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ANOTACE 

JEŽÍŠEK, Josef. Činnost bezpečnostních služeb se zaměřením na požární ochranu, 2008. 42 s. 

VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Bakalářská práce. 

 

Klí čová slova: soukromá bezpečnostní služba, požární ochrana, evakuace, bezpečnost osob a 

majetku, integrovaný záchranný systém 

 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit obsah školení, které bude zaměřené na 

povinnosti majitele objektu k požární ochraně a delegované na soukromou bezpečnostní 

službu. Jsou zde uvedeny možnosti vzdělávání v této oblasti a ukázka školení. 

Bakalářská práce se zabývá současným stavem legislativy v České Republice v oblasti 

požární ochrany a jejím zabezpečením. Soustředí se na činnost soukromé bezpečnostní služby 

po vzniku mimořádné události a možnost spolupráce s IZS. 

 

ABSTRACT 

JEZISEK, Josef. Activities of Security Services with concentration on fire protection, 2008. 

42 s. VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Safety Engeneering. Bachelor thesis. 

 

Key words: private security service, fire protection, evacuation, security of persons and 

property 

 

The target of this bachelor thesis is to create substance of training, whitch focuses on 

duty of the owner of property to fire protection and delegated to privite security service. There 

are options and examples how one can educate in this area. 

This bachelor thesis is monitoring legal situation in Czech Republic regarding to fire 

protection as well as its indemnity. Focuses on activities of security services after creation of 

extraordinary situation and posibility of coordination with units of Integrated rescue system. 
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1. ÚVOD 

Uvolněním politické a ekonomické situace po listopadu 1989 došlo v České republice 

k prudkému nárůstu podnikajících právnických a fyzických osob. Rozvojem podnikání byla 

samozřejmě zasažena i oblast komerční bezpečnosti. Stoupající poptávka po ochraně zdraví a 

života občanů, majetku, veřejného pořádku a dalších zájmů a hodnot společnosti měla za 

následek vytváření speciálních subjektů, jejichž poslání je plnění stejných či obdobných 

úkolů, které ze zákona přísluší Policii České republiky. Pro posílení bezpečnosti zde existuje 

celá řada podpůrných institucí, zejména však soukromé bezpečnostní služby. 

S pracovníky soukromých bezpečnostních služeb se dnes potkáváme na každém kroku 

a jejich přítomnost je lidmi přijímána automaticky. Jde v prvé řadě o veřejně přístupná centra 

a multifunkční budovy, kde se shromažďuje velký počet osob. Nacházejí se zde různé 

obchody, restaurační zařízení, kavárny a různé zábavní prostory jako jsou herny a kina. Jedná 

se o prostory, které jsou velké rozlohou a složité svou členitostí. Dále se zde nachází spousta 

materiálů, které jsou potenciálně nebezpečné svými produkty hoření. Z těchto důvodů jsou 

obchodně-zábavní centra považována za objekty, kde jsou složité podmínky pro zásah hasičů. 

Pracovníci soukromé bezpečnostní služby jsou „znalí“ terénu a jsou proškolování 

v otázkách požární ochrany a bezpečnosti osob a majetku. Vyhodnocují vzniklou 

mimořádnou situaci a mají kompetence provést adekvátní zásah (např. evakuaci osob 

z objektu) až do příjezdu složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Svými 

znalostmi a dovednostmi jsou zajisté kladným přínosem pro velitele zásahu. 

Podle údajů shromážděných Unií Soukromých bezpečnostních služeb existuje v ČR 

přes 5 000 subjektů, zabývajících se ochranou majetku a osob. V této oblasti pracuje podle 

dostupných údajů přes 50 tisíc lidí. Přesto je Česká republika dnes jedinou zemí Evropské 

Unie, která nemá tento druh činnosti upraven jinak než obecnou formulací živnostenského 

zákona. Jinak řečeno, v oblasti soukromé bezpečnosti může dnes podnikat každý, kdo má 

čistý výpis z trestního rejstříku a je starší osmnácti let.  

V této bakalářské práci se snažím charakterizovat činnosti soukromých bezpečnostních 

služeb při ochraně oprávněných práv, zájmů a majetku klientů. Upozorňuji na nedostatek 

legislativní podpory činnosti komerčních bezpečnostních služeb. Vyskytují se zde pojmy jako 

multifunkční budova a veřejně přístupné centrum, jaké jsou jejich hrozby a opatření vůči 

vybraným mimořádným událostem. Uvádím možné způsoby řešení požární bezpečnosti a 

ochrany osob a majetku v těchto objektech. Rozebírám možnost využití soukromé 
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bezpečnostní služby při vzniku požáru a součinnost se složkami IZS a zmiňuji zde technické 

prostředky, které zaměstnanci privátních bezpečnostních služeb používají. Cílem práce je také 

poukázat na možnosti školení, které bude zaměřené na povinnosti klienta k požární ochraně a 

delegované na bezpečnostní službu. 
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2. LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÝCH 

BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB 

Na úvod je třeba říci, že činnosti soukromých bezpečnostních služeb (dále jen SBS) 

nejsou v České republice konkrétně legislativně ošetřeny žádným zákonem. V převážné 

většině evropských zemí je zákon o SBS součástí jejich právního řádu a z doporučení 

Evropské unie vyplývá, že kvalitní legislativní úprava soukromého podnikání v oblasti 

ochrany majetku a osob napomáhá zvýšení významu této činnosti a tím i jejímu většímu 

přínosu pro společnost. 

Provozovat činnost SBS v ČR lze pouze na základě udělení živnostenské koncese, 

jelikož subjekty zajišťující ochranu osob a majetku, vykonávají soukromou podnikatelskou 

činnost. V Živnostenském zákoně jsou uvedeny požadavky a podmínky udělení koncesní 

listiny k provozu tohoto druhu podnikání. 

Dále je třeba zdůraznit, že komerční bezpečnost není konkurencí pro Policii ČR, nýbrž 

jejím vymezeně podřízeným doplňkem. Jedná se o bezpečnostní nadstandard. V žádném 

případě nejde o nahrazování činnosti Policie ČR. SBS nemají postavení veřejného činitele a 

jejich role je omezena pouze na ochranu osob a majetku v prostorách vymezených majetkem 

smluvního partnera. 

Na SBS v ČR se vztahuje celá řada zákonů, počínaje Živnostenským zákonem, přes 

Trestní zákon, až k Zákoníku práce. Kvalitní SBS dnes již veškerou platnou legislativu 

dodržují. Určitě by ale také současnému stavu prospělo, kdyby měly specifickou zákonnou 

úpravu, obsahující podmínky vstupu na trh, definice konkrétních činností, vymezení výstroje 

a případné výzbroje, stanovení povinné kontrolní činnosti a pravidla přípravy zaměstnanců. 

2.1. Základní práva a povinnosti ze zákona 

Veškerá činnost subjektů, které podnikají na úseku komerční bezpečnosti, zdůvodňuje 

svoji legalitu a zákonnost aplikací obecně platných právních norem, upravujících práva 

fyzických i právnických osob na svépomoc při ochraně oprávněných zájmů. I přes absenci 

zákona o SBS existují pro jejich členy určité podmínky a oprávnění, které vyplývají z již 

platné legislativy (viz níže). 
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Kterýkoliv zaměstnanec bezpečnostní služby má proto ty samé povinnosti a práva, 

jako kterýkoliv občan České republiky. Základem takto pojatého výkladu právních podmínek, 

za nichž probíhá činnost SBS, jsou především následující v ČR obecně platné právní normy: 

Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., zaručuje 

základní práva a svobody, která jsou nezadatelná, nezrušitelná a nezcizitelná. Tato práva musí 

být za všech okolností chráněna. 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění z. č. 296/2007 Sb., obsahuje řadu ustanovení, o která 

se opírají soukromé bezpečnostní agentury a jejich zaměstnanci. 

§ 6: „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“ 

 - toto ustanovení je často nazýváno právem svépomoci a jedná se o výjimku z § 4   

téhož zákoníku, kdy tuto ochranu poskytuje veřejný státní orgán k tomu pověřený. 

§ 11: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ 

 - toto ustanovení má pro činnost SBS značný význam tím, že se jedná o práva, která 

mohou delegovat na jiné fyzické či právnické osoby. 

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

zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.“ 

§ 123: „Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, 

požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi.“ 

§ 126 odst. 1: „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji 

neprávem zadržuje.“ 

 - jelikož je právo vlastnické právem absolutním, může jej vlastník smluvně přenést na 

jiného. Může tedy ochranu svých práv k majetku delegovat na soukromou 

bezpečnostní službu jakožto i na svého zaměstnance (podle zákoníku práce). 
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§ 415: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, 

na přírodě a životním prostředí.“ 

§ 417 odst. 1: „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení.“ 

§ 418 odst. 1: „Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám 

nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných 

okolností odvrátit jinak anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný 

nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.“ 

Zákoník práce 

Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších změn a předpisů, v Hlavě 

V. umožňuje členům SBS zamezení vnášení návykových látek a alkoholu na pracoviště: 

§ 135 odst. 4 e)  

„Zaměstnanec je zejména povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 

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

nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde 

pracují také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance v 

horkých provozech, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u 

nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto 

úkolů obvykle spojeno.“ 

Trestní zákon 

Zákon č. 140/1961 Sb. ve znění z. č. 161/2006 Sb., Trestní zákon, řeší oprávnění, které 

mohou využívat jak zaměstnanci SBS, tak kterýkoliv občan ČR. Jedná se jmenovitě o tyto 

paragrafy: 

§ 13 Nutná obrana 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

§ 14 Krajní nouze 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí 
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za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil.“ 

§ 15 Oprávněné použití zbraně 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích zmocnění příslušných zákonných 

předpisů.“ 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb. ve znění z. č. 79/2006 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), řeší zadržení osoby podezřelé. Jedná se o: 

§ 76 odst. 2  

„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.“ 

2.2. Další právní předpisy související s prací soukromých bezpečnostních 

služeb 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, veznění pozdějších změn a předpisů 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a předpisů 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších změn a 

předpisů 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti, ve znění pozdějších změn a předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších změn a předpisů 
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Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších změn a předpisů 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění 

pozdějších změn a předpisů 

Metodická pomůcka MV PO-1590/IZS-2003, kterou se stanovují zásady pro jednotné 

rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací 

spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádné události 

2.3. Vybrané normy pro zajištění bezpečnosti v multifunk čních budovách 

ČSN 730802, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 730802, Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN 730802, Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 730802, Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 

ČSN 730802, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 730802, Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov. Část 1: Všeobecné požadavky: 1999, Změna Z1: 2000. 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy. Část 6: Napájecí 

zdroje: 1999. Tato evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje EZS instalovaných v 

budovách. 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky: 2001. Tato norma popisuje všeobecné požadavky 

na funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích. 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 7: pokyny pro aplikaci: 2000. Tato evropská norma zahrnuje návrh systému, 

instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. 

ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1 Systémové 

požadavky: 2003. Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné řídicí a 

organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému, přivolání pomoci 

včetně technického vybavení a organizování pomoci. 
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ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci. Část 2: Aktivační zařízení: 

2003. 

ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery: 1999. Norma stanovuje minimální 

požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer používaných v systémech 

sledovacích systémů pro bezpečnostní aplikace. 

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

bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci: 1999. Norma obsahuje doporučení 

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

obsluze a údržbě systému technického vybavení. 

ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. Část 1-

1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy: 1999. Norma stanovuje základní 

požadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické bezpečnostní znaky poplachových 

přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné požadavky spojení s podmínkou signalizace mezi 

poplachovým systémem a poplachovým přijímacím centrem. 

ČSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. Část 1-

2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty: 1999. Norma 

stanovuje požadavky na poplachové přenosové systémy využívající drátová vedení, spojení v 

hovorovém pásmu nebo datové linky a může obsahovat multiplexery nebo zařízení na 

zpracování hlášení, linky společné s jinými službami, které zahrnují účastnickou telefonní 

přípojku ve střežených prostorech, televizní kabelové rozvody nebo energetickou síť. 

ČSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. Část 2-

1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení: 1999. Norma specifikuje 

všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, která se používají v poplachových 

přenosových systémech. 

ČSN EN 50136-2-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. Část 2-

2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené přenosové cesty: 1999. 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání: 1991. 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. Požadavky a 

klasifikace: 2000. 
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ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. Zkušební 

metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení: 2000. 

ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. Zkušební 

metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení: 2000. 

ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí. Zkušební 

metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí: 2000. 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště. Stanovení odolnosti dveří 

proti nárazu měkkým a těžkým tělesem: 2002. 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušené 

odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory: 

1998. 
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3. SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

3.1. Vznik soukromé bezpečnostní služby 

Soukromé bezpečnostní služby kupodivu nejsou fenoménem, jehož vznik by se v 

našich zemích datoval pouze devadesátými léty minulého století. Před druhou světovou 

válkou byl tento druh služeb zcela běžný. Obnovený vstup těchto služeb do bezpečnostní 

komunity po roce 1989 byl ovšem vyjma nadnárodních soukromých bezpečnostních 

společností, působících na našem území, poznamenán nedůvěrou, nejasnostmi a především 

naprostou absencí pravidel. Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění z. č. 296/2007 Sb., o 

živnostenském podnikání (Živnostenský zákon) jako jediný zákon v právním systému ČR 

blíže specifikuje požadavky na členy SBS. Dozvídáme se mimo jiné, že současná právní 

úprava rozlišuje 3 základní typy činností, za kterých mohou být realizovány služby 

bezpečnostních agentur: 

� Podniky zajišťující ostraho osob a majetku 

� Služby soukromých detektivů 

� Poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku 

Jelikož se jedná o živnost koncesovanou, jsou v příloze č. 3 zákona uvedeny 

požadavky a podmínky, jejichž splnění se vyžaduje. „Podniky zajišťující ostrahu osob a 

majetku“ a „Služby soukromých detektivů“ spadají do skupiny 314 (ostatní) a pro jejich 

zaměstnance platí následující:  

� Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost - úplné střední vzdělání nebo 

úplné střední odborné vzdělání (dle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona) 

� Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje – bezúhonnost (dle § 6 odst. 2 

živnostenského zákona) 

Do skupiny 314 patří ještě služby v oblasti „Poskytování technických služeb k ochraně 

majetku a osob“ a pro odpovědnou osobu za provozovatele je požadováno minimálně vyučení 

v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru (možná je též i rekvalifikace a 4 roky 

praxe), v případě vysokoškolského vzdělání se doba praxe zkracuje na 1 rok. K žádosti o 

koncesi se vyjadřuje Ministerstvo vnitra ČR, tzn. že tuto činnost lze vykonávat jen se státním 

souhlasem.  
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Na zaměstnance soukromých bezpečnostních agentur jsou v současnosti kladeny 

minimální nároky. Jedinou podmínkou pro zaměstnání u firem poskytujících služby v oblasti 

ochrany osob a majetku je spolehlivost a bezúhonnost jejich zaměstnanců. V praxi to 

znamená, že uchazeči o zaměstnání v SBS stačí předložit výpis z trestního rejstříku a může 

být zařazen přímo do výkonu komerční bezpečnosti. Zaměstnavatel musí pouze respektovat 

příslušné minimální požadavky formulované hlavně v Zákoníku práce. 

3.2. Asociace soukromých bezpečnostních služeb 

Agentury působící v oblastech spojených s komerční bezpečností a ochranou osob a 

majetku se v ČR sdružují do subjektu s názvem Asociace soukromých bezpečnostních služeb 

České republiky (dále jen Asociace). Asociace je výběrovou, stavovskou organizací, jejímž 

základním posláním je ve zkratce zvyšování úrovně v poskytování privátních bezpečnostních 

služeb v České republice. 

Asociace se při realizaci svého poslání zaměřuje dále na: 

� postupné připojování dalších živnostenských společenstev a profesních 

sdružení k Asociaci a vytvoření jediného živnostenského společenstva u 

Hospodářské komory České republiky za tento obor  

� formulování a prosazování jednotné soukromo-bezpečnostní politiky v ČR při 

plném respektování bezpečnostní politiky státu a činnosti veřejnoprávních 

institucí  

� odbornou způsobilost podnikatelů k provozování živností ochrany majetku a 

osob jakož i odbornou způsobilost k výkonu práce jejich zaměstnanců  

� přenášení a aplikaci standardů obvyklých ve státech EU do činnosti 

soukromých bezpečnostních služeb v ČR  

� aktivní účast v legislativní činnosti prostřednictvím Hospodářské komory ČR 

zejména pak v oblasti harmonizace práva ČR s právem EU  

� osvětovou činnost ve vztahu k odborné i laické veřejnosti s využitím medií aj. 

prostředků, kterou by se vytvářely pozitivní vztahy k tomuto oboru podnikání  

� podporu poslání Policie ČR, obecní a městské policie a utváření vztahů 

konstruktivní spolupráce s jejich centrálními i místními orgány při ochraně 

veřejného pořádku, majetku, života a zdraví osob  
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� rozvíjení profesí tak, aby byly založeny svobodné a reprezentativní organizace 

sociálních partnerů, které se budou vzájemně uznávat na národní, regionální a 

místní úrovni a aby se tyto organizace zúčastňovaly práce Evropských 

sociálních partnerů a podílely se co nejvíce na Evropském sociálním dialogu  

� vytváření podmínek pro rovné pracovní příležitosti v členských subjektech při 

respektování zvláštností a požadavků kladených na jednotlivé pracovní pozice  

� kvalitativní rozvoj managementu a lidských zdrojů  

� poskytování odborného, organizačního aj. servisu pro členské subjekty včetně 

výměny zkušeností formou metodických listů, seminářů, valných hromad, 

prezentací apod.  

� zvyšování image celého sektoru soukromé bezpečnosti 

Základní poslání Asociace viz Příloha č.1. 
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4. RIZIKA MULTIFUNK ČNÍ BUDOVY A VE ŘEJNĚ 

PŘÍSTUPNÉHO CENTRA 

Jak se projevuje vazba mezi systémem jednotek požární ochrany a mezi některými 

objekty lze demonstrovat u tzv. multifunkčních budov, které jsou moderním vyjádřením 

současného stavebního boomu. 

Víceúčelové, nebo-li multifunkční budovy pro shromažďování jsou v České republice 

nově budovány v posledních letech s příchodem ekonomicky silných nadnárodních 

obchodních řetězců, i když určité pokusy staveb obdobného charakteru byly u nás i v 

dřívějších dobách (např. pražské pasáže, Lucerna). Dnešní doba jim však dává výrazný 

komerční charakter a plochu a tak rozšiřuje užívání takových budov k různým účelům. 

Multifunkční budovy nebo komplex několika budov spojených uzavřenou prosklenou pěší 

zónou, rozlehlým atriem, popř. halou bývají současně využívány pro: 

� obchod (probíhá na velké volné ploše ale i malých buticích, zaměření prodeje 

je od potravin, textil, spotřební elektroniku až po drogistické zboží apod.) 

� volný čas (restaurace, bary, rychlé očerstvení) 

� zábavu (kina s několika projekčními sály, herny,diskotéky) 

Z požárního hlediska bude zajímavé se podívat na: 

� možnosti vzniku požáru a jeho zpozorování 

� rozvoj požáru 

� hašení požáru a zásah jednotek PO 

4.1. Požár 

V § 51 vyhlášky MV č.21/1996 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, definuje požár takto: 

„Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém 

došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za 

požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty 

nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.“ 
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Požár je možné také definovat jako proces hoření, vzniklý nechtěně nebo úmyslně, 

který se bude rozvíjet a šířit do doby, než: 

� shoří vše hořlavé 

� vzniknou podmínky pro samouhašení požáru (případně velice vzácný) 

� budou přijata aktivní opatření na jeho lokalizaci a uhašení. 

 

Obrázek 1: statistika požárů hl.m. Prahy [5] 

4.2. Výbuch 

Výbuch je rovněž jev, který ohrožuje životy a zdraví lidí a majetek. Ať už jde o 

výbuch fyzikální (výbuch parního kotle, roztržení tlakové nádoby s plynem zvýšením tlaku v 

případě požáru) nebo chemický, kdy jde o rychlejší oxidaci (průmyslové trhaviny, střelný 

prach, směsi par a plynů v mezích výbušnosti vytvořené v určitém prostoru) nebo kdy jde o 

exotermický rozklad látky (třaskaviny, případ acetylenu v tlakové lahvi). Výbuch nás 

ohrožuje navíc oproti hoření tlakovými účinky – buď výbuchovým tlakem působícím na 

člověka nebo odlétávajícími částmi zařízení a objektu. 

4.3. Zplodiny hoření 

Kromě sálavého tepla nás dále ohrožují zplodiny hoření. V závislosti na složení 

hořlavé látky se při hoření mohou uvolňovat až desítky různých látek typu uhlovodíků, 

alkoholů, aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin aj., které mají minimálně dráždivé nebo 

narkotické účinky. Znamenají nebezpečí při pobytu v tomto prostoru bez ochranných 

prostředků, znesnadňují evakuaci a záchranu osob a zvířat, ale vyjmenovávat je nemá smysl 

pro jejich velké množství a proměnlivost jejich zastoupení v průběhu požáru. Přesto těch 

nejjednodušších, nejznámějších a kromě tzv. ultrajedů i nejnebezpečnějších je šest: oxid 
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uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, nitrózní plyny, chlorovodík a kyanovodík. Všechny 

zplodiny hoření nás nejvíce ohrožují v uzavřeném prostoru, kde, pokud došlo k zakouření a 

pohybujeme se tam bez ochranných prostředků, je lepší pohybovat se níže při podlaze. 

4.4. Technologické a jiné poruchy 

V multifunkční budově se setkáváme s celou řadou technologií a procesů, jejichž 

porucha může mít za následek evakuaci objektu. Například únik nebezpečné látky 

z chladících zařízení, nebo porucha na plynovém či elektrickém vedení. Tyto poruchy mohou 

mít vážné důsledky a proto je snaha o to, aby byly tyto komplexy relativně co nejméně závislé 

na vnějším prostředí. Proto se zde budují záložní zdroje nejen elektrické energie, ale také 

vody, plynu apod. 

4.5. Přírodní katastrofy 

Při provozu multifunkčních budov může vzniknout mimořádná situace, kdy dojde 

k negativnímu působení přírodních živlů. Vždy zde existuje riziko, že dojde k mimořádné 

události, která postihne část nebo i celý objekt. Mezi relevantní rizika v rámci ČR, které chc 

zde uvést, patří především rozmary počasí, jako jsou silné poryvy větru, silné deště, extrémní 

sucha, povodeň, apod. Také silné sněžení a následná tíha sněhu, působící zejména na střechy 

objektů a mající za následek jejich protržení. Toto byl jeden z velkých problémů 

multifunkčních budov v posledních letech. 

4.6. Teroristický útok 

Tento problém možná některým lidem připadne úsměvný, ovšem otázka terorismu je 

v poslední době velice aktuální a je třeba s ní počítat. Je velice těžké navrhnou řešení této 

situace nebo její předcházení. Teroristický útok je plánován a prováděn nečekaně s cílem 

zastrašit cílový objekt a způsobit mu co největší škody. A nemusíme mít na mysli pouze 

politický terorismus, ale i například snahu o poškození konkurence. 



 22 

5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVANÉ 

SOUKROMOU BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBOU 

V oblasti požární ochrany lze prevenci spojovat se zájmem nebo snahou snižovat 

nebezpečí vzniku a šíření požárů. Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je 

stanovena řada povinností na úseku požární ochrany zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Tyto 

povinnosti jsou, co do rozsahu, rozlišeny, a to podle míry požárního nebezpečí 

provozovaných činností. Jedná se o tři kategorie činností - bez zvýšeného požárního 

nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 

zákona o požární ochraně). 

Požární ochranou staveb rozumíme soubor prostředků a zařízení, které slouží 

především k ochraně lidských životu a zdraví. Jedná se o různá zařízení s různými funkcemi. 

Jsou to systémy a prvky pro zabezpečení požární odolnosti stavebních konstrukcí z hlediska 

únosnosti a stability, vytvoření požárních úseků, omezujících šíření požáru, únikových cest, 

umožňujících bezpečnou evakuaci osob a účinný zásah hasičů, zajištění hasicích přístrojů a 

zásobování požární vodou. 

5.1. Aktivní prost ředky požární ochrany 

Mezi aktivní prostředky požární ochrany řadíme tzv. požárně bezpečnostní zařízení. 

Jedná se o technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke 

snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho části. Vyhrazené 

druhy požárně bezpečnostních zařízení tvoří skupinu výrobků, určených k zabudování do 

stavby, které podmiňují požární bezpečnost stavby, a na jejichž projektování, instalaci, 

provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou proto kladeny zvláštní požadavky. 

 

Obrázek 2: bezpečnostní značky [5] 
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5.1.1. Elektrická požární signalizace (EPS) 

Úkolem EPS je detekce nebezpečí požáru v nejranějším stádiu jeho vzniku. Ve většině 

případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, 

a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku požáru zajišťují 

detektory založené na různých principech (ionizační, fotoelektrické, laserové, termické). 

Některé z detektorů umožňují sledování naměřených veličin v čase a tak minimalizují riziko 

falešných poplachů.  

Detektory a hlásiče jsou v závislosti na typu individuálně adresovatelné, což umožňuje 

přesnou lokalizaci místa, kde došlo ke hlášení z čidla. Pro zpracování takovéhoto hlášení se 

používají ústředny. 

Účel EPS: 

� spuštění optické a akustické signalizace v ohrožených prostorech objektu a 

řídícím centru  

� sdělení poplachového hlášení na pult centralizované ochrany (PCO) veřejného 

hasičského sboru  

� ve spolupráci se systémem místního rozhlasu spustit evakuační hlášení  

� uvolnit dveře, které jsou pro průchod blokovány přístupovým systémem, tak, 

aby se jimi dalo bez problémů projít  

� zapnout světla na únikových cestách, označení únikových východů  

� vyřadit z činnosti technologická zařízení a spustit odsávání kouře z ohrožených 

oblastí  

� aktivovat kamery umístěné v ohrožené oblasti (zjištění, zda se v oblasti ještě 

někdo nachází) 

5.1.2. Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) 

Jedním z technických prostředků pro omezení šíření požáru je zařízení k odvedení 

kouře a tepla z hořícího prostoru zejména v počáteční fázi požáru. Účelem zařízení pro odvod 

kouře a tepla je odvod zplodin hoření a tepla vně objektu a tím vytvoření optimálních 

podmínek pro evakuaci, umožnění protipožárního zásahu, snížení rozsahu ztrát vlivem 
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negativního působení zplodin hoření a také snížení tepelného namáhání stavebních 

konstrukcí. 

Princip spočívá v usměrnění toku zplodin hoření a jejich vedení požárními klapkami 

(Obr. 3), popř. ventilátory, vně objektu  při současném zajištění přívodu vzduchu. ZOKT má 

vazbu na další PBZ. 

Účel ZOKT: 

� zlepšení podmínek evakuace osob - především se snižuje nebezpečí otravy 

osob jedovatými plyny a tepelné zátěže unikajících, ale i zasahujících osob 

� zlepšuje se orientace unikajících osob v hořícím objektu a tím se snižuje panika 

a zkracuje se doba evakuace 

� zlepšení podmínek pro zásah hasičů 

� snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí 

� snížení škod na zařízení a vybavení objektu 

 

Obrázek 3: odvětrávací klapky [5] 

5.1.3. Stabilní hasící zařízení (SHZ) 

Slouží k ochraně technologií, prostorů a objektů. Umožňuje včasný zásah bez 

přítomnosti člověka a v krátké době po vzniku požáru. To je dáno tím, že SHZ je pevně 

zabudováno v chráněném objektu a je schopno se automaticky spustit (od EPS nebo 

autonomním spouštěcím mechanismem). 

Účel SHZ: 

� lokalizace a likvidace požáru 

� detekci požáru (u autonomního provedení) 
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� usnadnění zásahu 

� snížení rozsahu ztrát 

� snížení tepelného zatížení 

5.2. Pasivní požární ochrana 

5.2.1. Únikové cesty 

Úniková cesta je komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby 

nebo z její části ohrožené požárem na volné prostranství, popřípadě přístup požárních 

jednotek. 

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a provedení záchranných prací zajišťují 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby: 

� byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku 

osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může 

vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném 

pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy 

do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa 

� byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), 

které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena 

evakuace nebo záchranné práce 

� chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem, 

zvyšujícím požární riziko. 

 

Obrázek 4: značení únikové cesty [5] 

5.2.2. Věcné prostředky požární ochrany 

Podle zákona o požární ochraně mají právnické a podnikající fyzické osoby povinnost 

obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany, 

ke kterým podle vyhlášky o požární prevenci patří hasicí přístroje a požární vodovody, 

přičemž jejich množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení vyplývá z požárně 
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bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové 

dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo je stanoveno v jiném právním předpisu. 

Množství, druhy a způsob vybavení může být rozšířeno např. na základě schváleného 

posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti. 

Počet přenosných hasicích přístrojů je určen výpočtem podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 

0804 (pokud není stanoven podle norem na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 navazujících) a je 

uveden v požárně bezpečnostním řešení stavby. V prostorách a zařízeních právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob 

vybavení věcnými prostředky požární ochrany (tj. i hasicími přístroji), popřípadě nelze-li toto 

dokázat, postupuje se podle § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci. 
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6. ČINNOST PRACOVNÍK Ů SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ 

SLUŽBY V MULTIFUNK ČNÍ BUDOVĚ 

Jak již bylo předem podotknuto, činnost pracovníků SBS v multifunkčních budovách 

je podmíněna obsahem uzavřené smlouvy mezi provozovatelem SBS a majitelem objektu, 

který takto deleguje svá práva k ochraně majetku na smluvní objekt. V této práci zmiňuji 

základní typy činností, které vykonávají pracovníci SBS s větším důrazem na činnosti po 

vzniku mimořádné situace, zejména požárů. 

Základní povinnosti zaměstnanců SBS dané smlouvou: 

� zajištění veřejného pořádku  

� zamezení páchání trestné činnosti 

� zajištění bezpečnosti při vzniku mimořádné události 

� informační servis návštěvníkům 

Činnost pracovníků SBS je velice rozmanitá. V objektu při výkonu svého povolání 

působí pracovník SBS zejména preventivně svou přítomností a příslušnost prokazuje 

stejnokrojem. Stejnokroj by měl být osazen visačkou se základními identifikačními údaji 

(jméno, fotografie, logo firmy) a neměl by být zaměnitelný se stejnokroji příslušníků policie 

nebo jiných státních orgánů. Mezi stěžejní činnosti patří ochrana zdraví a života, ostraha 

objektů a zboží, ochrana lidské důstojnosti, realizace režimových a technických opatření, 

zabezpečení veřejného pořádku, rychlá evakuace, atd. 

Povinnost SBS na úseku požární ochrany: 

� SBS zpracovává nebo nechává zpracovat dokumentaci požární ochrany 

� obsluhuje požárně bezpečnostní zařízení 

� aktivně se podílí na zpracování požárního evakuačního plánu 

� účastní se školení o požární ochraně (v rámci zařazení do preventivních 

požárních hlídek) 

� účastní se kurzů poskytnutí první pomoci 

� psychická a fyzická zdatnost 
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6.1. Zajištění veřejného pořádku 

Majitel nebo provozovatel multifunkční budovy v rámci svého vlastnického práva 

k objektu určuje podmínky, za kterých se bude jeho majetek užívat. Proto se v prostorách 

multifunkčních budov nachází dokument, který se nazývá Návštěvní řád. Bývá umístěn 

většinou při vstupu do komplexu a pak na několika dalších místech a jeho účelem je navození 

vlídného prostředí a snaha o předcházení vzniku nepříjemných událostí a konfliktů. Obsahuje 

zejména otvírací dobu, doporučení jak by se měl návštěvník v komplexu chovat, ale také 

vyzdvihuje osoby, které mají do objektu vstup zakázán a ukládá každému návštěvníkovi 

povinnost dodržovat veřejný pořádek. 

Za dodržování veřejného pořádku tedy odpovídá pracovník SBS. Multifunkční budova 

se skládá z velkého počtu místnostní jako jsou chodby, atria, apod. Vyskytují se zde ovšem 

také prostory, které jsou vyhrazeny pouze určitým osobám (zejména personálu) a proto je 

žádoucí odepřít vstup návštěvníkům, kteří zde nemají co dělat. Pracovníci SBS také 

monitorují vchody do budovy a dohlíží nad dodržováním omezení vstupu nežádoucích osob 

(bezdomovci, lidé pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek, apod.). Mají 

pravomoc tyto osoby vyvést, jestliže se dopouštějí nežádoucího nebo nevhodného chování. 

Jejich úloha také spočívá v poskytování pocitu bezpečí, jelikož díky přítomnosti pracovníků 

SBS mají návštěvníci pocit ochrany své osoby a v případně nutnosti je mohou požádat o 

pomoc. 

V příloze č.4 je uveden příklad takového návštěvního řádu. 

6.2. Zajištění bezpečnosti při vzniku mimořádné události 

Pracovníci SBS jsou školeni v oblasti požární ochrany. V multifunkčních budovách 

plní funkci preventivní požární hlídky, popř. technika požární ochrany. Zákon o požární 

ochraně ukládá podnikatelům zřídit preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli 

činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Úkolem 

preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě 

vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární 

ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. 

Pracovníci SBS se pohybují v objektu denně a znají ho. Také mají přehled o 

rozmístění věcných prostředků požární ochrany, zejména pak hasících přístrojů a 

hydrantových systémů. Mimo jiné jsou taky proškolováni v oblasti poskytnutí první pomoci, 
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protože i zdravotní úrazy jsou součástí chodu multifunkčních budov. K poskytnutí pomoci jim 

slouží také určitá telefonní čísla (např. tísňové volání 112) a možnost koordinace se složkami 

IZS. 

SBS jsou jediným subjektem v multifunkčních centrech, který má pravomoc vyhlásit 

evakuaci objektu v případě vzniku mimořádné události. V případě nutnosti evakuace tuto 

činnost řídí a organizuje podle postupů, uvedených v požárním evakuačním plánu nebo 

jiném interním předpise. Tuto činnost provádí až do příjezdu velitele zásahu IZS. 

6.2.1. Evakuace 

V praxi se často zaměňují pojmy evakuace a záchrana osob. Evakuace je tedy činnost 

směřující k rychlému opuštění nebo vyklizení objektů či území při hrozícím nebezpečí. Jde o 

činnost, kterou jsou schopny provádět ohrožené osoby bez vnější pomoci ještě před vlastním 

působením havarijního nebo jiného děje. Klasickým a hasičům nejznámějším příkladem 

evakuace je opuštění objektu, v němž byl vyhlášen požární poplach, a to podle dopředu 

zpracovaného evakuačního plánu po stanovených únikových cestách. 

Způsob provádění evakuace a její všestranné zabezpečení řeší § 12 vyhl. č. 380/2002 

Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Evakuace osob z objektu, popř. jejich 

záchrana, patří mezi základní úkoly jak provozovatele, tak jednotek PO. Jisté je, že dosavadní 

požáry nebyly v tomto ohledu zatím tak hrozivé (viz tabulka v příloze č.2). Je však zřejmé, že 

vzhledem ke stavebnímu provedení multifunkčních budov, určité technologické souvislosti 

jednotlivých provozů, velkému počtu lidí rozptýlených na velké ploše budovy nebo naopak 

soustředěných, např. v několika promítacích sálech kina, skýtá mnoho hrozivých variant 

spojených s obtížemi při: 

� varování osob v budově 

� organizaci evakuace zaměstnanci provozovatelů budovy 

� orientaci osob při jejich samovolné evakuaci z důvodu členitosti prostorů a 

zakouření 

� dlouhých evakuačních cestách 

� zajištění funkčnosti osvětlení evakuačních cest 

� zajištění podmínek pro evakuaci v podobě viditelnosti, přijatelné teploty a 

netoxického prostředí 
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EVAKUACE VEDENÁ SOUKROMOU BEZPE ČNOSTNÍ SLUŽBOU: 

Každý pracovník SBS je při nástupu směny poučen o místě svého působení. Každé 

toto místo je charakteristické a existují pro něj instrukce jak postupovat v případě potřeby 

evakuace. Pracovník SBS, nastupující na směnu, svým podpisem při přebrání směny 

potvrzuje, že ví co má v těchto situacích podniknout a jaké má na daném místě úkoly. Toto se 

řeší pro veškerá místa v objektu. Evakuují se pouze osoby, nikoliv zboží nebo jakýkoliv 

majetek. Evakuace se rozdělují do po sobě navazujících fází. 

Fáze evakuace: 

� přípravná fáze 

� provedení evakuace 

� provedení kontroly 

� předání budovy 

Přípravná fáze 

Pracovníci SBS monitorují multifunkční budovu pomocí PCO. V případě vzniku 

mimořádné události mají stanoveny určité postupy a zahajují protiopatření. Pracovník SBS 

vyhodnotí nastalou situaci a podle potřeby zavolá linku tísňového volání. Dále informuje 

pomocí interního rozhlasu personál a dá jim signál, aby se dostavili na předem určená místa 

takovým způsobem, aby nevyvolal paniku osob, pohybujících se v objektu. 

Provedení evakuace 

Pracovníci SBS vyhlásí evakuaci v celém objektu o provádějí činnosti podle předem 

stanovených postupů. Nejdůležitějším úkolem je usměrňování evakuovaných osob. Poté 

kontrolují svá pracoviště a hlásí nadřízenému dokončení evakuace. V ideálním případě je 

evakuace dokončena před příjezdem složek IZS. 

Provedení kontroly 

Po evakuaci všech osob z budovy je třeba ji zkontrolovat a popř. zamezit dalším 

osobám ve vstupu do objektu. 

Předání budovy 
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Během evakuace nebo během ní dochází k příjezdu IZS a v tomto případě pracovníci 

SBS předávají budovu veliteli zásahu, a informují ho o situaci. Ten je navíc dle potřeby může 

pověřit činnostmi, které mu pomohou při zdolávání mimořádné události. 

6.2.2. Hašení 

Zároveň s evakuací osob, nebo bezprostředně po ní je na členovi SBS, aby podnikl 

v rámci možností adekvátní zásah pro zneškodnění požáru, popř. zamezení jeho šíření. Měl by 

zvážit vážnost situace a zejména míru ohrožení svého života a zdraví. Tento zásah provádí 

pomocí věcných prostředků požární ochrany, o kterých jsem se zmiňoval již dříve. 

Zaměstnanec SBS by měl být v jejich používání řádně školen. Jedná se o ruční hasící přístroje 

a požární vodovody (viz kapitola 7). 

Pro označení použití hasicího přístroje na štítku přístroje se používá označení třídy 

požáru (podle ČSN EN 2). Třídy požárů: 

� Třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je 

obvykle provázeno žhnutím. 

� Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství. 

� Třída C: Požáry plynů. 

� Třída D: Požáry kovů. 

Tabulka 1: Použití hasících přístrojů u jednotlivých tříd 

Třída Látka Hasící přístroj 

A dřevo, papír, plastické hmoty, textil vodní, pěnový, CO2 

B benzín, nafta, oleje, asfalt, líh, 

barvy, laky 

pěnový, CO2, halonový, práškový BC, 

práškový ABC 

C zemní plyn, propan-butan, vodík, 

acetylen 

CO2, halonový, práškový BC, práškový 

ABC 

D sodík, draslík, hořčík, hliník hasící přístroj s práškem M 

Požáry, u nichž se vyskytuje elektrické zařízení pod napětím lze hasit hasicím přístrojem CO2, 

halonovým nebo práškovým podle pokynů na štítku (napětí, odstup), nikdy ne hasicím 

přístrojem vodním nebo pěnovým. 
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7. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ SOUKROMOU 

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBOU 

Interní rozhlas 

Každá multifunkční budova má instalován interní rozhlas, který pokrývá většinu 

plochy objektu. Slouží jako informační rozhlas nejen k běžným hlášením pro návštěvníky a 

zaměstnance, ale v případě potřeby je použit k vyhlášení evakuace z objektu a poskytování 

informací pro evakuované osoby. Je-li využívám tímto způsobem, je důležité, aby byl napojen 

na nezávislý zdroj napájení pro zajištění provozu během mimořádné situace, zejména pak při 

výpadku elektrické sítě. 

Kamerový systém 

Systémy CCTV lze integrací navázat na ostatní systémy v budově. Mezi nejčastější 

součinnosti patří koordinace s PBZ. V případě narušení střeženého objektu lze nastavit 

záznam údajů z kamery umístěné v místě odkud přišlo poplachové hlášení a tímto sledovat 

činnost zloděje či dění v místnosti odkud přišlo hlášení alarmu (např. rozvoj a průběh požáru). 

V případě, že je kamera vybavena funkcí ZOOM, lze této funkce využít pro přesnější 

identifikaci narušitele (např. detail obličeje) nebo místa postiženého mimořádnou událostí. Se 

systémem EPS probíhá koordinace kupř. takovým způsobem, že se aktivuje kamera v 

prostoru, odkud přišlo hlášení o požáru. Výstup z kamery je vidět na monitorech a lze je 

nahrávat na pomaluběžný nebo digitální videorekordér. Toto umožňuje přesně lokalizovat 

ohrožené místo a sledovat a zaznamenávat dění v tomto prostoru. Při vyhlášení požáru je 

kamerový systém často jedním z posledních článků v důkazním řízení (pravděpodobná příčina 

požáru). Stejně tak se používá ke sledování přítomnosti osob v ohroženém prostoru. Je-li 

budova vybavena také systémem místního rozhlasu, je možné do ohroženého prostoru vyslat 

evakuační hlášení a toto operativně z mikrofonní jednotky měnit v závislosti na chování a 

pohybu osoby sledované kamerovým systémem. 

Přenosné hasící přístroje 

Přenosné hasicí přístroje se umisťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích 

(stěnách, sloupech apod.) tak, aby rukojeť přístroje byla nejvýše 1,5 m nad podlahou, na 

přístupném a dobře viditelném místě. Dále se doporučuje umístit je v blízkosti prostor s 

nejvyšší pravděpodobností vzniku požáru nebo v jejich dosahu, u vchodů do místností, na 
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únikových cestách apod.. Ruční hasicí přístroj je (jak již název napovídá) ručně přenosný, s 

hmotností náplně asi do 10 kg a dobou činnosti nejvýše 60 sekund. Pojízdné a přívěsné hasící 

přístroje mají větší obsah hasicí látky a jsou umístěny na podvozku (obvykle dvoukolovém). 

Podle použitého druhu hasiva mohou být převládající ruční hasicí přístroje halonové, pěnové, 

práškové, sněhové, vzduchopěnové a vodní. Hasicí přístroje, zejména ruční, jsou určeny k 

hašení začínajícího požáru, tj. pro první protipožární zásah, prováděný uživateli objektu. 

Ruční hasicí přístroje se umísťují v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru, ale v poloze 

chráněné před jeho přímými účinky a dobře přístupné též po vzniku požáru. Doporučují se 

umísťovat v chráněných únikových cestách a to na společném místě s nástěnnými požárními 

hydranty, s tlačítky EPS a dalšími prvky požárního zabezpečení objektu. Tato místa musí být 

označena a osvětlena svítidly nouzového osvětlení. 

Požární vodovod 

Jedná se o hasicí zařízení pro provedení požárního zásahu při vzniku požáru za použití 

vody. Dle současné legislativy se jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární 

ochrany. Jsou nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu. Požární hydrantové 

systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který je 

okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání 

jednou osobou. 
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8. DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím a činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona o 

PO) mají povinnost zpracovávat a udržovat v souladu se skutečným stavem předepsanou 

dokumentaci požární ochrany (§ 15 odst. 1 zákona o PO). 

8.1. Základní dokumentace požární ochrany 

Zpracování a vedení zákonem požadované dokumentace o požární ochraně může 

majitel objektu smluvně přenést na pracovníka SBS. Podmínkou ovšem je, aby byl pracovník 

SBS osobou odborně způsobilou nebo technikem požární ochrany dle § 11 odst. 1 a 2 zákona 

o požární ochraně a má příslušné oprávnění, vydané Ministerstvem vnitra. 

Základní dokumentace PO: 

� začlenění do kategorie činností dle požárního nebezpečí 

� posouzení požárního nebezpečí 

� stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

� požární poplachové směrnice 

� požární řád 

� požární evakuační plán 

� směrnice pro činnost požárních hlídek 

� organizační směrnice pro zajišťování úkolů v požární ochraně 

� dokumentace zdolávání požárů (operativní karta, operativní plán) 

� řád ohlašovny požárů 

� tématický a časový rozvrh školení zaměstnanců 

� tématický a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek 

8.2. Dokumentace požárně bezpečnostních zařízení 

Činnost SBS zahrnuje i obsluhu požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků 

požární ochrany, nacházejících se v objektu. Jelikož jsou pracovníci SBS k používání těchto 
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zařízení proškoleni, provádějí i pravidelné revize, kontroly a údržbu těchto prostředků. Musí 

splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní 

dokumentací výrobce konkrétního typu PBZ nebo hasicího přístroje (např. vyhláška č. 

50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších změn a předpisů). 

Dokumentace PBZ: 

� průvodní dokumentace daná výrobcem 

� technická a provozní dokumentace 

� návody k obsluze 

� doklady o kontrole provozuschopnosti 

� doklady o zkoušce činnosti 

� zpráva o výchozí revizi 

� záznamy o provedené opravě a pravidelné údržbě 

� provozní kniha 

Možné formy prohlášení a protokolů: 

� prohlášení zodpovědného projektanta 

� prohlášení o montáži PBZ 

� protokol o funkční zkoušce 

� protokol o provozuschopnosti PBZ 

8.3. Dokumentace vedená soukromou bezpečnostní službou 

SBS se stará o zabezpečování úkolů na úseku požární bezpečnosti. S tím souvisí 

vedení vlastní dokumentace a její aktualizace. 

SBS vede: 

� Kniha událostí 

� Kniha denních záznamů 

� Statistika 
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9. SPOLUPRÁCE SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY SE 

SLOŽKAMI IZS 

Úspěšná a hlavně efektivní spolupráce na úseku bezpečnosti osob a majetku závisí 

především na dobré a rychlé spolupráci se státními institucemi zastoupenými především IZS. 

Jde hlavně o základní složky IZS, mezi které patří Policie ČR, hasičský záchranný sbor a 

zdravotnická záchranná služba. Dále jde o spolupráci též s obecní (městskou) policií a 

v neposlední řadě taky s veřejností. Cílem je poskytnutí jistoty a bezpečí, že při spáchání 

trestného činu nebo při vzniku mimořádné situace bude tato situace rychle zaznamenána a 

adekvátně řešena. 

Faktem zůstává, že SBS mají především preventivní charakter. Neznamená to 

zbavování státu odpovědnosti za bezpečnost, ba naopak její posílení. Státní bezpečnostní 

složky totiž nedisponují tolika potřebnými lidskými ani ekonomickými zdroji, aby byla 

pokryta bezpečnost na všech myslitelných místech.  

Jak již bylo uvedeno dříve, absence legislativní podpory činnosti SBS je staví do 

obtížné situace. Svým právním postavením jsou pracovníci SBS lidmi bez žádných 

speciálních práv a výsad, které by někdy k výkonu své profese potřebovali. Přitom už sama 

podstata jejich počínání se přímo nabízí k tomu, aby byly SBS přinejmenším zařazeny mezi 

tzv. ostatní složky IZS. Pracovníci SBS se pohybují v prostorách multifunkčních budov denně 

a jsou dokonale seznámeni s prostředím. Znají všechny místnosti v objektu, obsluhují 

jednotlivá bezpečnostní zařízení, umístěná v budově a znají rozmístění přenosných hasících 

zařízení a hydrantových systémů. 

Z pohledu SBS nejde ani tak o spolupráci s výše uvedenými institucemi, spíše o 

spolupráci složek IZS se zaměstnanci SBS. Zaměstnanci SBS provádějí úkony spojené 

s ochranou osob a majetku v ideálním případě pouze do příjezdu velitele zásahu. Velitel 

zásahu po příjezdu na místo využije svého práva a pověří pracovníky SBS spoluprací. 

Využití pracovníků SBS velitelem zásahu: 

� k pomoci při evakuaci osob z objektu 

- v kapitole č. 6 jsem popsal činnosti, které provádí SBS před příjezdem IZS. V mém 

případě jde hlavně o evakuaci osob z míst zasažených mimořádnou událostí. V ideálním 



 37 

případě je objekt evakuován již před příjezdem jednotky požární ochrany. Za tohoto stavu je 

velitel zásahu obeznámen zástupcem SBS o tom, že byla evakuace dokončena. 

� znalost všech prostor v objektu 

- kromě prostorů, kde se nacházejí návštěvníci multifunkčních budov, se zde vyskytují 

i další místnosti, kde nemají návštěvníci přístup. Jde například o administrativní prostory, 

toalety pro zaměstnance a také o tzv. technická zázemí, kde bývají zpravidla umístěny hlavní 

přívody plynu, vody a tepla, hlavní vypínače elektrického proudu, aj. Pracovníci SBS znají 

jejich umístění, což urychluje jejich nalezení a použití. Taky by se zde mohly vyskytovat 

osoby, které se zde ukrývají. 

� znalost únikových cest 

- krom chráněných únikových cest se můžou v objektu vyskytovat také boční únikové 

schodiště, boční východy, ale také evakuační a nákladové výtahy. 

� znalost umístění věcných prostředků požární ochrany 

- pracovníci SBS jsou školeni v manipulaci s nimi a mohou pomoci při hasebním 

zásahu. 

� využití jejich technického vybavení 

- tato technická vybavení usnadňují a urychlují evakuaci a zásah. Největší výhodou 

multifunkčních budov je bezesporu instalovaný kamerový systém, který umožňuje lokalizace 

požáru a přehled o situaci. Výborným pomocníkem v tomto ohledu je také pult centralizované 

ochrany, ze kterého je možno monitorovat a ovládat veškerá požárně bezpečnostní zařízení. 

Také se odtud dá řídit zásah. 

9.1. Spolupráce s Policií ČR a obecní (městskou) policií 

Při řešení páchání trestné činnosti v prostorách střežených SBS je vždy snaha vedení o 

jednání s Policií ČR, popř. obecní policií, jelikož ta má větší pravomoc než zaměstnanci SBS. 

Záleží také na rozsahu a typu události. 

Policista ČR je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která by mohla 

jakoukoliv měrou přispět k objasnění skutečností k odhalení přestupku nebo trestného činu a 

jeho pachatele, jakožto i vypátrání hledaných osob a věcí. Dále se může dožadovat prokázání 

totožnosti (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, atd.) a musí mu být vyhověno. 

Toto je jeden z hlavních rozdílů mezi pracovníky SBS a policií, jelikož těm jsou tyto 
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skutečnosti poskytovány dobrovolně. Další pravomocí, která výrazně ovlivňuje spolupráci 

SBS a policii je fakt, že policista na právo požádat kohokoliv o pomoc v případě 

bezprostředního ohrožení zdraví a života občana nebo majetku. Tuto pomoc musí, až na 

výjimečné případy, poskytnout každý, kdo je o to požádán. 

V případě napadení objektů zařazených do systému elektronické ochrany musí 

případný zákrok provést určení zaměstnanci podniku, zajišťující jejich ochranu (nikoliv 

strážníci obecní nebo městské policie). Podnik zajišťující ochranu osob a majetku musí být 

technicky a personálně vybaven tak, aby byl schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z 

předmětu jeho činnosti. Pokud konkrétní situace výjimečně přesáhne kapacitní možnosti 

daného subjektu, lze se, v souladu s platnou právní úpravou, obrátit na Policii ČR, eventuálně 

na strážníky obecní policie. 

9.2. Spolupráce s hasičským záchranným sborem 

Ve většině případů je SBS pověřena obsluhou požárně bezpečnostních zařízení, která 

jsou instalována v objektu vlastníka. S příslušníky hasičských záchranných sborů spolupracují 

pracovníci SBS jak v oblasti prevence, tak i represe. 

Pokud to mají smluvně stanoveno a mají příslušné oprávnění, SBS zpracovávají nebo 

nechávají zpracovat dokumentaci o požární ochraně v daném objektu. Také napomáhají při 

vzniku mimořádné události zejména tím, že jako jediný subjekt v multifunkční budově mají 

pravomoc k provádění evakuace z objektu, o které sem se již zmínil dříve. 

Hasiči mají pravomoc požádat kteréhokoliv občana ČR o pomoc při zdolávání 

mimořádné události, tedy i pracovníka SBS. Ten je povinen, až na výjimky, tuto pomoc 

poskytnout. Pracovníci SBS jsou často prvními osobami, které se snaží eliminovat dopad 

mimořádných událostí zejména prvotním zásahem a takto napomáhají urychlení zásahu pro 

hasiče. 

Dále jsou pracovníci znalí objektu a mají přehled o věcných prostředcích požární 

ochrany a mají na starost obsluhu PCO. Svými informacemi jsou dozajista velikým přínosem 

pro zasahující hasiče. 

9.3. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou 

Při výkonu povolání může během směny dojít k úrazu jak příslušníka SBS nebo 

zaměstnance v multifunkční budově, tak kteréhokoliv návštěvníka pohybujícího se v budově. 
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Pracovníci SBS by měli patřit mezi první osoby, kteří poskytnou adekvátní pomoc 

zraněnému. Dále pak informují svého nadřízeného o incidentu a ten pak podle potřeby zavolá 

rychlou záchrannou službu. Následujícím krokem by mělo být připravení zraněného 

k transportu na předem určené místo a vyčkání příjezdu sanitky. 

V případě výskytu většího počtu zraněných (např. při úniku nějaké nebezpečné látky) 

jsou pracovníci SBS povinni evakuovat objekt a poskytnou osobám, které již byly zasaženy 

nebezpečnou látkou, opět adekvátní první pomoc. Zároveň informují zdravotnickou 

záchrannou službu. 

Pro rychlejší a přesnější poskytnutí adekvátní pomoci by se měli pracovníci snažit 

zjistit veškeré informace o pocitech raněných (projevy nevolnosti, bolestech a pocitech 

raněného,apod.), aby mohli informovat zasahující zdravotníky, popřípadě jiné organizace 

(např. Krajská hygienická stanice). 

9.4. Spolupráce s veřejností 

Přítomnost a práce zaměstnanců SBS je veřejností přijímána rozporuplně. Proto je 

nutné získat si její respekt a důvěru. Když zákazník ví, že se na zaměstnance SBS může 

spolehnout, a že adekvátně reagují na jeho oznámení, stížnosti a dotazy, pak toho využije a 

nebude daný problém řešit sám. 

Veřejnost vnímá velice negativně a citlivě zprávy o zneužití pravomocí příslušníků 

SBS a jsou zdokumentovány případy hrubého porušení pracovní morálky. Pracovníci SBS si 

musí uvědomit, že úspěšnost jejich práce závisí na pohledu veřejnosti, protože zákazník se 

bude obracet na pracovníky SBS pouze v případě, že jim bude věřit. 

9.5. Pult centralizované ochrany 

Připojení na pult centralizované ochrany (PCO) umožňuje dálkovou kontrolu stavu 

elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS a EPS). Po vyhodnocení 

příchozí indikace stavu (např. narušení bezpečnosti objektu vniknutím nepovolaných osob, 

vznik požáru, únik plynu, apod.) realizují operátoři PCO pomocí PC se speciálním softwarem 

návazná opatření sjednaná s klientem. V případě využití standardní funkce PCO operátor 

zajistí vyslání zásahové jednotky, informování klienta nebo pověřené osoby, přivolání Policie 

ČR, hasičů, lékařské záchranné služby atd. PCO může rovněž plnit funkci pouze 

monitorovacího centra bez automatického vyslání zásahové jednotky. 
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Obrázek 5: pult centralizované ochrany 

Pult centralizované ochrany je dispečerské pracoviště, které zajišťuje střežení objektů 

zabezpečených pomocí elektrické zabezpečovací signalizace - EZS. Na PCO jsou v 

zakódované podobě přenášeny veškeré relevantní informace, které je systém EZS schopen 

poskytnout. Při vyhlášení poplachu na objektu vysílá operátor PCO na objekt zásahovou 

jednotku nebo, podle typu zvolené služby, informuje kontaktní osobu určenou majitelem 

objektu. V případě, že zásahová skupina zjistí narušení objektu, volá operátor PCO policii 

ČR. Rychlý zákrok zásahové jednotky chrání život, zdraví a majetek uživatelů střeženého 

objektu. Do příjezdu majitele objektu nebo jím určené osoby střeží zásahová jednotka 

napadený objekt. Rozmístnění výjezdových jednotek umožňuje operativnost a rychlost zásahu 

podle směrnic České asociace pojišťoven. 
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10. ŠKOLENÍ A VÝCVIK PRACOVNÍK Ů SOUROMÉ 

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

Každý zaměstnavatel je povinen provádět školení PO u svých zaměstnanců, 

preventistů PO (Zákon o PO č.133/1985 Sb., v posledním platném znění, Vyhláška MV 

č.246/2001 Sb., Zákoník práce), včetně odborné přípravy zaměstnanců zařazených do 

požárních hlídek. 

Výcvik a školení je jedním ze základních kriterií kvality práce SBS. Základní příprava 

zaměstnanců SBS před nástupem do služby u kvalitních firem vychází z doporučení Evropské 

Unie. Program Leonardo, podle kterého se řídí SBS v EU, a který je doporučován i v České 

republice, stanovuje 16 a půl hodiny jako minimum základní přípravy před nástupem do 

práce. U řady firem je nejen toto minimum rozšiřováno a doplňováno, ale po nástupu do práce 

je zaměstnancům nabízena kromě řízeného zapracování i celá škála dalších výcvikových 

programů podle jejich budoucí specializace, ať je to bankovní bezpečnost, specifika ochrany 

průmyslových objektů nebo bezpečnost obchodních domů. 

Špičkové SBS mají podrobně rozpracovaný nejen systém přípravy svých výkonných 

zaměstnanců, ale i programy výchovy a vzdělávání řídících pracovníků, které mohou 

konkurovat s přípravou manažerských týmů z kteréhokoliv oboru. Úroveň přípravy 

zaměstnanců a míra investic do této oblasti jsou pro zákazníky využívající služeb 

Soukromých bezpečnostních služeb dobrým vodítkem pro výběr spolehlivého a kvalitního 

dodavatele. 

Každý nově nastupující zaměstnanec SBS musí být proškolen a prochází nezbytným 

základním výcvikem, kde získává vědomosti a dovednosti důležité pro výkon svého povolání. 

Ze získaných znalostí je pak řádně prozkoušen. Absolvování je zpečetěno záznamem o 

provedeném školení a zácviku a uvedeno v dokumentaci o školení zaměstnanců o PO. 

Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří tematický plán školení, časový 

rozvrh školení a záznam o provedeném školení. 

Pracovník je seznámen zejména s: 

� kolektivní smlouvou a řádem SBS 

� povinnostmi organizace a pracovníka na poli BOZP 

� základními pravomocemi, oprávněními a postupy při ochraně osob a majetku 



 42 

� základními povinnostmi při ohlašování požáru, provádění požární prevence a 

represe a používání věcných prostředků pro zdolávání požáru 

� zásadami první pomoci 

� obsluhou PBZ a komunikační techniky 

� pracovními postupy 

Zácvik pracovníka se týká: 

� praktický zácvik na pracovišti v oblasti BOZP a PO 

� seznámení s objektem a jeho zařízeními 

� poskytnutí první pomoci 

� praktické provádění jednotlivých kontrolních činností 

10.1. Odborná způsobilost v požární ochraně 

Zaměstnavatel smí plnit úkoly v požární ochraně pověřením odborně způsobilé osoby 

v požární ochraně, která vlastní oprávnění Ministerstva vnitra - technik PO nebo osoba 

odborně způsobilá v PO. Tuto povinnost stanovuje Zákon o požární ochraně. 

Při zkoušce odborné způsobilosti se ověřuje znalost zejména: 

� právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany 

� požární bezpečnosti staveb a technologií 

� posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím 

� funkcí a technických vlastností požární techniky, věcných prostředků požární 

ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 

� fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchů, hašení a toxických účinků 

zplodin hoření. 

Tato odborná příprava se provádí před zahájením její činnosti a pak nejméně jednou za 

rok. Rozsah odborné přípravy a způsob ověření znalostí je rámcově stanoven právním 

předpisem, další podrobnosti rozvádí osoba s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany 

v tematickém plánu a časovém rozvrhu, který se schvaluje jako dokumentace požární 

ochrany. Odbornou přípravu může provádět u preventivní požární hlídky pro činnost se 
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zvýšeným požárním nebezpečím technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba, 

avšak pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím pouze odborně způsobilá osoba.  

Pokud se týče fyzické a psychické způsobilosti, ta není žádným předpisem upravena, 

ale vyplývá z povahy věci. Jestliže mají členové SBS provádět opatření k záchraně 

ohrožených osob, jsou na ně kladeny specifické nároky z hlediska jejich fyzické zdatnosti a 

psychické odolnosti. 

10.2. Vzdělávání v oblasti požární ochrany 

Zde bych chtěl uvést některá školská zařízení v Moravskoslezském kraji, která 

poskytují svým studentům možnost vzdělávání v oblastech, spojených s činností 

bezpečnostních služeb. Stručně se zmíním o studijních programech v oblasti nejen požární 

prevence a represe, ale i v činnostech souvisejících s policií. 

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku-Místku 

Posláním školy, založené v roce 1967, je odborná příprava středoškolsky vzdělaných 

odborníků v oboru požární ochrany. Těžištěm přípravy je vzdělávání dospělých, v současnosti 

výhradně dálkovou formou studia při zaměstnání. Další činností školy je účast v programu 

celoživotního vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru formou výuky v kurzech 

odborné přípravy - požární prevence. 

SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku je také pověřena vydáváním   osvědčení o 

odborné způsobilosti fyzických osob a techniků požární ochrany   podle § 11 zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava, s.r.o. 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku se sídlem v Ostravě-Michalkovicích, ul. 

ul. Sládečkova 393/90, je soukromou střední odbornou školou se studijními obory: 

� Ochrana osob a majetku 

� Veřejně pořádkové služby 

� Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

� Právní administrativa 
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Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství 

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakulta VŠB – TOU. FBI zabezpečuje 

přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti 

průmyslu v bakalářských, magisterských a  doktorských programech. 

Bakalářský studijní program 

� Technická bezpečnost osob a majetku 

� Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

� Havarijní plánování a krizové řízení.  

� Bezpečnost práce a procesů 

Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program 

� Bezpečnostní inženýrství 

� Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Doktorský studijní program 

� Požární ochrana a bezpečnost průmyslu 

10.3. Návrh struktury školení 

Tématický a časový plán školení se zpracovává ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

TÉMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ: 

1) Význam požární ochrany, hlavní příčiny vzniku požárů (5 minut) 

2) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - §§ 1, 18, 19, 20, 

20a, 21, 22, 78, 80, 82, 88 (10 minut) 

� § 1 Úvodní ustanovení 

� § 18 Osobní pomoc 

� § 19 Věcná pomoc 

� § 20 Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc 
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� § 20a Náhrada ušlého výdělku 

� § 21 Náhrada výdajů 

� § 22 Vstup na nemovitosti 

� § 78 Přestupky 

� § 80 Odškodňování úrazů 

� § 82 Náhrada věcné škody 

� § 88 Oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany 

3) Vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru - § 42, 43, 44 (5 minut) 

� § 42 Tepelné spotřebiče 

� § 43 Komíny a kouřovody 

� § 44 Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky 

4) Zajištění a organizace požární ochrany vedené SBS (Směrnice pro zajištění požární 

ochrany) (10 minut) 

� Úvodní ustanovení 

� Odpovědnost za plnění úkolů na úseku požární ochrany 

� Povinnosti zaměstnanců SBS 

� Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

� Dokumentace požární ochrany vedená SBS 

� Školení o požární ochraně a odborná příprava na úseku požární ochrany 

(seznámení se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v 

mimopracovní době) 

� Určení ohlašoven požárů, cvičný požární poplach 

5) Charakteristika požárního nebezpečí pracoviště vyplývající z technologie provozu, možné 

příčiny vzniku požárů (10 minut) 

6) Taktika hašení požárů (10 minut) 

� Opatření zamezující vzniku požáru 
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� Opatření bránící rozšíření požáru 

� Druhy a vhodnost použití dostupných hasicích zařízení, hasící efekty těchto 

hasebních látek 

7) Praktická část (10 minut) 

� Rozmístění uzávěrů vody, plynu a elektrické energie 

� Rozmístění a manipulace s dostupným hasicím zařízením (požární vodovod, 

přenosné hasicí přístroje) 

� Poskytnutí laické první pomoci 

10.4. Některé vybrané postupy 

V případě vzniku jakéhokoliv konfliktu nebo mimořádné události existuje mnoho 

řešení a je tedy na pracovníkovi SBS a jeho rozhodnutí, jak danou věc na místě bude řešit. 

Proto je potřeba ke správnému vyhodnocení a jednání pracovníka SBS naučit, aby nereagoval 

zmateně a nejistě, ale naopak rozhodně, jistě a rázně, a aby věděl co má dělat. Ovšem každá 

situace je za daných okolností jedinečná a vyžaduje specifické řešení.  

ZACHÁZENÍ S HASÍCÍMI P ŘÍSTROJI 

Při požáru zamíříme proud hasiva do ohniska tak, abychom jeho proudem nepřenesli 

plameny na nežádoucí místa, nebo se při používání vodních přístrojů neopařili. U práškových 

hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Přesto, že současné konstrukce přístrojů 

umožňují proud hasiva uzavřít, odborníci důrazně varují před používáním částečně 

vyprázdněných přístrojů. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout, nakolik jsme při 

zdolávání drobnějšího zahoření náplň hasiva vypotřebovali, mohlo by se nám při dalším 

požáru stát, že po vychrlení několika decilitrů by hasicí přístroj přestal fungovat a my bychom 

vyhořeli. Z tohoto důvodu je nutno vždy i po sebe kratším použití dát přístroj znovu naplnit. 

Grafický návod na použití konkrétního typu hasícího přístroje je spolu s krátkým popiskem 

vyobrazen na každém z nich. 

Upozornění: Je nutné si uvědomit, že hasicí přístroje jsou zařízení, která jsou 

využívaná v mezních situacích, kdy během několika málo vteřin je od nich vyžadován 

maximální výkon. Při vlastním použití hasicích přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu. 

Zásah je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy 

do ohniska požáru, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Pro chránění objektu a 
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zařízení je nutno volit takové hasicí přístroje, které jsou vhodné k hašení hořlavých látek, jež 

se v ohroženém prostoru vyskytují. Znalost použití hasicích přístrojů patří k povinnostem 

každého člena SBS. 

NALEZENÍ PODEZ ŘELÉHO PŘEDMĚTU 

Při výkonu povolání se může pracovník dostat do situace, kdy mu je oznámen nález 

nějakého podezřelého předmětu (podezřelý tím jak vypadá, nebo na jakém místě je uložen). 

Pracovník SBS nahlásí nález svému vedoucímu a dál se řídí jeho pokyny. Následně se snaží 

získat informace o daném předmětu. V žádném případě však s tímto objektem nemanipuluje. 

V případě, že nezjistí majitele nebo informace o předmětu, vyrozumí policii a vyčká jejího 

příjezdu. Zároveň zváží, zda by nemělo dojít k evakuaci části nebo celého objektu. 

CHOVÁNÍ PRACOVNÍK Ů 

To jak vnímáme konkrétního pracovníka SBS závisí zejména na jeho vystupování, 

sebejistotě, klidu, rozhodnosti, charakteru, apod. Ve společnosti jsou vnímáni jako určitá 

záruka bezpečnosti. Ovšem jakákoliv absence legislativní podpory jejich činnosti je mnohým 

občanům známa a mnohé kriminální živly toho využívají. Jelikož je zaměstnanec SBS 

zranitelným jako kterýkoliv občan ČR, často se pracovníci SBS setkávají u zákazníků 

s agresivitou a neochotou spolupracovat. Přesto by se měli pracovníci SBS řídit obecnými 

zásadami slušného chování a jakýmsi kodexem etiky. 

Měli by dbát zejména: 

� dobrého jména, cti, vážnosti a důstojnosti osoby vlastní, zaměstnavatele i 

zákazníka 

� být vždy řádně ustrojeni, upraveni a používat předepsané pomůcky pro výkon 

služby 

� vystupovat zdvořile, vstřícně a taktně 

� nedělat nic, co by mohlo vyvolat negativní hodnocení 

� svědomitě plnit pracovní povinnosti s vědomím odpovědnosti za bezpečnost 

svěřeného majetku, života a zdraví osob 
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11. ZÁVĚR 

V této bakalářské práci se zabývám činnostmi soukromých bezpečnostních služeb na 

úseku požární ochrany v objektech, které jsou zde označeny jako multifunkční budovy. 

V úvodu rozebírám legislativní podporu SBS v rámci ČR a jak je ošetřen jejich vznik a 

činnosti. 

Následně se zde zabývám relevantními riziky v rámci požární ochrany multifunkčních 

budov a možnostmi opatření, které se v nich instaluje. Jde zejména o požárně bezpečnostní 

zařízení, které SBS obsluhují a také mohou vést jejich dokumentaci, popř. provádět jejich 

kontroly a opravy. 

V další části jsou uvedeny jednotlivé činnosti, které SBS provádějí na úseku požární 

ochrany a technické prostředky které k tomu používají. Je zde uveden i způsob spolupráce se 

složkami integrovaného záchranného systéme v ČR. 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit obsah školení, které bude zaměřené na 

povinnosti klienta k požární ochraně a delegované na soukromou bezpečnostní službu. 

Výcvik a školení pracovníků SBS považuji za základní kritérium kvality práce. Je jen na 

škodu věci, že česká legislativa tyto požadavky blíže nespecifikuje a proto zde uvádím 

několik případů, jak se mohou osoby podnikající v této oblasti vzdělávat. 

Konkrétně zde uvádím program Leonardo, podle kterého se řídí SBS v EU, a který je 

doporučován i v České republice. Pracovník SBS také může působit jako technik požární 

ochrany nebo jako preventivní požární hlídka a proto musí splňovat podmínky odborné 

způsobilosti dle zákona o PO a vlastnit patřičné oprávnění vydané Ministerstvem vnitra. Dále 

zde uvádím některá školská zařízení, působící v Moravskoslezském kraji a poskytující 

vzdělání v oblastech ochrany života a zdraví osob a majetku. Ke konci pak ještě uvádím 

možný obsah školení pracovníka při nástupu do zaměstnání a vybrané postupy. 
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Seznam zkratek 

BOZP bezpečnost osob a zdraví při práci 

CCTV Closed Circuit Television (uzavřené televizní okruhy) 

EPS elektrická požární signalizace 

EZS elektronický zabezpečovací systém 

IZS Integrovaný záchranný systém 

PBZ požárně bezpečnostní zařízení 

PCO pult centralizované ochrany 

PO požární ochrana 

SBS soukromá bezpečnostní služba 

SHZ stabilní hasící zařízení 

ZOKT zařízení pro odvod kouře a tepla 
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