
Varianta1 Varianta2 Varianta3 

U1 10 60 70 80 

U2 5 50 45 25 

U3 7 42 49 56 

U4 8 72 64 56 

U5 10 70 80 90 

Součet 294 308 307 

Pořadí 3. 1. 2. 

 

10.1 Shrnutí výběru řešení 

Prostřednictvím rozhodovací matice byla jako nejvhodnější vybrána varianta  

2, jedná se o variantu středně nákladnou.  

 

Obecná doporučení pro všechny varianty zahrnují: 

- převedení vybraných úkolů na technika BOZP a PO,  

- zavedení kontroly pracovníka ostrahy. 

 

Varianta 2 obsahuje zavedení: 

- kamerového systému, 

- vstupního turniketu s automatickou brankou.  
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11 Závěr 

Diplomovou práci jsem vypracovala díky spolupráci se společnostmi Saft Ferak  

a. s. a SECURITAS ČR s. r. o., které mi poskytly veškeré potřebné informace a také reálný 

objekt k bezpečnostnímu posouzení.  

Zásluhou získání potřebných  informací, fotodokumentace, řízených pohovorů  

a možnosti pohybu v reálném objektu jsem splnila cíle svojí diplomové práce.  

Provedla jsem analýzu současného stavu technické ochrany. Na základě výsledků 

analýzy jsem navrhla 3 inovativní řešení směřující ke zvýšení bezpečnosti daného objektu 

a vybrala jedno nejoptimálnější.  

Splnění nejdůležitějšího cíle ovšem musím nechat na vedení firmy. Jde totiž  

o využití mých návrhů v praxi. Podotýkám, že je pochvalné pro každou firmu, když  

se doposud nemusela zabývat trestnou činností. Přesto si myslím, že otázka včasné 

prevence má i zde své místo. 

Protože jde o velmi specifický objekt, ve kterém se vyskytují i nebezpečné látky, 

doufám, že moje práce právě zde bude inspirativní a pomůže ke  zlepšení v oblasti jeho 

zabezpečení.  
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Příloha 1: Plánek areálu závodu Saft Ferak a. s.   
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Příloha 2: Hradla používaná metodou FTA  

Značka Název a popis 

 

 
Blok s názvem nebo popisem vrcholové události (TOP jevu). 

 

 

Blok s názvem nebo popisem události (jevu), případně s uvedením 

pravděpodobnosti výskytu (pokud se to požaduje). 

 

 
Základní událost – událost, která se dále nedělí. 

 

 

Nerozvíjená událost – událost, která není dále rozvíjená (zpravidla 

proto, že se to nepovažuje za nutné) 

 

 

Hradlo AND (a) – událost nastane pouze tehdy, když současně 

nastanou všechny vstupní události. 

 

 

Hradlo OR (nebo) – událost nastane tehdy, když nastane kterákoliv 

vstupní událost, nebo jejich libovolná kombinace. 

 

Přenosové hradlo – Hradlo naznačující, že tato část systému je 

rozvinuta v jiné části nebo na jiné straně diagramu 
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Příloha 3: Karta pro hodnocení rizik Kittsovou metodou 

 

 

Kritérium 
Bodové ohodnocení 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A - Počet osob 

vystavených 

nebezpečí 

více jak 300 201 - 300 101 - 200 51 - 100 21 - 50 11 - 20 6 - 10 2 - 5 0 - 1 

B - Škoda na 

majetku (Kč) 
více jak 3 mil. 1 - 3 mil. 

500 tis. - 1 

mil. 

200 - 500 

tis. 

100 - 200 

tis. 

25 001 - 

100 000 

5 000 - 2 

500 
1 - 4999 0 

C - Doba 

odstranění 

následků 

déle než 1 

měsíc 

11 - 30 

dní 
6 - 10 dní 3 - 5 dní 1 - 2 dny 

12 - 24 

hod. 

6 - 12 

hod. 
2 - 5 hod. 0 - 1 hod. 

D - Frekvence 

výskytu 
3x denně 1x denně 

1x za 2 

dny 

1x za 

týden 

2x za 

měsíc 

1x za 

měsíc 

1x za půl 

roku 
1x za rok méně než 1x za rok 

E - Názor 

odborníka 

Více než 

vysoké riziko 

Velmi 

vysoké 

riziko 

Více než 

vysoké 

riziko 

Vysoké 

riziko 

Vyšší než 

střední 

riziko 

Střední 

riziko 

Nízké 

riziko 

Velmi 

nízké 

riziko 

Akceptovatelné 

riziko 
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Příloha 4: Výsledky Kittsovy metody – procesní rizika 

 

 

Číslo 

rizika 
Procesní rizika A B C D E SUMA K Pořadí 

1 Krádež 2 3 2 1 4 12 3,4 13. 

2 Vloupání 7 6 7 2 4 26 7,8 1. 

3 
Nepovolaný 

vstup 
8 7 1 3 4 23 7,6 2. 

4 
Poškození 

majetku 
3 5 7 1 5 21 5,8 5. 

5 
Útok na 

zaměstnance 
7 7 3 1 1 19 6,6 3. 

6 Použití lsti 7 4 1 1 2 15 5,2 9. 

7 

Zanedbání 

povinnosti 

vědomé 

5 5 4 1 3 18 5,6 7. 

8 

Zanedbání 

povinnosti 

nevědomé 

5 5 3 1 3 17 5,4 8. 

9 
Nedodržení bezp. 

předp. vědomé 
5 6 4 1 3 19 6 4. 

10 
Nedodržení bezp. 

předp. nevědomé 
5 6 3 1 3 18 5,8 6. 

11 
Spolupráce s 

pachatelem 
5 5 3 1 2 16 5,2 10. 

12 Krádež  2 4 2 1 3 12 3,6 12. 

13 Sabotáž 3 5 2 1 3 14 4,4 11. 
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Příloha 5: Výsledky Kittsovy metody – strukturální rizika 

 
 

Číslo 

rizika 

Strukturální 

rizika 
A B C D E SUMA K Pořadí 

1 
Překonání 

oplocení 
6 1 2 2 5 16 4,6 2. 

2 

Neoprávněný 

vstup na 

pozemek 

7 3 1 3 6 20 6 1. 

3 Vypáčení dveří 4 1 5 1 3 14 3,8 4. 

4 

Rozbití 

prosklené 

plochy dveří 

3 2 5 1 3 14 3,8 5. 

5 Provrtání 3 1 4 1 3 12 3,2 7. 

6 Bumping 3 1 4 1 3 12 3,2 8. 

7 Rozbití oken 3 2 5 1 3 14 3,8 6. 

8 
Spolčení se 

zaměstnancem 
4 3 2 1 3 13 4 3. 

9 Závada 2 2 1 1 3 9 2,6 9. 

10 
Mechanické 

poškození 
2 1 1 1 3 8 2,2 10. 

 


