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Seznam zkratek 

BM  Bezpečnostní manaţer 

BV  Bezpečnostní výbor 

DPH  Daň z přidané hodnoty  

EPS  Elektrická poţární signalizace  

CCTV  Closed Circuit Television (Uzavřený televizní okruh) 

ČSN  Česká technická norma 

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

ID  Identifikační prvek 

IT  Informační technologie  

KČ   Korun českých 

MBM  Marketový bezpečnostní manaţer 

MPR  Výsledná míra rizika 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

NP  Nadzemní podlaţí  

PČR  Policie České republiky  

PIR  Pasiv Infra Red Detector (Pasivní infračervené čidlo)  

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém  

RO  Reţimová ochrana  

SBS  Soukromá bezpečnostní sluţba  

SKV  Systém kontroly vstupu 

SMS  Short Message Service 

SPSE  Skupina pro střední Evropu  
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1 Úvod 

Pro společnost je ochrana osob a majetku brána jako významné hledisko. Zvýšená 

kriminalita v podobě krádeţí, vloupání apod. můţe ovlivnit výši potřeby ochrany těchto 

zájmů. Kaţdý prvek ochrany však není nepřekonatelný. Závisí pouze na času, kdy dojde 

k překonání ochrany a vzniku škody na chráněném zájmu. Nejčastěji pouţívanými prvky 

ochrany jsou zejména mechanické zábranné systémy a poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Pouhá instalace těchto systémů ne vţdy dokonale zabezpečí chráněný zájem,  

a proto je vhodné náleţitě jednat na vysílaný poplachový signál. Na tento problém 

reagovala komerční sféra a na počátku roku 1989 se začalo podnikat v oblasti ochrany 

objektů v podobě nově vzniklých soukromých bezpečnostních sluţeb. 

 Hlavní cílem této diplomové práce je poukázat na stav zabezpečení objektu 

potravinářské firmy za pomoci určitých metod, jejichţ cílem je zjistit nejzranitelnější místa 

objektu a na tato místa definovat adekvátní opatření, která povedou k vyšší ochraně 

objektu. Diplomová obsahuje správný postup při bezpečnostním auditu včetně metod, které 

lze pouţít pro identifikování rizik s cílem zjistit slabé články objektu, jeţ negativně 

ovlivňují fyzickou ochranu potravinářské firmy. Diplomová práce se zabývá  

i nevhodnějším řešením v podobě opatření na identifikovaná rizika.  

 Tato diplomová práce je rozčleněna na deset navazujících kapitol. První tři kapitoly 

jsou zaměřeny na odbornou terminologii, právní předpisy a technické normy týkající se 

problematiky fyzické ochrany. Následující kapitola obsahuje teoretickou část, která se 

zabývá bezpečnostním auditem, bezpečnostní politikou, fyzickou ochrany a metodikou 

v realizaci penetrační testů. Poté navazuje kapitola zaměřená na posouzení stavu objektu 

po stránce fyzické ochrany. Další kapitoly popisují metody pouţité pro bezpečnostní audit 

a vyhodnocení rizik. Závěrečná kapitola se zaobírá opatřením na identifikovatelná rizika. 

Poukazuje na nejefektivnější a nejvhodnější zvolená opatření, která adekvátně zaopatří 

identifikovaná rizika.  
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2 Rešerše literatury 

Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní audit fyzické ochrany 

potravinářské firmy. O této problematice pojednávají následující publikace. 

Clifton Park, Penetration testing. NY: Course Technology, Cengage Learning, c2011. 

ISBN 978-1-4354-8367-5. 

Tato publikace se zabývá metodikou penetrační testů. Jednotlivé penetrační testy 

rozlišuje podle jejich charakteristik a popisuje rozdíly mezi nimi. Publikace dále popisuje 

jednotlivé fáze testování, udává návod pro správné vyuţití penetračních testů a uvádí 

příklady penetračních testů z praxe. 

DOUCEK, Petr. Řízení bezpečnosti informací: 2. rozšířené vydání o BCM. 2., přeprac. 

vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-050-8. 

Tato publikace se zabývá o problematiku bezpečnosti informačních systémů. 

Udává mnoho specifických návodů, jak lze informační systémy chránit.  

Komentované vydání normy ČSN EN ISO 19011:2012. Praha: Česká společnost pro 

jakost, 2012. ISBN 978-80-02-02392-0. 

Publikace slouţí jako návod pro realizaci auditů podle mezinárodní normy  

o auditování. Je zde popsáno řízení programů auditů, plánování auditů, kompetence 

auditora nebo týmu auditorů, vyhodnocení auditů apod.  

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. [S.l.: s.n.], 2003. ISBN 

80-902938-2-4. 

Publikace pokrývá svým obsahem problematiku poplachového zabezpečovacího  

a tísňového systému (dále jen PZTS), kamerového systému a elektrické poţární 

signalizace. (dále jen EPS). 

LANDOLL, Douglas. The Security Risk Assessment Handbook a Complete Guide for 

Performing Security Risk Assessments. 2nd ed. Hoboken: CRC Press, 2011. ISBN 

9781439821497. 
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Publikace je určena pro osoby zodpovědné za bezpečnost informací v jejich 

společnosti. Poukazuje na podvody, moţné ztráty citlivých dat, zásady správného 

zabezpečení, plánování bezpečnostních auditů, reakce při mimořádných událostech apod.   

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115. 

Tato publikace v podobě studijní skripta se zabývá problematikou v zabezpečení  

a ochrany letiště. Poukazuje na vyuţití metod ve vyhledávání bezpečnostních rizik  

a poskytuje návod pro sniţování bezpečnostních rizik pomocí technických řešení.  

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

Praha: Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004. 182s. ISBN 978-7251-312-3. 

Tato publikace se zabývá problematikou mechanických zábranných systémů. 

Uvádí základní členění prvků mechanických zábranných systémů včetně jejich účelů  

a stanoviska v systému ochrany objektu.  

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

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-189-0. 

Další díl této publikace se zabývá problematikou týkající se PZTS. Stejně jako 

v prvním díle, i tato publikaci člení PZTS na jednotlivé prvky a to z hlediska postavení  

a účelu.   
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3 Zákony, vyhlášky a technické normy 

V této části diplomové práce se nachází výčet zákonů, vyhlášek a technických 

norem, které se zabývají danou problematikou. 

3.1 Zákony a vyhlášky 

Pro fyzickou ochranu neexistuje samostatný zákon, který by jasně vymezoval 

fyzickou ochranu. Jedná se spíše o souhrn několika zákonů a vyhlášek. Nejpodstatnější 

zákony a vyhlášky jsou uvedeny v této části diplomové práce. 

Ústava České republiky  

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen ČR), je spolu s listinou 

základní práv a svobod nejvyšším základním právním dokumentem v ČR. Ústava ČR je 

sestavena z VIII hlav a Preambule. Ústavu tvoří soubor právních norem základních práv 

občanů ČR, které určují demokratické principy ČR jakoţto svrchovaný, jednotný  

a výkonný demokratický stát.  Porušení těchto dvou ústavních zákonů je bráno za zvláště 

závaţné, neboť oba zákony disponují nejvyšší ochranou. [16] 

Listina základních práv a svobod  

Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, je spolu 

s Ústavou ČR jedním ze dvou nejvyšších zákonů v ČR. Tento ústavní zákon vymezuje 

vztahy mezi státem a občanem. Definuje všechna základní práva jako nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná, která jsou pod ochranou soudní moci. 

Uplatňování případů státní moci lze jen v mezích a takovým způsobem, jak stanovuje 

zákon. Kaţdý občan můţe činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá“. Článek 6 pojednává o tom, ţe kaţdý má právo na ţivot a článek 7 se 

zabývá nedotknutelností osoby včetně jejího vlastnictví, které je zaručeno.  

O nedotknutelnosti obydlí je také pojednáno v tomto ústavním zákoně. [17] 

Trestní zákon  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

definuje celistvým způsobem hmotné trestní právo a zmiňuje skutkové podstaty trestných 
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činů. Záměrem toho zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní řízení ČR a pravdivě 

opodstatněné zájmy fyzických a právnických osob. Pomocí prostředků ochranných 

opatření nebo ukládání a výkon trestů nabývá tento zákon účelu. Trestní zákoník vymezuje 

trestný čin jako protiprávní čin, který se vyznačuje znaky, jeţ jsou uvedeny v tomto 

zákoně. Definuje znaky trestní odpovědnosti, jako je úmyslné zavinění nebo zavinění 

z nedbalosti. Důleţitými odstavci jsou paragrafy 28 – 32 vymezující okolnosti vylučující 

protiprávnost činu. Mezi tyto okolnosti patří krajní nouze, nutná obrana, svolení 

poškozeného, přípustné riziko, oprávněné pouţití zbraně. [18] 

Významnými paragrafy pro ochranu osob a majetku jsou okolnosti vylučující 

protiprávnost krajní nouze, nutná obrana a oprávněné pouţití zbraně.  

§ 28 Krajní nouze 

Článek 1 definuje „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
 1

 “ [18] 

Článek 2 definuje „Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí  

za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je 

snášet.
2
 “ [18] 

§ 29 Nutná obrana 

Článek 1 definuje „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 
3
“[18] 

Článek 2 definuje „ Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. “ [18] 

§ 32 Oprávněné pouţití zbraně 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.
4
“ [18] 

 

                                                 
1
 § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

2
 § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

3
 § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

4
 § 32 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů  

a změn, vymezuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly trestné činy 

patřičně zaopatřeny a jejich pachatelé oprávněně potrestáni. Cílem tohoto zákona je 

upevňování zákonitosti, předcházení a znemoţnění páchání trestné činnosti, posílení 

povědomí občanů ČR dodrţovat zákony a pravidla, co se týče občanského souţití a plnění 

povinností ke státu a společnosti. [20] 

Pro ochranu osob a majetku je důleţitou informací § 76 odstavec 2,  

který pojednává o zadrţení osoby podezřelé.  

Článek 2 definuje „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu 

nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti,  

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit
5
“.[20] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a personální bezpečnosti  

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

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a změn, poukazuje na zásady pro utajované 

informace, přístupové podmínky k nim, poţadavky na jejich zabezpečení, nakládání 

s utajovanými informacemi fyzickými a právnickými osobami, poţadavky na definování 

citlivých činností a okolnosti pro jejich výkon spojených se státní správou ČR. [21] 

Zákon o ochraně osobních údajů  

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

a změn, který zřizuje Úřad pro ochranu osobních údajů, jehoţ sídlem je Praha, se zaobírá 

zásadami, jeţ slouţí pro zamezení před neoprávněným nakládáním s osobními údaji  

a jejich zneuţití. Subjekty, které mohou oprávněné osobní údaje verifikovat a nakládat 

s utajovanými informacemi, jsou obsaţeny v tomto zákoně. [19] 

Pro ochranu osob a majetku stojí za zmínku §4, který vymezuje náleţitosti pro 

určení osobního, citlivého, anonymního údaje.  

                                                 
5
 § 76 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
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Článek a) definuje osobní údaj jako „jakoukoliv informaci týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, 

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

nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu
6
“.[19] 

Článek b) definuje citlivý údaj jako „osobní údaj vypovídající o národnostním, 

rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 

náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu  

a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také 

biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu 

údajů
7
“[19]. 

Článek c) definuje anonymní údaj jako „takový údaj, který buď v původním tvaru 

nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu 

údajů.
8
 “ [19] 

3.2 Technické normy  

Prvky fyzické ochrany se člení do skupin z hlediska zabezpečení, odolností apod. 

Toto členění je definované v určitých normách, které jsou zmíněny v této části diplomové 

práce. 

ČSN EN 1627 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Poţadavky a klasifikace.  

Norma definuje poţadavky a klasifikuje systém z hlediska odolnosti proti 

vloupání u mříţí, oken, dveří, plášťů budov a okenic. Zaměřuje se zejména na způsoby 

sklápění, otevírání, posunování, navinování apod. Norma určuje kritéria pro odolnost 

stavebního výrobku vůči jeho překonání. [9]   

ČSN EN 50131 – 1 ed.2 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy – Část 1: Systémové poţadavky. 

                                                 
6
 §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

7
 §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

8
 §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
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Tato norma stanovuje poţadavky na realizaci a vlastnosti instalovaných prvků 

PZTS.  Podle této normy se definují stupně zabezpečení a třídy prostředí PZTS. [10] 

ČSN EN 50131-3 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Část 3: Ústředny. 

Norma se zaobírá poţadavky, kritérii, postupy při zkoušce ústředen PZTS 

v budovách, kde se vyuţívají vyhrazená nebo sdílená bezdrátová či drátová propojení. 

Norma také definuje poţadavky pro ovládací zařízení, které jsou nainstalována vně, uvnitř 

zabezpečených prostorů a jsou situována ve vnitřním či venkovním prostředí. [11] 

ČSN EN 50131-6 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje. 

 Norma uvádí poţadavky pro napájecí zdroje PZTS uvnitř a vně zabezpečených 

prostorů a venkovních, vnitřních prostředí. Součástí normy jsou kritéria a postupy při 

zkouškách napájecích zdrojů PZTS. Definuje funkce, které musí napájecí zdroj poskytovat. 

[12]   

ČSN EN 50132-7 ed. Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro pouţití  

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. 

Tato norma udává doporučení pro plánování, instalaci, výběr, údrţbu, zkoušku pro 

CCTV systémů. Součástí této normy jsou snímací prvky, zařízení a propojení prvků pro 

snímání obrazu. Účelem normy je poskytnout potřebný pracovní rámec, který umoţňuje 

zákazníkům, montáţním firmám, uţivatelům definovat jejich poţadavky při volbě 

příslušného CCTV systému. [13] 

ČSN EN 50133-7 – Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro pouţití  

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace. 

Norma se zaobírá pokyny pro pouţití automatizovaných systémů kontroly vstupu 

(dále jen SKV). Norma zahrnuje návrh, instalaci, převzetí, provoz, údrţbu SKV. [14] 

ČSN EN ISO 19011 – Směrnice pro auditování systémů managementu. 

 Tato mezinárodní norma slouţí jako návod pro realizaci auditů, řízení programu 

auditů, plánování auditů, kompetence auditora nebo týmu auditorů, pro vyhodnocení apod. 

[15]    
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4 Odborné pojmy a statistika kriminality  

V této části diplomové práce jsou popsány odborné pojmy a statistika kriminality 

v regionu za určité období.  

4.1 Odborné pojmy 

Tato část diplomové práce se zabývá odbornou terminologií, která byla pouţita 

v této diplomové práci.  

Aktivum  

- Obsahuje vše, co má pro danou společnost určitou hodnotu, kterou je potřeba 

určitým způsobem ochraňovat.  

- Aktiva se člení na hmotné a nehmotné. Do hmotných aktiv patří předměty, věci, 

osoby, budovy apod. Nehmotná aktiva zahrnují práva, sluţby apod.  

Analýza rizik 

- Soubor činností, jejichţ účelem je identifikovat a vyhodnotit rizika. 

Bezpečnost 

- Souhrn opatření k zajištění ochrany hmotných a nehmotných aktiv. 

Bezpečnostní audit 

- Proces pro zjištění stavu systému, organizace, zda je v souladu s definovanými 

předpisy, standardy. 

Důkazy z bezpečnostního auditu 

- Souhrnný komplex záznamů, skutečností nebo jiných informací, které jsou závislé 

na kritériích auditu.  

Fyzická ochrana 

- Souhrn technických, reţimových a organizačních opatření k zajištění ochrany vůči 

neoprávněnému nakládání s hmotnými a nehmotnými aktivy organizace.  

Do fyzické ochrany náleţí i ochrana osob.  
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Fyzická ostraha 

- Ochrana osob a aktiv organizace pomocí lidských sil. 

Hodnocení rizik 

- Postup pro definování výsledné míry rizika a určení nápravných opatření pro 

sníţení rizika na přijatelnou úroveň. 

Identifikace rizik 

- Proces identifikace bezpečnostních rizik, které mohou negativně ovlivnit fyzickou 

ochranu chráněného zájmu. 

Kritéria bezpečnostního auditu 

- Souhrnný komplex politik, postupů či poţadavků, které se pouţívají jako základ 

pro porovnání důkazů z auditu. 

Nebezpečí 

- Stav, kdy za určitých podmínek můţe nastat újma pro chráněný zájem. 

Objekt 

- Jasně definovaný a vymezený systém technického, ekonomického či jiného 

charakteru. 

- Skládá se z hmotných a nehmotných prvků.  

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

- Soubor opatření slouţící pro detekci pohybu, poţáru, úrovně zvuku, vlhkosti apod.  

Riziko 

- Pravděpodobnost vzniku neţádoucího jevu. 

Technická ochrana 

- Soubor technických opatření, jejichţ cílem je ochránit hmotná a nehmotná aktiva 

chráněného zájmu a znemoţnit neoprávněnému nakládání s nimi.  

Reţimová ochrana 

- Soubor administrativních a organizačních opatření, která slouţí pro správnou 

funkci zabezpečovacího systému chráněného objektu.  
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Zjištění bezpečnostního auditu 

- Souhrn výsledků z hodnocení shromáţděných důkazů z bezpečnostního auditu, 

závislé na kritériích auditu.  

4.2 Statistika kriminality pro Olomoucký kraj 

Pro posouzení stavu kriminality v regionu, kde je situována potravinářská firma, 

můţe poslouţit graf statistiky kriminality v daném kraji, viz graf č. 1. Tato statistika 

trestných činů byla získána z období 2013-2016. Zdrojem statistiky kriminality jsou data z 

mapy kriminality, které jsou volně k dispozici na internetu. Dle údajů z mapy kriminality 

je patrný sniţující se trend trestných činů v Olomouckém kraji, z čehoţ lze vyvodit z 

hlediska celospolečenských jevů (niţší nezaměstnanost, růst ekonomiky), ţe trestné činy 

v daném kraji se budou dále mírně sniţovat.  

 

Graf 1: Statistická data kriminality období 2013 – 2016 [32, Zdroj: vlastní] 
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5 Teoretická část 

Tato část diplomové práce obsahuje teoretická východiska pro bezpečnostní audit, 

bezpečnostní politiku, fyzickou ochranu a penetrační testy. 

5.1 Bezpečnostní audit 

Bezpečnostní audit je proces nebo událost spjatá s bezpečnostní politikou nebo se 

standardy auditované organizace slouţící pro zhodnocení aktuálního stavu bezpečnosti  

a ověření, zda předem definované procesy a opatření v oblastech administrativní, fyzické, 

organizační, personální počítačové a komunikační bezpečnosti jsou v souladu 

s bezpečnostními kritérii auditu.  

Bezpečnostní audit určuje místa, do kterých je vhodné investovat a kde lze naopak 

na bezpečnosti ušetřit, poskytuje informace o bezpečnostních rizicích a podává návrh 

řešení k odstranění nedostatků. [22].  

Přínosem bezpečnostního auditu je minimalizace rizik v organizaci spojených se 

ztrátou způsobenou napadením agresorem, havárií systémů, chybami zaměstnanců nebo 

jejich jednáním v rozporu se zákony. Další výhodou bezpečnostního auditu je lepší 

ochrana investic know-how organizace před zcizením a vyuţitím v rozporu se zákony.  

Za důleţité by mohlo být povaţováno zvýšení produktivity zaměstnanců a to zásluhou 

implementace přesnější bezpečnostní politiky organizace, jeţ můţe minimalizovat moţnost 

zaměstnanců zneuţívat prostředky zaměstnavatele v rozporu se zájmy organizace. [30]. 

Bezpečnostní audit provádí skupina lidí nazývaná tým auditorů. Bezpečnostní 

audit můţe provádět i jedinec, který je nazýván auditor. [3] 

Činnosti auditorů neboli auditování by mělo být zaloţeno na 6 principech. 

Dodrţením těchto 6 principů se stává bezpečnostní audit efektivním a důvěryhodným 

nástrojem pro podporu a zvýšení výkonnosti bezpečnostní politiky managementu 

organizace. Při dodrţování těchto principů je získán předpoklad relevantnosti závěru 

bezpečnostního auditu. [3] 
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Mezi 6 princů činností auditorů se řadí: 

 Integrita 

 Spravedlivé prezentování 

 Profesionální přístup 

 Důvěrnost 

 Nezávislost 

 Průkaznost [3, 15] 

Integrita 

Integrita je zaloţena na profesionalitě všech lidí, kteří se podílejí na realizaci 

bezpečnostního auditu. Tito lidé mají své úkony vykonávat poctivě, svědomitě  

a odpovědně. Zároveň mají mít přehled o legislativních poţadavcích a dbát na jejich 

dodrţování. Své činnosti mají provádět nestranným způsobem na základě spravedlnosti  

a nepodjatosti. Během svých činností mají vnímat veškeré okolnosti, které mohou ovlivnit 

jejich mínění. [3, 15] 

Spravedlivé prezentování 

Povinností kaţdého auditora by mělo být poskytování pravdivých a přesných 

zpráv, zjištění a závěrů bezpečnostního auditu. Tyto zprávy mají reportovat významné 

překáţky, názory ze strany týmu auditorů nebo auditované organizace či neshody 

identifikované během bezpečnostního auditu. Komunikace mezi jednotlivými sloţkami 

bezpečnostního auditu by měla být zaloţena na pravdivosti, přesnosti, objektivnosti, 

jasnosti a úplnosti. [3, 15] 

Profesionální přístup 

Auditoři by měli věnovat svým činnostem během auditu náleţitou péči, neboť 

jsou pověřeni klientem auditu, který do nich vkládá důvěru. Auditoři by měli být schopni 

správného úsudku ve všech situacích, jeţ se mohou během auditovaní objevit. [3, 15] 

Důvěrnost 

Auditoři by měli dbát na opatrnost s nakládáním a vyuţíváním získaných 

informací během bezpečnostního auditu. Tyto citlivé nebo důvěrné informace by neměly 
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být vyuţívány k vlastnímu prospěchu auditorů nebo klientem auditu či jinému účelu,  

který by mohl poškodit zákonité zájmy auditované organizace. [3, 15] 

Nezávislost 

Významným principem, který ovlivňuje nestrannost a objektivnost závěrů 

bezpečnostního auditu, je nezávislost auditora. Jedním ze způsobů, jak zajistit nezávislost 

auditora, je vyloučení předpojatosti auditora pro danou auditovanou oblast,  

aby se zamezilo střetu zájmů. Tento jev je nejvíce ovlivnitelný u interních auditů, kde 

můţe nastat situace, kdy auditor audituje svého nadřízeného střediska. Pro zvýšení 

objektivnosti a nestrannosti je vhodné určit auditora, který bude nezávislý na funkcích 

manaţera auditovaného střediska. [3, 15] 

Průkaznost 

Nashromáţděné důkazní materiály a dokumenty během bezpečnostního auditu  

by měly být ověřitelné. Bezpečnostní audit je prováděn v určitém časovém horizontu  

a s omezenými zdroji, a proto je vhodné důkazy ukládat pomocí vzorků nashromáţděných 

informací z bezpečnostního auditu. Pro získání věrohodnosti získaných informací je nutné 

pouţít vhodné metody vzorkování. [3, 15] 

Ţádost o provedení bezpečnostního auditu podá klient auditu. Klientem auditu 

můţe být osoba nebo organizace. V případě interních auditů můţe být klientem přímo 

auditovaná organizace. Subjekty, které jsou nějakým způsobem spjaté s auditovanou 

organizací, jako jsou například dozorové orgány či smluvní strany, mohou také zaţádat  

o provedení bezpečnostního auditu. V tomto případě by se jednalo o audit externí. [3, 15] 

5.2 Realizace bezpečnostního auditu 

Bezpečnostní audit se skládá ze 6 základních částí. Tyto části jsou 

 Zahájení bezpečnostního auditu 

 Příprava činností během bezpečnostním auditu 

 Realizace činností během bezpečnostním auditu 

 Příprava a distribuce zprávy bezpečnostního auditu 

 Ukončení bezpečnostního auditu 

 Provádění následného bezpečnostního auditu [3, 15] 
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5.2.1 Zahájení bezpečnostního auditu 

   Při zahájení bezpečnostního auditu přechází veškerá odpovědnost za realizaci 

bezpečnostního auditu osobě, jeţ se stane vedoucím auditorem. Pokud se na 

bezpečnostním auditu bude podílet více osob, je vedoucím auditorem za výkon 

bezpečnostního auditu pověřena osoba, která je jmenována týmem auditorů. Odpovědnost 

za realizaci bude mít vedoucí auditor aţ do skončení bezpečnostního auditu. Zahájení 

bezpečnostního auditu započne počátečním kontaktem s auditovanou organizací, na kterém 

se definuje se proveditelnost bezpečnostního auditu. [3, 15] 

Počáteční kontakt neboli úvodní kontakt k provedení bezpečnostního auditu podá 

vedoucí auditorského týmu. Tento úvodní kontakt můţe být neformálního nebo formálního 

charakteru. Během tohoto úvodního kontaktu je nutné zabezpečit komunikaci mezi 

auditorským týmem a auditovanou oblastí. Za auditovanou organizaci, která bude 

komunikovat s vedoucím auditorem, je vedením auditované organizace určen zástupce. [3, 

15] 

 Na úvodním kontaktu se stvrzují pravomoci ohledně provedení bezpečnostního 

auditu. Dále se pak definují cíle, předměty a metody. Mezi cíle bezpečnostního auditu se 

mohou řadit: 

 Identifikace nedostatků a posouzení stávající bezpečnostní politiky, standardů, 

norem a procesů 

 Identifikace a posouzení shody s příslušnými legislativními, regulačními  

a smluvními poţadavky 

 Identifikace bezpečnostních rizik  

 Přezkoumání aktuálních bezpečnostních kontrol v oblasti provozní, administrativní 

a manaţerských záleţitostí, zajištění účinného provádění bezpečnostních opatření  

a dodrţování bezpečnostních standardů  

 Podání doporučených a nápravných opatření ke zlepšení bezpečnosti podniku [ 15] 

V úvodním kontaktu se podají informace o sloţení auditorského týmu a vznese se 

poţadavek pro zpřístupnění důleţitých dokumentů a záznamů, které budou slouţit pro 

plánovací účely. Mezi tyto náleţitosti patří stvrzení dohody pro přístup k důvěrným 

informacím auditované organizace a dohody o moţnosti s jejich nakládáním.  Do úvodního 

kontaktu lze zahrnout definování legislativních a smluvních poţadavků. Definuje se 
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časový harmonogram auditu a určí se specifické poţadavky ohledně přístupu, zabezpečení 

či specifické poţadavky týkající se bezpečnosti ochrany a zdraví při práci. Do této části se 

řadí i odsouhlasení pozorovatelů, kteří se budou na bezpečnostním auditu podílet. [3, 15] 

Dalším článkem úvodního kontaktu je definování proveditelnosti bezpečnostního 

auditu na základě přiměřené jistoty. Tato jistota se váţe na dosáhnutí cílů auditu. Mezi 

faktory, které ovlivňují proveditelnost, se řadí dostatečné mnoţství relevantních informací 

či ochota spolupráce určitých subjektů auditované organizace. Proveditelnost ovlivňuje 

také čas a zdroje. Zdroje mohou být materiálního, peněţitého charakteru či lidské zdroje. 

Pokud se vyskytne moţnost, ţe bezpečnostní audit není moţné realizovat na základně 

proveditelnosti, má být po dohodě s klientem a auditované organizace navrţena jiná 

alternativa. [3, 15] 

5.2.2 Příprava činností během bezpečnostním auditu 

Významnou částí při realizaci bezpečnostního auditu je příprava činností. Tato 

část se skládá ze 4 kroků:  

 Přezkoumání stávajících dokumentů 

 Příprava plánu  

 Definování zodpovědností a příděl práce 

 Příprava pracovních dokumentů [3, 15] 

Přezkoumání stávajících dokumentů 

V prvním kroku přípravných činností se musí podrobně přezkoumat stávající 

relevantních dokumenty auditované organizace, a proto je nezbytně nutné nashromáţdit 

potřebné informace a pouţitelné pracovní dokumenty. Tímto se získá výčet veškeré 

dokumentace, která bude slouţit jako porovnávací podklad k bezpečnostnímu auditu pro 

určení eventuálních nedostatků. Ve výčtu dokumentace budou zahrnuty veškeré 

dokumenty, záznamy organizace a zprávy z předešlých auditů, pokud jsou k dispozici. [15] 

Příprava plánu 

V druhém kroku přípravných činností následuje příprava plánu pro bezpečnostní 

audit, který můţe poslouţit jako základní dohoda o realizaci bezpečnostního auditu mezi 

vedoucím auditorem, auditovanou organizací a klientem auditu. [3, 15] 
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Vedoucí auditor bezpečnostního auditu vypracuje plán auditu na základě 

přiloţených dokumentů a poţadavků auditované organizace. Aby byl plán více efektivní, 

je vhodné se zaobírat vlivem činností na procesy dané organizace. Plán má slouţit jako 

pomůcka pro dosaţení cílů v podobě rozvrţení času a koordinace činností během 

bezpečnostního auditu na základě sloţitosti auditu a vlivu přiměřené nejistoty. Během 

příprav plánu je nutné pouţít přiměřených metod vzorkování, sestavení týmu auditorů  

a zváţit rizika vyskytující se v organizaci během auditu. Tato rizika mohou vzniknout 

z přítomnosti auditorů ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ţivotního prostředí, 

protoţe tým auditorů můţe svou přítomností ovlivnit kvalitu výrobků z důvodu vnesení 

cizího předmětu do výrobku nebo kontaminací výrobních prostor. [3, 15] 

Plán auditu můţe být rozdílný jak v obsahu, tak i v rozsahu, a to na základě typu 

bezpečnostního auditu. Bezpečnostní audit můţe být interního nebo externího typu. Plán 

auditu má být flexibilní, aby ho bylo moţné poupravit během prováděných činností. Plán 

by měl být koncipován tak, aby pokryl základní cíle, předměty, kritéria, místa, termíny, 

časy, pouţité metody, role, zodpovědnosti a přidělené zdroje bezpečnostního auditu. 

V plánu by se měly vyskytovat informace a pokrytí v identifikaci osob zastupujících 

auditovanou oblast, témata auditových zpráv, pracovní jazyk, ve kterém budou zprávy 

předkládány. Do plánu se řadí i zabezpečení v logistice a komunikaci, zabezpečení 

důvěrnosti informací a další činnosti. Tento plán je předkládán auditované organizaci, 

která můţe mít a zároveň vkládat jakékoliv námitky ohledně plánu auditu a můţe průběţně 

nahlíţet a schvalovat určité kroky bezpečnostního auditu. Vloţené námitky jsou řešeny 

s klientem auditu, auditovanou organizací a vedoucím týmu auditorů. [3, 15] 

Definování zodpovědností a příděl práce 

V dalším kroku přípravných činností je nutné rozdělit mezi členy auditorského 

týmu zodpovědnosti za vykonání jednotlivých činností. Zodpovědnost za určitou funkci, 

oblast nebo činnost deleguje hlavní auditor po konzultaci s týmem auditorů. Ve výběru 

zodpovědnosti člena auditorského týmu je brána v úvahu kompetence auditora, zkušenosti 

v praxi, jeho nezávislost či výcvik. Zodpovědnosti auditorů nemusí být pevně stanovené  

a v průběhu bezpečnostního auditu se mohou měnit na základě cíle auditu. [3, 15] 

Příprava pracovních dokumentů 
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V posledním kroku přípravných činností členové auditorského týmu nashromáţdí 

potřebné informace, které následně přezkoumají a připraví pracovní dokumenty pro 

záznam z bezpečnostního auditu. Jako pracovní dokumenty jsou brány kontrolní seznamy, 

plány vzorkování a formuláře, které slouţí pro evidenci důkazů, záznamů z jednání  

a zaznamenání zjištění z bezpečnostního auditu. Vyuţití dokumentů jako jsou kontrolní 

seznamy a formuláře by neměly omezovat bezpečnostní audit, co se týče rozsahu činností. 

[3, 15] 

Pracovní dokumenty a veškeré záznamy jsou uchovávány po celou dobu 

bezpečnostního auditu aţ do jeho skončení. Dokumenty týkající se důvěrných informací 

musí být chráněny vhodnou ochranou. [5]   

5.2.3 Realizace činností během bezpečnostního auditu 

Samotné činnosti v auditu nemohou být započaty, pokud nebude schválen plán 

zodpovědnými osobami auditované organizace a týmem auditorů, představen tým auditorů 

a zajištěna proveditelnost plánovaných činností. [3, 15] 

Realizace činností během bezpečnostního auditu se skládá z těchto částí: 

 Úvodní jednání 

 Přezkoumání dokumentů během bezpečnostního auditu 

 Komunikace během bezpečnostního auditu 

 Přidělování rolí a odpovědností pro průvodce a pozorovatele 

 Sběr informací a jejich ověřování 

 Zjištění z bezpečnostního auditu 

 Příprava závěrů  

 Závěrečné jednání [3, 15] 

 

Úvodní jednání 

Před započetím činností spjatých s bezpečnostním auditem musí proběhnout 

jednání s auditorským týmem a vedením auditované organizace. Toto jednání se nazývá 

úvodní. Během úvodního jednání je vhodné řešit dotazy jak ze strany auditované 

organizace, tak i ze strany auditorského týmu. Pro tyto dotazy je nutné dát prostor.  
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Na úvodním jednání se probírají podrobnosti auditu ohledně seznámení s procesy auditu. 

Úvodní jednání můţe mít charakter informativní nebo formální. [3, 15] 

Informativní jednání se týká interních auditů, kde se informuje o procesu  

a je vysvětlena povaha auditu. [3, 15] 

Formální jednání probíhá u externích auditů, kde jsou uchovávány všechny 

záznamy, které se týkají účasti na jednání, představení auditorského týmu a účastníků 

auditu, potvrzení cílů, kritérií a potvrzení plánu bezpečnostního auditu. Je to z toho 

důvodu, aby měla auditovaná organizace a zástupci za provedení externího auditu 

prokazatelné důkazy, ţe jednání a všechny jeho záleţitosti kolem bezpečnostního auditu 

proběhly. [3, 15] 

Během úvodního jednání jsou představeny metody, které se budou vyuţívat 

v průběhu bezpečnostního auditu, představena rizika a způsob, jak rizika řídit ohledně 

moţného vzniku v průběhu auditu vlivem přítomnosti auditorů. Na úvodním jednání dojde 

také ke stvrzení jazyka, jenţ se bude během bezpečnostního auditu pouţívat a dojde také 

k potvrzení komunikačních kanálů mezi auditovanou organizací a auditorským týmem  

a stvrzením o poskytování informací auditorským týmem během auditu. V průběhu jednání 

je potvrzena dostupnost zdrojů a zařízení nezbytných pro vykonání bezpečnostního auditu, 

potvrzeny bezpečnostní, zdravotní postupy týkající se týmu auditorů a jsou probrány 

záleţitosti ohledně důvěrných informací a jejich bezpečnosti. Na úvodním jednání jsou 

také předány informace, jakým způsobem budou podávány zprávy ze zjištění 

bezpečnostního auditu, za jakých podmínek bude nutné bezpečnostní audit ukončit a jakým 

moţným způsobem lze zacházet se zjištěním auditu. Do tohoto jednání je zahrnuto předání 

informací o jakýchkoli systémech určených pro zpětnou vazbu týkajících se zjištění nebo 

závěru, stíţností během bezpečnostního auditu. [3, 15] 

Přezkoumání dokumentů během bezpečnostního auditu 

Cílem přezkoumání příslušné dokumentace je určit shodu dokumentovaného 

systému s kritérii auditu. Dalším cílem této části je nashromáţdění veškeré dokumentace, 

která bude slouţit jako podpora pro činnosti bezpečnostního auditu. Přezkoumání můţe být 

provedeno s jinými činnostmi auditu za předpokladu, ţe nedojde ke sníţení efektivnosti 

bezpečnostního auditu. Jestliţe nebude poskytnuta odpovídající dokumentace v časovém 

rozmezí v plánu auditu, je povinen vedoucí auditor o tomto informovat auditovanou 
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organizaci. Poté bude rozhodnuto, zda bude vhodné v auditu pokračovat v závislosti  

na cílech a předmětu bezpečnostního auditu nebo bude audit přerušen do té doby,  

neţ budou poskytnuty veškeré dokumenty. [3, 15] 

Během přezkoumání dokumentů auditor zváţí, zda informace, které jsou dodány 

v podobě dokumentů, jsou:  

 úplné (dokumenty obsahují očekávaný obsah) 

 správné (obsah dokumentů je v souladu s důvěryhodnými zdroji, jako 

jsou například normy a předpisy) 

 konzistentní (dokumenty jsou jasně definované a jsou v souladu 

s politikou auditované organizace) 

 aktuální (dokumenty s aktuálním obsahem) [3, 15] 

Komunikace během bezpečnostního auditu 

V průběhu bezpečnostního auditu je nutné zavést komunikaci prostřednictvím 

komunikačních kanálů mezi členy auditorského týmu, klientem auditu a auditovanou 

organizací a s případnými externími členy (poradními orgány). Komunikace má slouţit pro 

pravidelnou výměnu informací, zhodnocení stavu bezpečnostního auditu z hlediska 

rozpracovatelnosti a k rozdělení práce v týmu auditorů. Vedoucí auditorského týmu má 

pravidelně komunikovat s auditovanou organizací, klientem auditu a sdělovat jim 

významné záleţitosti na základě nashromáţděných důkazů v průběhu bezpečnostního 

auditu. Významné záleţitosti s velmi vysokým rizikem pro auditovanou oblast mají být 

ihned sděleny auditované organizaci, klientovi auditu. Záleţitosti mimo předmět 

bezpečnostního auditu by měly být zaznamenány a oznámeny vedoucímu auditu,  

aby mohly být případně předány auditované organizaci. Jakmile budou nashromáţděné 

důkazy z bezpečnostního audit naznačovat, ţe dosáhnutí poţadovaných cílů auditované 

organizace nebude moţné, měl by vedoucí auditorského týmu informovat auditovanou 

organizaci, klienta auditu a sjednat alternativní opatření. Tato opatření se mohou týkat 

opakovaného potvrzení, modifikaci plánu auditu, pozměnění cílů či předmětu auditu nebo 

dokonce mohou vést k ukončení auditu. Jakákoliv navrhnutá opatření pro změnu předmětu 

by měla být schválena auditovanou organizací a klientem auditu. [3, 15] 

Pro efektivní přenos informací přes komunikační kanály by měla být stanovena 

určitá pravidla. Informace rozsáhlejší skutečnosti je vhodné přenášet přes email, protoţe 
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lze do emailu zahrnout podpůrné materiály v podobě obrázků a dokumentů. Nevýhodou  

je velká časová náročnost na poslání a čtení emailů. Email by se neměl pouţívat jako 

médium pro řešení problémů. Kaţdý email by měl obsahovat předmět emailu, důleţité 

informace a odesílatel by měl jasně se ptát KDO, NA CO a CO KDY má odpovědět 

příjemce emailu. Příjemce emailu potřebuje čas na zpracování a nelze očekávat splnění 

úkolů v krátkém čase. Je vhodné nastavit pevné časy pro čtení emailů, respektovat 

pracovní den příjemců. Ideální doba pro odesílání emailů je v pracovní dny od 6:00 do 

8:00 nebo od 9:00 do 18:00. Urgentní problémy je vhodné řešit pomocí telefonního hovoru 

a neřešit nikdy přes email. [1, 5, 27] 

K rychlému potvrzení některých skutečností a předání krátkých informací  

je vhodné pouţít SMS. Pro efektivní vyřešení menších problémů a sdělení prostých 

informací je efektivní přenos informací přes telefonní hovor. Výhodou je rychlost vyřízení 

menších problémů a moţnost osobního závazku obou stran. [1, 5, 27] 

 K řešení velkých problémů, kde je nutnost dbát na dostatečnou přípravu,  

je nevhodnější svolat meeting. Tvůrce meetingu rozešle pozvánky relevantním osobám. 

Relevantní osoby, neboli příjemci pozvánky, by měly odpovědět, zda meeting přijímají 

nebo odmítají. Pro rezervování času a místa meetingu je vhodné dbát na čas ostatních  

a obsazenost zasedacích místností. Kaţdý meeting má disponovat jasnou agendou  

a očekáváním. [1, 5, 27] 

Přidělování rolí a odpovědností pro průvodce a pozorovatele 

Průvodci a pozorovatelé mají za úkol doprovázet auditorským tým a nijak 

nezasahovat do činností během bezpečnostního auditu z důvodu moţnosti ovlivnění auditu. 

Vedoucí auditor má disponovat pravomocí, která můţe uloţit zákaz činnosti průvodci nebo 

pozorovateli na podílení se během bezpečnostního auditu a to z důvodu moţného ovlivnění 

výsledků auditu. Veškeré povinnosti pozorovatelů, které se týkají oblasti bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a ochrany důvěrných informací, jsou řízeny dle auditované 

organizace. Auditovaná organizace můţe jmenovat průvodce na ţádost vedoucího 

auditora. Průvodci jsou určeni jako podpora auditorského týmu. Členům auditorskému 

týmu pomáhají v určení osob, se kterými budou vedeny rozhovory, v dodrţování časových 

harmonogramů. V auditované organizaci zajišťují přístup auditorskému týmu na specifická 

místa a zajišťují seznámení a dodrţování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví  
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na pracovišti jednotlivých členů auditorského týmu. Průvodci působí jako svědci  

za auditovanou organizaci a přispívají informacemi k určitým objasněním či jsou 

nápomocni ve sběru informací. [3, 15] 

Informace během bezpečnostního auditu jsou shromaţďovány a následně 

příslušným vzorkováním ověřovány, zda odpovídají cílům auditu, rozsahu a kritériím. 

Informace, které lze ověřit, se nazývají důkazné informace, které jsou zaznamenávány jako 

důkazy z bezpečnostního auditu. Metody ve sběru informací obsahují rozhovory, 

pozorování a přezkoumání dokumentace počítaje s jejich záznamy. [3, 15] 

K realizaci bezpečnostního auditu lze pouţít řadu metod. Zvolené metody by měly 

být závislé na cílech, předmětu a kritériích auditu včetně místa provedení a času.  

Ve výběru metody měly by být zváţeny kompetence auditora a vliv nejistoty. Pomocí 

kombinování aplikací metod lze dosáhnout efektivnějšího, výkonnějšího  

a optimalizovanějšího procesu bezpečnostního auditu. [3, 15] 

Metody interakce 

Provádění bezpečnostního auditu obsahuje interakci jedinců s vyuţívanou 

technologií a auditovaným systémem. Pouţitím jednotlivé metody nebo kombinací metod 

lze dosáhnout cílů bezpečnostního auditu. Pokud je tým auditorů sloţen z více osob,  

lze vyuţít více metod. [3, 15] 

Pouţitelné metody v provádění bezpečnostního auditu se člení na 4 skupiny podle 

toho, zda dochází nebo nedochází k interaktivní činnosti mezi zaměstnanci auditované 

organizace a týmem auditorů, a zda jsou činnosti prováděny v místě auditované organizace 

nebo na dálku mimo auditovanou organizaci. Jedná se o tyto skupiny: 

 lidské interakce na místě 

 lidské interakce na dálku 

 bez lidské interakce na místě 

 bez lidské interakce na dálku [3, 15] 

Metody lidské interakce na místě jsou takové metody, při nichţ dochází  

na základě interaktivní činnosti ke vzájemnému působení mezi zaměstnanci auditované 

organizace a členy auditorského týmu. Tyto činnosti lze uplatnit v provádění rozhovorů, 
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vypisování kontrolních seznamů za přítomnosti auditované organizace a podílení se na 

vzorkování v místě auditované organizace. [3, 15] 

Metody lidské interakce na dálku jsou zaloţeny na stejném charakteru jako 

odstavec výše s tím rozdílem, ţe tyto činnosti se uplatňují mimo auditovanou oblast na 

kterémkoliv místě bez ohledu na vzdálenost. Jsou uskutečňovány v podobě rozhovorů 

prostřednictvím komunikačních kanálů, vypisováním kontrolních seznamů a dotazníků, 

vykonáváním přezkumu dokumentace za účasti auditované organizace mimo auditovanou 

oblast. [3, 15] 

Metody bez lidské interakce na místě nezahrnují interaktivní činnosti na základě 

vzájemného působení mezi zaměstnanci auditované organizace a členy auditorského týmu. 

Tyto činnosti se provádí při přezkoumání dokumentů v podobě záznamů, datových analýz, 

pozorováním vykonávané práce, prováděním návštěv, vypisováním kontrolních seznamů, 

vzorkováním v místě auditované organizace. [3, 15] 

Metody bez lidské interakce na dálku jsou zaloţeny na stejném charakteru jako 

odstavec výše s tím rozdílem, ţe tyto činnosti se uplatňují mimo auditovanou oblast na 

kterémkoliv místě bez ohledu na vzdálenost. Tyto činnosti jsou uskutečňovány v podobě 

realizace přezkoumání dokumentů, analýzou dat, pozorováním pomocí prostředků dozoru 

s ohledem na sociální a legislativní aspekty. [3, 15] 

Pro bezpečnostní audit je většinou pouţívána kombinace metod lidských interakcí 

a bez lidských interakcí na místě.  Jako technická pomůcka při vyuţití těchto metod se 

nejvíce pouţívá kontrolní seznam.  

Vzorkování 

Vzorkování se vyskytuje v případech, kdy není nákladově efektivní či praktické 

prověřovat všechny informace v průběhu bezpečnostního auditu. Jedná se o výběrový 

proces, který získává určité mnoţství dat z dostupně moţného souboru dat. Cílem 

vzorkování je získání určitého mnoţství dat, které zaručí dosaţení cílů bezpečnostního 

auditu. Ve vzorkování se mohou naskytnout rizika v podobě nereprezentativního vzorku 

vůči souboru, z něhoţ je vybírán. [3, 15] 

Vzorkování by se mělo řídit těmito kroky: 

 Definování cílů v plánu vzorkování 
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 Volba rozsahu a struktura souboru 

 Výběr metody pro vzorkování 

 Realizace činností vzorkování 

 Vyhodnocení, realizace zprávy a dokumentace [3, 15] 

Během vzorkování je vhodné zváţit počet a kvalitu dostupných dat, jelikoţ 

vzorkování při nedostačujícím počtu dat nebo vzorkování nepřesných dat nemusí 

poskytnout relevantní výsledky. Volba správného vzorku by měla být zaloţena na metodě 

vzorkování a druhu dat. Vzorkování se člení na 2 skupiny:  

 Vzorkování zaloţené na úsudku auditora 

 Vzorkování zaloţené na statistice   

Pro bezpečnostní audit potravinářské firmy byly pouţity metody, které jsou 

uvedeny v kapitole 7 této diplomové práce. [3, 15] 

Zjištění z bezpečnostního auditu 

Z důkazů, které jsou identifikovány a náleţitě ohodnoceny s ohledem na kritéria 

během bezpečnostního auditu, se má vytvořit zjištění z bezpečnostního auditu. Zjištění 

z bezpečnostního auditu má poukazovat na shodu nebo neshodu podle kritérií 

bezpečnostního auditu a mělo by obsahovat doporučená opatření. Zaznamenané neshody  

či důkazy mohou být tříděny a poté ve spolupráci s auditovanou organizací přezkoumány 

za účelem potvrzení cíle, ověření přesnosti a ověření pochopení neshod auditovanou 

organizací. Neshody, které nebudou vyřešeny, by se měly zaznamenat. Při opakovaném 

bezpečnostním auditu by měl tým auditorů opět přezkoumat zjištění  

z předešlého bezpečnostního auditu. [3, 15] 

Příprava závěrů  

Před vstupem do závěrečného jednání je nutná příprava závěrů z bezpečnostního 

auditu. Na tvorbě přípravných závěrů by se měl podílet celý tým auditorů. Příprava závěrů 

se skládá z přezkumu zjištění a nashromáţděných informací vhodných pro splnění cílů  

a pro přípravu doporučení. Tyto závěry by měly především obsahovat rozsah shody 

auditovaného systému s kritérii bezpečnostního auditu, efektivnost realizace systému 

managementu, dosáhnutí cílů, splnění kritérií, definování kořenových příčin jednotlivých 



 

25 

 

zjištění a jiné. Na základě specifikace plánu bezpečnostního auditu mohou být závěry 

směřovány jako doporučená opatření ke zlepšení auditovacích činností. [3, 15] 

Závěrečné jednání 

Pro prezentování výsledků z bezpečnostního auditu slouţí závěrečné jednání. 

Vedoucí auditorského týmu by měl prezentovat zjištění a závěry získané z bezpečnostního 

auditu vedení auditované organizace, klientovi auditu, eventuálně osobám odpovědným za 

oblasti a procesy, které byly auditovány. Za určitých okolností můţe vedoucí týmu 

auditorů předat informace ohledně situací, které nastaly během bezpečnostního auditu,  

jeţ by mohly sníţit spolehlivost závěrů z bezpečnostního auditu. [3, 15] 

Po prezentaci výsledků by mělo vedení organizace a klient auditu schválit 

výsledky z bezpečnostního auditu, vytvořit akční plán, nastavit časové termíny plnění  

a přidat zodpovědné osoby za plnění akcí z akčního plánu. Míra sdělených informací 

týmem auditorů by měly být v souladu se seznámením auditované organizace s procesem. 

U formálních závěrečných jednání by měl být vytvořen a uchován zápis. Naopak  

u neformálních závěrečných jednání by mělo stačit pouze předání informací o zjištění  

a závěrů z bezpečnostního auditu. [3, 15] 

Na závěrečném jednání by mělo být vysvětleno, na jakých vzorcích byly získané 

důkazy zaloţeny, jaké byly pouţity metody v podávání zpráv a procesy ohledně řešení 

zjištění. Zjištění a závěry by měly být předány takových způsobem, aby byly dobře 

pochopitelné a přijatelné auditovanou organizací. V neposlední řadě by měly být 

auditované organizaci sděleny činnosti, které mají následovat po ukončení bezpečnostního 

auditu. Jedná se například o implementaci nápravných opatření, řešení stíţností a jiné.  

[3, 15] 

V případě rozdílných názorů mezi členy auditorského týmu a auditovanou 

organizací je vhodné provést diskuzi, a pokud to bude moţné, sjednat řešení. Jestliţe ani 

poté nebudou záleţitosti náleţitě vyřešeny, je potřeba tyto záleţitosti zaznamenat.  

Na závěrečném jednání by měla být prezentována efektivní doporučení na základě cílů 

bezpečnostního auditu. Tato doporučení nemusí být závazná. [3, 15] 
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5.2.4 Příprava a distribuce zprávy bezpečnostního auditu 

Tato část bezpečnostního auditu se skládá z přípravy zprávy a následně její 

distribuce specifickým subjektům. 

Příprava zprávy 

Vedoucí týmu auditorů by měl předat výsledky z bezpečnostního auditu ve formě 

zprávy. Tato zpráva by měla být v podobě komplexního, přesného, stručného  

a srozumitelného záznamu o cílech, předmětu, identifikaci klienta auditu a týmu auditorů 

včetně ostatních osob podílejících na činnostech, údajích a místech, kritériích, zjištěních, 

závěru prohlášení, ve kterém je zmíněno, zda byla splněna kritéria definovaná na počátku 

bezpečnostního auditu. [3, 15] 

Za vhodných okolností můţe zpráva z bezpečnostního auditu informovat o plánu, 

shrnutí procesu, auditovaných oblastech, nevyřešených názorech, doporučeních  

ke zlepšování, schváleném akčním plánu a jiné. Zpráva z bezpečnostního auditu můţe být 

vyhotovena jiţ před závěrečným jednáním. [3, 15] 

Distribuce zprávy 

Distribuce zprávy by měla být vázána na odsouhlasený časový údaj. Pokud dojde 

ke zpoţdění, měly by být uvedeny příčiny zpoţdění auditované organizaci a klientu auditu. 

Zpráva by měla být datována, překontrolována a schválena. Následně by měla být zpráva 

zaslána subjektům, které jsou definovány postupem nebo uvedeny v plánu bezpečnostního 

auditu. [3, 15] 

5.2.5 Ukončení bezpečnostního auditu 

Jakmile jsou realizovány všechny navrhované činnosti nebo akceptovatelné 

podmínky klientem auditu, lze brát bezpečnostní audit za ukončený. Uloţení či likvidace 

veškerých dokumentů závisí na dohodě mezi vedoucím týmem auditorů, klientem auditu  

a auditovanou organizací. Veškeré materiály z bezpečnostního auditu, které nepodléhají 

zákonům, mohou být distribuovány pouze ze souhlasu klienta a auditované organizace. 

Pokud dojde ke zveřejnění záznamů, měli by být o tomto incidentu klient auditu  

a auditovaná organizace informováni. [3, 15] 
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5.2.6 Provádění následného bezpečnostního auditu 

Závěry, vázané na cíle bezpečnostního auditu, mohou vykazovat potřebu 

nápravných, preventivních, zlepšovacích opatření. O implementaci takových opatření 

rozhoduje a provádí auditovaná organizace.  

Bezpečnostní audit by měl být pravidelně prováděn s cílem zajistit dodrţování 

bezpečnostní politiky, norem, postupů a stanovit minimální sadu ovládacích prvků, 

potřebných pro sníţení rizika na přijatelnou úroveň. Je třeba poznamenat, ţe bezpečnostní 

audit poukazuje na odhalené nedostatky v určitém časovém okamţiku. Bezpečnostní audit 

je dlouhodobě probíhající činnost a nejedná se o událost jednorázového charakteru. [27] 

Obecně platí, ţe bezpečnostní audit probíhá ve dvou etapách. Obě etapy se 

provádí stejným způsobem, avšak druhá etapa slouţí jako ověřovací proces, jehoţ cílem je 

ověřit, zda byly opraveny a vyřešeny všechny nedostatky v první etapě s ohledem na 

doporučení poskytnuté ve zprávě auditu z první etapy bezpečnostního auditu. [27] 

Z tohoto důvodu je druhá etapa bezpečnostního auditu prováděna o jeden nebo 

dva měsíce později. Nedostatky a hrozby se mění v závislosti na čase. Čím je větší časová 

mezera mezi první a druhou etapou bezpečnostního auditu, tím více bude druhá etapa 

bezpečnostního auditu méně účinná. [27] 

Naplánování bezpečnostního auditu 

Existují různé situace, kdy jsou prováděny bezpečnostní audity. Přesné 

načasování pro provedení auditu záleţí na systémových poţadavcích a zdrojích. Typy 

těchto situací jsou: 

 Nová instalace/vylepšení auditů: předchozí implementace nebo významná 

vylepšení za účelem zajištění shody s existujícími směrnicemi a standardy. 

 Pravidelné audity: pravidelné provádění auditů v určitém časovém intervalu, 

např. jednou za rok jedním z moţných způsobů, a to manuálně nebo 

automaticky za pomoci nástrojů ovládacích prvků. 

 Nepravidelné audity: provádění namátkových kontrol, které slouţí pro odráţení 

skutečné praxe.  

 Noční audity nebo audity po pracovní době: slouţí pro sníţení auditorského 

rizika provedením auditu po pracovní době nebo v noci. [27] 
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Auditovaná organizace by měla vhodným způsobem informovat tým auditorů  

o stavu opatření. Efektivnost realizace a dodrţování opatření by mělo být průběţně 

ověřováno v podobě tohoto následného bezpečnostního auditu. [3, 15] 

5.3 Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politika je tvořena souborem administrativních a organizačních 

opatření, která jsou definována v podobě principů, omezení, poţadavků a postupů,  

jeţ slouţí pro ochranu organizace. Cílem bezpečnostní politiky je stanovení povinností  

a odpovědností klíčových zaměstnanců organizace za účelem efektivní, systematické  

a účelné ochrany know-how neboli aktiv organizace. Bezpečnostní politika je definována 

v písemné podobě. [34]. 

 Obsah bezpečnostní politiky v organizaci je tvořen z těchto segmentů: 

 Charakteristika informačního systému 

 Cíle bezpečnostní politiky  

 Legislativní shody 

 Stanovení citlivosti informací 

 Stanovení hrozeb pro informační systém organizace 

 Stanovení bezpečnostních sluţeb  

 Pravidla personální politiky 

 Pravidla organizační politiky 

 Technická a provozní zabezpečení  

 Pravidla v zálohování  

 Plán pro obnovu po havárii systému 

Pro charakteristiku informačního systému v organizaci je nutné definovat hranice 

informačního systému neboli určit, co spadá do systému a co uţ ne. Dále je nutné 

v organizaci stanovit organizační strukturu, úlohy a plnění informačního systému ohledně 

přenosu informací. [34]. 

Při definování cílů bezpečnostní politiky bychom se měli zabývat těmito otázkami: 

 CO chce organizace chránit 

 PROČ to chce organizace chránit 
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 JAKÝM způsobem by to chtěla organizace chránit 

 JAK lze ověřit způsob dodrţování stanovené ochrany 

 CO DĚLAT při nahodilém selhání systému [24]. 

Bezpečnostní politika by měla být v souladu s legislativními předpisy a normami. 

Musí jasně definovat citlivost informací a rozlišovat je na základě významu pro majitele  

a to na důvěrné, vyhrazené, tajné nebo přísně tajné. Součástí bezpečnostní politiky  

je i výčet hrozeb, které mohou svým působením negativně ovlivnit informační systém  

a schopnost informačního systému se vůči těmto hrozbám bránit. [34]. 

Do oblasti pro stanovení bezpečnostních sluţeb patří postupy k zajištění 

bezpečnosti informačního systému (fyzické, organizační), poţadavky na spolehlivost, 

zpracování podkladů, dosaţitelnost, identifikace chyb a další. [34]. 

Problematiku v přístupu osob k určitým informacím řeší personální politika. Mimo 

jiné se zabývá i prověřováním zaměstnanců po odborné a kvalifikační stránce. [34]. 

Pravidla organizační politiky slouţí pro stanovení odpovědných osob, způsobů při 

řešení bezpečnostních incidentů, dále zahrnuje pravidla oprávněných přístupů, likvidace 

dokumentů, metody v odhalování slabin systému a spojení organizace s okolním 

prostředím. [2, 34]. 

Při nahodilém výpadku informačního systému vlivem havárie je nutné stanovit 

plán pro obnovu informačního systému. Tento rozsáhlý plán řeší havarijní tým, jehoţ cílem 

je stanovit taková opatření, aby při výpadku systému došlo k jeho obnovení a uvedení  

do provozu s minimálními škodami na majetku. [34]. 

5.4 Fyzická ochrana  

Fyzická ochrana se skládá ze souboru technických, organizačních, reţimových 

opatření a z lidského činitele. Jejím cílem je zajištění dostatečné ochrany know-how 

organizace neboli jejich aktiv. Stanovení dostatečné ochrany aktiv pomocí fyzické ochrany 

je míněno zabránění neoprávněného zneuţívání, zničení, zcizení či poškození hmotného 

nebo nehmotného majetku organizace. Pod fyzickou ochranu spadá i ochrana osob. [24] 

Fyzická ochrana se skládá ze tří základních segmentů, které společně vytvářejí 

efektivní či dostatečnou ochranu aktiv organizace. Tyto segmenty jsou:   



 

30 

 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Reţimová ochrana [24] 

Všechny tři druhy ochran jsou stejně důleţité pro optimální ochranu zájmu. 

Dokladem o důleţitosti je koláč bezpečnosti na obrázku č. 1, jehoţ grafická podoba 

rovnoměrného rozloţení ochran dokazuje nezastupitelnost fyzické ochrany. [24] 

 

Obrázek 1: Koláč bezpečnosti. [Zdroj: vlastní] 

Pyramida bezpečnosti 

 Pyramida bezpečnosti na obrázku č. 2 definuje odolnost vůči vloupání a usnadňuje 

výběr komponentů splňujících danou úroveň zabezpečení. Odolnost se stanovuje dvěma 

faktory. Jedním faktorem je certifikace výrobku. Druhým faktorem se určuje odolnost 

podle kvalifikace montáţe v chráněném objektu, která je spjata s činnostmi zhotovitele. 

Pyramida graficky znázorňuje čtyři barevně odlišné stupně bezpečnosti, které reprezentují 

jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy ČSN P ENV 1627. Zařazení jednotlivých 

komponentů do úrovní zabezpečení v bezpečnostní pyramidě podléhá přezkušování 

v nezávislých certifikovaných laboratořích a zkouškám proti násilnému překonání podle 

normy ČSN P ENV 1627. [9] 

33% 

33% 

33% 
Technická
ochrana

Fyzická ostraha

Režimová
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Obrázek 2: Pyramida bezpečnosti. [9]  

 

Technická ochrana 

 Pod pojmem technická ochrana se rozumí ochrana, která se skládá z technických 

prvků. Její podstatou je zabránění, ztíţení či oznámení narušení ochrany určitého objektu. 

Technické prvky ochrany jsou členěny podle předmětu ochrany, ochrany vůči nebezpečí, 

riziku nebo podle principu funkčnosti. K nejrozšířenějším technickým prvkům fyzické 

ochrany patří prvky zaloţené na principu funkčnosti, které jsou dále členěny  

na mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, systémy 

kontroly vstupu (dále jen SKV) a kamerové systémy (dále jen CCTV). [4, 7, 8, 24] 

 Technická ochrana se člení z hlediska pozice prvků na obvodovou, plášťovou, 

prostorovou a předmětovou ochranu. Členění je znázorněno na obrázku č. 3. [4, 7, 8] 
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Obrázek 3: Členění technické ochrany z hlediska pozice prvků. [Zdroj: vlastní] 

Fyzická ostraha 

 K nejdraţší, ale současně k nejvíce efektivní ochraně, se řadí fyzická ochrana.  

Je uskutečňována pomocí vlastních sil, zaměstnanců soukromých bezpečnostních sluţeb či 

stráţných.  K fyzické ostraze se řadí i ochrana pomocí příslušníků policie ČR nebo armády 

ČR. Cílem fyzické ostrahy je ochrana osob a majetku, dodrţování veřejného pořádku  

a udrţování prevence v páchání trestných a protiprávních činností. [4] 

Reţimová ochrana 

Reţimová ochrana je tvořena organizačními a administrativními opatřeními, která 

zajišťují správnou funkci zabezpečovacího systému daného objektu. Opatření reţimové 

ochrany jsou definována v podobě interních předpisů, norem a směrnic dané organizace. 

Opatření reţimové ochrany se člení na vnější a vnitřní. [24] 

Vnější reţimová opatření zahrnují podmínky ochrany vstupu a výstupu osob  

a ochrany vjezdů a výjezdů pro osobní a nákladní automobily. [24] 

Vnitřní reţimová opatření stanovují omezení pohybu osob a osobních či nákladních 

automobilů v areálu chráněného objektu. Mimo jiné jsou vnitřní reţimová opatření určena 

také pro pohyb, příjem a výdej materiálu uvnitř chráněného podniku. [24] 
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5.5 Penetrační testy fyzické ochrany 

V souvislosti s pojmem penetrační testy se objevuje mnoho slovních spojení jako 

je testovací hackerský útok, bezpečnostní test, penetrační studie apod. Obecně  

je penetrační test definován jako způsob proniknutí přes fyzickou ochranu organizace  

za účelem prokázání účinnosti stávajícího zabezpečení. Z toho důvodu jsou penetrační 

testy pouţívány k vyhledávání zranitelných míst ve stávající ochraně organizace. [1, 5] 

Selhání prvků fyzické ochrany můţe okamţitě vést k odcizení majetku, k získání 

přístupu v interní síti, k neoprávněnému vstupu do střeţeného prostoru, krádeţi citlivých 

dat apod. Penetrační testy fyzické ochrany zahrnují činnosti v pokusu získání vstupu do 

střeţených nebo klíčových sektorů dané organizace, prověření správné funkčnosti  

a nastavení prvků technické, reţimové ochrany a fyzické ostrahy. [5] 

Různorodost penetračních testů fyzické ochrany je závislá na jejích cílech. 

Penetrační testy jsou realizovány na podnět klienta, organizace nebo mohou být zahrnuty 

v rámci bezpečnostního auditu. [1] 

Cílem penetrační testů fyzické ochrany můţe být prověření prvků: 

 Penetrační testy technické ochrany 

 Penetrační testy reţimové ochrany 

 Penetrační testy fyzické ostrahy 

Penetrační testy technická ochrany 

Penetrační testy technické ochrany se zabývají správným nastavením prvků 

mechanických a zábranných systémů v perimetrické, plášťové, prostorové a předmětové 

ochraně. Zabývají se také správným nastavením a zvolením PZTS či CCTV včetně 

rozmístění, způsobu detekce, doby reakce jejich prvků v perimetrické, plášťové, prostorové 

a předmětové ochraně. Do této skupiny patří i prověření správného nastavení systému 

kontroly vstupu. 

Penetrační testy reţimové ochrany 

Penetrační testy zaměřené na reţimovou ochranu testují převáţně nastavení  

a dodrţování interních předpisů. Hledají zranitelná místa reţimových opatření zejména  
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v moţnostech neoprávněných vstupů do střeţených nebo klíčových prostor organizace,  

v absenci interních směrnic či nedostatečných školení apod. 

Penetrační testy fyzické ostrahy 

Penetrační testy fyzické ostrahy prověřují nastavení a dodrţování kontrolní 

propustkové činnosti, kontrolní činnosti, způsobu bezpečnostního zásahu, střeţení objektů 

a prostorů stráţní sluţbou, provedení zásahu při mimořádných událostech nebo na základě 

upozornění o narušení střeţeného objektu, vyrozumění míst poskytujících pomoc apod.  

Pravidla pro realizaci penetračních testů 

Provádění penetračních testů v auditované oblasti musí být schváleno klientem 

nebo pověřenými osobami v organizaci a subjektem pověřeným výkonem penetračních 

testů. Pro realizaci penetračního testu by měl být sestaven plán neboli scénář, o kterém 

musí být informován klient nebo pověřené osoby v organizaci a subjekt pověřeným 

výkonem penetračních testů.  V plánu by měly být zaznamenány cíle a kritéria 

penetračních testů. Penetrační testy můţe vykonávat pověřená osoba či skupina lidí, kteří 

mají oprávnění provádět penetrační testy od klienta penetračního testu. [1] 

Z kaţdého provedeného penetračního testu by měl být proveden zápis. Zápis 

můţe být formou protokolu nebo jiného typu dokumentu, který si stanoví klient  

či pověřené osoby v organizaci po domluvě se subjekty určenými pro výkon penetračních 

testů. Zápis by měl obsahovat popis penetračního testu a jeho vyhodnocení. Vyhodnocení 

můţe být provedeno formou kontrolního seznamu nebo bodového systému. [1, 5] 
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6 Charakteristika a popis aktuálního stavu zabezpečení 

potravinářské firmy 

Tato část diplomové práce se zabývá charakteristikou a popisem aktuálního 

zabezpečení potravinářské firmy. Z důvodu zabezpečení, úniku důleţitých informací  

a ochrany produktů dané potravinářské firmy a jejího vlastníka není uvedeno jméno firmy 

a detailnější popisy míst, která jsou pro firmu důleţitá z hlediska ochrany klíčových aktiv 

společnosti. 

6.1 Základní informace o potravinářské firmě 

Majitelem potravinářské firmy je mezinárodní korporátní společnost, která se řadí 

na první příčku ve světovém potravinářském průmyslu. Tento potravinářský gigant vlastní 

několik set firem po celém světě a zabývá se výrobou širokého sortimentu potravinářských 

výrobků zahrnujících kávu, instantní polévky, cereálie, cukrovinky, ţelé, potravu pro 

domácí mazlíčky, polotovary, mraţené výroby, čokolády a mnoho dalších. 

Historie vzniku potravinářské firmy se datuje v polovině 18. století a je s ní spjat 

počátek výroby čokolády na českém území. Čokoládové výrobky firma dodává doposud  

a to v objemu desetitisíců tun ročně. Specializací firmy jsou čokoládové výrobky ve formě 

tabulek, tyčinek a dezertů (bonboniéry). Mimo hotové výrobky firma dodává do zahraničí  

i čokoládovou hmotu. Suroviny pro výrobu hmoty jsou dováţeny ze všech koutů světa. 

Základní a současně nejdůleţitější surovina, čokoláda, se přiváţí ze západní části Afriky.  

6.2 Charakteristika objektu 

Aktuálně ve firmě pracuje kolem 1000 zaměstnanců. Během sezonních prací se 

počet zaměstnanců můţe aţ o 200 navýšit. Sezonní zaměstnanci jsou převáţně studenti  

a lidé ze zahraničí. Najímání lidí ze zahraničí zajišťují agenturní společnosti, které 

dodávají osoby zejména z Ukrajiny a Rumunska.  

Firma je situována v průmyslové části města Olomouce, viz obrázek č. 4. I kdyţ 

zde není extrémní pohyb vozidel nebo osob, vyskytují se rizika v podobě vandalismu, 

ţhářství, neboť firma sídlí v těsné blízkosti hlavního nádraţí města Olomouce. Kolem 
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nádraţí se denně pohybuje nespočet osob, které nemají daleko k sociálně patologickým 

jevům.  

 

Obrázek 4: Potravinářská firma z ptačí perspektivy. [26, Zdroj: vlastní] 

 Za posledních deset let firma zaznamenala čtyři útoky v podobě vandalismu, 

drobných krádeţí a poškození majetku vlivem neoprávněného vniknutí do prostor objektu. 

Z důvodu toho byl v roce 2007 instalován CCTV systém, PZTS a elektronický poţární 

systém (EPS).  

Areál potravinářské firmy tvoří 40 na sobě nezávislých budov. Situační rozmístění 

budov je uvedeno v  Příloze 5, obrázek č. 9. 

6.3 Popis stávajícího stavu objektu 

Pro stávající popis stavu byla provedena fyzická obhlídka objektu a zmapovány 

informace z poskytnutých firemních materiálů. Tyto materiály byly poskytnuty 
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v elektronické podobě a obsahovaly veškerou projektovou dokumentaci ohledně PZTS, 

CCTV, konstrukčních prvků budov zahrnujících půdorysy, technické zprávy, revize a jiné 

části dokumentace. K tomu všemu byly dodány veškeré směrnice zabývající se činnostmi 

reţimové ochrany a fyzické ostrahy.  

6.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Východní, jiţní a západní část perimetru objektu lemují robustní zdi o výšce 200 

cm s vrcholovými zábranami v podobě ostnatého drátu. Celkově robustní zdi a vrcholové 

zábrany tvoří ochranu perimetru disponující výškou 250 cm. Na severní straně je z důvodu 

zbourání budovy ubytovny ohraničen perimetr provizorním pletivem o výšce 200 cm. 

Vedle provizorního pletiva lemuje severní část zeď, která je vysoká 200 cm  

bez vrcholových zábran.  

Dveře klíčových budov disponují zámky s cylindrickou vloţkou značky FAB, 

které jsou certifikovány v bezpečnostní třídě 3 podle příslušné ČSN. Dveře ostatní budov 

disponují zámky s cylindrickou vloţkou značky FAB, které jsou certifikovány 

v bezpečnostní třídě 2 podle příslušné ČSN. 

Okna, ke kterým je moţný přístup z vnější části areálu firmy, jsou zabezpečena 

kovovými mříţemi a převáţná většina z nich je umístěna ve výšce 250 cm.  

6.3.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Prvky PZTS jsou instalovány v klíčových budovách. PZTS obsahuje  

přes 30 pasivních infračervených detektorů značky Honeywell, které jsou certifikovány pro 

stupeň zabezpečení 2 dle příslušné ČSN normy a pro jejich ovládání je pouţita ústředna 

kabelového typu značky Honeywell se stupněm zabezpečení 2 dle ČSN. Mimo PTZS  

je v areálu objektu instalován elektronických protipoţární systém, který se skládá přibliţně  

z 1500 detektorů kouře.  

6.3.3 Systém kontroly vstupu 

Pro vstup do areálu slouţí 5 vstupů, které jsou situovány na severní, západní  

a východní světové straně. 
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Hlavní vstup v severní části je zaopatřen přístupovými turnikety na ID kartu  

a je situován v přízemním podlaţí administrativní budovy. Je rozdělen na pravý a levý 

personální vstup. 

Motoristé se svým vozidlem a disponujícím oprávněním vjezdu do areálu pro 

potřeby nakládky, vykládky, specifické činnosti (montáţní práce) vstupují do areálu firmy 

přes nákladní vrátnici. 

Další vstupem do areálu je nákladní vrátnice, která je situována na severní straně  

a slouţí pro vjezd/odjezd nákladních vozidel a vozidel externích firem. Tato vrátnice  

je zabezpečena závorou, kterou otevírá pověřený zaměstnanec soukromé bezpečnostní 

sluţby.  

Vstup na severozápadní straně se otevírá jen v případě mimořádných  

a výjimečných událostí stejně jako i vstup na západní straně. Mezi mimořádné a výjimečné 

události se řadí evakuace, poţár, povodeň, zemětřesení nebo rozsáhlejší rekonstrukce 

budov či přeprava nadměrných nákladů. 

Vstup na východní straně je aktuálně trvale uzavřen z důvodu ukončení nakládky 

výrobků a hmoty do ţelezničních vozidel.  

Vstupy, vyjma hlavní vrátnice, jsou zabezpečeny pomocí plechových vrat 

s vrcholovými zábranami a jsou mimo pracovní dobu a mimořádné události trvale 

uzamčeny a zabezpečeny pomocí visacích zámků bezpečnostní třídy 3 dle příslušné ČSN. 

6.3.4 Kamerový systém 

Kamerový systém se záznamem se skládá ze 101 kamer značky Honeywell.  

Ke snímání perimetru a pláště budovy je vyčleněno 24 kamer, viz Příloha 5, obrázek č.9. 

Zbytek kamer snímá prostory klíčových budov. Výstupy z CCTV je moţné sledovat 

z hlavní vrátnice. Prvky CCTV jsou osazeny systém detekce pohybu, ale mnoho prvků je 

jiţ zastaralých nebo má omezenou či zpomalenou funkci detekce vlivem únavy a 

opotřebení materiálu. Údrţbu CCTV systému provádí externí firma, která se v chráněném 

objektu vyskytuje velmi zřídka, neboť tato externí firma provozuje CCTV i v jiných 

objektech. V případě selhání, poruchy prvků CCTV se kontaktuje právě tato firma, ale 

z důvodu nedostatku jejich zaměstnanců se čeká na opravy aţ 30 dní.  
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6.3.5 Reţimová ochrana 

Zaměstnanci ve firmě pracují ve třísměnném provozu během pracovních dnů.  

O víkendech se zde nachází mnoho externích firem, které provádí montáţní práce  

a údrţbu.  

Osoby, které se vyskytují v areálu potravinářské firmy, jsou rozlišeny pomocí ID 

karet, identifikačních kartiček a návštěvních kartiček. Kaţdá osoba, vyjma motoristů, musí 

projít přes turniket pravého personálního vstupu na hlavní vrátnici. Zaměstnanci pro vstup 

do prostor areálu firmy musí přiloţit ID kartu na turniket. Turniket je napojen na systém, 

který zaznamenává vstup a výstup zaměstnanců.  Externí firmy pro vstup do areálu se 

nahlašují na hlavní vrátnici, kde jsou zaznamenány do knihy externích firem. Poté obdrţí 

ţlutou identifikační kartičku se jménem a školením, kterou musí nosit viditelně na svrchní 

části oděvu. Návštěvy pro vstup do areálu jsou zaznamenávány do knihy návštěv. 

Návštěvám jsou přiděleny červené identifikační kartičky, které musí viditelně nosit na 

svrchní části svého oděvu. Kaţdá návštěva se smí pohybovat po areálu firmy výhradně 

s doprovodem interního zaměstnance. Externí firmy a návštěvy, které jsou zapsány  

do příslušných knih a disponují identifikačními kartičkami, jsou vpuštěny do areálu přes 

pravý personální vstup zaměstnancem SBS.  

Ve firmě je zřízen reţim pohybu osob. Většina přístupových dveří budov v areálu 

je zabezpečena dveřmi s elektromechanickými zámky se čtečkou pro oprávněný vstup na 

ID kartu nebo disponují zámkem značky FAB, samouzavíracím zařízením a kulovým 

madlem z vnější strany.  

Pro ochranu výrobků při přepravě je zde nastaven systém plomby. Při kaţdé 

nakládce výrobků do skříňových vozů nákladních nebo jiných vozidel umístí pověřený 

interní zaměstnance plombu s číslem na uzamykací systém skříňového vozu. Poté číslo 

plomby uvede v dokladech a doklady předá motoristovi skříňového vozu, který můţe poté 

přepravit výrobky z areálu potravinářské firmy na předem určené místo. Na tomto předem 

určeném místě by měla proběhnout kontrola neporušenosti plomby, čísel s doklady  

a nakonec oprávněné otevření skříňového vozu s výrobky. Pokud by byl náznak 

neoprávněného otevření skříňového nákladního vozidla, plomba by byla poškozená a číslo 

nečitelné.    
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Vnitřní prostory budov a budovy se dále člení na bezpečnostní zóny, které mají 

pro společnost specifický význam, protoţe se zde nachází důleţitá aktiva společnosti, 

vysoce nebezpečné látky apod.  

Bezpečnostní zóny se člení na dvě oblasti.  

 1. Oblast: Patří sem vnitřní prostory budov a budovy, které mají pro 

potravinářskou firmu klíčový význam, jejichţ napadení by způsobilo větší 

škodu na majetku nebo na lidských ţivotech. V těchto místech se nachází 

důleţitá aktiva potravinářské firmy, které jsou pro pachatele velice atraktivní. 

V těchto místech je zřízen omezený přístup jen pro vrcholové a střední vedení 

závodu, pověřený personál a ředitel závodu.  

 2. Oblast: Do této kategorie se řadí vnitřní prostory se středním či niţším 

významem pro potravinářskou firmu, jejichţ napadení by způsobilo střední či 

menší škodu na majetku. V těchto místech se nachází méně důleţitá aktiva 

potravinářské firmy, které jsou pro pachatele atraktivní.  Do těchto míst je 

nastaven širší a rozsáhlý přístup pro řadové interní, externí zaměstnance a 

návštěvy s doprovodem. Do této oblasti je nastaven oprávněný přistup i pro 

osoby, které se řadí do oblasti 1.   

Mezi důleţité vnitřní prostory a budovy patří:  

 Administrativní budova  

o oddělení IT – serverovna 

o oddělení logistiky 

o šatny zaměstnanců 

o vedení závodu 

 Kvalita 

 Sklad hotových výrobků (kostka) 

 Sklad investičního majetku 

 Sklad surovin 

 Strojovna čpavku 

 Vývojové centrum 
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Kaţdý zaměstnanec vlastní svoji identickou ID kartu, kterou můţe uplatnit pouze 

pro oprávněné vstupy do specifických míst dle jeho oprávnění ID karty.   

Externí zaměstnanci a návštěvy jsou odlišeni a zapsáni ostrahou firmy do 

příslušných dokumentů. Tito lidé nedisponují ID kartami. Pro vstup do příslušných prostor 

a budov areálu je musí vpustit pověření interní zaměstnanci. 

V administrativní budově je tento systém v poruše, stejně tak má systém poruchu 

na centrální údrţbě a formovně. V těchto budovách je systém dlouhodobě mimo provoz.   

Reţimová ochrana hlavní vrátnice  

Hlavní vstup je rozdělen na levý a pravý personální vstup. Pravý personální vstup je 

odemčen v pracovní dny v době od 04:00 do 24:00 hod.. Mimo tuto dobu je uzavřen  

a uzamčen. Zaměstnanec SBS vchod odemyká a otevírá na dobu nezbytně nutnou 

k průchodu oprávněné osoby. Levý personální vchod se odemyká jen v případě evakuace 

objektu. Ve vestibulu jsou instalovány turnikety, kterými jsou povinny procházet/odcházet 

všechny osoby. 

Reţimová ochrana nákladní vrátnice 

Stanoviště je obsazeno v pracovní dny od 06:00 do 17:00 hodin a posilováno  

od 06:00 do 13:00 hodin. V ostatní dobu je stanoviště uzavřeno a případnou obsluhu v této 

době provádí zaměstnanec SBS ze stanoviště hlavní vrátnice. Místnost vrátnice je 

odemčena a otevřena od 06:00 do 17:00 hodin. V ostatní dobu je místnost uzavřena  

a uzamčena. Vozová brána pro nákladní vozidla je odemčena a otevřena v pracovní dny od 

06:00 do 17:00 hod. V ostatní dobu je trvale uzavřena a uzamčena. Vozová brána se 

silniční váhou je trvale uzamčena a otevírá se na dobu nezbytně nutnou k průjezdu vozidla. 

Zaměstnanec SBS ze stanoviště hlavní vrátnice odemyká a otevírá příslušné brány na dobu 

nezbytně nutnou k průjezdu vozidla. Závora je trvale spuštěna. Zaměstnanec SBS zvedá 

závoru po provedené kontrole dle interní instrukce na dobu nezbytně nutnou k průjezdu 

vozidla. Zaměstnanec SBS ze stanoviště hlavní vrátnice v době od 17:00 do 06:00 hodin 

musí vţdy telefonicky prověřit, zda můţe vpustit vozidlo do závodu. 
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6.3.6 Fyzická ostraha 

Firma má zřízenou smlouvu se soukromou bezpečnostní sluţbou (dále jen SBS), 

která poskytuje firmě nepřetrţitou fyzickou ostrahu. V pracovní době se na hlavní vrátnici 

a nákladní vrátnici dohromady vyskytují 4 pracovníci SBS. Mimo pracovní dobu zajištují 

ochranu 2 pracovníci SBS, kteří provádí namátkové obchůzky uvnitř areálu. Obchůzková 

činnost probíhá v nepravidelných intervalech jen v prostorách areálu, viz Příloha 4, 

obrázek č. 8 a je vázána na čipový reţim.  
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7 Pouţité metody při bezpečnostním auditu potravinářské 

firmy 

V této části diplomové práce jsou detailně rozepsány metody bezpečnostního 

auditu potravinářské firmy, které slouţí pro identifikaci nedostatků a rizik. 

7.1 Ishikakůw diagram  

Ishikakův diagram (diagram rybí kosti) slouţí pro identifikování příčin určitého 

problému. Tento diagram příčin a následků pochází z Japonska a je pojmenován po svém 

zakladateli Kaoru Ishikawou. Účelem tohoto diagramu je strukturalizace procesu, grafické 

znázornění moţných příčin a následků určitého problému. [6] 

V této diplomové práci je Ishikakův diagram pouţit pro vyhledání rizik, co se týče 

v překonání fyzické ochrany ze strukturální a procesního hlediska. 

Z důvodu velikosti je Ishikakův diagram uveden v Příloze 1 na obrázku č. 5 a 6.  

7.2 Kontrolní seznam 

Kontrolní seznam je velmi uţitečná, jednoduchá a účinná technická pomůcka 

bezpečnostního auditu. Jedná se o předem definovaný seznam poloţek, kroků a akcí, podle 

kterých se definuje korektnost či celistvost postupu. Kontrolní seznam je vytvořen na 

základě dobrých poznatků z praxe, podle kterých auditor kontroluje korektnost či celistvost 

svých činností nebo zjišťuje aktuální stav revidovaného předmětu. Výsledky z kontrolního 

seznamu mohou být zaznamenány ve formě ANO/NE nebo lze jednotlivé výsledky číselně 

rozlišit na základě jejich úplnosti. [25]. 

Jako názorné příklady jsou v této diplomové práci uvedeny dva kontrolní 

seznamy, které jsou sestaveny z otázek vztahujících se k ochraně majetku v potravinářské 

firmě.  

Tyto kontrolní seznamy jsou navrţeny tak, aby bezpečnostní manaţer mohl 

provést bezpečnostní audit a aby byla zajištěna shoda se směrnicemi Skupiny Pro Střední 
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Evropu (dále jen SPSE) společnosti v souvislosti s cíli, provozními a organizačními 

poţadavky. 

První část kontrolních otázek, viz tabulka č. 1, se zabývá shodou s dokumenty pro 

danou společnost.  

Tabulka 1: Kontrolní seznam pro bezpečnostní audit dané společnosti. [Zdroj: vlastní] 

Kontrolní seznam pro bezpečnostní audit dané společnosti 

Téma Minimální poţadavky 
Splněno 

ANO NE 

Generální 

bezpečnostní 

manaţer 

Generální bezpečnostní manaţer musí být seznámen a musí 

dodrţovat následující dokumenty: 
ANO   

• SPSE cíle, provozní a organizační poţadavky ANO   

• SPSE pokyny a osvědčené postupy ANO   

• Firemní etické zásady podnikání ANO   

• Firemní řízení a vedení ANO   

• Kodex chování v obchodní společnosti ANO   

• Kód společnosti pro dodavatele ANO   

• Mít znalosti v cestovní politice společnosti ANO   

Skupinové 

směrnice pro 

SPSE 

Byly všechny bezpečnostní směrnice implementovány nebo vneseny 

do kaţdodenních bezpečnostních činností?  
ANO   

Fyzická ostraha 

 

Všichni poskytovatelé soukromých bezpečnostních sluţeb jsou 

seznámeni a jimi schváleny následující dokumenty: 
ANO   

· Firemní etické zásady podnikání ANO   

· Kodex chování v obchodní společnosti ANO   

· Kód společnosti pro dodavatele ANO   

Všechny výše uvedené dokumenty jsou implementovány do všech 

dohod a "závazků" a podepsané poskytovatelem sluţeb? 
ANO   

Poskytovatelé soukromých bezpečnostních sluţeb musí dokázat, ţe 

jejich společnost je registrována v obchodním rejstříku a má legální 

licenci a její zaměstnanci jsou řádně a pravidelně školeni v souladu s 

místními zákony a předpisy (způsobilost stráţný). 

ANO   

Marketový 

bezpečnostní 

manaţer  

Osoba na pozici marketového bezpečnostního manaţera (dále jen 

MBM) musí mít smlouvu se společností na plný úvazek a musí být 

schválena marketovým vedením, instruována a vyškolena generálním 

bezpečnostním manaţerem společnosti. 

ANO   

Odpovídá profil MBM poţadavkům?  ANO   
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Bezpečnostní 

manaţer  

Osoba na pozici bezpečnostního manaţera (dále jen BM) musí mít 

smlouvu se společností na plný nebo částečný úvazek a musí být 

schválena vedením podniku, instruována a vyškolena MBM. 

ANO   

Odpovídá profil BM poţadavkům?  ANO   

Bezpečnostní 

výbor 

Jmenovaný bezpečnostní výbor (dále jen BV) je sloţený z 

vrcholového managementu závodu, který se skládá z oddělení divize 

technické, logistiky, MBM a jiné.  

ANO   

Plní bezpečnostní výbor povinnosti definované dle daných směrnic? ANO   

Vyhodnocení 

rizik 

Komplexní a důkladné posouzení rizik je řízeno a pravidelně 

aktualizováno MBM nebo BM. 
ANO   

Na všechna zjištěná nepřijatelná rizika jsou navrţena opatření. ANO   

Bezpečnostní pohotovostní plány nebo postupy pro mimořádné 

události jsou zřízeny a pravidelně aktualizovány. 
ANO   

Druhá část kontrolních otázek, viz tabulka č. 2, se zabývá shodou s dokumenty pro 

daný objekt neboli potravinářskou firmu.  

Tabulka 2: Kontrolní seznam pro bezpečnostní audit určitého objektu. [Zdroj: vlastní] 

Kontrolní seznam pro bezpečnostní audit určitého objektu 

Téma Minimální poţadavky 
Splněno 

ANO NE 

Vyhodnocení 

rizik 

Komplexní a důkladné posouzení rizik je řízeno a pravidelně 

aktualizováno MBM nebo BM. 
ANO   

Na všechna zjištěná nepřijatelná rizika jsou navrţena opatření. ANO   

Bezpečnostní pohotovostní plány nebo postupy pro mimořádné 

události jsou zřízeny a pravidelně aktualizovány.  
ANO   

Technická 

ochrana 

Podle potřeby analýzy rizik je zajištěna dostatečná technická ochrana.   NE 

Je zajištěna dostatečná technická ochrana pomocí mechanických 

zábranných systémů v oblasti perimetrické, plášťové, prostorové a 

předmětové ochrany. 

  NE 

Je zajištěna dostatečná ochrana pomocí PZTS v oblasti prvků pro 

obvodovou, plášťovou, prostorovou ochranu. 
ANO   

Je přiměřeně zabezpečen a zřízen systém kontroly vstupu. ANO   

Je zřízen CCTV systém a trvale udrţován. 
 

 NE 

Reţimová 

ochrana 

Je zřízen systém kontroly vstupu pro příchozí a odchozí osoby, 

vjezdy a odjezdy vozidel z areálu?  
 NE 



 

46 

 

Systém kontroly vstupu zaznamenává příjmení, jméno, datum a čas 

příchozích/odchozích osob. 
ANO   

Systém kontroly vjezdu zaznamenává registrační značku vozidel, 

datum a čas příjezdu/odjezdu vozidel. 
  NE 

Systém kontroly vjezdu zaznamenává jména motoristů, datum a čas 

příjezdu/odjezdu motoristů. 
  NE 

Zaměstnanci vlastní průkaz pro systém kontroly vstupu, který 

disponuje schopnosti sledovatelnosti a identifikace osoby. 
ANO   

Návštěvy 

Všechny návštěvy jsou předem oznámeny a musí být registrovány při 

vstupu/výstupu z areálu závodu. Návštěvy musí být jasně 

identifikovatelné jako návštěvy a při pohybu po areálu závodu musí 

být doprovázeny zaměstnancem závodu po celou dobu jejich pohybu. 

Identifikační kartičky nebo jiné identifikační prvky identifikace musí 

být navráceny při odchodu z areálu závodu. 

ANO   

Téma Minimální poţadavky 
Splněno 

ANO NE 

Bezpečnostní 

výukový 

program 

Bezpečnostní výukový program musí být schválený a přístupný pro 

všechny zaměstnance závodu. 
  NE 

Bezpečnostní 

příručka 

Dokumenty, školení o nejdůleţitějších bezpečnostních informacích 

by mělo být zřízeno a předáváno všem nově příchozím 

zaměstnancům závodu.  

ANO   

Téma Minimální poţadavky 
Splněno 

ANO NE 

Bezpečnost na 

sluţebních 

cestách 

Informace o bezpečnostních rizicích na sluţebních cestách jsou 

aktualizovány a pravidelně předávány zaměstnancům závodu. 
ANO   

  Pomocí kontrolních seznamů, viz tabulky č. 1 a č. 2, byly identifikovány neshody, 

které se vyskytly v oblasti: 

 technická ochrana  

 reţimová ochrana 

 bezpečnostní výukový program 

Technická ochrana 

Na základě kontrolních seznamů byla zjištěna nedostatečná technická ochrana,  

a to zejména v oblasti mechanických zábranných systémů perimetrické ochrany, 

v zabezpečení systému kontroly vstupu a v udrţování CCTV systému.  
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Reţimová ochrana 

V reţimové ochraně byly objeveny neshody v podobě absence systému kontroly 

vjezdu/odjezdu vozidel a motoristů z areálu potravinářské firmy.  

Bezpečnostní výukový program 

Bezpečnostní výukový program je vytvořen a pravidelně aktualizován, nicméně 

k výukovému programu mají přístup jen určité osoby. Tento program není poskytován 

zaměstnancům SBS.  

V tomto případě se mohou brát neshody jako rizika, které mohou ovlivnit stav 

fyzické ochrany objektu. Tato rizika je nutné zaopatřit. Opatření na veškerá 

identifikovatelné pomocí kontrolního seznamu jsou stanovena v kapitole 9.  

7.3 Metoda selhání a jejich dopadů 

Pro identifikaci nebezpečí v daném objektu je nejvíce efektivní metoda selhání  

a jejich dopadů - Failure Mode and effect Analysis (dále jen FMEA). Tato metoda se 

podrobně zabývá způsobem selhání a jejich moţných následků, u kterých dokáţe 

identifikovat dopady a příčiny pomocí systematických a uspořádaných selhání, která jsou 

správně řízena. [6] 

Metoda slouţí k verifikaci jednotlivých segmentů systému a dokáţe identifikovat 

určité poruchy či rizika. Cílem metody FMEA je určit výslednou míru rizika neboli bodově 

ohodnotit riziko na základě několika parametrů. Mezi tyto parametry patří závaţnost 

následků, pravděpodobnost vzniku rizika a odhalitelnost rizika. Výsledná míra rizika  

je bodově ohodnocena na základě vzorce: [6] 

            

R = výsledná míra rizika 

N = závaţnost následků 

P = pravděpodobnost vzniku rizika 

H = odhalitelnost rizika 

Metoda je vyuţívána v průmyslu s rozpětím 10 parametrů, ale pro zvýšení 

přehlednosti je pouţito v této diplomové práci 5 parametrů. [6] 

Výsledná míra rizika 
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Výsledná míra rizika (dále jen MPR) zařazuje jednotlivá rizika na základě násobků 

indexových hodnot pravděpodobnosti, závaţnosti a odhalitenosti do určité kategorie. 

Jednotlivé kategorie MPR podle výsledků hodnot jsou vyobrazeny v tabulce č. 3.  

Tabulka 3: Parametry pro výslednou míru rizika. [6, Zdroj: vlastní] 

 

Pravděpodobnost vzniku rizika 

Pravděpodobnost vzniku rizika (P) neboli příleţitost vzniku či existence daného 

rizika se v metodě FMEA udává v bodovém ohodnocení, které se člení na 5 kategorií. 

Jednotlivé kategorie jsou seřazeny od nejméně pravděpodobné (nahodilé) aţ po nejvíce 

pravděpodobnou, tedy nepřetrţitou hrozbu výskytu rizika. Toto bodové ohodnocení  

je vyobrazeno v tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Parametry pro pravděpodobnost rizika. [6, Zdroj: vlastní] 

 

Závaţnost 

Pomocí závaţnosti následků (N) se posuzuje riziko z hlediska finančního, 

materiálního, ohroţení zdraví osob nebo ohroţení ţivotního prostředí. V metodě FMEA 

jsou rizika závaţnosti následků rozčleněna do 5 kategorií, které jsou bodově seřazeny od 

nejmenší moţné škody na majetku po tu nejvyšší moţnou. Toto bodové ohodnocení  

je vyobrazeno v tabulce č. 5.  
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Tabulka 5: Parametry pro závaţnost následků rizika. [6, Zdroj: vlastní] 

 

Odhalitelnost rizika 

Odhalitelnost rizika (H) se posuzuje v závislosti na času. Definuje, jakou rychlostí 

či jednoduchostí lze dané riziko identifikovat v jeho počátku. Jako předchozí parametry je  

i toto bodově rozvrhnuto do 5 kategorií, které jsou seřazeny od nejrychlejšího  

aţ po nejpomalejší neboli téměř nemoţné odhalení rizika. Bodové ohodnocení pro 

odhalitelnost rizika je uvedeno v tabulce č. 6.  

Tabulka 6: Parametry pro odhalitelnost rizika. [6, Zdroj: vlastní] 

 

Pro finální vyhodnocování MPR se počítá výsledná míra tolerance, která člení dané 

riziko na přijatelné nebo nepřijatelné. Výpočet je prováděn pomocí Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou, který se řídí pravidlem 80/20. Rizika, která jsou zařazena podle 

Paretova digramu s Lorenzovou křivkou do skupiny s limitní hodnotou 80, jsou brána jako 

nepřijatelná a je potřeba pro ně navrhnout opatření. [6]   

Pro realizaci metody FMEA byla pouţita rizika, která byla identifikována pomocí 

Ishikawova diagramu. V tabulce č. 7 jsou vyhodnocena strukturální rizika a v tabulce č. 9 

jsou vyhodnocena procesní rizika.  

Vyhodnocení pomocí FMEA 

 K nejdůleţitějším částem metody FMEA patří vyhodnocení rizika nebo MPR, která 

následně rozčlení rizika kategorií z hlediska závaţnosti, pravděpodobnosti a odhalitelnosti. 
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Poté následuje verifikace výsledků MPR s výsledky Paretova principu. Toto vyhodnocení 

je vyobrazeno v tabulkách č. 7 a č. 9. Pomocí těchto tabulek je zřejmé, o která klíčová 

rizika se jedná a která je nutné sníţit na přijatelnou úroveň pomocí opatření.  

Tabulka 7: Sestupný seznam strukturálních rizik dle rizikového čísla R. [Zdroj: vlastní] 

Pořadník Strukturální rizika R Četnost 
Kumulativní 

četnost 

1 Zastaralé prvky CCTV 64 15,13% 15,13% 

2 Nedostatečný servis CCTV 48 11,35% 26,48% 

3 Přelezení zdí 32 7,57% 34,04% 

4 Absence systému kontroly vstupu/vjezdu 32 7,57% 41,61% 

5 Porucha zdroje  25 5,91% 47,52% 

6 Nedostatečný servis PZTS 18 4,26% 51,77% 

7 Vysazení provizorního oplocení 16 3,78% 55,56% 

8 Podlezení provizorního oplocení 16 3,78% 59,34% 

9 Přelezení provizorního oplocení 16 3,78% 63,12% 

10 Přestřihnutí provizorního oplocení 16 3,78% 66,90% 

11 Porucha sytému kontroly vstupu/vjezdu 16 3,78% 70,69% 

12 Porucha CCTV  16 3,78% 74,47% 

13 Přelezení brány 12 2,84% 77,30% 

14 Bumping 9 2,13% 79,43% 

15 Rozbití okenní výplně u dveří 9 2,13% 81,56% 

16 Vypáčení dveří 9 2,13% 83,69% 

17 Provrtání zámků dveří 9 2,13% 85,82% 

18 Rozbití oken 9 2,13% 87,94% 

19 Porucha PZTS 9 2,13% 90,07% 

20 Zastaralé prvky PZTS 9 2,13% 92,20% 

21 Přestřihnutí visacího zámku brány 8 1,89% 94,09% 

22 Vysazení oken 6 1,42% 95,51% 

23 Podlezení brány 6 1,42% 96,93% 

24 Prokopnutí dveří 6 1,42% 98,35% 

25 Podhrabání provizorního oplocení 4 0,95% 99,29% 

26 Probourání se zdí pomocí těţké techniky 3 0,71% 100,00% 

  Suma 423 100,00%   

Pro stvrzení výsledků strukturálních rizik z metody FMEA je realizován Paretův 

diagram s Lorenzovou křivkou, který definuje důvěryhodnost systému 80/20. 

Důvěryhodnost systému je vyobrazena v grafu č. 2. Pravidlo 80/20 pojednává  

o tom, ţe 80% významných rizik je zapříčiněno 20% nebezpečím. Na rizika patřící  

do hladiny nad 80% je vhodné uplatnit pravidlo ALARA. [6]   

Pravidlo ALARA pojednává o nutnosti sniţovat rizika na takovou úroveň, kdy 

výdaje na opatření se stávají přímo neúměrné v komparaci s náleţitým omezením rizika. 

[6]    
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Graf 2: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro strukturální rizika [Zdroj: vlastní]    

Pro strukturální rizika se výsledky podle FMEA a výsledky podle Paretova 

diagramu shodují. Shoda je vyobrazena v tabulce č. 8.  

Tabulka 8: Komparace výsledků – strukturální rizika. [Zdroj: vlastní] 

R MPR FMEA PARETŮV DIAGRAM 

 0-3 bezvýznamné riziko Ţádná rizika Ţádná rizika 

 4-10 akceptovatelné riziko Rizika 13-26 Rizika 13-26 

 11-50 mírné riziko Rizika 2-12 Rizika 2-12 

 51-100 neţádoucí riziko Rizika 1 Rizika 1 

 101-125 nepřijatelné riziko Ţádná rizika Ţádná rizika 

K neţádoucím rizikům patří: zastaralé prvky CCTV 

K mírným rizikům patří: nedostatečný servis CCTT, přelezení zdí, absence 

kontroly vstupu/vjezdu, výpadek elektřiny, nedostatečný servis PZTS, vysazení 

provizorního oplocení, podlezení provizorního oplocení, přelezení provizorního oplocení, 

přestřihnutí provizorního oplocení, porucha systému kontroly vstupu/vjezdu, porucha 

CCTV.  

K akceptovatelným rizikům patří: přelezení brány, bumping, rozbití okenní 

výplně u dveří, vypáčení dveří, provrtání zámků dveří, rozbití oken, porucha PZTS, 
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zastaralé prvky PZTS, přestřihnutí visacího zámku brány, vysazení oken, podlezení brány, 

prokopnutí dveří, podhrabání provizorního oplocení, probourání se zdí pomocí těţké 

techniky.  

Tabulka 9: Sestupný seznam procesních rizik dle rizikového čísla R. [Zdroj: vlastní] 

Pořadník Procesní rizika R Četnost  
Kumulativní 

četnost 

1 Nedostatečná školení 48 17,20% 17,20% 

2 Zcizování výrobků, materiálu 32 11,47% 28,67% 

3 Vstup nepovolaným do střeţených prostor 27 9,68% 38,35% 

4 Zneuţití ID karet 27 9,68% 48,03% 

5 Absence interních předpisů 24 8,60% 56,63% 

6 Nedodrţování interních předpisů 18 6,45% 63,08% 

7 Konkurenční boj 12 4,30% 67,38% 

8 Spolupráce s pachatelem 12 4,30% 71,68% 

9 Závist 12 4,30% 75,99% 

10 Vloupání 9 3,23% 79,21% 

11 Nedostatečná fyzická zdatnost a duševní způsobilost 9 3,23% 82,44% 

12 Vandalismus 8 2,87% 85,30% 

13 Únik, vyzrazení citlivých informací 8 2,87% 88,17% 

14 Nedbalost 6 2,15% 90,32% 

15 Terorismus 5 1,79% 92,11% 

16 Poţár 5 1,79% 93,91% 

17 Povodeň 5 1,79% 95,70% 

18 Extrémní povětrnostní podmínky 5 1,79% 97,49% 

19 Sabotáţ 4 1,43% 98,92% 

20 Fyzický útok na zaměstnance 3 1,08% 100,00% 

  Suma 279 100,00%   

Pro stvrzení výsledků procesních rizik z metody FMEA je realizován Paretův 

diagram s Lorenzovou křivkou, který definuje důvěryhodnost systému 80/20. 

Důvěryhodnost systému je vyobrazena v grafu č. 3. Pravidlo 80/20 pojednává  

o tom, ţe 80% významných rizik je zapříčiněno 20% nebezpečím. Na rizika patřící do 

hladiny nad 80% je vhodné uplatnit pravidlo ALARA. [6]    
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Graf 3: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro procesní rizika. [Zdroj: vlastní]    

Pro procesní rizika se výsledky podle FMEA a výsledky podle Paretova diagramu 

shodují. Shoda je vyobrazena v tabulce č. 10.  

Tabulka 10: Komparace výsledků – procesní rizika [Zdroj: vlastní] 

R MPR FMEA PARETŮV DIAGRAM 

 0-3 bezvýznamné riziko Ţádná rizika Ţádná rizika 

 4-10 akceptovatelné riziko Rizika 7-20 Rizika 7-20 

 11-50 mírné riziko Rizika 1-6 Rizika 1-6 

 51-100 neţádoucí riziko Ţádná rizika Ţádná rizika 

 101-125 nepřijatelné riziko Ţádná rizika Ţádná rizika 

K mírným rizikům patří: nedostatečná školení, zcizování výrobků, materiálu, 

vstup nepovolaným do střeţených prostor, zneuţití ID karet, absence interních předpisů, 

nedodrţování interních předpisů.   

K akceptovatelným rizikům patří: konkurenční boj, spolupráce s pachatelem, 

závist, vloupání, nedostatečná fyzická zdatnost a duševní způsobilost, vandalismus, únik, 

vyzrazení citlivých informací, nedbalost, terorismus, poţár, povodeň, extrémní 

povětrnostní podmínky, sabotáţ, fyzický útok na zaměstnance. 
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7.4 Analýza souvztaţnosti 

Další metodou pro identifikaci rizik se pouţívá analýza souvztaţnosti. Jedná se  

o metodu, která vyhledává především vazby mezi nebezpečím (zdroji rizik) a objekty rizik. 

Metodu je vhodné uplatnit ve velkých objektech. [6] 

V prvním kroku analýzy souvztaţnosti potravinářské firmy je nutné určit 

potencionální rizika daného objektu. Pro tento případ je vzato 40 potencionálních rizik 

(strukturální a procesní) z předchozí metody FMEA.  

V následném kroku dochází k ohodnocení rizik a identifikace pravděpodobných 

vazeb mezi sebou, které je vyobrazeno pro strukturální rizika v tabulce č. 26 a pro procesní 

rizika v tabulce č. 27. Vzhledem k objemnosti tabulek jsou tabulky umístěny v Příloze 2 

této diplomové práce.  

Dalším krokem analýzy souvztaţnosti je vypočítat koeficienty Kar a Krb pro 

strukturální a procesní rizika, coţ je vyobrazeno v tabulkách č. 11 a č. 12. Pomocí výpočtů 

koeficientů se definují osy O1 a O2 se spolehlivostí systému s = 80%, pomocí nichţ se 

rizika zařadí do jednoho ze čtyř kvadrantů. [6]. Zařazení je znázorněno v grafech č. 4 a č. 

5.    

Výpočet koeficientů Kar a Krb pomocí vzorců: 

    [
∑   
(   )

]      

    [
∑   
(   )

]      

Tabulka 11: Hodnoty koeficientů Kar a Krb pro strukturální rizika. [Zdroj: vlastní] 

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

K ar [%] x 68 68 21 11 37 16 16 16 16 16 5 68 16 5 32 37 37 32 32 32 

K pr [%] y 68 68 16 11 26 37 16 16 16 16 5 68 21 11 26 32 26 26 37 37 
 

Tabulka 12: Hodnoty koeficientů Kar a Krb pro procesní rizika. [Zdroj: vlastní] 

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

K ar [%] x 42 47 58 53 32 42 42 47 16 47 47 26 58 26 26 42 5 11 21 21 

K pr [%] y 53 47 79 68 42 47 47 53 26 58 26 16 37 5 11 26 5 11 32 21 
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Výpočty os O1 a O2 pomocí vzorců 

Spolehlivost systémů s = 80 % 

Výpočty os pro strukturální rizika 

       [
∑             

   
]         

       [
∑             

   
]        

 

Graf 4: Analýza souvztaţnosti pro strukturální rizika. [Zdroj: vlastní]    

Velikost či závaţnost rizika se zjistí v grafu podle toho, v jaké kvadrantu se riziko 

nachází. Rizika leţící v kvadrantech I, II a III jsou brána jako velice závaţná. Přehlednější 

rozdělení strukturálních rizik do kvadrantů je uvedeno v tabulce č. 13.  

Tabulka 13: Závaţnost strukturálních rizik v jednotlivých kvadrantech. [Zdroj: vlastní] 

Závaţnost strukturálních rizik v jednotlivých kvadrantech 

I. Kvadrant 
Primárně a sekundárně nebezpečná 

rizika 
Rizika 1;2;12 

II. 

Kvadrant 
Sekundárně nebezpečná rizika Ţádná rizika 

III. 

Kvadrant 
Ţádná primárně nebezpečná oblast Ţádná rizika 

IV. 

Kvadrant 
Relativní bezpečnost 

Rizika 

3;4;5;6;7;8;9;10;11;13;14;15;16;17;18;19;20 
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Výpočty os pro procesní rizika 

       [
∑             

   
]         

       [
∑             

   
]       

 

Graf 5: Analýza souvztaţnosti pro procesní rizika [Zdroj: vlastní] 

Velikost či závaţnost rizika se zjistí v grafu podle toho, v jakém kvadrantu se 

riziko nachází. Rizika leţící v kvadrantech I, II a III jsou brána jako velice závaţná. 

Přehlednější rozdělení procesních rizik do kvadrantů je uvedeno v tabulce č. 14.  

Tabulka 14: Závaţnost procesních rizik v jednotlivých kvadrantech. [Zdroj: vlastní] 

Závaţnost procesních rizik v jednotlivých kvadrantech 

I. Kvadrant 
Primárně a sekundárně nebezpečná 

rizika 
Riziko 3 

II. 

Kvadrant 
Sekundárně nebezpečná rizika Rizika 1;2;4;6;7;8;10 

III. 

Kvadrant 
Ţádná primárně nebezpečná oblast Riziko 13 

IV. 

Kvadrant 
Relativní bezpečnost 

Rizika 

5;9;11;12;14;15;16;17;18;19;20 
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Vyhodnocení analýzy souvztaţnosti 

Rizika nacházející se v I., II. a III. kvadrantu jsou z pohledu bezpečnosti brána jako 

důleţitá, jelikoţ jsou charakterizována jako primárně a sekundárně nebezpečná, 

sekundárně nebezpečná a ţádná primárně nebezpečná oblast.  

Opatření na tyto identifikovaná rizika jsou uvedena v kapitole 9 této diplomové 

práce. 

7.5 Penetrační testy 

V této diplomové práci jsou popsány penetrační v oblasti fyzické ochrany. Dle 

odsouhlasených scénářů klientem byly provedeny penetrační testy s cílem pro: 

 Technickou ochranu – penetrační testy pro ověření detekce a započetí 

nahrávání u prvků CCTV 

 Reţimovou ochranu – penetrační testy pro ověření funkčnosti systému  

pro oprávněný vstup do klíčových budov a jejich oblastí 

 Fyzická ostrahu – penetrační testy pro kvalitu poskytovaných sluţeb SBS 

7.5.1 Penetrační testy pro ověření detekce a započetí nahrávání u prvků CCTV 

Cíl: Zjistit stav snímajících detektorů u všech 40 kamer a posoudit, zda správně plní svou 

funkci a dostatečně snímají perimetr areálu a dochází k nahrávání do záznamu v systému 

CCTV při detekci pohybu.  

Účastníci: Pověřená osoba výkonem penetračního testu, klient penetračního testu 

Scénář: Pověřená osoba výkonem penetračního testu se bude pohybovat po perimetru 

areálu potravinářské firmy v určitých hodinách (definuje pověřená osoba těsně před 

realizací penetrační testu) kolem prvků CCTV systému. Seznam veškerých kamer a jejich 

umístění je uvedeno v technické dokumentaci CCTV, kterou pověřená osoba obdrţela od 

klienta penetračního testu. Podle technické dokumentace CCTV bude graficky vypracován 

plán pohybu tak, aby pověřená osoba uskutečnila obchůzku kolem všech kamer 

snímajících perimetr areálu. Následně po ukončení obchůzky pověřená osoba nahlédne  

do záznamu CCTV a zaznamená do kontrolního seznamu, zda došlo k detekci pohybu, 

vytvoření záznamu jeho osoby pomocí prvků CCTV či ne.  
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Průběh: Dne 15. 3. 2017 v 17:00 osoba pověřená výkonem penetračního testu se dostavila 

na hlavní vrátnici, kde se sešla s klientem penetračního testu, který jí dal svolení vstoupit 

do areálu firmy. Poté byl předloţen plán pohybu, který byl následně klientem schválen. 

V 17:10 započal penetrační test. Pověřená osoba se vydala pěšky kolem perimetru uvnitř 

areálu z hlavní vrátnice směrem na východ. Poté se vydala směrem na jih, následně 

směřovala na západ a poté zahnula na sever a nakonec se vydala na východ  

a ukončila penetrační test v 17:48 na hlavní vrátnici, kde se setkala s klientem penetračního 

testu. Následně jí klient penetračního testu umoţnil nahlédnout do kamerového záznamu, 

aby mohla pověřená osoba vyhodnotit detekci a započetí nahrávání záznamu.  

Pro přehlednost si pověřená osoba zaznamenávala vyhodnocení do kontrolního seznamu, 

viz tabulka č. 15.  

Tabulka 15: Kontrolní seznam pro záznam o vyhodnocení funkčnosti kamer. [Zdroj: vlastní] 

Kamera 

č. 
Zaznamenána 

detekce 

Započalo 

nahrávání 
Poznámky 

Kamera 

č. 
Zaznamenána 

detekce 

Započalo 

nahrávání 
Poznámky 

E 1 NE NE   E 13 ANO ANO   

E 2 NE NE   E 14 NE NE odstran. 

E 3 NE NE odstran. E 15 ANO ANO   

E 4 ANO NE   E 16 NE NE odstran. 

E 5 ANO NE   E 17 NE NE odstran. 

E 6 ANO ANO   E 21 ANO ANO   

E 7 ANO ANO   E 22 ANO ANO   

E 8 ANO NE   E 23 ANO ANO   

E 9 NE NE   E 24 ANO ANO   

E 10 NE NE   E 31 ANO ANO   

E 11 ANO NE   E 32 NE NE   

E 12 ANO NE   E 33 ANO NE   

Závěr: Bylo zjištěno, ţe kamery č. E 3, E 14, E 16, E 17, které jsou uvedeny v technické 

dokumentaci CCTV, byly v minulosti odstraněny z důvodu častých poruch  

a toto odstranění nebylo nikde zaevidováno. Kamery č. E 1, E 2, E 9, E10 a E 32 se 

fyzicky nachází na místě vzhledem k technické dokumentaci CCTV, ale nebyla u nich 

zaznamenána detekce a to zřejmě z důvodu jejich stáří, opotřebení či nefunkčnosti 

detekčních čidel. U kamer č. E 4, E 5, E8, E 11, E 12, E33 byla detekce zaznamenána, ale 

nějakou chybou zřejmě v systému nezapočalo nahrávání.  
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7.5.2 Penetrační testy pro ověření funkčnosti systému pro oprávněný vstup do 

klíčových budov 

Cíl: Prověřit správnou funkci a nastavení mechanických a elektromechanických zámků se 

čtečkami pro oprávněný vstup na ID kartu u dveří klíčových budov. 

Účastnící: Pověřená osoba výkonem penetračního testu 

Scénář: Pověřená osoba výkonem penetračního testu se bude pohybovat po areálu firmy 

v čase, který definuje pověřená osoba těsně před realizací penetrační testu. Cílem testu 

bude proniknout do klíčových budov s ID kartou, která nebude disponovat oprávněným 

vstupem do klíčových budov. Jako klíčové budovy byly vybrány: administrativní  

budova – vedení závodu, administrativní budova – šatny, kvalita, sklad hotových výrobků 

(kostka), sklad investičního majetku, sklad surovin, vývojové centrum. 

Průběh: Dne 16. 3. 2017 v 9:00 se osoba pověřená výkonem penetračního testu dostavila 

na hlavní vrátnici, kde se sešla s klientem penetračního testu, který jí dal svolení vstoupit 

do areálu firmy. Poté byl předloţen plán penetračního testu, který byl následně klientem 

schválen. Pověřená osoba obdrţela standartní ID kartu, která nedisponuje oprávněným 

vstupem do klíčových budov. V 9:15 započal penetrační test. Pověřená osoba se vydala 

pěšky po schodišti nejprve do administrativní budovy, kde prověřila oprávněný vstup  

do zóny vedení podniku, oddělení logistiky, oddělení IT a šatny zaměstnanců. Poté se 

vydala z administrativní budovy směrem na západ do budovy kvality. Odtamtud se vydala  

na východ do budovy strojovny čpavku a do budov skladů hotových výrobků a surovin. 

Poté směřovala na sever do budovy vývojového centra a nakonec se vydala na východ do 

skladu investičního majetku. Ze skladu investičního majetku se pověřená osoba vydala na 

sever na hlavní vrátnici. U kaţdých dveří klíčových budov pověřená osoba přikládala 

neoprávněnou ID kartu na elektromechanický zámek nebo zkoušela táhnutím za kliku, 

kouli otevřít dveře a zaznamenávala si pro přehlednost do kontrolního seznamu, viz 

tabulka č 16, zda došlo či nedošlo k otevření dveří. V 10:02 byl penetrační test ukončen a 

následovalo setkání pověřené osoby s klientem penetračního testu na hlavní vrátnici.  
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Tabulka 16: Kontrolní seznam pro záznam o funkčnosti systému pro oprávněný vstup do 

klíčových budov. [Zdroj: vlastní] 

Budova 

Disponují 

dveře 

mechanic. 

zámkem? 

Disponují 

dveře 

funkčním 

elektrom.  

zámkem? 

Došlo k 

neoprávněnému 

vstupu do 

klíčových 

budov a jejich 

zón? 

Poznámky 

Administrativní - IT 

(serverovna) 
ANO ANO NE 

  

Administrativní - 

logistika 
ANO ANO NE 

  

Administrativní - 

šatny 
NE NE ANO 

absence zámku-

šatny muţi 

Administrativní - 

vedení závodu 
ANO NE ANO 

  

Kvalita ANO ANO NE   

Sklad hotových 

výrobků 
ANO ANO NE 

  

Sklad investičního 

majetku 
ANO NE NE 

  

Sklad surovin ANO NE ANO   

Strojovna čpavku ANO NE NE   

Vývojové centrum ANO ANO NE   

Závěr: Bezpečnostní zónování je v potravinářské firmě za standardizováno, avšak jak 

vyplývá z penetračních testů, bezpečnostní zónování není plně funkční a externí, interní 

zaměstnanci nejsou řádně proškoleni v jeho pouţívání a nemají povědomí o jeho významu. 

Vstup do muţských šaten v administrativní budově nebyl nikterak zabezpečen, protoţe 

vstupní dveře nedisponují elektromechanickým ani mechanickým zámkem. Vstupní dveře 

do zóny vedení závodu sice disponují elektromechanickým a mechanickým zámkem,  

ale v době penetračního testu nebyly zabezpečeny, neboť elektromechanický zámek na ID 

kartu byl v poruše a dveře nebyly uzamčeny.  Sklad investičního majetku a strojovna 

čpavku nedisponují elektromechanickými zámky na vstupních dveřích, ale v době 

penetračního testu byly dveře mechanicky uzamčeny. Do skladu surovin došlo 

k neoprávněnému vniknutí, protoţe dveře nebyly zabezpečeny,  

i kdyţ disponovaly mechanickým zámkem.  
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7.5.3 Penetrační testy pro ověření kvality poskytovaných sluţeb SBS 

Cíl: Prověřit správnou funkci v provádění kontrol SBS na hlavní vrátnici potravinářské 

firmy. 

Účastnící:  Osoba pověřená výkonem penetračního testu, 4 interní zaměstnanci, klient 

penetračního testu 

Scénář: Klient penetračního testu poskytne pověřené osobě výkonu penetračního testu  

4 interní zaměstnance, kteří budou ochotni prověřit kvalitu poskytovaných sluţeb SBS. 

Interní zaměstnanci obdrţí od klienta výrobky dané firmy a doklad o zkoušce penetračního 

testu, který obsahuje podpisy a oprávnění poskytující imunitu vůči zcizování výrobků. 

Interní zaměstnanci se pokusí s nastraţenými výrobky projít přes kontrolu SBS na hlavní 

vrátnici. Pověřená osoba výkonem penetračního testu bude zpovzdálí sledovat průběh 

kontroly SBS na hlavní vrátnici a příslušné údaje si zaznamená.   

Průběh: Dne 20. 2. 2017 v 5:45 se dostavili do kanceláře klienta čtyři interní zaměstnanci 

a osoba pověřená výkonem penetračního testu. Při předávání výrobků se dva interní 

zaměstnanci zřekli nabízených výrobků a odmítli penetrační test z důvodu, ţe nechtěli 

poškodit dobré jméno a pověst daných pracovníků SBS. Další 2 interní zaměstnanci 

nabízené výrobky převzali a umístili je do vlastního příručního zavazadla. Poté jim klient 

penetračního testu předal doklad o zkoušce penetračního testu a vyzval je, aby se pokusili 

projít s nastraţenými výrobky přes kontrolu na hlavní vrátnici. Osoba pověřená výkonem 

testu se dopravila na hlavní vrátnici těsně před interními zaměstnanci.   

V 5:57 se dostavil první interní zaměstnanec na hlavní vrátnici, kde probíhala 

kontrola příručních zavazadel pracovníky SBS. Interní zaměstnanec ukázal zaměstnanci 

SBS útroby svého zavazadla, zaměstnanec SBS do něho nahlédl, provedl vnější kontrolu 

hmatem a povolil internímu zaměstnanci opustit areál. V 5:58 opouští interní zaměstnanec 

areál i s nastraţenými výrobky.  

V 6:28 se dostavil druhý interní zaměstnanec na hlavní vrátnici, kde měla probíhat 

kontrola příručních zavazadel pracovníky SBS. Zaměstnanci SBS v této době jiţ seděli na 

ţidlích na svém stanovišti a rozhlíţeli se po prostorách hlavní vrátnice. Kdyţ zpozorovali 

interního zaměstnance, očním kontaktem dali najevo, aby interní zaměstnanec opustil 

areál, aniţ by zkontrolovali útroby jeho příručního zavazadla. Interní zaměstnanec  

bez problémů v 6:28 opouští areál i s nastraţenými výrobky.  
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Závěr: Vzhledem k tomu, ţe někteří pracovníci SBS vykonávají svou činnost ve firmě jiţ 

přes 20 let a s některými interními zaměstnanci se pravidelně potkávají, je zde vysoká 

pravděpodobnost spříznění a přátelského vztahu mezi interními a SBS zaměstnanci. 

Přátelský vztah mezi zaměstnanci SBS a interními není příliš vhodný, neboť můţe vést k 

pravidelnému vynášení (zcizování) výrobků. Dalším faktorem, který můţe vést 

k pravidelnému vynášení výrobků (zcizování), je nedůsledná prohlídka příručních 

zavazadel a neplnění standartních sluţeb SBS, které jsou uvedeny ve smlouvě mezi SBS  

a potravinářskou firmou.  

Penetrační testy objevily určitá rizika, která mohou negativně působit na fyzickou 

ochranu potravinářské firmy. Jsou to zejména:  

 Nedostatečná funkce a absence prvků CCTV pro ochranu perimetru 

 Poruchy a absence prvků reţimové ochrany 

 Vazby mezi interními zaměstnanci a SBS pracovníky 

 Nedůkladné kontroly prováděné pracovníky SBS 

 Opatření na tyto identifikovaná rizika jsou uvedena v kapitole 9 této diplomové práce.  
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8 Vyhodnocení rizik 

Podstatnou částí této diplomové práce je vyhodnocení rizik. Vyhodnocení rizik je 

důleţitým krokem pro srovnání výstupů z metod v závislosti na jejich kritériích. 

K vyhodnocení rizik bezpečnostního auditu byly pouţity metody FMEA s Paretovým 

diagramem a s Lorenzovou křivkou, kontrolní seznam, analýza souvztaţnosti a realizace 

penetrační testů. Pomocí těchto metod byla odhalena nejzávaţnější rizika, které negativně 

ovlivňují stav fyzické ochrany v potravinářské firmě. Pro lepší přehlednost jsou závaţná 

rizika vyobrazena v tabulce č. 17.  

Stanovení kritérií 

Pro jednotlivé metody byla stanovena následující kritéria, která určují závaţná 

rizika, na které je potřeba navrhnout opatření, jeţ povedou k jejich sníţení rizikovosti. 

 Kontrolní seznam – oblasti NE splněno 

 FMEA – rizika s hodnotou R vyšší jak 30 

 Analýza souvztaţnosti – rizika v I., II., III. kvadrantu 

 Penetrační testy – všechna rizika uvedená v závěru penetrační testů  

Tabulka 17: Závaţná rizika vyhodnocená na základě kritérií. [Zdroj: vlastní] 

Závaţná rizika vyhodnocená na základě kritérií 

Strukturální rizika Procesní rizika 

Kontrolní seznam 

Nedostatečné MZS perimetrické 

ochrany 
Absence SKV vozidel a motoristů 

Nedostatečná údrţba CCTV 
Absence bezpečnostního výukového 

programu 

FMEA 

Zastaralé prvky CCTV 
Nedostatečná školení 

Nedostatečný servis CCTV 

Přelezení zdí 

Zcizování výrobků, materiálu Absence systému kontroly 

vstupu/vjezdu 

Analýza souvztaţnosti 

Zastaralé prvky CCTV 

Vstup nepovolaným do střeţených 

prostorů 

Nedostatečná školení 
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Nedostatečný servis CCTV 
Zcizování výrobků, materiálu 

Zneuţití ID karet 

Porucha CCTV  
Nedodrţování interních předpisů 

Konkurenční boj 

Únik, vyzrazení citlivých informací 
Spolupráce s pachatelem 

Vloupání 

Penetrační testy 

Nedostatečná funkce a absence prvků 

CCTV pro ochranu perimetru 

Vazby mezi interními zaměstnanci a 

SBS pracovníky 

Poruchy a absence prvků reţimové 

ochrany 

Nedůkladné kontroly prováděné 

pracovníky SBS 

Pro tato závaţná rizika jsou v následující kapitole navrţena opatření, jejímţ cílem 

je sníţit rizika na takovou úroveň, aby byla dostatečně zabezpečena aktiva potravinářské 

firmy.  
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9 Inovativní varianty řešení 

 Z výsledků získaných z předchozí kapitoly diplomové práce byla identifikována 

nejzávaţnější rizika potravinářské firmy. Pro tato rizika je nutné navrhnout adekvátní 

řešení v podobě opatření. Smyslem opatření je sníţit riziko na přijatelnou úroveň pomocí 

technického, organizačního či administrativního řešení. Nejzávaţnější rizika jsou uvedena 

v tabulce č. 17. Pro tato rizika byla navrţena následná opatření, která jsou rozdělena na 3 

varianty z ekonomického hlediska. 

Technická ochrana 

Pro sníţení rizika nedostatečné MZS perimetrické ochrany a rizika přelezení zdí se 

navrhuje instalace vrcholových zábran v podobě ostnatého drátu či ţiletkového drátu  

po celé délce severní zdi. Cenové nabídky jsou uvedeny v tabulkách č. č. 20, 21 a 22.   

Opatřením pro nedostatečný poruchový CCTV systém je určitě výměna 

nevyhovujících, zastaralých a nefunkčních prvků CCTV systému. Jako další opatření je 

zváţení, zda se stálou externí firmou, která má na starost údrţbu CCTV systému, je vhodné 

dále spolupracovat, neboť na jejich sluţby se pravidelně čeká více jak měsíc. Dalším 

řešením je vhodné stanovit harmonogram pravidelné údrţby a zkoušky funkčnosti CCTV 

prvků, ať uţ to bude s dosavadní firmou nebo nově zvolenou externí firmou. Inovativní 

návrhy prvků CCTV jsou uvedeny v tabulkách č. 20, 21 a 22.   

Pro redukci rizika absence SKV vozidel a motoristů, zcizování výrobků, materiálu, 

spolupráce s pachatelem je vhodné zavést interní směrnice zejména na nákladní vrátnici 

v podobě evidence nákladních a motorových vozidel a jejich motoristů. Tento systém  

by měl zahrnovat kontrolu všech vozidel při vjezdu a odjezdu, kontrolu neporušenosti 

plomby na skříňových vozech a kontrolu v porovnání čísla plomby s číslem v dokladech 

motoristy. Pro lepší přehled materiálů ve vozidle se navrhuje pořízení přenosných váţících 

platforem pro zjištění zatíţení kol nebo náprav soupravy a zavedení interních předpisů pro 

jejich vyuţívání. Ceny váţících platforem jsou uvedeny v tabulkách č. 20, 21 a 22.  Poté je 

nutné zaměstnance SBS pro vyuţívání těchto interních předpisů a zařízení patřičně 

zaškolit.  

Reţimová ochrana 
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Poruchy a absence reţimové ochrany mohou mít za následek riziko úniku, 

vyzrazení citlivých informací, vstup nepovolaným do střeţených prostor a konkurenční 

boj. Proto je vhodné elektromechanické zámky na ID karty co nejdříve zprovoznit 

(administrativní budova), nainstalovat elektromechanické zámky do míst, kde chybí (šatna 

muţi, sklad surovin) a nastavit ve formě interního předpisu harmonogram pro údrţbu  

a kontrolu funkčnosti elektromechanických zámků. Cena za instalace o opravy je uvedena 

v tabulkách č. 20, 21 a 22.   

Sníţením výše uvedených rizik lze dosáhnout pomocí opětovného zprovoznění 

bezpečnostního zónování z hlediska oprávněného přístupu, a to především 

v administrativní budově a skladu surovin. Další doporučení je rozšíření bezpečnostního 

zónování o 1 oblast a řádné zaškolení zaměstnanců v pouţívání bezpečnostního zónování.  

Inovativní návrh doporučuje rozšířit bezpečnostní zónování o 1 oblast. Toto 

rozšíření a nové rozčlenění oblasti z hlediska přístupu do prostor je uvedeno v tabulce č. 

18. 

Tabulka 18: Bezpečnostní zóny z hlediska přístupu. [Zdroj: vlastní] 

Bezpečnostní 

zóna 
Prostory dle přístupu Prostory, budovy 

1. Oblast 
Prostory s omezeným 

přístupem 

Oddělení IT - serverovna, 

jednotlivé kanceláře vedení 

závodu, vývojové centrum, 

strojovna čpavku 

2. Oblast 
Prostory se širším 

přístupem 

Oddělení logistiky, sklad 

hotových výrobků, sklad 

investičního majetku, kvalita, 

sklad surovin, strojovna 

čpavku 

3. Oblast 
Prostory s rozsáhlým 

přístupem 

Šatny zaměstnanců, přístupy 

do ostatních budov 

Podle oprávněných přístupů z hlediska bezpečnostních zón, obdrţí zaměstnanci 

přístupová práva na svých ID kartách nebo jim bude přidělen klíč od příslušných prostor. 

Seznam osob, které budou vlastnit oprávněný přístup z hlediska oblastí je vyobrazen 

v tabulce č. 19.  
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Tabulka 19: Oprávněné přístupy osob z hlediska bezpečnostních zón. [Zdroj: vlastní] 

Oprávněné přístupy osob z hlediska bezpečnostních 

zón 

1. Oblast 2. Oblast 3. Oblast 

Ředitel závodu 

Ředitel závodu Ředitel závodu 

Vrcholové 

vedení závodu 

Vrcholové 

vedení závodu 

Pověření 

zaměstnanci 

Pověření 

zaměstnanci 

Manaţeři na 

střední úrovni 

Vrcholové 

vedení závodu 

Manaţeři na 

střední úrovni 

Pověření 

zaměstnanci 

Řadový 

zaměstnanci 

Pověření 

zaměstnanci 

Pověření 

zaměstnanci 

Externí 

zaměstnanci s 

doprovodem 

Návštěvy s 

doprovodem 

Pro znázornění vyuţití bezpečnostního zónování je vyobrazen příklad v Příloze 3, 

obrázek č. 7, který je navrţen pro bezpečnostní zónování administrativní budovy 

v prostorách vedení závodu.  

Sníţením rizika absence bezpečnostního výukového programu a nedostatečných 

školení lze dosáhnout tak, ţe daný výukový program je třeba zpřístupnit i pro stráţné dané 

externí firmy. Tento systém výukových programů existuje a je plně funkční, nicméně se 

nepočítalo s externí soukromou bezpečnostní firmou. Systém výukových programů  

je navrţen vyloţeně pro interní zaměstnance a bezpečnostní politika dané organizace 

striktně zakazuje jakékoliv přihlášení do výukových programů pro zaměstnance externí 

firmy, ale zodpovědná osoba za systém výukových programů můţe udělit výjimku. 

V tomto případě se navrhuje výjimka pro zpřístupnění a zahrnutí stráţných do systému 

výukových programů.  

Na sníţení rizika zneuţití ID karet je vhodné na přístupové turnikety u vstupu 

nainstalovat systém, který by zamezil, aby jedna ID karta mohla být pouţita vícekrát 

v krátkém čase a tím by se i zamezilo vstupu nepovolných osob do střeţených prostorů. 
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Tento systém se cizím slovem nazývá antipass-back. Cenová nabídka tohoto systému je 

uvedena v tabulkách č. 20, 21 a 22.   

Fyzická ostraha 

Pro zlepšení fyzické ostrahy v potravinářské firmě se doporučuje implementovat 

pobídkový systém, pravidelné provádění penetračních testů, rozšíření obchůzkové činnosti 

o kontrolu perimetru areálu z vnější strany a rotace stráţných SBS. Pobídkový systém by 

měl být nastaven pro stráţné SBS, aby při dopadení interního zaměstnance za nedodrţení 

interních předpisů v podobě zákazu vynášení, zcizování výrobků, byla udělena 

zaměstnancům SBS finanční hodnota. Obchůzková činnost by měla být nově pravidelně 

uskutečňována i mimo areál. Spočívala by především v kontrole stavu perimetrické 

ochrany. Návrh obchůzkové činnosti vně areálu firmy je znázorněno v Příloze 4, obrázek č. 

8. Jako opatření pro sníţení rizika nedůkladných kontrol prováděné pracovníky SBS se 

navrhuje zavedení pravidelných penetračních testů v prověřování kvality sluţeb SBS. Pro 

sníţení rizika vazby mezi zaměstnanci by bylo vhodné nastavit pravidelnou rotaci 

stráţných z jiných objektů, protoţe tímto skutkem by se přetrhaly dosavadní přátelské 

vztahy mezi zaměstnanci SBS a interními zaměstnanci potravinářské firmy. Všechna výše 

uvedená opatření, které by finančně zatíţila potravinářskou firmu, jsou uvedena ve 3 

variantách podle ekonomického hlediska. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

9.1 Varianta 1 

Tato varianta je sloţena z levnějších prvků fyzické ochrany. Jednotlivé prvky jsou 

vyobrazeny v tabulce č. 20. Jedná se instalaci nových CCTV prvků, umístění dvojitého 

ostnatého drátu po celé délce severní zdí, instalace a zprovoznění elektromechanických 

zámků, instalací antipass-back systému na turnikety hlavního vchodu a koupě přenosné 

váţící platformy pro zjištění zatíţení kol nebo náprav soupravy uţitkových vozidel.  

Z důvodu pořízení nových prvků CCTV je nutné instalovat síťový bezpečnostní 

videorekordér (dále jen NVR) pro zaznamenání obrazu z kamer. Pro novější prvky CCTV 

není nutná instalace kabeláţe, neboť původní kabeláţ plně dostačuje. Nové přenosné váţící 

platformy budou slouţit jen pro uţitkové vozy a osobní automobily s hmotností do 12 tun  

s přesností 5 kilogramů.  
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Tabulka 20: Výčet prvků Varianty 1. [Zdroj: vlastní] 

Název  

Typ/ počet 

montáţních 

zaměstnanců 

Cena za 

kus/metr/hodinu 

Počet 

kusů/metrů/hodin 
Celková cena 

Ostnatý 

pozinkovaný drát 
dr.1,8/2 

30 Kč 400 12 000 Kč 

Instalační práce  4 zaměstnanci 1 000 Kč 16 16 000 Kč 

Elektromechanický 

zámek  

ABLOY EL460 

12-24V  10 727 Kč 3 32 181 Kč 

Antipass-back 

systém  
ZERO_A0 

40 000 Kč 1 40 000 Kč 

Instalační práce  2 zaměstnanci 800 Kč 16 12 800 Kč 

Přenosná váţící 

platforma  

 DDINI ARGEO 

WWSC, 12t/5kg, 

500mmx400mm 60 300 Kč 1 60 300 Kč 

Venkovní IP bullet 

kamera  
HBW2GR1 

10 773 Kč 15 161 595 Kč 

Síťový 

bezpečnostní 

videorekordér  

Honeywell 

Performance Series 

16-Channel 5MP 

PoE NVR with 2TB 

HDD 17 118 Kč 1 17 118 Kč 

Instalační práce  2 zaměstnanci 1000 32 32 000 Kč 

Součet 383 994 Kč 

9.2 Varianta 2 

Varianta 2 je sestavena z kvalitnějších prvků fyzické ochrany, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 21, coţ má za následek jejich vyšší cenu oproti Variantě 1. V této variantě je 

doporučeno instalovat na severní zeď ţiletkový drát, který navýší perimetrickou ochranu  

o 50 cm. Pro váţení vozidel je doporučeno pořízení přenosných váţících platforem pro 

zjištění zatíţení kol nebo náprav soupravy pro uţitková, osobní a nákladní vozidla.  

Pro zjištění váhy osobních a uţitkových vozidel se doporučuje pořízení přenosné váţící 

platformy uvedené v předchozí variantě. Pro zjištění váhy nákladních vozidel je třeba 

pořídit přenosnou váţící platformu s hmotností do 40 tun s přesností 20 kilogramů. Tato 

varianta doporučuje pořízení kvalitnějších prvků CCTV systému s vyšším rozlišením.  
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Tabulka 21: Výčet prvků Varianty 2. [Zdroj: vlastní] 

Název  

Typ/ počet 

montáţních 

zaměstnanců 

Cena za 

kus/metr/hodinu 

Počet 

kusů/metrů/hodin 
Celková cena 

Ţiletkový drát 
pr. návinu 980 

mm 155 Kč 200 31 000 Kč 

Instalační práce  4 zaměstnanci 1 000 Kč 16 16 000 Kč 

Elektromechanický 

zámek  

ABLOY EL460 

12-24V  10 727 Kč 3 32 181 Kč 

Antipass-back 

systém  
ZERO_A0 

40 000 Kč 1 40 000 Kč 

Instalační práce  2 zaměstnanci 800 Kč 16 12 800 Kč 

Přenosná váţící 

platforma pro 

zjištění zatíţení kol 

nebo náprav 

soupravy 

DINI ARGEO 

WWSD, 40t/20kg, 

900mmx500mm 

95 100 Kč 1 95 100 Kč 

Přenosná váţící 

platforma pro 

zjištění zatíţení kol 

nebo náprav 

soupravy 

 DDINI ARGEO 

WWSC, 12t/5kg, 

500mmx400mm 

60 300 Kč 1 60 300 Kč 

Venkovní IP bullet 

kamera  
HBW2GR1 

10 773 Kč 15 161 595 Kč 

Síťový 

bezpečnostní 

videorekordér  

Honeywell 

Performance 

Series 16-Channel 

5MP PoE NVR 

with 4TB HDD 21 357 Kč 1 21 357 Kč 

Instalační práce  2 zaměstnanci 1000 16 16 000 Kč 

Součet 486 333 Kč 

9.3 Varianta 3 

Tato varianta obsahuje velmi kvalitní a zároveň nejdraţší prvky fyzické ochrany, 

které je doporučeno pořídit v závislosti na vyhodnocení rizik. Prvky fyzické ochrany jsou 

uvedeny v tabulce č. 22. V této variantě se neuvaţuje o pořízení přenosných váţících 

platforem pro zjištění zatíţení kol nebo náprav vozidel, nýbrţ o instalaci stabilní 

automobilové váhy, které bude slouţit pro všechna vozidla s hmotností do 60 tun 

s přesností 20 kilogramů.  
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Tabulka 22: Výčet prvků Varianty 3. [Zdroj: vlastní] 

Název  

Typ/ počet 

montáţních 

zaměstnanců 

Cena za 

kus/metr/hodinu 

Počet 

kusů/metrů/hodin 
Celková cena 

Ţiletkový drát 
Pr. návinu 980 

mm 155 Kč 200 31 000 Kč 

Instalační práce  4 zaměstnanci 1 000 Kč 16 16 000 Kč 

Elektromechanický 

zámek  

ABLOY EL460 

12-24V  10 727 Kč 3 32 181 Kč 

Antipass-back 

systém  
ZERO_A0 

40 000 Kč 1 40 000 Kč 

Instalační práce  2 zaměstnanci 800 Kč 16 12 800 Kč 

Stabilní 

automobilová váha 

LESAK MAV - 

OS-3x18/60, 

30;60t/10;20kg, 

3mx18m 359 900 Kč 1 359 900 Kč 

Venkovní IP dome 

kamera 
H4W4GR1 

16 173 Kč 15 242 595 Kč 

Síťový 

bezpečnostní 

videorekordér  

Honeywell 

Performance 

Series 16-Channel 

5MP PoE NVR 

with 6TB HDD 22 653 Kč 1 22 653 Kč 

Instalační práce  2 zaměstnanci 1000 32 32 000 Kč 

Součet 789 129 Kč 

Ceny výrobků ve všech variantách jsou uvedeny bez DPH a jsou závislé na 

udávané ceně výrobců.  

9.4 Posouzení navrhovaných ekonomických variant 

Pro vybrání nejvhodnější ekonomické varianty je pouţita metoda rozhodovací 

matice.  

Stanovení kritérií rozhodovací matice 

 Základním prvkem rozhodovací matice je stanovení náleţitých kritérií, podle nichţ 

jsou ekonomické varianty posouzeny. Jako prostředek k posouzení shody slouţí číselné 

hodnoty od 1 do 5. Nejniţší shodu znázorňuje číslo 1 a nejvyšší shodu znázorňuje číslo 5. 

Jednotlivá kritéria shody jsou vyobrazena v tabulce č. 23.  
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                    Tabulka 23: Jednotlivá kritéria posouzení. [Zdroj: vlastní] 

Jednotlivá kritéria posouzení 

Znak Popis Znak Popis 

K1 Spolehlivost K5 Doba záruky 

K2 

Finanční 

náklady 

realizace 

K6 Údrţba 

K3 
Náročnost 

realizace 
K7 Servis 

K4 Ţivotnost     

Posouzení ekonomických variant 

Pro posouzení ekonomických variant byly pouţity kritéria z tabulky č. 23. Pro výši 

shody byly pouţity číselné hodnoty od 1 do 5. Po součtu jednotlivých kritérií je vybrána 

ekonomická varianta, která bude disponovat nejvyšší hodnotou.  

                    Tabulka 24: Součet jednotlivých kritérií. [Zdroj: vlastní] 

Kritérium 
Varianta 

1 

Varianta 

2 

Varianta 

3 

K1 3 4 5 

K2 5 4 2 

K3 4 4 1 

K4 2 3 4 

K5 2 3 4 

K6 4 3 2 

K7 2 3 5 

Součet 22 24 23 

Pořadí 3 1 2 

Z výsledků z tabulky č. 24 je patrné, ţe nejvhodnější je Varianta 2 dle stanovených 

kritérií shody. Posouzení ekonomických variant na základě významu vah se skládá ze dvou 

kroků.  

V prvním kroku se k jednotlivým kritériím přiřadí určitá váha kritéria podle 

poţadavku klienta bezpečnostního auditu, který určuje význam daného kritéria. Tato váha, 

stejně jako u předešlého hodnocení, je stanovena pomocí číselných hodnot, kde číslo  

1 znázorňuje nejmenší váhu a číslo 5 znázorňuje váhu kritéria nejvyšší. Stanovení váhy dle 

klienta bezpečnostního auditu je uvedeno v druhém sloupci tabulky č. 25.  
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V druhém kroku posouzení ekonomických variant na základě významu vah se 

provádí násobení jednotlivých hodnot kritérií uvedených v tabulce č. 24 s hodnotami určité 

váhy kritéria.  

Posouzení ekonomických variant na základě významu vah je uvedeno v tabulce  

č. 25. 

Tabulka 25: Posouzení ekonomických variant na základě významu vah. [Zdroj: vlastní] 

Kritérium Váha 
Varianta 

1 

Varianta 

2 

Varianta 

3 

K1 5 15 20 25 

K2 5 25 20 10 

K3 3 12 12 3 

K4 4 8 12 16 

K5 4 8 12 16 

K6 3 12 9 6 

K7 4 8 12 20 

Součet 88 97 96 

Pořadí 3 1 2 

Z výsledků, které jsou uvedeny v tabulce č. 25, dosáhla nejvyššího součtu hodnot 

Varianta 2, z čehoţ je nejvhodnější realizovat tuto ekonomickou variantu. I kdyţ Varianta 

2 není nejlevnější, ale vzhledem ke spolehlivosti, náročnosti na realizaci, záruky se jeví 

jako nejvhodnější. Jednotlivé prvky Varianty 2 jsou znázorněny v Příloze 6.  
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10 Závěr 

Ochrana osob a majetku náleţí k nezbytným potřebám soudobé společnosti. Se 

zvyšováním kriminality je ochrana objektu více rozvíjena a odvíjí se od toho výše potřeby 

chránit zájmy společnosti. Důvodem zpracování této diplomové práce je kladný vztah 

k problematice ochrany osob a majetku a zvýšení ochrany potravinářské firmy, která je 

aktuálně mým zaměstnavatelem. Z důvodu zamezení úniku důleţitých informací jsem 

nucen neuvádět názvy a údaje, které by konkretizovaly danou potravinářskou firmu.  

Úvodní část diplomové práce je zaměřena na odbornou literaturu a pojmy týkající 

se témat ochrany osob a majetku. Jsou zde uvedeny zákony, vyhlášky a technické normy 

vymezující působnost problematiky ochrany osob a majetku. V následující části diplomové 

práce, která se zaobírá teorií ochrany osob a majetku, je popsán bezpečnostní audit, 

bezpečnostní politika, fyzická ochrana a penetrační testy. Po teoretické části následuje část, 

jeţ popisuje stávající stav zabezpečení potravinářské firmy. V následující praktické části 

jsou pouţity metody, které identifikovaly bezpečnostní rizika v potravinářské firmě. Tuto 

část diplomové práce bych zařadil mezi nejdůleţitější, neboť pomocí těchto metod se 

identifikovaly nejzranitelnější segmenty fyzické ochrany (bezpečnostní rizika), které 

negativně ovlivňují ochranu aktiv potravinářské firmy. Tato bezpečnostní rizika byla poté 

v dalších částech diplomové práce vyhodnocena a na ně navrţena inovativní opatření, 

jejichţ cílem bylo sníţit rizika na přijatelnou úroveň. Tato inovativní opatření byla 

navrţena ve třech variantách. Nato byly inovativní varianty selektovány na základě 

definovaných kritérií, z nichţ byla vybrána jako nejvhodnější Varianta 2,  

která by nejefektivnějším způsobem sníţila bezpečnostní rizika potravinářské firmy na 

přijatelnou úroveň.  

Cílem této diplomové práce je realizace bezpečnostního auditu za účelem 

identifikování rizik ve fyzické ochraně potravinářské firmy za pomocí několika metod  

ve vyhledávání rizik. Dle mého názoru byl cíl bezpečnostního auditu a tudíţ i cíle této 

diplomové práce splněny. Přínosem této diplomové práce můţe být realizace inovativních 

opatření, která by zvýšila fyzickou ochranu potravinářské firmy. Tato diplomová práce 

můţe dále poslouţit jako zdroj informací pro vedení společnosti nebo jako podklad pro 

studium v předmětech oboru Technická bezpečnost osob a majetku.  
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PŘÍLOHA 1 – ISHIKAKŮV DIAGRAM  

 

Obrázek 5: Ishikakův diagram pro strukturální rizika. [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 6: Ishikakůw diagram pro procesní rizika. [Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 2 - ANALÝZA SOUVZTAŢNOSTI  

Tabulka 26: Matice analýzy souvztaţností pro strukturální rizika. [Zdroj: vlastní] 

Rb Ra 

  Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Σ K 

ar 

1 Zastaralé prvky CCTV X 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13 

2 Nedostatečný servis CCTV 1 X 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13 

3 Přelezení zdí 1 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

4 Absence systému kontroly vstupu/vjezdu 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 Výpadek elektřiny  1 1 0 1 X 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

6 Nedostatečný servis PZTS 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

7 Vysazení provizorního oplocení 1 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

8 Podlezení provizorního oplocení 1 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

9 Přelezení provizorního oplocení 1 1 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

10 Přestřihnutí provizorního oplocení 1 1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

11 Porucha sytému kontroly vstupu/vjezdu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 Porucha CCTV  1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 X 1 0 1 1 1 1 0 0 13 

13 Přelezení brány 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 3 

14 Bumping 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 0 1 

15 Rozbití okenní výplně u dveří 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0 1 1 6 

16 Vypáčení dveří 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 X 0 0 1 1 7 

17 Provrtání zámků dveří 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 X 0 1 1 7 

18 Rozbití oken 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1 1 6 

19 Porucha PZTS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 X 1 6 

20 Zastaralé prvky PZTS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 X 6 

Σ K rb  13 13 3 2 5 7 3 3 3 3 1 13 4 2 5 6 5 5 7 7   
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Tabulka 27: Matice analýzy souvztaţností pro procesní rizika. [Zdroj: vlastní] 

Rb Ra 

  Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Σ K 

ar 

1 Nedostatečná školení X 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 

2 Zcizování výrobků, materiálu 1 X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

3 Vstup nepovolaným do střeţených prostor 1 1 X 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 

4 Zneuţití ID karet 1 1 1 X 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 

5 Absence interních předpisů 0 1 1 1 X 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

6 Nedodrţování interních předpisů 1 1 1 1 0 X 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 

7 Konkurenční boj 0 0 1 1 1 0 X 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 

8 Spolupráce s pachatelem 1 1 1 1 0 1 1 X 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

9 Závist 0 1 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

10 Vloupání 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

11 Nedostatečná fyzická zdatnost a duševní způsobilost 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

12 Vandalismus 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

13 Únik, vyzrazení citlivých informací 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 X 0 1 0 0 0 1 0 11 

14 Nedbalost 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 0 0 0 0 5 

15 Terorismus 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 1 1 5 

16 Poţár 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 X 0 1 1 0 8 

17 Povodeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 1 

18 Extrémní povětrnostní podmínky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 0 2 

19 Sabotáţ 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 4 

20 Fyzický útok na zaměstnance 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 X 4 

Σ K rb  10 9 15 13 8 9 9 10 5 11 5 3 7 1 2 5 1 2 6 4   
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PŘÍLOHA 3 - BEZPEČNOSTNÍ ZÓNOVÁNÍ 

 

Obrázek 7: Návrh bezpečnostního zónování pro administrativní budovu. [Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 4 - OBCHŮZKOVÉ ČINNOSTI UVNITŘ A VNĚ AREÁLU 

 

Obrázek 8: Obchůzkové činnosti uvnitř a vně areálu. [Zdroj: vlastní]  
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PŘÍLOHA 5 - SITUAČNÍ ROZMÍSTĚNÍ BUDOV V AREÁLU A ROZMÍSTĚNÍ CCTV PRVKŮ PERIMETRICKÉ OCHRANY  

 

Obrázek 9: Situační rozmístění budov v areálu a rozmístění CCTV prvků perimetrické ochrany. [Zdroj: vlastní] 
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PŘÍLOHA 6 – PRVKY INOVATIVNÍHO NÁVRHU 

 

Obrázek 10: Elektromechanický zámek ABLOY EL460. [23] 

 

Obrázek 11: Přenosná váţící platforma pro zjištění zatíţení kol nebo náprav soupravy. [28, 29] 

 

Obrázek 12: Ţiletkový drát. Pr. návinu 980 mm. [35] 
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Obrázek 13: Venkovní IP bullet kamera. HBW2GR1. [33] 

 

 

Obrázek 14: Síťový bezpečnostní videorekordér. Honeywell Performance Series 16-Channel 

5MP PoE NVR with 4TB HDD. [31] 


