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SEZNAM ZKRATEK 

 

ALARA As low as reasonably achievable (Tak nízké, jak je reálně dosažitelné) 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ETA  Event tree analysis (Analýza stromu událostí) 

FMEA  Failure Mode Effects Analysis (Analýza selhání a jejich dopadů) 

FMSAT Fraud management strategy assessment tool (Nástroj pro hodnocení 

podvodného jednání) 

FO  Fyzická ochrana 

FTA  Fault tree analysis (Analýza stromu poruchových stavů) 

HAZOP Hazard and operability study (Analýza ohrožení a provozuschopnosti) 

HRA  Human reliability analysis (Analýza spolehlivosti lidského činitele) 

IT  Informační technologie 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

PČR  Policie České republiky 

PHA  Preliminary hazard analysis (Předběžná analýza ohrožení) 

PIR  Pasiv infra red detektor (Pasivní infračervené čidlo) 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

QRA  Quantitative risk assessment (Analýza kvantitativních rizik procesu)  

SBS  Soukromá bezpečnostní služba 
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1 ÚVOD 

 

Otázka bezpečnosti byla, je a bude vždy aktuální. Po celou dobu existence se lidstvo 

snaží chránit svůj majetek nejrůznějšími prostředky či způsoby. Postupem času, kdy 

procházíme vývojem, je vše kolem nás stále vyspělejší a nároky na bezpečnost jsou vyšší. 

Každý má nárok na ochranu svých zájmů, ať už se jedná o stát, společnost nebo občana,  

a je už jen na nich, aby své zájmy zákonitě zabezpečili.  

Kriminalita, jako jsou krádeže, vloupání do různých objektů či podvodné jednání 

vlastních zaměstnanců apod., jen tak ze světa nevymizí, a proto je nezbytné se mít před 

těmito nešvary společnosti na pozoru a být na ně v rámci možností připraven. Příprava na 

tyto okolnosti zpravidla probíhá formou zavedení takových prostředků, aby adekvátně 

objekt chránily. V dnešní době se ale neptáme, zda pachatel bude schopný tyto prostředky 

překonat, ale za jak dlouho je překoná. V závislosti na charakteru objektu se nejčastěji 

využívají mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) v kombinaci s poplachovými 

zabezpečovacími a tísňovými systémy (dále jen PZTS). Při zavedení těchto systémů je ale 

také nezbytné nezávisle kontrolovat a ověřovat jejich funkčnost a účelnost např. 

prostřednictvím bezpečnostního auditu. V dnešní době zejména větší společnosti si 

nechávají vypracovávat dokument, který jasně formuluje základní principy řízení jejich 

bezpečnosti. Dokument se nazývá bezpečnostní politika a jeho hlavním cílem je zajistit 

bezpečnost aktiv. 

Bakalářská práce s názvem Bezpečnostní politika a bezpečnostní audit vybraného 

podniku se v první řadě bude zabývat bezpečnostní politikou, a to jak z celosvětového 

pohledu, tak i z pohledu podniku. Podstatná část bude věnována bezpečnostnímu auditu, 

kde budou představeny jednotlivé druhy těchto auditů a postup při jeho aplikaci. 

Teoreticky zde bude popsána analýza rizik, s nejdůležitějšími pojmy, které se během 

analýzy mohou objevit a budou rozebrány některé její metody. V práci se objeví také 

kapitola, která se bude věnovat podvodnému jednání zaměstnanců ve společnosti  

a způsobům, kterými lze tomuto jednání předcházet. Dále se práce skládá z praktické části, 

která se zabývá bezpečnostním auditem vybraného podniku. Audit prošetří úroveň 

bezpečnosti ve vybraných oblastech a následně rozhodne, zda úroveň bezpečnosti je 
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odpovídající, anebo zda bude nutné vytvořit opatření, která povedou ke zlepšení stavu 

bezpečnosti.  

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA 

 

V této kapitole se zaměřím na právní úpravu, která se pojí s oblastí bezpečnostní 

politiky. Mezi tyto dokumenty zejména patří: 

 

Ústava České republiky 

 Konkrétně zákon 1/1993 Sb., je základním právním rámcem a spolu s dalšími 

ústavními zákony tvoří pomyslný vrchol českého právního řádu. Jedná se o soubor 

právních norem, které uvádějí základní práva občanů. Ústava je sestavena ze 7 hlav  

a úvodního prohlášení. Nalezneme zde také definice demokratických principů České 

republiky (dále jen ČR). Ústavní normy jsou opatřeny zvláštní ochranou a každý případ 

protiústavnosti lze považovat za velmi závažný. [24] 

 

Listina základních práv a svobod 

 Konkrétně zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, je dle 

Ústavy ČR, článku 3 součástí ústavního pořádku ČR. Jsou zde uvedena základní práva  

a svobody, politická práva, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská práva, 

kulturní práva a práva na soudní a právní ochranu. Mezi stěžejní lidská práva patří právo 

na život, právo osobní svobody, právo na lidskou důstojnost, právo vlastnit majetek  

a právo na ochranu tohoto majetku. Tato práva lze omezit, ale pouze na základě zákona. 

[23] 

 

Trestní zákon 

 Konkrétně zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn  

a doplnění, upravuje hmotné trestní právo, jež obsahuje skutkové podstaty trestných činů. 

Vymezuje, co je to trestný čin, jaké jsou podmínky trestní zodpovědnosti a jaké tresty či 

sankce lze za jeho spáchání udělit. Jsou zde také vysvětleny okolnosti, které vylučují 
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protiprávnost. Jsou uvedeny v paragrafech 28-32 a zahrnují krajní nouzi, nutnou obranu, 

svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. Pro charakter ochrany 

osob a majetku jsou nejdůležitějšími níže tři uvedené, které jsou dle trestního zákona 

definovány následovně: [25] 

§ 28 Krajní nouze: „Čin  in        n          n             n               h        á  u 

 h án nému      n    á  n    n n       n    inem“. 

§ 29 Nutná obrana: „Čin  in        n          n                   h       n             

     n   á     h án n       n    á  n    n n       n    in  “. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně: „     n   in n   á há   n        u i                h 

   n   n  h  in m prá n     edpisem“. 

 

Trestní řád 

 Konkrétně zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 

změn a doplnění. Tento zákon vymezuje postup a činnost orgánů činných  

v trestním řízení, a to zejména při zjišťování trestných činů, jejich pachatelů, a také 

potrestání těchto pachatelů. Zároveň je zde rovněž uvedeno, jaká prává a povinnosti má 

osoba, proti které je trestní řízení vedeno, a zároveň práva a povinnosti dalších osob, 

kterých se toto řízení týká. [26] 

 

Přestupek 

 Konkrétně zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn  

a doplnění. V tomto zákonu jsou definovány pojmy jako přestupek a zavinění. Zákon také 

uvádí podmínky odpovědnosti spolu se sankcemi, které lze za spáchání přestupku udělit.  

Přestupek je v paragrafu 2 definován takto: „     u           in né    nán   které 

   u u   n     h   u    á          n   i              u          n    n   n  v tomto 

nebo jiném  á  n , nejde-li o  in  sprá n     i       i i   n           á  n  h   á n  h 

     i    n           n   in.“. [29] 

 

Občanský zákoník 

 Konkrétně zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn  

a doplnění. Zákon má na starost majetkové vztahy fyzických a právnických osob, dále pak 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem v případě, že tyto občanskoprávní vztahy 
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nejsou upravovány jiným zákonem. Občanský zákoník se v části Ochrana soukromých 

práv zabývá mimo jiné také svépomocí, která je definována: 

§ 14 Svépomoc: „K     si        i    n            pomoci k   é u   á u  á   je-li 

jeho   á    h    n  a je-li      é     by  á  h      né moci   i         “. [30] 

 

Ochrana osobních údajů 

 Konkrétně zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

změn a doplnění. Tento zákon stanovuje zásady pro zabránění neoprávněnému nakládání  

s osobními údaji a také jejich zneužití. Jsou zde jasně stanoveny subjekty, které mají 

oprávnění s těmito údaji nakládat a také je ověřovat. [27] 

 

Zákoník práce 

 Konkrétně zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn  

a doplnění. Tento zákon upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Má za 

úkol upravovat právní vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce a jsou 

definovány jako vztahy pracovněprávní. [31] 

 

Ochrana utajovaných informací a personální bezpečnost 

 Konkrétně zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a personální 

bezpečnosti, ve znění pozdějších změn a doplnění. Tento zákon upravuje zásady ohledně 

stanovování utajovaných informací, uvádí podmínky pro přístup k takovým informacím  

a stanovuje požadavky na jejich ochranu. V zákoně je také obsaženo, jaké povinnosti mají 

organizace a fyzické osoby v případě nakládání s utajovanými informacemi. [32] 

 

Policie České republiky 

 Konkrétně zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

změn a doplnění. V zákoně je policie definována jako jednotný bezpečnostní sbor, který  

se stará o ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné 

činnosti a plnění úkolů dle trestního řádu.  V zákoně jsou také uvedeny a stanoveny 

oprávnění, povinnosti a prostředky každého policisty. [28] 
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3 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA 

 

Bezpečnostní politika je chápána jako souhrnný pojem zahrnující bezpečnost, obranu  

a ochranu občana a státu. Tento termín se používá, jestliže se bezpečností zabývá daný stát, 

organizace, instituce nebo podnik. 

 

 Na bezpečnostní politiku lze pohlížet z několika úhlů, avšak pro potřeby této práce 

se zaměříme na bezpečnostní politiku z globálního hlediska, a dále i na určitý podnik. 

 

3.1 Globální bezpečnostní politika 

 

 Pokud se na bezpečnostní politiku jako takovou podíváme celosvětovým pohledem, 

je důležité si uvědomit současná rizika a hrozby, které v ní hrají klíčovou roli.  Hlavním 

úkolem globální bezpečnostní politiky je hrozby předvídat a hledat s předstihem možnosti 

jejich řešení.  

 Jedním z nejstarších a i nadále trvajících rizik, se kterým se světová populace 

dennodenně setkává, jsou ozbrojené konflikty, ať už ty oficiální nebo neoficiální.  

Po hrůzách světových válek v letech 1914-1918 a 1939-1945 a jaderném útoku ze srpna 

1945 v Hirošimě a Nagasaki následovala dlouhá řada konfliktů. Všechny byly pouze 

lokální, již ne světové, ale odehrávaly se prakticky na všech kontinentech. Konflikty, které 

následovaly po druhé světové válce, především pak ty současné, byly stále sofistikovanější, 

složitější a pro veřejnost hůře pochopitelné. [17] 

 

 Ozbrojené konflikty však nejsou jedinou hrozbou, se kterou se dnešní svět musí 

potýkat. Mezi globální hrozby by se dále mohly zařadit:   

 

• terorismus, 

• extremismus,
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• hrozby spojené s informačními technologiemi, 

• migrační vlny, 

• nepříznivé klimatické změny, 

• ekonomické hrozby. 

3.1.1 Terorismus 

 

 Terorismus by se dal charakterizovat jako souhrn nehumánních metod hrubého 

zastrašování odpůrců hrozbou síly a užitím násilí. Hlavním cílem teroristů je upozornit 

svými činy na sebe sama a co nejvíce vystrašit veřejnost.  

 Hovoří se o něm také jako o cílevědomém použití organizovaného násilí proti 

nezúčastněným osobám za účelem dosažení politických, kriminálních nebo jiných cílů. 

Tyto cíle představují ve svých důsledcích ohrožení velkých skupin nebo celé společnosti  

a negativně se promítají do politických vztahů státu. Psychologický efekt vyplývající  

z pocitu ohrožení může ve společnosti vyvolat změnu postojů a vést ke vzniku krizí na 

lokálních, státních i mezistátních úrovních. Terorismus obsahuje kriminální zločiny, jež 

jsou symbolické a zároveň představují cestu k dosažení jiných cílů, než na které  

je kriminální čin zaměřen. Teroristé tedy nepáchají své činy z důvodu obohacení  

se ziskem. [21] 

 Pachatelé se řídí filozofií zabij jednoho a vystrašíš deset tisíc ostatních.  

S množstvím obětí ztrácí teroristé podporu sympatizantů a snaží se svými útoky otřást 

veřejností, v čemž jim pomáhají média. 

3.1.2 Extremismus  

 

 Další hrozbou, na kterou je vhodné poukázat, je extremismus. Tento pojem lze 

chápat jako souhrn určitých sociálně patologických jevů, které jsou vytvářeny 

organizovanými skupinami osob. Tyto skupiny se snaží především zpochybnit 

demokratické základy a podkopávají lidská práva a svobodu v dané společnosti. Dal by se 

tedy vysvětlit jako krajní názory od většinové populace, která vytváří určitou střední 

normu ve společnosti. Tyto extrémní názory mohou být nakloněny směrem doprava, ale  

i doleva od pomyslného středu názorů dané společnosti. Pokud se podíváme na míru 

odchylky, můžeme zhodnotit závažnost extremismu. [21] 
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 Skupiny spojované s extremismem prosazují své názory obvykle nedemokratickou 

cestou. Pro bezpečnostní politiku je klíčovým faktorem stupeň, jakým chtějí jednotlivé 

skupiny své názory ve společnosti prosazovat. 

 Z pohledu větší části veřejnosti je extremismus chápán velice úzce. Chápou jej jako 

jistý projev nesnášenlivosti, který je doprovázen agresivním jednáním vůči odlišným 

jedincům či skupinám.  

 V souvislosti s extremismem by bylo vhodné zmínit také pojmy jako radikalismus, 

fanatismus, fundamentalismus, terorismus, ale také některé většinovou společností 

nesdílené formy nacionalismu, fašismu, xenofobie a rasismu, nátlakové akce 

environmentálních či ekologistických aktivistů apod. [21] 

 Extremismus bychom mohli rozdělit na náboženský a politický, ale také se o něm 

dá hovořit v souvislosti s ekologií nebo národnostními zájmy. 

 Politický extremismu se dále dělí na pravicový a levicový. 

 Pravicový odmítá rovnost všech lidí, pohrdá principem lidských práv  

a demokratického ústavního státu, popírá individualismuss, práva a svobodu jednotlivce. 

Projevuje se jednostranně vyšším hodnocením vlastního etnika, rasy, národa či jiné 

skupiny. Je zaměřen proti skupinám, které se odlišují (nenávist k cizincům, příslušníkům 

etnických a jiných menšin – Romům, Afroameričanům,  idům, homosexuálům, atd.). 

Násilí se dostává do popředí a spolu s ním i militarismus (uspořádání státu dle vojenských 

pravidel, vůdcovský princip, atd.). Jako příklady můžeme uvézt fašismus, nacismus  

a nacionalismus. [21] 

 V levicovém extremismu se můžeme setkat se dvěma základními proudy: 

anarchistickým a komunistickým.  evicově extremistické doktríny zdůrazňují 

fundamentální lidskou rovnost, kterou vztahují na všechny oblasti života. Nejen pro 

komunisty je to především oblast vlastnictví. U komunismu je navíc zásadou rovnosti 

překryta idea individuální svobody. [21] 

 Proklamují nastolení nové formy zřízení, které je charakteristické „rozhodováním 

lidu“ na nižších úrovních, které je reprezentováno např. diktaturou proletariátu, nebo 

bezvládnou (anarchistickou) společností. Souhlasí s násilím jako revoluční formou boje  

sloužící k prosazení vlastní vize společnosti. S tím souvisejí i vize revolučního převratu 

nebo dlouhodobějších revolučních změn.[21] 
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3.1.3 Hrozby spojené s informačními technologiemi  

  

 V dnešním světě je téměř nezbytné počítat s hrozbami, které jsou spojené právě  

s informačními technologiemi. Produkce stále nových a modernějších zařízení není žádnou 

novinkou a nezvyklostí. S technologiemi se samozřejmě vyvíjí i riziko napadnutelnosti 

těchto zařízení, a proto je nezbytné se zaměřit i na stránku bezpečnosti, a bojovat tak proti 

nežádoucím vlivům, které mají za úkol technologie poškodit nebo třeba jen využít pro 

získání cenných informací a dat. 

 Útočníci se snaží hledat stále nové a účinnější způsoby jak do informačního 

systému proniknout. Jedná se o trend moderní doby, kde se útočníci dopouštějí trestné  

a jiné protispolečenské činnosti, jinými slovy kybernetické kriminality. Právě tento druh 

kriminality ohrožuje nejen integritu, důvěrnost či dostupnost informačních systémů, ale 

také bezpečnost rozhodujících kritických infrastruktur daného státu.  

 V mediích se často setkáváme s označením hacker, ale bližší specifikace útočníka 

se nám často nedostane. Není divu, jelikož odhalit toho, kdo má daný čin na starosti, je 

velmi obtížný proces.  

Mezi nejběžnější a zároveň nejaktuálnější hrozby spojené  

s informačními technologiemi patří viry nahrané na USB flash discích, nevyžádaná pošta  

a nebezpečné přílohy v ní, neodhalitelné viry, útoky přes sociální sítě, napadání vládních 

webových systémů a v neposlední řadě útoky na mobilní zařízení. [15] 

3.1.4 Migrační vlny 

 

 Migrace, tedy přesun obyvatel do jiné země probíhá již od nepaměti a z různých 

důvodů.  idé opouští své domovy kvůli vidině lepší životní úrovně, z politických důvodů 

nebo ze strachu o svůj život.  

 V posledním období bývá tato hrozba nazývána migrační krizí a postihuje hlavně 

Evropu, kde se každým dnem objevují stále noví a noví uprchlíci, zejména z oblasti 

Blízkého a Středního východu, subsaharské Afriky a západního Balkánu. Jedná se  

o největší pohyb lidí v Evropě od konce druhé světové války. Zatímco státy Evropské unie 

se snaží dohodnout, co s příchozími, tak na cestu do Evropy se vypravují další tisícovky 

lidí. Migranti nebo také uprchlíci, jak bývají často tito lidé nazýváni, míří převážně do 

centrální části Evropy, a to nejčastěji po dvou hlavních migračních trasách.
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První je označována jako balkánská trasa a začíná v Turecku, dále směřuje přes 

Egejské moře, Balkán a pokračuje až do střední Evropy. Druhá nese přívlastek 

středomořská a vede ze severní Afriky přes Středozemní moře do Itálie. Uprchlíci se 

nejčastěji vydávají do západní a severní části Evropy, zejména do států jako jsou 

Německo, Švédsko, Rakousko, státy Beneluxu a Francie. Podle Eurostatu, statistického 

úřadu Evropské unie, bylo za rok 2015 přijato 1 221 855 žádostí o azyl. [22] 

3.1.5 Nepříznivé klimatické změny 

 

 idské bytosti jsou na Zemi jen zlomek z její 4,6 miliardy let dlouhé historie, ale 

dokázaly už přeměnit velkou část planety.  

 Když se lidé začali usazovat, současně s tím začali i více ovlivňovat krajinu  

a vegetaci dané oblasti. Jsme jediní tvorové na Zemi schopní v mnoha ohledech přetvářet 

své životní prostředí. První změny krajiny byly spojeny se zdokonalováním pěstování 

plodin, jednalo se především o mýcení malých ploch lesa, odstraňování kamenů a jiných 

překážek z polí a přivádění vody z blízkých řek a jezer k jejich zavlažování.  

 Důsledkem právě lidské činnosti se setkáváme s jevy, jako je globální oteplování, 

které je s největší pravděpodobností způsobeno nadměrnou produkcí skleníkových plynů, 

především oxidu uhličitého a metanu, které pak mají za následek zesílení skleníkového 

efektu. Skleníkové plyny jsou přirozeně přítomny v atmosféře a mají rozhodující úlohu  

v pohlcování části sluneční energie, kterou přeměňují v teplo, čímž přispívají k ohřívání 

zemského povrchu. Zintenzivnění skleníkového efektu vyvolává navýšení koncentrace 

skleníkových plynů v atmosféře, které následně zadržují větší množství tepla. Emise oxidu 

uhličitého do atmosféry jako důsledek lidské činnosti může probíhat různým způsobem. 

Největší podíl znečištění nese doprava, udává se až ze 70,6 %, dále pak odpadní skládky, 

chemické postřiky, spalování fosilních paliv a samozřejmě průmysl. Chemické látky 

obsažené v plynných emisích z automobilů a továren se mísí ve vzduchu s vodní parou  

a kyslíkem za vzniku jedovatých sloučenin, které se vracejí na zem ve formě kyselého 

deště. Kyselý déšť, jenž vzniká kvůli emisím, má za následek poškozování lesů a jezer. 

Další hrozby spojené s klimatickými změnami jsou sucho a s ním spojené rozšiřování 

pouští, bouře a častější povodně, zvyšující se hladina moří a čím dál větší problémy  

v zemědělství. [22] 
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3.1.6 Ekonomické hrozby 

 

 Pokud se zabýváme globálními hrozbami a riziky, tak nesmíme opomenout také 

hrozby a rizika spojené se světovou ekonomií. Podíváme-li se na roční analýzu Světového 

ekonomického fóra, neziskové organizace, která se zabývá globálními riziky, tak zjistíme, 

že v roce 2015 se světová společnost nejvíce potýkala po ekonomické stránce  

s cenovým šokem na trhu s energiemi, s fiskální krizí a nezaměstnaností. 

  

Pro Českou republiku byla vydána rizika lokální, ze kterých je známo, že nejvíce 

obávanými riziky jsou deflace v ekonomice, cenový šok na trhu s energiemi (ropa, 

elektřina, plyn), selhání významného finančního mechanismu nebo instituce, selhání 

důležité infrastruktury (Blackout), fiskální krize v ekonomice nebo také deflace v globálně 

významné ekonomice v rámci Eurozóny. [22] 

 Pokud chceme zachovat ve světě 21. století globální bezpečnost, je nutností 

restrukturalizovat pohledy na aktuální hrozby a patřičně upravit postupy jejich řešení. 

Obrázek 1: Výskyt globálních hrozeb ve Světě [12] 
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3.2 Bezpečnostní politika podniku 

 

 Bezpečnostní politika podniku tvoří jeden ze základních pilířů, na kterém stojí celý 

systém řízení bezpečnosti. Pokud nejsou oficiálním způsobem jednoznačně definovány 

některé základní parametry, např. povinnosti a odpovědnosti klíčových zaměstnanců 

organizace, může být následně celý systém budován chaoticky, neefektivně a neúčelně. 

Jejím úkolem je zvýšit bezpečnost daného podniku, kterou můžeme chápat jako ochranu 

podnikových aktiv za pomocí technických prostředků, procesů a školení proti poškození, 

krádeži nebo jiné hrozbě.[4] 

 

  Ve své podstatě se jedná o dokument vytvořený přesně pro určitou společnost či 

podnik a mělo by se v něm dostat odpovědí na základní otázky: [4] 

• CO má podnik v zájmu chránit? 

• PROČ a z jakého důvodu to chce chránit? 

• JAK a jakým způsobem to chce chránit? 

• JAK bude probíhat ověření, že je to opravdu chráněno? 

• CO se stane, když dojde k poruše? 

Tento dokument přináší do společnosti jasně formulované základní principy řízení její 

bezpečnosti. S jeho pomocí budou všichni zaměstnanci znát své základní odpovědnosti  

a povinnosti při své práci.  Je důležité, aby bezpečnostní politika byla zhotovena v souladu 

s politikou celého podniku, v němž bude definovat základní strategii, cíle, postoje, role, 

zodpovědnosti a zásady týkajících se činností spojené s bezpečností. [4]  

  Cílem této politiky je zajistit bezpečnost aktiv, která se sestává ze zajištění 

důvěrnosti, tj. ochrany aktiv proti neautorizovanému vyzrazení, zajištění integrity, tj. 

ochrany aktiv před neautorizovanou nebo náhodnou modifikací, zajištění správnosti  

a úplnosti aktiv organizace a zajištění dostupnosti, tj. zpřístupnění aktiv vždy, když to je 

potřebné v souladu s cíli organizace. [4] 
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3.2.1 Struktura bezpečnostní politiky 

 

 Jelikož se bezpečnostní politika vždy vytváří pro určitý podnik, zejména z důvodu 

její efektivity, je její struktura pro zabezpečované oblasti pokaždé trochu odlišná. Mezi 

nejběžnější oblasti, které se do bezpečnostní politiky podniku zařazují, jsou: [17] 

• ochrana bezpečnosti a zdraví při práci, 

• fyzická ochrana objektu, 

• požární ochrana, 

• ochrana informačních technologií. 

 

 V závislosti na potřebách zaměstnanců, vedení společnosti nebo jiných vlivů se 

struktura bezpečnostní politiky může změnit.  

 

3.2.2 Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci 

 

Zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců během pracovní činnosti s ohledem na rizika, která mohou ohrozit jejich 

zdraví či život během výkonu práce. Je tedy nutností aby zaměstnavatel vytvořil pro své 

podřízené bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a přijímal opatření  

k předcházení rizikům. V této oblasti je nezbytné soustavně vyhledávat a vyhodnocovat 

rizika na pracovišti a přijímat opatření k jejich odstranění. Pokud není možné riziko úplně 

odstranit, zaměstnavatel je povinen přijmout taková opatření, která ohrožení bezpečnosti  

a zdraví svých zaměstnanců minimalizují na nejnižší možnou úroveň. [4] 

 Pro nejefektivnější ochranu osob a jejich zdraví je dodržování předepsaných 

pravidel a nařízení zaměstnanci a osobami, které se pohybují v objektu. Většinou se jedná 

o základní bezpečnostní návyky, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy, používání 

bezpečných zařízení s předepsanými osobními ochrannými pomůckami pro danou činnost. 

Pravidla pro ochranu bezpečnosti a zdraví při práci, která bývají zpravidla vytvářena  

v každé společnosti, si kladou za cíl, aby se každý zaměstnanec cítil v práci bezpečně  

a vrátil se domů zdravý.  
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3.2.3 Fyzická ochrana 

 

Fyzická ochrana objektu vztažená na podniky či organizace je jejich nezbytnou 

součástí, bez které by byla ohrožena jejich samotná prosperita, ale i existence. Stále se 

objevují nové hrozby, kterými by podnik mohl být ohrožen. Dnešní nejistá doba nás 

obklopuje stále se zvyšující kriminalitou, hrozba teroristických útoků v Evropě stále roste  

a problémem se také může stát legislativa, kterou je podnik zahlcen a ztrácí v ní pak 

orientaci. Ve výčtu hrozeb musím také zmínit přírodní vlivy, které se v žádném případě 

nesmí podcenit a mělo by se s nimi vždy počítat. Pro každý podnik je primární chránit svá 

aktiva a podle jejich hodnoty zvolit výši zabezpečení. Samozřejmě zde platí přímá úměra  

v tom smyslu, pokud podnik žádá vysokou úroveň bezpečnosti, cena zabezpečení bude 

rovněž vysoká. Při investicích je nezbytné své prostředky vložené do oblasti bezpečnosti 

správně, účinně a účelně vynaložit. Tyto investice se oprávněně zvyšují za účelem 

minimalizace rizik a praxe ukazuje, že jako nejefektivnější řešení bezpečnosti se jeví 

komplexní přístup k věci, protože dílčí opatření se mohou ve výsledku jevit jako příliš 

nákladná a v kombinaci s dalšími opatřeními třeba i neúčinná. [20] 

 Při zajišťování bezpečnosti by se na prvním místě mělo myslet na pracovníky  

a osoby vyskytující se v objektu a až následně se starat o hmotný a nehmotný majetek.  

V této věci je lidský faktor nezastupitelný, neboť právě lidé musí zajistit bezpečnost 

lidských zdrojů a samozřejmě i bezpečnost hmotného a nehmotného majetku. Se 

skutečností, že veškerá odpovědnost padá na lidský faktor, se pojí i potenciální riziko, 

neboť lidský faktor je označován za nejvíce chybující a nejproblematičtější.  

Ochranou pracovníků a osob se rozumí ochrana: [12] 

• pracovníků společnosti, kteří pracují v řádném pracovním poměru, a to jak v prostorech 

podniku, tak i mimo ně, 

• osob, které jsou v zaměstnaneckém poměru, ale na základě jiné smlouvy, a to jak  

v prostorech podniku, tak i mimo ně, 

• osob, které se v objektech podniku vyskytují, může se jednat např. o klientelu. 
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Ochranou hmotného majetku se rozumí ochrana: [12] 

• movitých a nemovitých prvků vlastnictví, které se nachází v objektu podniku a jeho 

vlastníkem je podnik sám anebo jiného vlastníka, který má podnik dočasně ve své 

správě, 

• movitých a nemovitých prvků vlastnictví, které se nachází mimo objekt společnosti, ale 

jehož garantem je samotná společnost. Jedná se o majetek, který je v pronajatých 

prostorách, dále pak o majetek, který je předmětem přepravy, a nakonec majetek jiného 

subjektu, jehož garantem ochrany je podnik. 

Ochranou nehmotného majetku se rozumí ochrana: [12] 

• všech skutečností, které má podnik za úkol nebo ve vlastním zájmu chce ochraňovat, 

• dat a informací, u kterých by případné vyzrazení nepovolané osobě mohlo podniku 

způsobit újmu. 

 Fyzická ochrana objektu je chápána jako systém fyzických, technických  

a režimových opatření, které mají za úkol odhalit či překazit protiprávní činnost, která je 

směřována proti osobám vyskytujícím se v objektu nebo proti objektu samotnému. Za 

celkovou bezpečnostní ochranu podniku je zákonně odpovědný ten, kdo stojí v čele 

podniku a řídí jej. [14] 

 Aby se dosáhlo optimálního zabezpečení objektu, využívá se struktura prvků 

fyzické ochrany. Hlavním cílem této struktury je vhodná kombinace jednotlivých druhů 

ochrany. Zpravidla se využívá kombinace čtyř základních prvků: klasické ochrany tvořené 

mechanickými zábrannými systémy, dále jen MZS, technické ochrany tvořené 

poplachovými a zabezpečovacími tísňovými systémy, dále jen PZTS, fyzické ostrahy  

a režimové ochrany. Součástí této struktury je i pojištění objektu a zbytkové riziko. 

Grafické znázornění této struktury je na obrázku č. 2. [20] 
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Klasická ochrana 

 Jedná se o nejstarší druh ochrany využívající vhodné mechanické zařízení pro 

zajištění ochrany daného objektu. Klasická ochrana je nedílnou součástí každého 

zabezpečovacího systému a pro naplnění svých cílů využívá prvky MZS.  

MZS se děli do čtyř skupin podle zóny jejich použití: [14] 

• MZS obvodové ochrany - tyto prostředky zajišťují bezpečnost určitého území  

a prostoru kolem chráněného objektu. Můžeme zde zařadit, např. ploty, vrcholové 

zábrany nebo podhrabové překážky. 

• MZS plášťové ochrany - do této skupiny se řadí prostředky, které zajišťují bezpečnost 

pláště objektu. Patří zde stavební prvky jako zdi, stropy, podlahy, otvorové výplně (okna 

a dveře), ale také mříže na okna, bezpečnostní ochranné fólie nebo skla. 

• MZS prostorové ochrany - má za úkol zabezpečit vnitřní prostory objektu. Mezi prvky 

prostorové ochrany patří velmi podobné prvky jako u plášťové ochrany, a to především 

bezpečnostní dveře, mříže apod. 

• MZS předmětové ochrany - tato skupina má za úkol chránit cenné předměty nebo např. 

finance vyskytující se v objektu. Ochrana je zajištěna prostředky, jako jsou různé trezory 

nebo např. pokladny.   

Obrázek 2: Struktura fyzické ochrany [20] 
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Technická ochrana 

 Pod technickou ochranou si můžeme představit technické prostředky fyzické 

bezpečnosti. Cílem těchto technických prostředků je podpořit realizaci režimových 

opatření, zkvalitnit činnost fyzické ostrahy a odradit narušitele od protiprávního jednání, 

případně detekovat možný pokus o neoprávněný přístup k aktivům podniku.  

 Jako prostředek technické ochrany se využívají PZTS. Tento prostředek nemá za 

úkol zamezit případnému pachateli ve vniknutí do objektu, ale pouze monitorovat jeho 

činnost a přítomnost v objektu oznámí např. poplachovým signálem. [15] 

Režimová ochrana 

 Režimová ochrana se chápe jako soubor režimových opatření. Tato opatření 

představují procesní naplnění bezpečnostní politiky organizace. Jejich cílem je stanovit 

zásady, pravidla, způsob nakládání s bezpečnostně důležitými prvky, oprávnění při pohybu 

zaměstnanců a ostatních osob v prostorách společnosti, pravidla provádění kontrol 

vnášeného a také vynášeného materiálu apod. Je důležité, aby režimová opatření byla 

zkonstruována tak, aby příliš neomezovala pohyb osob v organizaci, ale je nezbytné, aby 

splňovala požadovaný stupeň bezpečnosti. [14] 

Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahou se rozumí speciálně připravené osoby, které jsou schopné zajistit 

bezpečnost chráněných zájmů efektivně a s minimálními dopady. Hlavní pracovní náplní 

fyzické ostrahy je odhalení a zadržení narušitele, zamezení zcizení aktiv, realizace 

protipožárních a havarijních opatření apod. 

 Fyzická ostraha je prováděna prostřednictvím strážných, hlídačů, hlídací služby 

nebo také policisty. U většiny podniků je fyzická ostraha realizována jiným právním 

subjektem, zpravidla soukromou bezpečnostní službou (dále jen SBS). Zajišťování fyzické 

ochrany ostrahou bývá finančně nejnákladnější způsob zajištění bezpečnosti. [14]
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3.2.4 Požární ochrana 

 

 Účinná ochrana životů, zdraví, majetku a životního prostředí před požáry je 

výsledkem spolupůsobení celé řady faktorů. K těm základním patří určení a plnění 

stanovených úkolů a opatření v oblasti předcházení požárům, připravenosti k jejich hašení 

a zabránění jejich šíření. Požární ochrana tedy slouží k jisté prevenci před hrozbou 

potencionálního požáru. K naplnění prevence je důležité dodržovat seznam těchto 

požadavků: [6]  

 

• únikové cesty vždy udržovat v průchozím stavu, 

• zapojené a v provozu elektrické spotřebiče nenechávat bez dozoru, 

• pro hořlavé materiály dodržovat bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, 

• být seznámen s požárním evakuačním plánem pro daný objekt, 

• uvolněné či uniklé hořlavé kapaliny ihned zachytit sorbentem a odstranit uložením do 

předem určených nádob, 

• mít pod kontrolou všechny hasicí přístroje v objektu, znát jejich umístění, udržovat  

v provozuschopném stavu, nechávat je na volně přístupných a viditelných místech, 

• zajistit volný přístup k požárním hydrantům, 

• ověřovat funkčnost požárních hlásičů. 

3.2.5 Ochrana informačních technologií 

 
 Jedná se o oblast bezpečnosti, která bývá společnostmi označována za nejvíce 

problematickou a nejohroženější, a proto je důležité ji věnovat dostatečnou pozornost.  

V oblasti ochrany informačních technologií a dat obecně můžeme počítat se dvěma typy 

hrozeb. První hrozbou může být lidský faktor v podobě vlastních zaměstnanců, konkurence 

nebo útočníků obecně, druhou je pak faktor technický, který ale v mnoha případech bývá 

ovlivněn lidským faktorem. [6] 

 Z pravidla tomu bývá tak, že pokud dochází k úniku citlivých dat ze společnosti, 

provádí se to prostřednictvím emailové komunikace, vynášení dat a informací pomocí 

přenosných datových zařízení nebo se informace snadno vytisknou na firemní tiskárně. 

Vhodnou ochranou zaměstnavatele může být monitorování zaměstnanců, jelikož 
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zaměstnavatel je oprávněn je přiměřeně kontrolovat a může narušovat soukromí 

zaměstnanců, ale jen v nezbytném rozsahu. Každý z těchto případů je nutno posuzovat 

individuálně. Dále je vhodné, aby všechna obecná pravidla týkající se právě tohoto tématu 

byla sjednána v pracovní smlouvě a případně bližší pravidla vymezena ve vnitřní směrnici 

podniku. [6] 

4 BEZPEČNOSTNÍ AUDIT 

 

 Jedná se o systematický a nezávislý proces, který má za úkol hodnotit bezpečnostní 

politiky firem podle toho, jak dobře odpovídá souboru stanovených bezpečnostních kriterií. 

Bezpečnostní audit důkladnou kontrolou obvykle hodnotí systém fyzické ochrany. 

Používají se především pro určení právního souladu v návaznosti na právní předpisy ve 

společnosti.  

 Cílem bezpečnostního auditu je porovnání a posouzení míry dosažené shody 

aktuálního stavu bezpečnosti vůči požadovaným kritériím, zaznamenat a zdokumentovat 

nalezené rozdíly a případné nedostatky a následně navrhnout doporučení na možné změny 

či opatření. Vhodné je i upozornit na potencionální rizika vyskytující se v podniku. 

Konkrétní cíle u bezpečnostního auditu by se daly pak definovat takto: [17] 

 

1. zjistit, zda byla pro podnik zpracována bezpečnostní politika a bezpečnostní plány 

ochrany, 

2. zjistit, jaká jsou v podniku zavedena režimová opatření, 

3. jaká protipožární a bezpečnostní technika je v objektu zavedena, 

4. zjistit, zda jsou pro objekt vypracovány havarijní plány a ověřit jejich funkčnost  

a zkontrolovat jejich aktualizace, 

5. ověřit, zda reálné procesy probíhají v souladu s dokumentovaným systémem vždy a za 

každých podmínek, 

6. prostřednictvím objektivních důkazů předat jasnou formulaci zjištěných závad  

a nedostatků, 

7. závěrem předat návrhy na nápravná opatření a doporučení ke zlepšení s konkrétním 

datem pro jejich odstranění. 

 Kritéria pro vypracování auditu společnosti mohou mít charakter jednak interní 

bezpečnostní dokumentace, např. směrnice, nařízení či vnitřní politiky, ale také národní



 

19 

 

 a evropské legislativy nebo vybraných norem či pokynů, dále pak technologických 

doporučení institucí a výrobců. Závěr každého auditu musí být jednoznačný, bezvýhradný 

a nezavádějící. 

 Výsledek auditu se vyjadřuje ve třech rovinách závěru: [17] 

AT - vyhovující bez výhrad, 

A - vyhovující podmíněně, 

B - nevyhovující. 

4.1 Typy bezpečnostních auditů 

  

 Z hlediska prověřovaných objektů rozlišujeme čtyři základní typy auditů: [17] 

1. Objektové bezpečnosti: Tento typ auditu má za úkol především posoudit fyzické  

a technické zabezpečení objektů. 

2. Systémů (jakosti procesů): U tohoto typu se jedná o zhodnocení zavedení 

bezpečnostní ochrany u systému jakosti a zároveň vyhodnocení jeho účinnosti.  

3. Jakosti výrobků (služeb): Tento druh auditu se zaměřuje na prověřování způsobilosti 

určitého výrobku, zda plní požadavky stanovené zákazníkem. U výrobků se provádí 

řada funkčních zkoušek, např. měření, zátěžové testy, test spolehlivosti apod.,  

u služeb se pak hodnotí přítomnost, funkčnost, efektivnost dle požadavků zákazníka. 

4. Lidských zdrojů: Jedná se o složitý proces, kde se zaměřujeme především na odhalení 

neshod v dodržování stanovených popisů práce, kontrolujeme výsledky plnění 

požadavků na tělesné a duševní vlastnosti zaměstnanců, celkovou úroveň osobní 

odpovědnosti a úroveň profesních znalostí, úroveň hygieny a bezpečnosti práce  

v podniku apod. 

Dále pak se můžeme setkat s členěním auditů dle parametru, kdo daný audit provádí. 

Přehled těchto typů je uveden v tabulce č. 1. 

 

 

 

Tabulka 1: Druhy auditu [17] 
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4.2 Auditní činnost 

 

 Každý audit je nutno si připravit ideálně sběrem informací na místě, pro které 

budeme audit zpracovávat. Bude nás zajímat především skutečný stav objektu, pokusíme 

se o prvotní vyhodnocení bezpečnostních rizik, která se s naším objektem pojí. Následně 

proběhne bezpečnostní analýza, analytická syntéza a na závěr se zpracuje auditní osnova, 

model či matrice. [17] 

 Při provádění samotného auditu je důležité si uvědomit individuálnost objektu, se 

kterým budeme pracovat. Proto je nezbytné mít se na pozoru před tzv. „rutinními vzory”  

a zapomenout na fakt, že pro všechny objekty, lze použít jeden a ten samý vzor.  Pro 

auditora, který vytváří auditní osnovy, modely či matrice pro širokou škálu objektů, musí 

přistupovat ke každé práci individuálně. [17] 

 Auditní činnost se zpravidla provádí na vyžádání zákazníka, a to hned z několika 

důvodů. Prvním z nich může být ten, že přebíráme ochranu objektu po jiné bezpečnostní 

firmě, která objekt doposud střežila. Důvodem také může být, že v objektu nasazujeme 

nové technické prostředky nebo dochází ke změně technických opatření. Dále se provádí 

při spáchání trestného činu v objektu, nebo pokud se pracovník bezpečnostní firmy dopustí 

protiprávního jednání. Audit se provádí, např. i při pojistné události, při předávání objektu 

jiné společnosti ke střežení nebo dojde-li k žádosti od samotného zákazníka.  

 Každý audit má svou vlastní metodologii, která se pokaždé skládá z pěti základních 

částí a to z: [17] 

1. části PLÁNOVACÍ, 

2. části PŘÍPRAVNÉ, 

3. části REALIZAČNÍ, 

4. části KONTROLNÍ, 

5. části ZAKONČOVACÍ. 

4.3 Plánování bezpečnostního auditu 

 

 Tato část si vyžaduje důkladnou přípravu, jelikož se zde vyskytuje riziko, že při 

povrchně připravených auditech nemusí dojít k odhalení vyskytujících se problémů,  

ale naopak může mít audit škodlivý dopad. Velmi často dochází ke zpracovávání ročních 

plánů auditů, které mají za úkol rozdělit lidské a materiální zdroje v čase, dále vytvořit 

doklad o skutečnosti, že audity jsou plánovány, realizovány a dokumentovány. Pokud
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 dojde ke zpracování tohoto plánu, tak jako zdroje informací se použijí výsledky analýz, 

např. nákladů, celkové ochrany, využívají se také stížnosti, požadavky a potřeby 

zákazníků. Plán auditů samozřejmě může zahrnovat všechny druhy auditů, ale je nutno jej 

pravidelně revidovat, doplňovat a aktualizovat dle současného vývoje bezpečnostní situace 

objektu. Zpravidla se aktualizace provádí jednou za měsíc a po revizi plán nabývá 

závaznosti. [17] 

4.4 Příprava bezpečnostního auditu 

 

Hlavním cílem této části je aby audit proběhl hladce a co možná nejefektivněji. 

Příprava auditu se zpravidla realizuje v několika krocích.  

 Prvním krokem je sběr informací bezpečnostního charakteru, které jsou nezbytné 

pro informativní podklady, se kterými se pak stanovují cíle auditu, jeho délka, případně  

i termín, a dojde k určení členů auditorského týmu. [17] 

 Druhým krokem je oznámení auditní návštěvy auditovanému objektu, kde dojde  

k seznámení s auditem a se základními informacemi o jeho průběhu. Auditovanému 

objektu je důležité oznámit cíle auditu, datum, zda požadujeme nějakou dokumentaci, 

oblast kterou budeme prověřovat, seznámit jej s členy týmu a představit přibližný časový 

rozvrh. Objektu se auditní návštěva oznamuje zpravidla tři měsíce předem, a to hlavně  

z důvodu, aby se prověřovaný podnik mohl na návštěvu náležitě připravit a zajistit, aby  

k dispozici byli potřební zaměstnanci a také průvodce. Oznámení probíhá formou 

sdělovacích prostředků, jako jsou elektronická pošta, telefon, fax, ale také ústní formou, po 

které musí následovat sdělení písemné. Součástí oznámení je i potvrzení data, které je pro 

audit navrhováno. [17] 

 Ve třetím kroku nám jde především o získání předběžných informací  

o prověřovaném objektu. Jedná se o informace typu: organizační směrnice, dispoziční 

plány prostor objektu, zpráva z posledního provedeného auditu, zpráva o realizaci 

bezpečnostní politiky, jméno bezpečnostního manažera a případné kontakty na požadované 

osoby. [17] 

 Čtvrtým krokem je prostudování a prověření všech získaných informací, kde se 

musíme soustředit především na zprávy z předchozích bezpečnostních auditů, na záznamy 

o problémech objektu týkající se bezpečnosti, požární ochraně, security managementu 

informačních technologií anebo např. systému technického zabezpečení. [17]
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 V pátém kroku se sestaví tým, který je vybrán vedoucím auditorem. Kromě svých 

auditorů se v týmu mohou objevit také techničtí experti či někteří pracovníci auditovaného 

objektu. [17] 

 Práce bezpečnostního auditora je velmi specifická a nemůže ji provádět každý. 

Když pomineme praxi v bezpečnostním sektoru a požadavek na vzdělání, tak je zde 

několik lidských vlastností, které by bezpečnostní auditor neměl postrádat. Přehled těchto 

vlastností a schopností je uveden v tabulce č. 2. 

V kroku číslo šest dochází ke zpracování matice prvků činností, která slouží  

k odhalení silných a slabých stránek provozovaných činností. Tato matice se skládá 

z následujících polí: [17] 

• Osoba - někdo, kdo činnost provozuje, 

• Předmět - něco, co se během činnosti transformuje, můžou to být např. služby, 

• Zařízení - prostředek, pomocí kterého dochází k realizaci transformace, 

• Informace - pro správnou činnost je důležité zmínit i fakta jako zdroje, čas, neshody.  

 

 Sedmý krok se zabývá zpracováním a distribucí programu bezpečnostního auditu. 

V tomto kroku musí každý člen auditního týmu obdržet kopii programu auditu, a to 

zpravidla nejméně čtrnáct dní předem. [17] 

 Osmý krok slouží k instruktáži členů auditorského týmu v rámci krátkého zasedání, 

které proběhne před samotným auditem.[17] 

Tabulka 2: Vlastnosti a schopnosti auditora. [16] 
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 V závěrečném, devátém, kroku probíhá případná aktualizace programu, dojde-li na 

straně týmu auditorů k závažným změnám. [17] 

4.5 Realizace bezpečnostního auditu 

 

 V této fázi se už zaměřujeme na samotný průběh auditu, který můžeme jako  

v předchozí části také rozdělit do několika kroků.  

 V prvním kroku se jedná o vstupní jednání, které je prováděno vedoucím 

auditorem. Hlavním cílem tohoto kroku je seznámit členy auditorského týmu s členy 

prověřovaného objektu či organizace. Těmto členům je následně důkladně objasněno 

poslání bezpečnostního auditu a je vytvořen prostor pro diskuzi, kde dochází k řešení 

harmonogramu auditu, různých připomínek či termínu. [17]  

 Krok číslo dva obsahuje samotný sběr informací a objektivních důkazů  

v prostorách prověřovaného objektu. Pro auditory, kteří v oboru ještě nemají moc 

zkušeností, je doporučen tento scénář: [17] 

1. Po příchodu na prověřované pracoviště se auditor představí a pokusí se navázat 

neformální atmosféru s okolím. 

2. Dochází k ověření základních informací o prověřovaném objektu, které se získaly  

v přípravné fázi auditu. Jedná se o informace typu organizačních schémat, popisu 

práce, pravomocí apod. 

3. Je vhodné si promluvit se zaměstnanci a požádat je, aby popsali svou pracovní činnost  

a zjistit, zda během jejich činnosti probíhá vše v pořádku. 

4. Na základě rozhovoru se zaměstnanci se následně hledají objektivní důkazy pro 

potvrzení informací z tohoto rozhovoru. Tyto důkazy se hledají formou pozorování 

pracovních činností, kontrolou bezpečnostních systémů apod. 

5. Auditorem jsou sledovány i činnosti, které jsou prováděny sice správně, ale upozorní 

na ně, pokud je možnost je provádět efektivněji či rychleji. Při upozornění auditor 

navrhne možnosti na zlepšení. 

6. Jakmile dojde k získání všech potřebných záznamů a informací o neshodách, 

nedostatcích, ale i kladech, přichází poděkování od auditora za spolupráci. 

7. Na závěr je provedeno shrnutí zjištěných informací za přítomnosti zástupců 

prověřovaného objektu. 
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Ve třetím kroku realizační fáze dochází k závěrečnému jednání a vystavení protokolu  

o auditu. Během jednání je zhodnocena komplexní bezpečnost objektu, která probíhá za 

přítomnosti auditorů a vedoucích pracovníků prověřovaného objektu. Výsledný audit musí 

především obsahovat: [17] 

1. Skutečnosti o nových rizicích, které byly v objektu nalezeny a mohly by mít na něj 

negativní dopad. 

2. Hodnocení technologických rizik, kde je poukazováno především na úroveň technické 

bezpečnosti a podání návrhu na zlepšení stávajícího stavu zabezpečení. 

3. Průnikové testování, které má za úkol ověřit napadnutelnost sítě z internetu. 

4. Hodnocení a případné doplnění dokumentů bezpečnostní politiky. 

5. Hodnocení podniku po technické stránce - zda stavba splňuje bezpečnostní požadavky 

podniku a ustanovit, jestli je potřebné doplnit nové bezpečnostní mechanismy, 

převážně technického charakteru. 

6. Vyhodnocení funkčnosti komplexní bezpečnosti v podniku a provázanost všech jejich 

systémů. 

4.6 Kontrola a zakončení bezpečnostního auditu 

 

Po realizaci samotného auditu je nezbytné, aby se provedla kontrolní činnost. Tato 

činnost se provádí především z důvodu, aby došlo ke kontrole nově zavedených 

nápravných opatření v prověřovaném objektu. Kontrolu lze nejefektivněji provést 

následným auditem v oblasti, kde byly neshody zjištěny. Tento způsob je však náročný jak 

na čas, tak i finance. Ověření můžeme dosáhnout i jinými nástroji, které jsou také účinné, 

ale šetrnější na čas a finanční prostředky. Jedním takovým nástrojem může být například 

ověření, které provede specialista z auditorské společnosti během pracovní návštěvy 

prověřovaného objektu. Tento specialista je vyškoleným odborníkem na oblast, kde došlo 

k nápravnému opatření (technická bezpečnost, požární apod.). [17] 

 Na samotný závěr auditní činnosti je vhodné poukázat na fakt, že tato činnost 

funguje jako zpětná vazba, která poskytuje zákazníkovi informace o stavu bezpečnostních 

systémů a procesů, které jsou v prověřovaném objektu zavedeny. 
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5 ANALÝZA RIZIK 

 

 V této části se zaměřím obecně na analýzu rizik, která bude následně velmi 

přínosná v praktické části práce. 

 Bezpečnostní posouzení objektu je vysoce odborná činnost, ke které bývá 

využíváno analýz či prognóz.  K dispozici máme mnoho analytických metod, avšak každá 

z nich je svým způsobem jedinečná. Analýza sama o sobě sleduje dva základní cíle, a to: 

[15] 

• čím je v analyzovaném případě specifikováno riziko, 

• jak můžeme riziko kvantifikovat. 

 

Před samotnou analýzou je nezbytné znát základní pojmy, které se vyskytují téměř v každé 

analýze rizik: [15] 

• Aktivum je cokoliv, co má hodnotu pro zabezpečovaný subjekt. Aktiva můžeme rozdělit 

na hmotná a nehmotná. Za hmotná považujeme, např. nemovitosti, šperky atd., a jako 

nehmotná aktiva si můžeme představit cenné informace a postupy firemních procesů. 

• Riziko je kvalitativní a kvantitativní vyjádření ohrožení. Riziko je pravděpodobnost 

vzniku negativního jevu a jeho výsledek. 

• Hrozba představuje silovou složku, událost, aktivitu či osobu, která způsobila vznik 

jedné ze jmenovaných činností nebo se podílí na vzniku škody jiným způsobem. Jako 

příklad si můžeme uvést požár nebo krádež. 

• Zranitelnost je parametr určující míru nedokonalosti analyzovaného aktiva. Zranitelnost 

se vztahuje vždy na konkrétní aktivum, na které působí daná hrozba. Je považována za 

vlastnost aktiva nebo také jeho slabinu na různých úrovních bezpečnosti, která může být 

zneužita hrozbou. 

• Protiopatření je jistý postup, proces, procedura či technický prostředek, který byl 

navržený pro zmírnění působení hrozby či její případnou eliminaci, snížení úrovně 

zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Jeho cílem je prevence vzniku škody. 

 

Během analýzy rizik dochází k procesu  identifikace hrozeb, během něhož se určuje 

jejich velikost a dochází ke zkoumání vlivu na bezpečnost posuzované společnosti. 
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Velikost rizika se vyhodnocuje s cílem stanovit hodnoty pro pravděpodobnost, že se 

nějaké ohrožení objeví a také pro následek, který vznikne za předpokladu, že se ohrožení 

objeví. Co vlastně každá analýza obnáší a zahrnuje? Ze všeho nejdřív se musí identifikovat 

aktiva v daném objektu. Následuje stanovení hodnoty všech nalezených aktiv a pokračuje 

se identifikací hrozeb a slabin, které by mohly negativně ovlivnit hodnotu aktiv. Na závěr 

se stanoví závažnost, která prozradí pravděpodobnost výskytu hrozby a míru zranitelnosti 

objektu, sestaví se seznam možných rizik a přijmou se potřebná opatření. Na obrázku č. 3 

je znázorněn postup analýzy. [15] 

5.1 Analytické metody 

 

Existuje spousta analytických metod a postupů, jich počet je v řádu stovek. Tyto 

metody se dají rozdělit do dvou skupin, na kvantitativní a kvalitativní. 

 Kvantitativní analýza rizik používá číselné hodnoty pro následky i jejich 

pravděpodobnosti, které jsou stanoveny údaji z různých zdrojů. Kvalita této analýzy 

spočívá na přesnosti číselných hodnot a platnosti použitých modelů. Nevýhodou těchto 

metod je náročnost na provedení a zpracování výsledků, a dále pak vysoce formalizovaný 

postup těchto metod. Ke kvantitativním metodám patří: [9, 15] 

• FTA - analýza stromem poruch, grafická metoda využívající tzv. hradla, kdy se 

postupuje od vrcholové události k jejím příčinám a vyhledává základní události, kterým 

je možné přiřadit pravděpodobnost. 

Obrázek 3: Postup při Analýze rizik. [15] 
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• QRA - analýza kvantitativních rizik procesu, tato metoda umožňuje výběr 

nejrizikovějších zařízení. Pomocí indikačních a selektivních čísel vybíráme jednotky, 

které představují riziko pro své okolí. 

• HRA - analýza spolehlivosti lidského činitele. Postup na posouzení vlivu člověka na 

výskyt pohrom, havárií, nehod, útoků apod. či některých jejich dopadů. Výsledkem je 

systematický výčet chyb, které se mohou vyskytnout během normálního či nouzového 

provozu. Součástí je i výčet faktorů přispívajících k těmto chybám. 

• Ishikawův diagram – analytická technika pomocí které dojde k zobrazení a následnému 

analyzování příčin a následků. Cílem této metody je analýza a určení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

 

Kvalitativní analýza rizik se vyznačuje tím, že rizika jsou vyjádřena pomocí 

určitého rozsahu, pravděpodobnosti nebo slovně. Kvalitativní metody jsou co do provedení 

jednodušší, rychlejší, ale více subjektivní. Ke kvalitativním metodám patří tyto: [8, 15] 

 

• Metoda DELPHI - Delfská metoda. Spočívá v zasílání série dotazníků skupině 

odborníků, kteří je nezávisle na sobě zodpovídají. Následně jsou odpovědi zkompilovány 

a zaslány zpět. Tento cyklus se několikrát opakuje, dokud se názory odborníků nesblíží. 

• Kontrolní seznam - analýza pomocí kontrolního seznamu. Jedná se o pečlivě sestavený, 

obsáhlý seznam ochranných opatření, procedurálních kroků, vlastností materiálů apod., 

který je využíván k systematické kontrole. Tato metoda bude využita i v rámci provedení 

bezpečnostního auditu. Pomocí vhodně sestaveného kontrolního seznamu zjistíme soulad 

s nastavenými předpisy a normami ve vybraném podniku. 

• What If - metoda toho, co se stane, když. Tato nesystematická metoda využívá 

brainstormingu a hledá odpovědi na kladenou otázku. 

• PHA - předběžná analýza ohrožení. Cílem metody je zajištění velmi rychlého přehledu 

operačních ohrožení, která mohou být základem pro detailnější metody analýzy. 

Stanovování ztrát je řešeno na základě stanovení stupně škod a pravděpodobnosti,  

s jakou mohou škody nastat. 
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• ETA - analýza stromu událostí. Metoda využívá grafické zobrazení, metoda se nezabývá 

příčinami nežádoucí události, ale zvažuje další rozvoj události a tak poskytuje přehled  

o výši pravděpodobnosti možných výsledných událostí. 

 

• Safety Audit - bezpečnostní kontrola. Tato metoda se vztahuje především na stávající 

provoz a zahrnuje posouzení vybraných aspektů v daném podniku. Zahrnuje obvykle 

inspekční prohlídky, které mohou mít formální (trvá delší dobu) či neformální charakter 

v podobě vizuální prohlídky. Typickým postupem by měla být příprava kontrolních 

záznamů, hodnocení, doporučení realizace a zaznamenání změn.  

• HAZOP - analýza ohrožení a provozuschopnosti. Tabulková metoda využívá pro 

odhalení odchylek tzv. klíčová slova. Charakteristickým rysem je využívání pracovních 

porad. 

• SWOT analýza - metoda, která se snaží identifikovat silné a slabé stránky podniku ve 

vztahu k příležitostem a hrozbám pocházejících jak z vnitřního, tak i vnějšího prostředí. 

• FMEA - metoda slouží k identifikaci poruch, jejich příčin a následků. Odhaluje poruchy, 

které mají závažný vliv na bezpečnost a provozování systému. Do formuláře je 

zaznamenáván seznam možných závad.  

 

Každá z metod pro analýzu rizik byla vytvořena pro určitý specifický problém  

a není, je tedy možné použít pro všechny dílčí činnosti bezpečnostního posouzení, viz 

tabulka v příloze č. 1. 

6 PODVODNÉ JEDNÁNÍ 

 

 V dnešní době se některé podniky či společnosti potýkají s podvodným jednáním 

svých zaměstnanců. Co se ale pod takovýmto jednáním skrývá a v jaké míře k němu 

dochází, rozeberu v této kapitole. První problémy mohou nastat již při samotném 

výběrovém řízení, kde se zaměstnavatel snaží vybrat co nejvhodnějšího kandidáta do jeho 

společnosti. Ovšem s tímto výběrem se pojí také rizika, o kterých společnost většinou 

nemá ponětí. Je důležité si uvědomit, že v tu chvíli se společnost rozhoduje mezi lidmi, 

které z pravidla vůbec nezná a disponuje pouze dílčími, z kontextu vytrženými 

informacemi o daných osobách. 
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Nadnárodní organizace provedly v ČR studie, které přinesly velmi zajímavá čísla týkající 

se právě podvodného jednání ve společnosti. Z těchto studií vyplývá, že: [19] 

• 85% zaregistrovaných podvodů, bylo spácháno v součinnosti s interním pachatelem, 

•  40% životopisů, které zaměstnavatel obdrží, obsahují zkreslené informace, 

•  30% životopisů pak obsahuje naprosto nepravdivé informace. 

 Z výše uvedených hodnot je patrné, že lidé pro získání práce uvádějí zkreslené, 

nebo dokonce i nepravdivé informace o své osobě. Jakým způsobem si pak ale 

zaměstnavatel má vybrat mezi těmito zájemci toho pravého, kvalifikovaného zaměstnance?  

 Řešení nabízí agentura Screening Solutions, která poskytuje zaměstnavatelům své 

služby v oblasti ověřování osobních údajů, které jim poskytnou žadatelé či uchazeči 

dobrovolně s písemným souhlasem o zpracování a ověření osobních údajů. Tento proces 

ověřování se zpravidla provádí před samotným nástupem vybraného uchazeče do 

pracovního poměru. Agentura nejčastěji provádí ověřování těchto informací: identita 

uchazeče, osobní údaje, nejvyšší dosažené vzdělání, platnosti certifikace, ověření 

předchozí praxe, střet zájmů, důvěryhodnost, bezdlužnost, bezúhonnost. [19] 

  

 I celosvětová poradenská společnost KPMG provedla posouzení účinnosti řízení 

rizik podvodného jednání ve více než 100 společnostech ze střední  

a východní Evropy. Posouzení bylo prováděno dle vlastní dotazníkové metody Fraud 

Management Strategy Assessment Tool (FMSAT). Tato metoda porovnává strategie řízení 

právě podvodného jednání využívané jednotlivými společnostmi a jejím hlavním cílem je 

se zaměřit na celopodnikové kontrolní mechanismy, které jsou hodnoceny v rámci těchto 

kategorií: prevence, detekce, reakce. [11] 

Výsledky ukázaly, že nejčastější formy podvodného jednání ve společnostech střední  

a východní Evropy jsou: [11] 

• krádež majetku společnosti (40 %), 

• střet zájmů (37 %), 

• nezákonné výhody (20 %), 

• korupce a úplatkářství (20 %), 

• nedovolené užívání majetku společnosti (17 %). 
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  Společnosti se domnívají, že příčina těchto výsledků tkví v tom, že sice mají 

zavedený jasný etický kodex, ale zaměstnanci společnosti o něm nejsou dostatečně 

informováni. Je proto důležité šířit povědomí o obecných pravidlech a pravidelně své 

zaměstnance školit. [11] 

7 BEZPEČNOSTNÍ AUDIT VYBRANÉHO PODNIKU  

 

  V této části práce dojde k provedení samotného auditu vybraných oblastí v Relax 

centru a na základě výsledku dojde k návrhům a provedením jednotlivých opatření. 

V úvodu se budu zabývat představením zvoleného objektu a uvedením základních 

informací o něm. Dojde také na zhodnocení aktiv Relax centra.  

7.1 Představení objektu Relax centra 

 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil objekt Relax centra, který je situován  

v rušnější části města Ostrava a je v obležení městského sportovního stadionu, sportovní 

haly a hotelu. V tomto objektu jsou poskytovány relaxační služby zákazníkům, které 

zahrnují několik druhů saun, bazén, masáže nebo také posilovnu. Otevírací doba objektu je 

od pondělí do pátku vždy od 13:00 do 22:30 a přes víkend od 10:00 do 22:30. 

 V objektu je celkem zaměstnáno 16 osob. 9 zaměstnanců se ve dvousměnném 

provozu stará o chod centra a zákazníky, přičemž během každé směně jsou vždy 

minimálně dva zaměstnanci. Další čtyři zaměstnanci jsou vyhrazeni na masérské služby, 

které probíhají na základě rezervace. Poslední tři zaměstnanci jsou zde na provádění 

saunových ceremoniálů, které probíhají každý den ve večerních hodinách. 

Mým cílem bude provést audit fyzické bezpečnosti, na základě kterého dojde ke 

zlepšení stavu či odstranění nedostatků fyzické bezpečnosti, a následně vytvořit návrh nové 

bezpečnostní politiky objektu. Půdorys objektu společně s leteckým snímkem jsou 

uvedeny v příloze č. 5 a 6. 

7.2 Základní údaje o areálu objektu 

 

 Objekt se nachází ve stejné stavbě spolu s hotelem, ale není jeho součástí. Lze do 

něj vstoupit pouze jedním vchodem, další dva jsou pak určeny pro evakuaci osob  

a zásobování. Prostory jsou rozděleny na vnitřní (podstatně větší) a vnější část, která je 

ohraničena stěnami hotelu a plotem. Součástí je i parkoviště, které je využíváno také hosty
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z hotelu. Parkoviště je ohraničeno plotem s elektronickou závorou, je střeženo 

pracovníkem fyzické ostrahy a je zde nainstalován uzavřený okruh kamer. Ke vstupu do 

budovy je nutno projít dvěma dveřmi. Po překonání prvních dveří se dostaneme do malé 

místnosti, kde se nachází další série dveří. Jedny nás zavedou do prostor samotného hotelu 

a druhými se zákazník dostane k recepci Relax centra, kde docházíe k evidenci zákazníka  

a následnému vpuštění do zákaznických prostor přes separované šatny pro muže a ženy. 

Fotografie objektu jsou uvedeny v příloze. 

Zmiňovaný objekt v minulosti nebyl nikdy napaden a vzhledem k této historii 

vedení podniku zde nezavedlo žádný systém PZTS. Disponuje pouze prvky MZS, které se 

dle názoru vedení společnosti jeví jako dostačující. V následujících kapitolách proběhne 

posouzení úrovně zabezpečení s doporučením na vylepšení. Objekt byl rozdělen do tří zón, 

které projdou bezpečnostním posouzením. 

7.3 Aktiva objektu 

 

 Za aktiva našeho objektu můžeme považovat veškerý majetek, který má pro podnik 

nějakou hodnotu. Tento majetek se tedy stává chráněným zájmem. Pro vytvoření 

bezpečnostního auditu je důležité znát, jaká aktiva se v objektu nacházejí. Pro jednoduchý 

přehled je vypracována tabulka s uvedením aktiv, která jsou vyjádřena finanční částkou. 

Majetek v objektu se dá rozdělit do dvou oblastí - na hmotný a nehmotný majetek.  

Tabulka 3: Aktiva objektu. [Zdroj: vlastní] 

 Aktiva objektu 

 Název Počet Cena za kus Cena celkem 

 
Pozemek a 

Budova 
1 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 

Hmotný majetek Bazén 1 450 000 Kč 450 000 Kč 

 Sauna 4 80 000 Kč 320 000 Kč 

 Filtrace vody 3 30 000 Kč 90 000 Kč 

 Nábytek 1 70 000 Kč 70 000 Kč 

 Parní komora 1 60 000 Kč 60 000 Kč 

 Spotřební zboží 1 45 000 Kč 45 000 Kč 
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 Lednice 2 15 000 Kč 30 000 Kč 

 Pokladna 2 15 000 Kč 30 000 Kč 

 Počítač 2 10 000 Kč 20 000 Kč 

 Dokumentace 1 15 000 Kč 15 000 Kč 

 Doplňky 1 10 000 Kč 10 000 Kč 

 Kávovar 1 7 000 Kč 7 000 Kč 

 Vířivka 2 170 000 Kč 340 000 Kč 

 
Ochlazovací 

bazén 
2 130 000 Kč 260 000 Kč 

Nehmotný majetek Know - how nelze vyčíslit 

 Software 3 10 000 Kč 10 000 Kč 

 
Náklady na 

udržitelnost 
1 20 000 Kč 20 000 Kč 

Celková cena aktiv 9 757 000 Kč 

 

Znát celkovou hodnotu aktiv je také důležité při inovativním řešení zabezpečení, 

které by se mohlo provést na základě tohoto auditu. Při návrhu zabezpečení se vychází  

z principu ALARA, kde cena stanoveného inovativního zabezpečení pro snížení rizik 

nesmí přesáhnout 10% celkové hodnoty aktiv. Tato procentuální hodnota není nijak vázaná 

normou nebo stanovami, je to pouze zavedené pravidlo.  

Pokud tento princip použijeme na náš objekt, tak výsledná hodnota inovativního 

zabezpečení by neměla přesáhnout částku 975 700 Kč. 
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8 ZÁZNAM O PROVEDENÉM AUDITU 

 

V níže uvedené tabulce 4 jsou uvedeny jednotlivé činnosti zapracované do formy 

kontrolního seznamu, kterými se audit zabýval a jež jsou dále rozebrány pod tabulkou. Je 

zde také uvedeno jakým stylem nebo způsobem proběhla kontrolní činnost v daném 

sektoru, její stav a zda bylo navrhnuto opatření. 

Tabulka 4: Záznam o auditu Relax centra [Zdroj: vlastní] 



 

34 

 

V sektoru 1 byla provedena kontrola bezpečnostní politiky podniku. Kontrola 

probíhala formou osobního pohovoru s vedením podniku a bylo zjištěno, že podnik nemá 

vypracovaný žádný dokument bezpečnostní politiky. V rámci tohoto zjištění bylo 

navrhnuto opatření, že politika bezpečnosti podniku Relax centrum bude vypracována. 

 Sektor 2 se zabýval požární ochranou objektu. Kontrola byla provedena technikem 

požární ochrany, který se soustředil na únikové cesty, evakuační plán, provozuschopnost 

hasicích přístrojů a funkčnost požárních hlásičů. Technik zde nenalezl žádné nesrovnalosti 

ani chyby, a proto nedoporučil žádná opatření. 

 Sektor 3 byl hlavním bodem, kterým se audit zabýval. Proběhla zde kontrola 

fyzické ochrany objektu na úrovni perimetru, pláště a vnitřních prostor objektu. Jednotlivé 

úrovně byly detailně zkoumány, došle zde k bezpečnostnímu posouzení objektu  

a doporučení ke zlepšení. Na základě posouzení byla provedena analýza rizik pro odhalení 

nebezpečí, která mohou objekt ohrozit. Pro vylepšení stavu fyzické ochrany bylo navrženo 

opatření ve formě inovativního návrhu zabezpečení pro objekt Relax centra. 

 Sektor 4 byl zaměřen na ochranu bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP). Do 

objektu byl přizván pracovník BOZP, kterého zajímaly základní bezpečností návyky  

a hygienické předpisy. Kontrola probíhala formou prověření pracovního prostředí  

a pohovory s jednotlivými zákazníky. Ve výsledku pracovník BOZP byl s úrovní objektu 

spokojen a nedoporučil žádná opatření. 

 Sektor 5 se zabýval zaměstnanci objektu. V této části se řešily zaměstnanecké 

vztahy, zda nedochází k fyzickému napadání či šikaně. Kontrolní činnost se prováděla 

formou individuálních pohovorů s jednotlivými zaměstnanci a také s vedením podniku. 

Dále se audit zabýval vztahem zaměstnanců ke svým zákazníkům, zda dodržují zásady 

slušného chování, vystupování a jsou hostům ve všem nápomocni. Kontrola proběhla 

formou nasazení tzv. skrytého hosta, který měl za úkol na zaměstnance dohlédnout. Skrytý 

host byl s prací personálu spokojen a nenavrhnul proto žádné opatření. V poslední části se 

zkoumalo podvodné jednání zaměstnanců, které bylo zaměřeno na krádeže v objektu Relax 

centra. Kontrola proběhla formou inventury veškerého zboží, které se v objektu nacházelo. 

Výsledek neprokázal žádné nesrovnalosti, a proto není třeba navrhovat žádná opatření.
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9 OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO AUDITU  

  

V této kapitole dojde k naplnění všech opatření, která vznikla na základě 

provedeného auditu. Budu se zabývat návrhem nové bezpečnostní politiky pro Relax 

centrum a dále opatřeními, která napomůžou k vylepšení fyzické ochrany objektu. 

9.1 Návrh nové bezpečnostní politiky 

 

V současné době objekt Relax centra nemá žádný dokument bezpečnostní politiky. 

Dle charakteru objektu a po konzultacích s vedením jsem vytvořil dokument s názvem 

Politika bezpečnosti Relax centra, který je uveden v příloze č. 10. 

9.2 Fyzická ochrana objektu 

 

 V této části jsem zhodnotil stav fyzické ochrany a navrhnul opatření na její 

zlepšení. Posoudil jsem stav zabezpečení perimetru, pláště a vnitřního prostoru objektu.  

9.2.1  Zajištění perimetru objektu 

 

 Do objektu zpravidla vcházejí či vjíždějí tři typy osob, a to:  

 

• návštěvníci Relax centra, 

• návštěvníci hotelu, 

• zásobování hotelu/Relax centra. 

 

 Po týdenním průzkumu návštěvnosti, z hlediska vytíženosti parkovacích míst  

v jednotlivých dnech v týdnu, jsem dospěl k závěru, že největší návštěvnost je ve středu, 

pátek, sobotu a neděli, a to především ve večerních hodinách. V těchto dnech bylo na 

parkovišti minimum volných míst. Při zvyšující se návštěvnosti rostou i nároky na 

fyzickou bezpečnost. Konkrétnější hodnoty týkající se počtu návštěvníků jsou uvedeny na 

obrázku č. 4, kde docházelo ke sčítání počtu zaparkovaných vozidel na parkovišti vždy  

v čase 13:00 a 19:00, kde následně byl vypočítán průměr z každého dne. Kapacita 

parkoviště činí 50 parkovacích míst. 
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Ohraničení parkoviště je provedeno nízkým plotem o výšce 50 cm a je zde možný 

přístup všem pěším osobám. Pro vjezd automobilem je nutné projet přes elektronickou 

závoru, která propouští hosty po přiložení elektronické karty nebo vydá papírové potvrzení 

o vjezdu, které se při odjezdu musí uhradit dle délky času stráveného na parkovišti. 

Na parkovišti je nainstalován uzavřený televizní okruh, který je složen z pěti kamer. 

První kamera je orientována na elektronickou závoru a snímá přijíždějící, ale také 

odjíždějící vozidla a v záběru má i několik parkovacích míst. Druhá kamera je umístěna  

v prostoru, kterým každá osoba přicházející z parkoviště a směřuje do Relax centra nebo 

hotelu musí projít, a zároveň snímá několik parkovacích míst. Třetí, Čtvrtá a Pátá kamera 

jsou umístěny v zadní, prostřední a přední části parkoviště a v jejich záběru jsou jen 

parkovací místa. Na obrázku č. 5 je zobrazeno parkoviště a jsou na něm vyznačeny 

kamery, závora a plot. 

Po delším zkoumání a několika rozhovorech se zaměstnanci, které se týkaly také 

pracovníků fyzické ostrahy zabezpečující parkovací prostory, jsem došel k zjištění, že tito 

pracovníci hlídají prostor pouze ve večerních hodinách a v noci, kde náplní jejich práce je 

chodit na pravidelnou obchůzkovou činnost kolem parkoviště a zbytek času pozorovat 

okolí z venkovní kóje, která je umístěna u elektronické závory. Při namátkových večerních 

návštěvách bylo zjištěno, že pracovník se zde nevyskytuje každý den, ale pouze 

v nejexponovanějších dnech. 
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Počet návštěvníků v jednotlivých dnech 

Obrázek 4: Počet automobilů na parkovišti v týdnu. [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 5: rozložení okruhu kamer, umístění plotu a závory. [Zdroj: vlastní]  

 

Za parkovištěm se nachází venkovní prostor Relax centra, který se na první pohled 

jeví velmi nenápadně. Obvod venkovní části je ze dvou stran obklopen drátěným plotem  

o výšce 2 metry, který je vyplněn téměř po celé jeho délce a výšce lehce průhlednou 

zelenou tkaninou za účelem vytvoření soukromí pro návštěvníky Relax centra. Zbylá část 

prostoru je pak ohraničena stěnami budovy.  

 

Subjektivní doporučení 

Zabezpečení okolí objektu je provedeno adekvátně k jeho možnostem. Velkou 

výhodou je systém kamer, který má celodenní dozor nad objektem parkoviště a největší 

přínos má za světla, jelikož v noci je prostor parkoviště, dle mého názoru, špatně osvětlen  

a kamery ztrácejí na své účinnosti. Po zlepšení světelných podmínek by nainstalované 

kamery měly mnohem větší účinnost, zejména ve večerních a nočních hodinách.  

Pracovník fyzické ostrahy plní své úkoly, nicméně nevyskytuje se zde každý den, 

ale pouze ve dny, které jsou dle vedení náročné na zákazníky. Doporučuji ostrahu objektu 

nasazovat každý den, a to vždy v nočních hodinách, tedy za snížené viditelnosti. Pokud by 

došlo ke zlepšení světelných podmínek, mohlo by dojít ke zrušení fyzické ostrahy  

a využívat pouze kamery a pracovníky fyzické ostrahy z hotelu, neboť parkoviště je 

využíváno pro potřeby jak Relax centra, tak i hotelu.  
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  Ohraničení parkoviště je provedeno 50 cm vysokým plotem, který zde slouží 

pouze jako ukazatel vymezení prostoru parkoviště. Pro lepší bezpečnost a uzavřenost 

prostoru doporučuji plot zvýšit na výškovou hladinu 2 m.  

 Ohraničení venkovní části Relax centra je sice obehnáno dostatečně vysokým 

plotem, ale není zde umístěna žádná kamera, která by tuto část snímala. Proto doporučuji 

nainstalovat zde kameru, nebo jako úspornější řešení navrhuji zvýšení vrcholové ochrany 

plotu tím, že se na něj nainstalují tři linie ostnatého drátu vykloněného o 45 stupňů 

z chráněného prostoru. 

9.2.2 Zajištění plášťové ochrany 

 

Plášťovou ochranou objektu jsou myšleny veškeré stavební prvky, které se 

vyskytují po jejím obvodu. Zpravidla to jsou stěny, stropy, podlahy nebo také střechy. 

Plášťová ochrana je velmi důležitým prvkem z pohledu bezpečného zajištění budovy. Náš 

objekt disponuje cihelným zdivem o tloušťce 500 mm a tedy pravděpodobnost, že 

případný pachatel by měl v úmyslu zdivo probourat, je velmi malá.  

 Součástí plášťové ochrany jsou i prostorové výplně jako okna a dveře, které jsou 

umístěny v plášti budovy. U prostorových výplní vzniká logicky největší riziko možného 

vniknutí pachatelem, protože tato místa bývají nejzranitelnější v celém objektu.  

 Do budovy Relax centra vedou celkem tři vstupy, z toho dva jsou umístěny ve 

venkovní oplocené části centra a jeden vstup je zde jako hlavní pro všechny zákazníky  

a zaměstnance. Všechny vstupy jsou opatřeny kovovými dveřmi s variantou klika-klika  

a obsahují bezpečnostní vložky. Nicméně všechny vstupní dveře obsahují skleněné výplně. 

Ukázka vchodových dveří je zachycena na obrázku č. 6.  

Okenní výplně se nacházejí pouze na 2 stranách objektu, zbylé strany zasahují do 

prostor budovy hotelu. Ze strany vchodové části jsou umístěna neotevíratelná, plastová 

okna, kde šířka je 1200 mm a výška 420 mm. Výhodou těchto oken jsou jejich rozměry, 

přes které by se pachateli těžce vnikalo do objektu.  Ze strany venkovní části centra jsou 

umístěna další plastová okna, která jsou tentokrát velkých rozměrů, a to 1350 mm široká, 

1100 mm vysoká. Všechna tato okna jsou jednokřídlá a otvírají se směrem do vnitřní části 

budovy.  
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Obrázek 6: Vchodové dveře. [Zdroj: vlastní] 

   

Subjektivní doporučení 

 U zajištění efektivní plášťové ochrany je nejdůležitější se soustředit právě na 

prostorové výplně. Okna a dveře tvoří pro pachatele nejlákavější způsob pro vniknutí do 

objektu, protože to zpravidla bývá nejpohodlnější a nejrychlejší cesta k aktivům, která se  

v objektu vyskytují. Z počátku je důležité si uvědomit, že žádné mechanické zábranné 

systémy nejsou nepřekonatelné. Vždy se jedná pouze o čas, kdy dojde k překonání těchto 

zábran. Kolikrát právě čas navíc, který získáme určitými opatřeními, nám může zachránit 

náš majetek. 

 Jako kritické místo bych označil vchodové dveře do objektu, které obsahují téměř 

po celé své ploše skleněnou výplň. Výhodou je fakt, že pachatel, který by chtěl do objektu 

vniknout tímto směrem, by musel projít prostorem, který je snímám kamerou. Nicméně na 

vchod už žádná kamera nemíří. U všech vstupních dveří doporučuji na skleněné výplně 

nainstalovat polyesterové nebo polyvinylbuteralové bezpečnostní fólie. Tato varianta je 

ekonomicky přívětivá a z hlediska bezpečnosti účinná, jelikož doba pro překonání se 

podstatně zvýší. Při možnosti investice podstatně větších finančních prostředků se nabízí 

možnost instalace bezpečnostních skel jako výplně do vchodových dveří.  

 Okenní výplně nacházející se převážně ve venkovní části Relax centra bych doplnil 

bezpečnostními fóliemi. Nabízí se zde i možnost instalace bezpečnostních mříží na okna, 

ale vzhledem k charakteru objektu by tento bezpečnostní prvek působil neesteticky.  
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9.2.3 Zajištění prostorové ochrany 

 

 Prostorová ochrana současně doplňuje ochranu plášťovou a má za úkol upozornit 

na nežádoucí vlivy, které se dějí uvnitř objektu. V případě, kdy by došlo k narušení objektu 

pachatelem, technické prostředky prostorové ochrany na něj upozorní formou vyhlášení 

poplachu. Pro monitorování osob se pak často využívají vnitřní kamerové systémy, které se 

ovšem nemůžou instalovat na všechna místa dle libosti a musí vycházet v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů.  

 Vzhledem k charakteru objektu je zde nainstalováno minimum prvků prostorové 

ochrany. Při vstupu do Relax centra nás krátká chodba zavede k recepci, kde se nachází 

jediné monitorovací zařízení. Tato kamera má za úkol zachytit všechny příchozí osoby  

a zároveň monitoruje zaměstnance na recepci, kde se vyskytuje pokladna a počítače. Právě 

prostory, které jsou touto kamerou snímány, majitel označil za svá nejcennější aktiva, která 

chce chránit.  

 

Subjektivní doporučení 

 Instalace dalších kamer v tomto objektu není možná vzhledem k povaze objektu ve 

vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů. Jako finančně dostupný a zároveň účinný prvek 

prostorové ochrany se jeví pohybová čidla. Čidla se zpravidla instalují do centrálních bodů 

budovy, schodišťových přístupů, spojovacích chodeb apod. Doporučuji nainstalovat 

celkem tři pasivní infračervená čidla (PIR - Passive Infra Red sensors), a to do prostor, 

které by zachytily pachatele v případě, kdy by do objektu vniknul jedním ze tří možných 

vstupů (1 hlavní vchod, 2 vchody z venkovní části). Při zavádění tohoto prvku ochrany je 

důležité dbát na správné zásady pro instalaci PIR čidla. 

 

9.3 Identifikace rizik v objektu 

 

 V této části bude mým hlavním cílem identifikovat procesní a strukturální rizika, 

která se pojí s objektem Relax centra. Pro tuto práci je nejvhodnější Ishikawův diagram, 

který je znám také jako diagram rybí kosti, za pomocí kterého dojde k vyhledání, nalezení  

a také rozpoznání rizik.  
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 Cílem je zjištění určitého zdroje rizik, který může následně v dané oblasti způsobit 

škodu. Pomocí této metody dojde k vyobrazení nejpravděpodobnějších příčin problémů  

v daných oblastech. Tyto příčiny bývají zobrazeny graficky a výsledný obrazec je velmi 

podobný rybí kosti. 

U identifikace procesních rizik nás budou zajímat rizika, která jsou způsobena 

lidským faktorem, a bývá pravidlem, že rizika tohoto druhu nesou vyšší závažnost, než 

rizika strukturální. Pro Relax centrum je Ishikawův diagram procesních rizik přiložen  

v příloze č. 4. 

  U identifikace strukturálních rizik nás budou především zajímat rizika strukturální 

nebo ta, která jsou spojena s technickou chybou. Ishikawův diagram strukturálních rizik je 

součástí přílohy č. 3. 

9.3.1 Bezpečnostní analýza metodou FMEA 

 

 Hlavním cílem této bezpečnostní analýzy je identifikovat ve zkoumaném objektu co 

největší počet zranitelných míst, odhadnout rizika a hrozby. 

 Pro provedení bezpečnostní analýzy v Relax centru jsem zvolil velmi účinnou 

analytickou metodu, pomocí které se identifikuje nebezpečí s výpočtem pravděpodobnosti 

jeho vzniku a posoudí se možné následky. Mým zvoleným nástrojem je analytická metoda 

FMEA, která je založena na výsledku vycházející ze vzorce: 

 

R = P x N x H 

 

R - míra rizika    P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N - závažnost vzniklých následků  H - odhalitelnost rizika  

 

V následujících tabulkách 5, 6, 7 a 8 budou zobrazeny jednotlivé parametry pro 

třídy míry rizika, pravděpodobnosti vzniku a existence rizika, závažnosti vzniklých 

následků a pro odhalitelnosti rizika. Bývá pravidlem, že počet parametrů bývá stanoven na 

hodnotu 10, avšak pro přehlednost a potřebu našeho objektu zvolím počet parametrů pouze 

5. 
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 Tabulka 5: Míra rizika. [Zdroj: vlastní] 

R Míra rizika 

0 - 3 riziko nemající žádný význam 

4 - 10 přijatelné riziko 

11 - 50 riziko mírného charakteru 

51 - 100 závažné riziko 

100 - 125 nepřípustné riziko 

Tabulka 6: Pravděpodobnost vzniku a existence rizika. [Zdroj: vlastní] 

P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 velmi nepravděpodobné 

2 spíše nepravděpodobné 

3 pravděpodobné 

4 velmi pravděpodobné 

5 trvalé 

Tabulka 7: Závažnost vzniklých následků. [Zdroj: vlastní] 

N Závažnost vzniklých následků 

1 jedná se o malou škodu, úraz či delikt 

2 o něco vyšší škoda, větší delikt nebo úraz s následkem pracovní 

neschopnosti 

3 škoda středních rozměrů, stejně tak delikt, úraz s následkem hospitalizace 

4 vysoká škoda, závažný delikt, zdravotní úraz s trvalými následky 

5 velmi vysoká škoda, velmi závažný delikt, úraz s následkem smrti 

Tabulka 8: Odhalitelnost rizika. [Zdroj: vlastní] 

H Odhalitelnost rizika 

1 lehce předvídatelné riziko 

2 lehce odhalitelné riziko 

3 odhalitelné riziko 

4 těžce odhalitelné riziko 

5 neodhalitelné riziko 
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 Následně díky hodnotám uvedených v tabulkách výše můžeme stanovit míru rizika 

R. Na závěr si vypočteme tzv. míru tolerance, pomocí které určíme hranice míry rizika, 

které budou rozděleny na přijatelné a nepřijatelné. 

V následující tabulce č. 9 jsou vypsána veškerá procesní rizika, která jsme 

identifikovali již dříve pomoci Ishikawova diagramu a jsou k nim uvedeny i jejich příčiny 

a následky. Každé procesní riziko je v tabulce ohodnoceno dle výše uvedených tabulek.  

Tabulka 9: Procesní rizika. [Zdroj: vlastní] 

Pořadí Riziko Příčina Následek Opatření? P N H 

1 Nedodržení 

bezp. předpisů 

Neznalost Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 3 3 4 

2 Vandalismus Mentální 

porucha 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 1 2 2 

3 Spolupráce s 

pachatelem 

Vlastní 

obohacení 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 2 3 

4 Krádež Vlastní 

obohacení 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 4 3 3 

5 Poškození 

majetku 

Pomsta Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 3 3 

6 Nedbalost 

zaměstnance 

Špatná volba 

zaměstnanců 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 3 2 3 

7 Fyzický útok 

na zaměstnance 

Nespokojený 

zákazník 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 1 2 

8 Konkurenční 

boj 

Vidina vyššího 

zisku 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 3 2 

9 Sabotáž Selhání 

lidského 

faktoru 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 1 5 1 

10 Vytopení 

objektu 

Pomsta, 

nedbalost 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 3 3 

11 Nástražný 

výbušný systém 

Pomsta, útok Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 1 5 1 

12 Založení 

požáru 

Pomsta, 

nedbalost 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

systém 

EPS 

2 3 2 
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 V dalším kroku provedeme výpočet míry rizika, kde následně seřadíme procesní 

rizika v sestupném pořadí. Provedeme také výpočet četností a kumulativních četností. 

Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 10. 

 

Tabulka 10: Sestupný seznam procesních rizik s mírou rizika a četnostmi. [Zdroj: vlastní] 

Pořadí R - míra rizika Četnost (%) Kumulativní četnost (%) 

1 36 20 20 

4 36 20 40 

5 18 10 50 

6 18 10 60 

10 18 10 70 

3 12 6,67 76,67 

8 12 6,67 83,34 

12 12 6,67 90,01 

9 5 2,77 92,78 

11 5 2,78 95,56 

2 4 2,22 97,78 

7 4 2,22 100 

SUMA 180 100  

 

 

Pro verifikaci naší analýzy procesních rizik použijeme Paretův princip spolu 

s Lorenzovou křivkou. Tento princip nám prozradí, která rizika jsou v našem případě 

přijatelná a která naopak nepřijatelná.  

 Podle Pareta 80% nejzávažnějších rizik, je způsobeno 20% zdroji rizik. V našem 

případě tedy všechny hodnoty rizika s kumulativní četnosti nad 80% můžeme označit za 

přijatelná a není tedy potřeba stávající zabezpečení nějak měnit, tato rizika se nacházejí  

v modrém poli tabulky. Zbylá rizika jsou pak označená za nepřijatelná a je nutné jim 

věnovat pozornost. Paretova analýza je uložena v příloze 7. 
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Paretovou analýzou pro procesní rizika jsme si ověřili, že závažnost daných rizik se 

shoduje, viz tabulka č. 11. 

Tabulka 11: Porovnání výsledků - procesní hledisko. [Zdroj: vlastní] 

R Míra rizika FMEA Paretův diagram 

0 - 3 riziko nemající žádný 

význam 

žádné žádné 

4 - 10 přijatelné riziko Rizika č. 2, 7, 9, 11 žádné 

11 - 50 riziko mírného charakteru Rizika č. 1, 4, 5, 6, 

10, 3, 8, 12  

Rizika č. 1,4, 5, 6, 

10, 3 

51 - 100 závažné riziko žádné žádné 

100 - 125 nepřípustné riziko žádné žádné 

 

Do procesních rizik mírného charakteru patří: nedodržení bezpečnostních 

předpisů, krádež, poškození majetku, nedbalost zaměstnance, vytopení objektu  

a spolupráce s pachatelem. 

V tabulce č. 12 jsou vypsána veškerá strukturální rizika, která jsme identifikovali 

již dříve pomoci Ishikawova diagramu a jsou k nim uvedeny i jejich příčiny a následky. 

Každé strukturální riziko je v tabulce ohodnoceno dle výše uvedených tabulek. 
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Tabulka 12: Strukturální rizika. [Zdroj: vlastní] 

Pořadí Riziko Příčina Následek Opatření? P N H 

1 překonání 

oplocení 

lehce 

překonatelný 

plot 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 3 2 2 

2 podhrabání 

plotu 

absence 

podhrabových 

zábran 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 1 2 2 

3 přestřihnutí 

pletiva 

slabý materiál 

pletiva 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 2 3 

4 zneužití prostor 

kde nejsou 

kamery 

využití 

slepých míst 

na parkovišti 

ztráta / poškození 

aktiv společnosti a 

návštěvníků 

NENÍ 2 3 4 

5 páchání škod 

na špatně 

osvětlených 

místech 

parkoviště 

využití 

temných míst 

na parkovišti 

ztráta / poškození 

aktiv společnosti a 

návštěvníků 

NENÍ 2 3 4 

6 rozbití výplně 

okna 

slabá úroveň 

zabezpečení 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 3 4 3 

7 rozbití výplně 

dveří 

slabá úroveň 

zabezpečení 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 4 4 3 

8 vypáčení okna slabá úroveň 

zabezpečení 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 3 3 

9 vypáčení dveří slabá úroveň 

zabezpečení 

Narušení prostor 

objektu 

NENÍ 1 4 3 

10 překonání 

zámku dveří 

slabá úroveň 

zabezpečení 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

Bezp. 

vložky 

2 3 4 

11 přerušení 

zdroje napájení 

slabá úroveň 

zabezpečení 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 4 3 

12 neoprávněný 

vstup do objektu 

slabá úroveň 

zab., absence 

pohybových 

čidel 

Narušení prostor 

objektu, ztráta aktiv 

NENÍ 2 4 3 
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V dalším kroku provedeme výpočet míry rizika, kde následně seřadíme strukturální 

rizika v sestupném pořadí. Provedeme také výpočet četností a kumulativních četností. 

Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce č. 13. 

Tabulka 13: Sestupný seznam strukturálních rizik s mírou rizika a četnostmi. [Zdroj: vlastní] 

Pořadí R - míra rizika  Četnost (%) Kumulativní četnost (%) 

7 48 18,32 18,32 

6 36 13,74 32,06 

4 24 9,16 41,22 

5 24 9,16 50,38 

10 24 9,16 59,54 

11 24 9,16 68,70 

12 24 9,16 77,86 

8 18 6,87 84,73 

1 12 4,58 89,31 

3 12 4,58 93,89 

9 12 4,58 98,47 

2 4 1,53 100,00 

SUMA 262 100  

 

 Paretovou analýzou pro strukturální rizika (uložena v příloze 7) jsme si ověřili, že 

závažnost daných rizik se shoduje, viz následující tabulka č. 14. 

 

Tabulka 14: Porovnání výsledků - strukturální hledisko. [Zdroj: vlastní] 

R Míra rizika FMEA Paretův diagram 

0 - 3 riziko nemající žádný 

význam 

žádné žádné 

4 - 10 přijatelné riziko riziko č. 2 žádné 

11 - 50 riziko mírného charakteru rizika č. 7, 6, 4, 5, 10, 11, 

12, 8, 1, 3, 9 

rizika č. 7, 6, 4, 5, 

10, 11, 12 

51 - 100 závažné riziko žádné žádné 

100 - 125 nepřípustné riziko žádné žádné 
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Do strukturálních rizik mírného charakteru patří: rozbití výplně dveří, rozbití 

výplně okna, překonání plotu, zneužití prostoru, kde nejsou kamery, páchání škod na 

špatně osvětlených místech, překonání zámku dveří, přerušení zdroje napájení nebo 

neoprávněný vstup do objektu. 

9.3.2 Shrnutí provedené analýzy FMEA 

 

Při vyhodnocování je klíčová hodnota míry rizika, která byla přiřazena ke každému 

procesnímu a strukturálnímu riziku. V dalším kroku jsme si ověřili výsledky analýzy 

FMEA pomocí Paretova principu. V tabulkách č. 11 a 14 je zobrazena výsledná míra rizika 

spolu s porovnáním a uvedením rizik. V tabulkách nalezneme právě ta rizika, která jsou 

nejzávažnější pro náš objekt. Jedná se o přijatelná a mírná rizika u rizik procesních  

a o mírná rizika u rizik strukturálních.  

9.4 Inovativní návrh zabezpečení 

 

 Díky analytickým procesům a detailnímu zkoumání jednotlivých částí objektu 

Relax centra, jsme získali nejzávažnější rizika, která by mohla objekt postihnout. Nyní 

jsme schopni navrhnout možná opatření, která by přispěla ke zlepšení stavu fyzické 

bezpečnosti.  

Při tomto návrhu však musíme mít na paměti, že podle principu ALARA nesmí 

hodnota inovativního zabezpečení přesáhnout 10% hodnoty chráněných aktiv společnosti. 

Chráněná aktiva byla vyčíslena na necelých 10 milionů korun, a tudíž inovativní návrh by 

neměl překročit hodnotu 1 milionu korun. Při konzultaci s vedením  

a po uvážení minulosti, kdy objekt nebyl nikdy pachatelem napaden, se vedení rozhodlo 

investovat pouze minimální výdaje na opatření proti nejzávažnějším rizikům, které 

vyplynuly z bezpečnostní analýzy a bezpečnostního posouzení objektu. Vedení na 

inovativní návrh poskytlo 180 000 Kč. 

 Návrh bude tedy zaměřen na cenově nižší prostředky fyzické ochrany tak, aby 

adekvátně zlepšily stav zabezpečení perimetru objektu, pláště objektu a také vnitřního 

prostoru Relax centra.  Objekt spadá do bezpečnostní třídy 2, takže zvolené inovace budou 

v souladu s touto třídou. Návrh jsem rozpracoval do tří řešených oblastí a následně 

zpracoval cenovou náročnost inovativního návrhu. 
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9.4.1 Zařazení objektu do bezpečnostní třídy 

 

  Abychom mohli vytvořit inovativní návrh zabezpečení, je důležité určit 

bezpečnostní třídu objektu. Tento fakt nás zajímá především z důvodu výběru jednotlivých 

inovativních prvků zabezpečení. Objekt zařadíme do příslušné třídy dle normy, která se 

zabývá kriminogenními faktory působící v obchodních a administrativních budovách  

a opatřeními k minimalizaci rizik z nich plynoucích. Norma dělí objekty do pěti úrovní 

zabezpečení s tím, že úroveň 1 je nejnižší a úroveň 5 je nejvyšší riziko možného napadení. 

[7]  

  Konkrétně se norma nazývá ČSN P CEN/TS 14383-4 a s její pomocí jsem objekt 

zařadil do bezpečnostní třídy 2. 

9.4.2 Perimetr 

 

Na základě provedené analýzy a posouzení se jako slabá místa jeví překonání oplocení  

a vniknutí do venkovní části Relax centra. Dále může dojít k páchání škod na parkovišti, 

které je špatně osvětleno, a kamery nezabírají všechna parkovací místa. 

Navrhuji proto nainstalovat vrcholovou zábranu a to tak, že se nainstalují tři linie 

ocelového ostnatého drátu YOWA ZN s průměrem 1,7 mm vykloněného o 45 stupňů  

z chráněného prostoru uchycené na hliníkových nástavcích Bavolet na původních 

sloupcích oplocení venkovní části. Obrázky jednotlivých prostředků jsou uvedeny 

v příloze č. 8. 

 Abychom zamezili případnému páchání škod na parkovišti, navrhuji přijmout 

dalšího pracovníka fyzické ostrahy pro hlídání parkoviště. Již dříve jsme zjistili, že hlídač 

se zde vyskytuje jen ve večerních hodinách a za podmínek velké návštěvnosti. Náborem 

dalšího hlídače bychom docílili stavu, že parkoviště by bylo pod neustálým dohledem 

tohoto pracovníka každý den, a to vždy ve večerních hodinách. Hlídači by pracovali 

střídavě a vždy by byl na směně pouze jeden z nich, který by byl hodnocen stanovenou 

hodinovou mzdou.  
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9.4.3 Plášť 

 

 Z provedené analýzy vyšlo jasně najevo, že nejslabším článkem pláště objektu 

Relax centra jsou otvorové výplně. Při inovativním návrhu se proto zaměříme na okna  

a dveře, kde se pokusíme zvýšit jejich odolnost. 

 Co se týče hlavních vchodových dveří do Relax centra, tak zde bych použil pouze 

bezpečnostní fólii na skleněnou výplň CONNEX. Dveře jsou kovové a obsahují 

bezpečnostní cylindrickou vložku FAB 2000. Do vnitřních prostor dále vedou 2 vchody  

z venkovní části Relax centra. Jedná se o plastové dveře, které nejsou příliš odolné. Volím 

proto variantu nových dveří, konkrétně dveří ADLO s bezpečnostní třídou 2. 

 U plastových oken, která se nachází na 2 stranách objektu, navrhuji tuto inovaci: Ze 

strany hlavní vchodové části do objektu se nacházejí neotvíratelná plastová okna malých 

rozměrů, která dle mého názoru nevyžadují žádné opatření z důvodu jejich špatné 

dostupnosti a malé velikosti. Když se naopak podíváme na řadu oken, která se nachází při 

venkovní části Relax centra, tak vhodnou inovací, zde bude instalace bezpečnostních folií 

CONNEX. Vzhledem k tomu, že všechna tato okna se otevírají do vnitřní části budovy, tak 

proti vniknutí by se dala na okna nainstalovat mříže, ale toto řešení není vzhledem  

k charakteru objektu příliš vkusné. Obrázky jednotlivých prostředků jsou uvedeny 

v příloze č. 8. 

9.4.4 Vnitřní prostor 

 

 Z výše uvedené analýzy nám také vyplynulo, že objekt by se mohl potýkat  

s neoprávněným pohybem osob v prostorách, především z důvodu nedovoleného vniknutí 

do objektu právě přes okna či dveře. Pro odhalení takového pachatele navrhuji instalaci 

PIR čidel. Tato čidla budou aktivní pouze v nočních hodinách, kdy se v prostorách Relax 

centra žádná osoba nepohybuje. Umístění těchto čidel je vhodné nad všechny 3 vchody do 

našeho objektu. Tato čidla by mohla být následně napojena po předchozí domluvě na 

PZTS od hotelu, který se nachází ve stejné budově a v případě proniknutí pachatele do 

prostor Relax centra by čidla PIR vyhlásili poplach. Obrázky jednotlivých prostředků jsou 

uvedeny v příloze č. 8. 
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9.4.5 Finanční ohodnocení inovativního návrhu 

 

V této části uvedu jednotlivé zabezpečovací prvky do tabulky, kde bude znázorněn 

jejich počet a cena s DPH. Finanční náklady na jednotlivé komponenty nalezneme  

v tabulce 15. 

Tabulka 15: Finanční ohodnocení návrhu zabezpečení [Zdroj: vlastní] 

Druh prvku Typ Cena (ks/m) Počet Celková cena 

PERIMETR 

Ostnatý drát YOWA ZN 

(1,7 mm) 

6 Kč / m 100 m 600 Kč 

Hliníkové 

nástavce 

BAVOLET 200 Kč 12 2400 Kč 

 

Výsledná hodnota inovativního zabezpečení je 154 140 Kč. Hodnota splňuje jak 

princip ALARA, tak i požadavek vedení, jelikož výsledná částka nepřesáhla 180 000 Kč. 

Obrázky jednotlivých prvků zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 8. V příloze č. 9 je 

znázorněno rozmístění jednotlivých prvků v objektu. 

10 ZÁVĚR 

 

V dnešní době umět svá aktiva účinně chránit je zejména pro společnosti či podniky 

klíčové. Díky tomuto tématu jsem měl možnost proniknout do více oblastí bezpečnosti  

a v praxi je posoudit jako celek ve mnou zvoleném objektu. 

Fyzická ostraha H ÍDAČ 8 000 Kč / měsíc 1 8000 Kč 

PLÁŠŤ 

Dveře ADLO - 

TESIM 

17 490 Kč 2 34 980 Kč 

Bezpečnostní 

fólie 

CONNEX 900 m2 18 m 16 200 Kč 

VNITŘNÍ PROSTOR 

PIR čidla APD - 100 2320 Kč 3 6 960 Kč 

Náklady na instalaci a dopravu  85 000 Kč 

Celková suma  154 140 Kč 
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V úvodu se bakalářská práce zabývala právní úpravou, která se pojí se zvoleným 

tématem. Jako další v pořadí je bezpečnostní politika, která byla rozdělena do dvou částí,  

a to na část globální, kde jsou především popsány hrozby spojené s obrazem dnešního 

světa, a část vztaženou na podnik či společnost, kde je rozebrána struktura a popsány 

jednotlivé oblasti. Následoval popis tématu týkající se bezpečnostního auditu. Byly 

uvedeny základní náležitosti auditu, druhy a postup při jeho aplikaci. V neposlední řadě se 

práce zabývala analýzou rizik, jejími základními pojmy a některými metodami. Dále zde 

bylo rozebráno podvodné jednání zaměstnanců ve společnostech a způsoby jak takovýmto 

jednáním předejít.  

V druhé částí práce došlo k bezpečnostnímu auditu vybraného podniku. Audit proběhl 

ve vybraných oblastech a odhalil, zda tyto oblasti jsou funkční a bez závad. Jednalo se  

o prověřování 5 oblastí: dokumentu bezpečnostní politiky, požární ochrany, fyzické 

ochrany, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci a poslední oblast se zabývala jednáním 

zaměstnanců podniku. Oblasti týkající se dokumentu bezpečnostní politiky a fyzické 

ochrany se ukázaly jako nevyhovující a byla učiněna opatření. Podnik nevlastnil žádný 

dokument politiky bezpečnosti, a tak v rámci opatření mu byl vytvořen. U fyzické ochrany 

došlo k bezpečnostnímu posouzení perimetru, pláště a vnitřních prostor objektu, kde na 

základě tohoto posouzení vzniklo subjektivní doporučení. Pro detailnější prozkoumání věci 

bylo provedeno hodnocení a identifikace bezpečnostních rizik, která nejvíce objekt mohou 

ohrozit. Následně pak byl vytvořen inovativní návrh zabezpečení, kde náklady na tento 

návrh nemohly překročit hranici 10% chráněných aktiv podniku, které se v rámci práce 

musely vypracovat. Vedení podniku náklady na tento návrh ještě snížilo z úsporných 

důvodů.  

Cílem práce bylo vypracovat bezpečnostní audit pro podnik Relax centrum, který měl 

odhalit slabá místa. Na základě provedeného auditu vytvořit opatření, která povedou 

k odstranění nedostatků a zlepšení stavu bezpečnosti ve zvoleném objektu. Dle mého 

názoru byl cíl práce jednoznačně splněn. Přínosem této práce může být aplikace 

vypracovaného auditu ve zvoleném podniku, použití nového dokumentu bezpečnostní 

politiky a inspirace sestaveným inovativním návrhem zabezpečení.  
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PŘÍLOHA 

1 Analýza rizik – Využitelnost metod 

 

Tabulka 16: Využitelnost Analytických metod pro činnosti bezpečnostního posouzení. [12] 
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Delphi + + + - - - + 

Kontrolní seznam + + + - - - + 

What If + + + + - + + 

PHA + + + - - - + 

ETA + + + + - + + 

Safety Audit + + + - - - + 

HAZOP + + + - - + + 

SWOT + + + + - + + 

FTA + + + + - - + 

QRA + + + - + - + 

HRA - - - + - + - 
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2 Parkoviště 

 

Obrázek 7: Parkoviště, pohled 1. [Zdroj: vlastní] 

Obrázek 8: Parkoviště, pohled 2. [Zdroj: vlastní] 
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3 Ishikawův diagram pro strukturální rizika 

 

 

 

Obrázek 9: Ishikawův diagram, strukturální rizika. [Zdroj: vlastní]
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4 Ishikawův diagram pro procesní rizika 

 

 

 

Obrázek 10: Ishikawův diagram, procesní rizika. [Zdroj: vlastní]



 

64 

 

5 Půdorys objektu v měřítku 1:200 

 

 
Obrázek 11: Celkový půdorys objektu. [Zdroj: archív objektu] 



 

65 

 

6 Letecký snímek objektu 

 

 

Obrázek 12: Letecký snímek objektu Relax centrum [10]
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7 Paretovy diagramy s Lorenzovými křivkami 

 

 
Obrázek 13: Paretův diagram pro procesní rizika [Zdroj: vlastní] 

 

 

 
Obrázek 14: Paretův diagram pro strukturální rizika [Zdroj: vlastní] 
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8 Inovativní prvky zabezpečení 

 

 

Obrázek 15: Ostnatý drát YOWA ZN [10] 

 

 

Obrázek 16: Hliníkový nástavec BAVOLET [10] 

 

 

 Obrázek 17: Bezpečnostní fólie CONNEX [10]
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Obrázek 18: Bezpečnostní dveře ADLO – TESIM [10] 

 

 

Obrázek 19: PIR čidlo APD – 100 [10] 
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9 Inovativní návrh zábezpečení – rozmístění prvků 

 

 

 

 

Obrázek 20: Rozmístění inovativních prvků zabezpečení [Zdroj: vlastní] 
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10 Politika bezpečnosti Relax centra 

 

 V podniku je bezpečnost chápána jako nedílná součást celé jeho struktury, bez které 

by byl těžko schopný své existence. Jedná se o základní součást pro poskytování svých 

produktů a nabízených služeb. 

 

Poslání bezpečnostní politiky: 

• ochrana života a zdraví zaměstnanců a svých zákazníků, 

• ochrana dobrého jména podniku, 

• ochrana hmotného a nehmotného majetku v podniku. 

Podnik si zakládá na vytváření bezpečného prostředí v rámci těchto hodnot. 

Cíle bezpečnostní politiky: 

• neustálá identifikace a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti, 

• snaha o snižování zjištěných rizik a hrozeb, 

• efektivní řízení bezpečnosti. 

Zásady bezpečnosti: 

1. Bezpečnost je záležitostí, která se týká všech zaměstnanců, bez výjimky. Každý 

zaměstnanec se aktivně podílí na naplňování cílů stanovené politiky bezpečnosti. 

Zaměstnanci na svých pozicích procházejí pravidelnými školeními a jsou aktivní 

součástí řízení bezpečnosti v podniku. 

2. Používat pouze přiměřené prostředky ochrany. Pro dosažení stanovených cílů 

bezpečnosti používat vždy přiměřené mechanické a technické prvky ochrany. 

3. Základy etiky a respekt soukromí. Tyto hodnoty jsou pro podnik velmi důležité  

a respektuje je. Při použití prostředků a prvků ochrany jsou vždy zaručena základní 

lidská práva a zasahování do soukromí je minimalizováno. 

4. Identifikace a hodnocení bezpečnostních rizik. Podnik si vede vlastní registr rizik, 

který pravidelně prochází aktualizací. Různé incidenty jsou chápány jako podnět  

k přehodnocení rizika a přijetí nových opatření. Při hodnocení rizik a tvorby 

opatření podnik naslouchá názorům svých zaměstnanců, ale také zákazníků. 

5. Pravidelná kontrolní činnost. Vhodným nástrojem pro ověření různých druhů 

bezpečnosti jsou bezpečnostní audity. 
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 Všichni zaměstnanci podniku si uvědomují svou zodpovědnost a ztotožňují se se 

zásadami této politiky a zahrnují je do své každodenní práce. 

 

        ….………………………… 

        Podpis vedoucího / majitele 
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