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Úvod 

Téma mé bakalářské práce jsem si zvolil z důvodu mého studijního zaměření 

na technickou bezpečnost osob a majetku, ale především také díky mému zájmu o danou 

problematiku. V dnešní době je sektor soukromých bezpečnostních služeb velmi důležitou 

součástí prevence kriminality. Tím nezanedbatelnou částí přispívá ke zvyšování úrovně 

našeho státu. 

Oblast kriminalistické bezpečnosti od pádu komunistické vlády v České republice 

nezajišťují pouze státní složky, ale díky vzniku živnostenského zákona také soukromé 

bezpečnostní služby. Soukromé služby v podnikatelském sektoru jsou většinou vykonávány 

za účelem zisku a jinak tomu není ani v oblasti bezpečnostního průmyslu. Ze strany laické 

veřejnosti je znám názor, že tyto služby jsou příliš drahé, avšak ani státní složky, na které se 

spoléhají, nejsou zdarma. Tyto služby dělá velmi nákladné nezbytný individuální přístup 

ke každému zákazníkovi. 

Bezpečnostní průmysl je velice dynamicky se rozvíjející oblast jak v České republice, 

tak i v ostatních vyspělých zemích v Evropě. Je to dáno nejen donedávna dlouhodobě 

zlepšující se ekonomickou situací a tím lepší dostupností těchto služeb, ale i postupným 

uvědomováním prospěšností bezpečnostních služeb.  

Za bezpečnost svoji a svého majetku si každý musí zodpovídat sám a nestačí se pouze 

spoléhat na stát, který nám v nouzi pomáhá. Mnohdy občané svým jednáním a neopatrností 

přímo vybízí k jednáním zapříčiňujícím poškození zdraví, či ztrátu svého majetku. Prevence 

je vždy lepší než řešení již nastalého problému. A právě prevenci zajišťují převážně soukromé 

bezpečnostní služby, ať už se jedná o služby pozorovacího, kontrolního, či ochranného 

charakteru. Již přítomnost pracovníka soukromé bezpečnostní služby velice často stačí 

k odrazení potenciálního pachatele od protiprávního jednání. 

K výkonu jejich práce využívají pouze dokonalé aplikace práv a svobod každého 

občana, které občan sám nedokáže plně využít. Soukromé bezpečnostní služby nemají žádné 

zvláštní oprávnění, kterým disponují státní bezpečnostní složky. 

Jak je již v názvu uvedeno, tato bakalářská práce se zabývá využitím soukromých 

bezpečnostních služeb v boji proti vnitropodnikové kriminalitě. K tomu je třeba pochopit 

nejen systém soukromých bezpečnostních služeb v České republice, ale také pojem 
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vnitropodniková kriminalita. 

Vnitropodniková kriminalita je velmi vážný problém, který nesužuje pouze firmy u nás, 

ale jedná se o problém týkající se firem po celém světě. Velmi často se stává, že vedení firmy, 

které tvrdí, že u nich k vykrádání firemního majetku nedochází, pouze na tuto skutečnost 

zatím nepřišlo. Je to způsobeno velmi obtížným odhalením protiprávního jednání. Proto jde 

o problém, na který chci poukázat, že by měl být řešen. Jedná se hlavně o otázku 

ekonomickou, zda se vyplatí externí bezpečnostní manager, který tuto kriminalitu bude 

vyšetřovat a potlačovat. Obtížnost tohoto rozhodnutí vyzdvihuje i fakt, že pokud nedokážeme 

vyhodnotit ztrátu, která nám vzniká díky vnitropodnikové kriminalitě, tak potom stěží 

můžeme obhajovat potřebu najmutí bezpečnostního managera. 
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1 Teoreticko - právní posouzení zkoumaného problému 

1.1 Základní právní normy 

V českém právním řádu jsou nejvýše postaveny Ústava České republiky 1/1993 Sb. 

spolu s Listinou lidských práv a svobod 2/1993 Sb. Z těchto zákonů vyplývají základní práva 

a povinnosti všech občanů České republiky a stejně tak i pracovníků soukromých 

bezpečnostních služeb. 

1.1.1 Listina lidských práv a svobod 

Nejvíce související články se zabezpečováním bezpečnosti pomocí soukromých 

bezpečnostních služeb jsou: 

Článek 1: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Základní práva 

a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

Článek 7 odst. 1: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může 

být jen v případech stanovených zákonem.“ 

 odst. 2: „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo 

ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ 

Článek 8 odst. 1: „Osobní svoboda je zaručena.“ 

 odst. 2: „Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů 

a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost 

dostát smluvnímu závazku.“ 

Článek 11 odst. 1: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků 

má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

Článek 12 odst. 1: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit 

bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.“ 

Článek 14 odst. 1: „Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.“ [12] 

1.1.2 Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a změn je pro 
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činnost soukromých bezpečnostních služeb jeden z nejdůležitějších zákonů dnešní legislativy. 

Mezi podstatná ustanovení patří: 

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

takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“ 

− § 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. 

− § 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 ním. 

− § 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. 

− § 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. 

− § 418 odst. 2: Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti 

hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená 

povaze a nebezpečnosti útoku. [13] 

1.1.3 Trestní zákon 

Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon ve znění pozdějších předpisů a změn nám zaručuje 

ochranu práv, což znamená ochranu majetku i zdraví osob. V § 2 k tomu má prostředky 

ukládání a výkon trestů a ochranné opatření. Příslušníci soukromých bezpečnostních služeb 

při zásahu do práv a svobod ostatních osob se mohou dostat snadno do rozporu se zákonem, 

což znamená, že jejich jednání může být považováno i za trestný čin.
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Právní řád České republiky však obsahuje okolnosti vylučující protiprávnost, kdy při splnění 

určitých podmínek se o trestný čin nejedná. V souvislosti s činností příslušníků soukromých 

bezpečnostních služeb se jedná o nutnou obranu a krajní nouzi. 

− § 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 za daných okolností odvrátit jinak a nebo 

způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 

hrozil. 

Další okolnost vylučující protiprávnost je oprávněné použití zbraně, avšak tato okolnost 

se netýká pracovníků soukromých bezpečnostních služeb, jelikož je k použití zbraně 

nezmocňuje žádný z platných zákonů, jako je tomu u příslušníků Policie České republiky, 

obecní (městské) policie a armády České republiky. 

Trestní zákon nám vymezuje i některé trestné činny týkající se problematiky 

vnitropodnikové kriminality. Mezi nejčastější páchané trestné činy patří: 

− § 247 Krádeže se dopustí osoba, která si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní… 

− § 248 Zpronevěry se dopustí osoba, která si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou 

hodnotu, která mu byla svěřena... 

− § 250 Podvodu se dopustí osoba, která ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného 

obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné 

skutečnosti... [14] 

1.1.4 Trestní řád 

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

− § 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 



 6 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [14] 

1.1.5 Živnostenský zákon 

Ostraha majetku a osob podléhá koncesi dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon). Podmínky pro udělení této koncese jsou uvedeny 

v příloze č. 3. Bez splnění těchto podmínek nelze provozovat soukromou bezpečnostní 

činnost. [15] 

1.1.6 Zákon o zbraních 

V dnešním světě není problém s přibývající kriminalitou, ale spíše s přibývající 

agresivitou pachatelů, což zapříčiňuje to, že se výkon SBS stává čím dál tím náročnějším jak 

na fyzickou tak psychickou odolnost pracovníků a s tím je i spojena nebezpečnost tohoto 

povolání. Proto již není výjimkou, že příslušníci SBS v určitých případech nosí kromě dalších 

technických prostředků i střelné zbraně na ochranu svého života. Z tohoto důvodu zde uvádím 

Zákon č. 119/2002 Sb. zákon o zbraních: 

− § 1 odst. 1: Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") 

a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraní nebo 

střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz 

nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provádění 

pyrotechnického průzkumu, provozování informačních systémů v oblasti zbraní 

a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva, provozování 

střelnic a provozování a provádění pyrotechnického průzkumu. 

− § 17 odst. 1: Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané 

fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní 

předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být a) osobní údaje 

a b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá. [17] 

1.1.7 Zákoník práce 

Obecně vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci jsou upraveny zákonem 

č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a změn. Tato právní norma 

samozřejmě platí i pro subjekty soukromých bezpečnostních služeb - zaměstnavatel 

a vykonavatele metod ochrany osob a majetku - zaměstnanec. Mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby jde o vztah pracovně právní. Zde je odlišnost 
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od bezpečnostních složek České republiky, u kterých se jedná o služební poměr, který není 

upraven zákoníkem práce, ale zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Pracovník soukromé bezpečnostní služby má právo odmítnout 

vykonání nebezpečné práce bez jakýchkoliv následků. To mu umožňuje následující 

ustanovení. 

− § 106 odst. 1: Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před 

jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 

− § 106 odst. 2: Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně 

za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, 

popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné 

posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. [18] 

1.1.8 Zákon o utajovaných informacích 

Organizace může získat státní zakázku, ve které se pracuje s informacemi, u kterých při 

vyzrazení či zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky. Závazná pravidla pro 

nakládání a zabezpečení těchto informací nám vymezuje zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Z tohoto zákona vyplývají minimální požadavky na zabezpečení objektu, kde se nacházejí 

utajované informace. Utajované informace jsou rozčleněny do jednotlivých stupňů utajení 

a od toho se odvíjí požadovaný stupeň zabezpečení. [19] 

1.1.9 Zákon o přestupcích 

Pokud osoba jedná způsobem, který porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti dopouští 

se přestupku, je-li za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

ve znění pozdějších předpisů a změn. V oblasti ochrany podniku, organizace, instituce je 

významný § 50 přestupky proti majetku. Tohoto přestupku se dopouští osoba: 

− úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

− úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak 

bez přivolení oprávněné osoby, 

− úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 



 8 

páchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. [19] 

1.2 Ostatní právní normy 

Výkon soukromých bezpečnostních služeb se řídí i dle dalších právních norem, které 

nejsou tak významné jako již uvedené a podrobněji rozebrané zákony výše. 

Mezi výčet ostatních bych zařadil: 

− Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

− Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, 

− Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému,  

− Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky. 
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2 Soukromé bezpečnostní služby 

Soukromé bezpečnostní služby jsou nestátní služby provozované jako podnikatelská 

činnost v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob. Jedná se o koncesovanou živnost 

poskytovanou na komerčním základě za účelem zisku. 

2.1 Historie a vývoj soukromých bezpečnostních služeb 

Soukromé bezpečnostní služby mají delší historii než státní bezpečnostní složky. Již 

v ranném středověku si vytvářeli nejen panovníci, ale i další fyzické osoby, které měli 

dostatečné finanční prostředky, své soukromé ozbrojené síly na ochranu sebe a svého 

majetku. Teprve poté se vyčleňovaly z vojenských útvarů malé oddíly, které měli hlídat 

a zabezpečovat města a nově dobité území před kriminalitou. 

Později ve společnostech založených na demokratických principech vznikají policejní 

složky řízené státem. Ve společnostech s osobním vlastnictvím existují i nadále organizace 

zabývající se ostrahou osob a majetku. V České republice se rozvoj odvětví soukromých 

bezpečnostních služeb začal vyvíjet v postkomunistické době tudíž od roku 1989-90. Vývoj 

soukromých bezpečnostních služeb v naší zemi je ovlivněn právě komunistickou minulostí, 

díky které se při ochraně svého soukromého majetku určitá veřejnost stále spoléhá pouze na 

stát. Domnívají se, že určitý standard, který jim poskytuje stát je dostačující. Stanou-li se však 

obětí kriminality, stěžují si na právě nedostatečný standard, který je jim poskytován státem. 

Bohužel si neuvědomují, že právě onen standard zvyšují soukromé bezpečnostní služby, které 

jsou založeny na podnikatelském záměru, tudíž jak je uvedeno v obchodním rejstříku, 

provozují svoje služby pomocí vybraných metod a prostředků pro tvorbu zisku. [8] 

Od konce roku 1989, kdy v České republice proběhlo mnoho změn, mělo vznikající 

odvětví komerční bezpečnosti východisko v národních podnicích, které organizovali ochranu 

svěřeného majetku pomocí závodních stráží. Vznikající bezpečnostní agentury byly řízeny 

vyhláškou federálního ministerstva vnitra č. 135/1983Sb o ostraze majetku v socialistickém 

společenském vlastnictví. Tato vyhláška jim dokonce udělovala statut veřejného činitele. 

V roce 1991 však byla zrušena zákonem č. 333/1991 Sb. o zřízení Federálního policejního 

sboru a Sboru hradní stráže a dosud nebyla novelizována a ani nahrazena jinou úpravou. 
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2.2 Postavení soukromých bezpečnostních služeb v České republice 

Systém bezpečnostních složek v České republice je složen z bezpečnostního sboru, 

ozbrojených sil a ostatních. Soukromé bezpečnostní služby patří spolu s obecní a městskou 

policií do skupiny ostatních. 

Soukromé bezpečnostní služby v České republice plní funkci doplňující. Zvyšují státem 

zajišťovanou bezpečnost. Děje se tak tam, kde je při ochraně zájmů fyzických a právnických 

osob zapotřebí ochrany nad rámec zákonných povinností státních orgánů. V dnešní době 

pracuje v oboru soukromých bezpečnostních služeb přes 60 000 zaměstnanců, což znamená, 

že se velkou částí podílejí spolu s Policií České republiky a obecní policií na prevenci 

kriminality a částí i na zaměstnanosti. Pro správné fungování prevence kriminality by měly 

soukromé bezpečnostní služby neformálně spolupracovat s Policií České republiky, 

či městskou (obecní) policií. Bohužel však v současné době mají soukromé bezpečnostní 

služby nedostatečnou míru oprávnění k opravdu účinnému vystupování při obhajobě 

bezpečnostních zájmů svých zákazníků. Již několik let je připravena právní norma v podobě 

zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb, ale v druhé polovině 90. let 

neprošla schvalovacími procesy a z časových důvodů byla odložena. Dodnes se od zmíněné 

druhé poloviny 90. let žádná z vlád tímto zákonem nezabývala a proto je činnost pracovníků 

soukromých bezpečnostních služeb založena pouze na právech fyzických a právnických osob. 

Na základě mandátní smlouvy smí svá práva občan svěřit bezpečnostním odborníkům, kteří 

poté chrání jeho práva. Ve většině zemí evropského společenství je již právní norma pro 

provozování soukromých bezpečnostních složek součástí právního systému dané země. [8] 

2.3 Podmínky vzniku soukromé bezpečnostní služby 

Soukromou bezpečnostní službu může provozovat fyzická i právnická osoba, která 

splňuje podmínky pro udělení koncese na provozování služeb spojených s ochranou 

a ostrahou objektů. Minimální požadavky na provozovatele služeb zajišťujících ostrahu 

majetku a osob postačuje vzdělání středoškolské s maturitou. Tyto podmínky jsou uvedeny 

v příloze č. 3 zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů a změn. Koncesi vydává Ministerstvo vnitra České republiky. 

2.4 Srovnání soukromých bezpečnostních služeb, Policie České republiky a obecní 

(městské) policie 

Hlavním rozdílem mezi soukromou bezpečnostní službou, Policií České republiky 
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a obecní (městskou) policií je, že provozování Policie České republiky jakožto státní orgán 

a obecní (městská) policie jako orgán obecní je upraveno zákony. Pro Policii České republiky 

je to zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a změn 

a pro obecní (městskou) policii je to zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění 

pozdějších předpisů a změn. Obecní (městskou) policii zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo 

obecní závaznou vyhláškou. Provoz soukromých bezpečnostních služeb je pouze 

nedostatečně upraven živnostenským zákonem. Soukromé bezpečnostní služby stále čekají na 

právní normu, která by upravovala jejich provozování. Z tohoto důvodu musejí bezpečnostní 

pracovníci uplatňovat pouze stejná práva jako má každý občan České republiky. 

V čele Policejního prezidia, které je řídícím útvarem Policie České republiky, stojí 

policejní prezident. Policii obecní (městskou) řídí starosta dané obce, či jiný člen 

zastupitelstva pověřený zastupitelstvem. Soukromou bezpečnostní službu řídí její 

provozovatel s příslušnou koncesí na provozování těchto služeb. 

Příslušníky Policie České republiky jsou policisté, kteří jsou ve služebním poměru 

ke státu podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů a změn. Příslušníci obecní (městské) policie jsou strážníci 

a nejsou ve služebním poměru ke státu jako policisté, nýbrž v pracovněprávním vztahu 

ke svému zaměstnavateli tj. obci. Bezpečnostní pracovník uzavírá se svým zaměstnavatelem 

smlouvu o pracovním poměru podle zákoníku práce. To znamená, že nejsou povinni snášet 

velkou míru rizika jako policisté ve služebním poměru. 

Pracovníkem soukromé bezpečnostní služby se může stát téměř kdokoliv, jelikož právní 

úprava klade pouze podmínku bezúhonnosti a odborné způsobilosti pro přijetí zaměstnance 

jako bezpečnostního pracovníka soukromé bezpečnostní služby. Další podmínky jsou 

uvedeny v zákoníku práce, ty ovšem platí pro jakýkoliv pracovní poměr. Žádná právní úprava 

neklade podmínky na psychickou, či fyzickou způsobilost, což zapříčiňuje, že u soukromé 

bezpečnostní služby může pracovat i osoba, která není schopna odpovědnosti za bezpečnost. 

Pro přijetí k Policii České republiky musí uchazeč splňovat psychické, fyzické a zdravotní 

podmínky. Odbornou způsobilost prokazuje napsáním písemného testu. Tyto a další 

podmínky jsou stanoveny v zákoně č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. 

Činnost Policie České republiky a obecní (městské) policie je garantovaná bezpečnost 
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státem a je hrazena pomocí prostředků státní, či obecní (městské) pokladny, což znamená 

že je určena k udržování veřejného pořádku. Činnost soukromých bezpečnostních služeb 

je řízena trhem, což znamená, že reaguje na podněty nabídky a poptávky. Na základě smlouvy 

si může jakákoliv fyzická a právnická osoba najmout soukromou bezpečnostní službu 

na ochranu majetku movitého i nemovitého. Záleží jen na uvážení a ekonomické situaci, zda 

si může soukromou bezpečnostní službu dovolit, jelikož se jedná o komerční bezpečnost. 

Dalším velmi podstatným rozdílem mezi Policií České republiky, obecnou (městskou) 

policií a soukromou bezpečnostní službou je v jejich oprávněních. Ty vyplývají z příslušných 

právních norem již uvedených výše. Největší oprávnění mají příslušníci Policie České 

republiky. Jako jediní mohou: 

− zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin (ve zvláštních případech až na 48 

hodin), 

− použít podpůrných operativně pátracích prostředků v souvislosti s trestním řízením 

(krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací technika, zvláštní finanční 

prostředky, využití informátora). 

Oprávnění, které má obecní (městská) policie má i Policie České republiky. Pracovníci 

soukromých bezpečnostních služeb mnohá oprávnění nemají. Jednak vzhledem k jejich 

nedostatečné právní úpravě a také z důvodu možného zneužití. Na rozdíl od Policie České 

republiky a obecní (městské) policie nemohou: 

− vynucovat vysvětlení jeho chování, či postupu, 

− požadovat prokázání totožnosti, 

− provádět prohlídku cizího motorového vozidla, 

− provádět osobní prohlídku jako policisté a strážníci, 

− zakázat vstup občanovi do veřejně přístupných míst, 

− vstupovat do nejrůznějších míst střeženého objektu, které nemají uvedené 

ve smlouvě mezi zákazníkem a agenturou, 

− vstupovat do bytu bez splnění podmínek krajní nouze. 

Dalšími oprávněními bezpečnostních pracovníků jsou podmíněny splněním podmínek 

nutné obrany a krajní nouze uvedených v § 13 a § 14 trestního zákona. Jedná se o oprávnění: 

− odebrání zbraně druhé osobě, 
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− omezení pohybu agresivní osoby připoutáním k vhodnému předmětu, 

− použití donucovacích prostředků (hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany; 

slzotvorné prostředky; obušek; pouta; pes; úder střelnou zbraní; hrozba střelnou 

zbraní; varovný výstřel), 

Všechny tyto oprávnění přísluší Policii České republiky a obecní (městské) policii 

při splnění podmínek daných v příslušných zákonech. Je to zákon č. 273/2008 Sb. o Policii 

České republiky ve znění pozdějších předpisů a změn a zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii 

ve znění pozdějších předpisů a změn. 

2.5 Spolupráce soukromé bezpečnostní služby s Policií České republiky a obecní 

(městskou) policií 

Vztahem mezi Policií České republiky a soukromými bezpečnostními službami je vztah 

mezi kontrolujícím a kontrolovaným. Poznatky z profesionální činnosti pracovníků 

soukromých bezpečnostních služeb mohou policejním orgánům účinně pomoci například 

při pátrání po osobách vzhledem k zaměření do určitých oblastí. 

Je běžné, že se bezpečnostní pracovníci setkávají s příslušníky obecní (městské) policie. 

Spolupráce mezi těmito subjekty není upravena žádnými speciálními právními normami. 

Spolupráce vyplývá z faktu, že bezpečnostní pracovník je ve vztahu ke strážníkovi občan, 

který má právo obrátit se na tyto subjekty se žádostí o pomoc. Jedná se zpravidla o situace, 

kdy pracovníci soukromých bezpečnostních služeb již nestačí potlačovat protispolečenské 

jednání a nejsou schopni udržet veřejný pořádek vlastními silami a prostředky. 

Existují zásady spolupráce Policie České republiky, či obecní (městské) policie 

se soukromou bezpečnostní službou: 

− při požádání Policie České republiky, nebo obecní (městské) policie je povinen 

pracovník soukromé bezpečnostní služby těmto subjektům poskytnout nezbytnou 

spolupráci, 

− vyplyne-li z uvážení pracovníka bezpečnostní služby před provedením zákroku, 

že zákrok nemůže provést, nebo dokončit, požádá o nezbytnou spolupráci obecní 

(městskou) policii, případně Policii České republiky, 

− soukromá bezpečnostní služba je nápomocná místně příslušnému oddělení Policie 

České republiky nebo obecní policii při předcházení a odhalování trestné činnosti, 
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− pokud Policie České republiky, nebo obecní (městská) policie upozorní 

na nedostatky v ostraze objektu či prostoru je soukromá bezpečnostní služba povinna 

co nejdříve sdělit Policii České republiky, či obecní (městské) policii jaká opatření 

provedla k jejich odstranění. 

2.6 Činnost soukromých bezpečnostních služeb 

Soukromé bezpečnostní služby jsou subjekty poskytující specifické služby pro tvorbu 

zisku. K vykonávání nestátních zcela komerčně zaměřených činností spojených se zajištěním 

bezpečnosti a ochrany majetku a zdraví v České republice je zapotřebí státního souhlasu 

v souladu s koncesní listinou uvedenou v živnostenském zákoně. 

I když se činnost soukromé bezpečnostní služby ve smlouvě chráněného objektu 

zákazníka podobá činnosti pořádkové policie, musí mít na paměti pracovníci soukromé 

bezpečnostní služby a dokonce i zákazník, že strážný, či zaměstnanec soukromé bezpečnostní 

agentury nemá, na rozdíl od příslušníka pořádkové policie, žádnou vyšší pravomoc nad rámec 

práv každého řadového občana. Pracovník soukromé bezpečnostní služby může při své 

činnosti aplikovat pouze taková práva a oprávnění, která má zákazník, neboli majitel 

chráněného objektu a které příslušnou formou převede na soukromou bezpečnostní službu. 

Převod těchto práv se zpravidla realizuje pomocí hospodářské smlouvy o poskytnutí 

bezpečnostních služeb. Soukromé bezpečnostní služby ani nemohou mít zvláštní pravomoci. 

Je to dáno právě tím, že jsou soukromé a pokud by zvláštní pravomoci měly, tak by bylo 

porušeno ústavní právo zaručení rovnosti občanů. 

2.6.1 Zajišťování ostrahy majetku a osob 

− ostraha a ochrana osob a majetku v podniku, organizaci a v instituci, 

− ochrana osob a majetku na veřejně přístupných místech, 

− ochrana osob a majetku na veřejně nepřístupných místech, 

− ochrana osob a majetku na místech konání veřejných shromáždění, sportovních 

akcích, lidových zábavách, 

− ostraha při přepravě peněz a cenností, 

− zpracování plánů ochrany, 

− monitorovací činnost, provoz pultů centralizované ochrany. 
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2.6.2 Služba ochrany majetku a osob 

Jedná se o službu s vymezeným obsahem činností realizovaných pracovníky 

bezpečnostní agentury na komerčním základě za tvorbou zisku, či vlastními zaměstnanci jako 

svépomocnou ochrana s cílem ochrany životů a zdraví osob a zamezení vzniku škod 

na movitém i nemovitém majetku chráněného subjektu. Služby ochrany majetku a osob 

na rozdíl od Policie České republiky a obecní policie nezajišťují ochranu majetku a osob 

široké veřejnosti, ale pouze jako komerční službu pro své klienty. Služby jsou poskytovány 

na základě uzavřené mandátní-příkazní smlouvy. Živnostenský zákon rozlišuje podniky 

zajišťující ochranu majetku a osob a poskytování technických služeb k ochraně majetku osob, 

ale bez vzájemné podpory těchto dvou typů služeb by byla fyzická ochrana velice náročná 

jak fyzicky, tak finančně. Technickým službám k ochraně majetku a osob bez propojení 

s fyzickou silou chybí účinné a rychlé zasažení při vzniku poplachového stavu. Tyto zásahy 

prvotně zabezpečují výjezdové skupiny vyslané pultem centralizované ochrany. [8] 

2.6.3 Úkoly služeb ochrany majetku a osob 

− kontrolní propustková služba – zamezení neoprávněného vstupu osob a vjezdu 

vozidel, zajištění neoprávněného vnášení a vynášení věcí, 

− kontrolní činnost – kontrola uzavřenosti a uzamčenosti jednotlivých částí firmy, 

− ostraha – střežení objektu – zabránění neoprávněného vstupu, či ochodu 

nepovolaným osobám a zabránění vjezdu, či výjezdu neoprávněných vozidel 

bez kontroly, 

− realizace zásahů při mimořádných událostech – prvotní zásah, včasné zakročení např. 

hasícím přístrojem při vzniku požáru, 

− realizace zásahů při signálu EZS – reakce na signál a následný zásah v podobě 

vyslání výjezdové skupiny, 

− vyrozumění institucí poskytujících pomoc – přivolání patřičné pomoci jako jsou 

složky IZS. 

2.6.4 Zásady chování při činnostech pracovníka soukromých bezpečnostních služeb 

Při výkonu své práce se pracovníci soukromých bezpečnostních služeb dostávají 

do situací, kdy je potřeba proti osobě páchající trestný čin zakročit. Při těchto zákrocích 

je důležitá přesná znalost zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů. Zákrok také 

musí být proveden účelně, efektivně a v souladu se zájmy zákazníka. Nutnost držení 
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se stanovených pravidel a zásad pro pracovníky soukromých bezpečnostních služeb je dána 

úzkou hranicí mezi oprávněností a neoprávněností zákroků. Při nedodržení určených pravidel 

a zásad může mít tato činnost za následek i trestně právní odpovědnost pracovníka 

soukromých bezpečnostních služeb. Pracovní úkony jsou realizovány pouze ty, které jsou 

zakotveny v interních směrnicích. [9] 

Pracovník soukromé bezpečnostní služby se musí při zákroku držet určitých zásad. 

Zásada zákonnosti 

− Pracovníci soukromých bezpečnostních služeb mají možnost podstatně zasahovat 

do práv a zájmů ostatních občanů. Při přikázání pracovníka soukromé bezpečnostní 

služby splnění určité povinnosti může docházet k omezení práv jednotlivých osob. 

Tyto povinnosti vycházejí z interních dokumentů, jako jsou směrnice, pracovní řád 

apod. Musejí však být v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy. 

Zásada legality 

− Pracovník soukromé bezpečnostní služby je povinen v pracovní době provést zákrok 

nebo provést jiné opatření k zabránění páchání trestného činu nebo přestupku. 

Povinnost zakročení vzniká již při důvodném podezření. Jsou však stanoveny 

výjimky, kdy pracovník soukromé bezpečnostní služby tuto povinnost nemá. Je to 

v případě, jestliže je pod vlivem léků nebo jiných látek, k provedení úkolu nebyl 

odborně vyškolen a vycvičen, provedení by bylo v rozporu s opatřeními policie, 

zákrokem by se vystavil vážnému ohrožení. 

Zásada oportunity 

− Pracovník dle celkového zhodnocení situace zváží optimální postup řešení. 

K vlastnímu zákroku přistupuje až po ujištění, že může dospět k úspěšnému 

dokončení. 

Zásada přiměřenosti 

− Při provádění zákroku musí dbát pracovník soukromé bezpečnostní služby, 

aby osobám nezpůsobil bezdůvodnou újmu a při omezování osobních práv a svobod 

nepřekročil míru nezbytně nutnou k dosažení účelu. Zásada přiměřenosti je velmi 

důležitá při používání věcných bezpečnostních prostředků a lze rozdělit do tří spolu 

souvisejících směrů. Jedná se o přiměřenost volby, u které je třeba dbát na správné 

zvolení takového prostředku, aby osobě, proti které je zákrok veden, nebyla 

způsobena újma na zdraví, ale byl splněn účel, což je odrazení dotyčné osoby 
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od dalšího protiprávního jednání. Časová přiměřenost usměrňuje provedení zákroku 

na dobu nezbytně nutnou, což znamená, že věcný prostředek nesmí být používán 

v době, kdy již útok ustal a je zřejmé, že nebude dál pokračovat. Další ze zásad 

přiměřenosti je přiměřenost intenzity, kdy musí být použití věcného prostředku 

v přiměřené intenzitě. Intenzita musí být závislá na povaze a nebezpečnosti 

protiprávního jednání. Porušení zásady přiměřenosti dochází v situaci, kdy je volba 

a použití věcného prostředku evidentně neodpovídající. Jedná se například o situaci, 

kdy pracovník soukromé bezpečnostní služby chce provést zákrok pomocí hmatů 

a chvatů proti osobě, která je ochotna proti pracovníkovi použít střelnou zbraň. 

Zásada rychlosti a rozhodnosti 

− Pracovníci soukromých bezpečnostních služeb nemají v určitých situacích čas 

na přípravu. Zde se projevuje teoretická připravenost a praktická zkušenost 

jednotlivých pracovníků. Úspěšné provedení a dokončení zákroku je závislé 

na rychlosti a důraznosti provedení. Rázným a nekompromisním jednáním lze 

předejít útěku osoby páchající trestný čin, nebo jiné protiprávní jednání. Jednání však 

nesmí přerůst v aroganci a poškozování práv občanů. Při této zásadě musí být 

důsledně uplatňovány i zásady zákonnosti a přiměřenosti. 

Zásada pracovní a mimopracovní etiky 

− Dbaní cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní je základem etiky vystupování 

a jednání pracovníků soukromých bezpečnostních služeb. Pracovníci soukromé 

bezpečnostní služby jsou obrazem firmy a od jejich reprezentace se odvíjí 

i hodnocení veřejnosti. Firmu reprezentují i v mimopracovní době a proto jsou 

zavázáni k dodržování etiky i mimo výkon své služby.  

Zásada bdělosti a ostražitosti 

− Pracovník soukromé bezpečnostní služby musí mít v průběhu zákroku vždy celkový 

přehled o situaci. Někteří pachatelé umí velmi dobře odhadnout situaci a podle 

signálů očí či těla dokáží vyčíst, jak je bezpečnostní pracovník připraven čelit 

rizikové situaci. Pokud přímo nehrozí nebezpečí, měl by si pracovník soukromé 

bezpečnostní služby udržovat určitou úroveň připravenosti. Sleduje okolí a dění 

kolem něj a přitom si všímá potenciálních nebezpečí. 
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3 Vnitropodniková kriminalita 

Pro správné pochopení pojmu vnitropodniková kriminalita si musíme nejprve 

nadefinovat a vysvětlit pojem hospodářská kriminalita. Hospodářská kriminalita, do níž spadá 

i kriminalita vnitropodniková je obecným pojmem jak pro trestné činy, které ohrožují správné 

fungování tržní ekonomiky, tak i různé trestné činy páchané vlastními zaměstnanci. Vedle 

pojmu hospodářská kriminalita se v odborné literatuře objevuje i pojem ekonomická 

kriminalita. Jedná se o synonymum k pojmu hospodářská kriminalita pojednávající o stejných 

protiprávních jevech. Pojem hospodářská kriminalita je užíván zejména v České republice, 

zatímco v zahraničních pramenech je typičtější pojem ekonomické kriminality. 

V kriminalistickém pojetí je hospodářská kriminalita skupinou různorodých trestních činů, 

jímž je společné, že zneužitím důvěry nezbytné pro fungování trhu a hospodářského života 

společnosti, poškozují nebo ohrožují hospodářský pořádek a způsobují značné škody. 

Hospodářské trestné činy, tak jak je definuje trestní zákon, jsou obsaženy v druhé hlavě 

zvláštní části trestního zákona. Jedná se tedy o ustanovení § 118 až § 152 trestního zákona. 

Hospodářskou kriminalitu lze rozdělit do dvou základních skupin. 

− Trestné činy páchané proti hospodářským zájmům jiných hospodářských subjektů 

nebo proti zájmům státu nebo veřejných institucí, do kterých patří hospodářské 

podvody, jako daňový a subvenční podvod, trestné činy proti hospodářské soutěži 

např. nekalá soutěž a hospodářská špionáž. Dále to jsou trestné činy proti 

hospodářskému pořádku např. devizové a celní trestné činy, trestné činy proti oběhu 

akcií, proti živnostenskému pořádku a vedení obchodních knih a účetnictví. 

Insolventní trestné činy spočívají v předstírání úpadku, poškozování věřitele a lichvě. 

− Trestné činy páchané vlastními zaměstnanci proti hospodářským zájmům svého 

zaměstnavatele, které se dále dělí na krádeže v podniku, zpronevěry majetku, 

podvodná jednání vůči zaměstnavateli např. vyplacení neoprávněných mezd. Dále 

pak trestné činy porušující hospodářskou věrnost jako je zneužití zmocnění a plné 

moci, poskytování neoprávněných výhod a vyzrazování hospodářského tajemství 

konkurenci. [7] 

Právě tato druhá skupina trestných činů nám definuje vnitropodnikovou kriminalitu. 

Trestněprávní definicí vnitropodnikové kriminality bychom mohli říci, že jde o jednání 

zahrnující útoky na majetek a činnost subjektů vykonávající podnikatelskou aktivitu. Jedná se 
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o aktivity zahrnuty do skutkových podstat trestných činů podle § 158 až § 162, § 176, § 176a, 

§ 178 až § 181b, § 191 až § 194a, § 247 až § 250b, § 255 až § 257a trestního zákona. 

Podle společnosti zabývající se celosvětovým průzkumem hospodářské kriminality 

PricewaterhouseCoopers je nečastější odhalenou formou hospodářské kriminality majetková 

krádež, zpronevěra a podvod. Je to dáno tím, že jejich odhalení a prevence není tak složitá 

jako u jiných forem hospodářské kriminality. [6] 

V České republice se nachází spousta majitelů firem, kteří se domnívají, že se 

vnitropodniková kriminalita jejich firmy netýká. Realita však ve většině případů bývá opačná. 

Podvodné jednání ze strany zaměstnanců lze snížit na minimum, ale nikdy se nám nepovede 

toto nebezpečí zcela odstranit. Snahou tedy je snížit tyto ztráty tak, aby byl dopad 

na hospodaření firmy co nejmenší až zanedbatelný. 

3.1 Formy vnitropodnikové kriminality 

Způsoby páchání vnitropodnikové kriminality nezávisí pouze na pachateli a jeho zájmu 

o určitý majetek, ale také na odvětví podnikatelského subjektu, úřadu, instituce či organizace, 

způsobu a charakteru výroby. V mnoha případech jsou podmínky v podnikatelských 

subjektech, úřadech, institucích, organizacích podobné a proto i rozkrádání jejich hmotného 

i nehmotného majetku mohou být velice podobné. Jednotlivé formy vnitropodnikové 

kriminality lze rozdělit podle nejrůznějších hledisek. Např. podle předmětu zájmu pachatele: 

− rozkrádání hmotného majetku (materiálu, nářadí, kancelářských potřeb, zboží, 

výrobků apod.), 

− rozkrádání nehmotného majetku (informací, knot-how, výsledků výzkumu apod.), 

− rozkrádání finančních prostředků. 

Dále podle existence zaevidování majetku: 

Zaevidovaný majetek: 

− rozkrádání, které se projeví v bilanci podnikatelského subjektu v podobě schodku, 

− rozkrádání, které se v bilanci podnikatelského subjektu neobjeví, 

Nezaevidovaný majetek: 

− vyrobení nezaevidovaných výrobků, 

− nepodchycení hodnot v evidenci při pořízení, 
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− vytvoření neevidovaných přebytků. 

Neevidovaný majetek je předem promyšleně vytvářen a připravován. Pachatel tohoto 

protiprávního jednání úmyslně různými způsoby a činnostmi usiluje o nezaevidování 

jednotlivého majetku, který potom zcizí. Je to určitý způsob jak zvýšit utajení 

vnitropodnikové kriminality a znemožnit tak odhalení. 

Nejčastějším protiprávním jednáním ve firmě je drobná majetková kriminalita, kdy 

dochází k vynášení věcí jako jsou kancelářské potřeby, různé režijní prostředky, či materiál. 

Tohoto jednání se samozřejmě nedopouští všichni zaměstnanci, každý na to nemá povahu. 

Toto jednání se na první pohled nejeví zpravidla nikterak vážné a dopady na ekonomické 

hospodaření firmy ve většině případů nejsou příliš velké. Z tohoto důvodu majitelé tuto 

kriminalitu často neřeší dramatickými kroky a vědomě ji přehlíží. Nepřímo se však může 

podílet na vývoji dalšího jednání zaměstnance. Po určité době zjistí, že není problém 

zpronevěřit, či ukrást větší majetek firmy a své jednání může dále stupňovat. Závisí 

samozřejmě na pozici tohoto zaměstnance ve firmě, jeho možnostech, pravomocích a objemu 

svěřeného majetku. Závažná majetková kriminalita může být i v oblasti řadových 

zaměstnanců, kteří mohou nedovoleně vynášet z podniku například zpeněžitelný odpad, nebo 

dokonce hotové výrobky. To už může mít pro firmu velmi fatální důsledky. Odcizením 

nového výrobku, co firma zatím neuvedla na trh a prodáním může i nevědomě firmě způsobit 

obrovskou škodu tím, že vznikne konkurenční výrobek podstatně dříve, ne-li ve stejnou dobu, 

kdy bude oficiálně nový výrobek v prodeji. 

Dalšími druhy podvodných jednání s velmi závažnými dopady na hospodaření firmy 

jsou podvody dějící se ve sféře středního a vyššího managementu. Jde o úmyslné falšování 

výkazů, špatné vedení účetnictví, nevýhodné uzavírání smluv pro firmu. Nejde jen o optické 

zlepšování výsledků jejich práce. Při účetnictví může docházet k finančním převodům na jiné 

účty a nevýhodné smlouvy jsou uzavírány, jelikož z toho má dotyčný osobní prospěch v tom, 

že v těchto případech dostává od smluvních partnerů různé finanční, nebo věcné odměny. [5] 

3.2 Profesionální kriminalita 

Jedná se o různé formy organizovaného zločinu a řadí se sem i tzv. kriminalita bílých 

límečků (white-collar crime). Název kriminalita bílých límečků je obrazem pachatelů 

páchajících tuto kriminalitu. Charakteristické pro tyto pachatele je, že se většinou jedná 

o vysoce postavené managery jak v podniku, instituci, organizaci, či úřadu, tak i vysoce 

postavené občany ve společenském životě. Jde většinou o dosud bezúhonnou osobu, která 
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nemá žádné, nebo velice malé zkušenosti z jednání s orgány činnými v trestním řízení. Jejich 

obrovskou výhodou jsou velmi dobré až nadprůměrné znalosti dotčeného oboru. Je velmi 

složité proniknout do těchto oblastí zločinných podnikatelských aktivit. Úzká spolupráce se 

specializovanými složkami kriminální policie zaměřenými na potírání hospodářské 

kriminality je naprosto nezbytná. Jejich blízká spolupráce s právníky a dalšími odborníky 

v oboru má cennou hodnotu při obhajobě. Zde se dotyční odkazují na rady právníků, 

na nezkušenost, neznalost právních norem, na podnikatelské riziko, apod. Tito lidé nejednají 

z příčin neuspokojených individuálních potřeb, ale především za účelem zvyšování svých 

zisků a také pro dosažení  nejrůznějších zvýhodnění na finančních trzích.  Tyto druhy 

zločinnosti se stávají jistou formou podnikání. [7],[2] 

3.3 Důvody páchání vnitropodnikové kriminality 

Velké množství domácností v České republice má své bankovní účty v záporném stavu, 

nebo jsou různými způsoby zadluženy. Počet domácností, co se dostávají do takzvaného 

bludného kruhu, kde nestačí splácet ani úroky, natož splátky velmi rychle stoupá. 

U zadlužených osob je vyšší riziko, že dojde k lidskému selhání, tedy nějaké formě 

kriminálního činu. [1] 

Myšlenka „čistého listu“ anglického filozofa Johna Locka spočívá v tom, že žádný 

člověk se nenarodí jako zločinec, ale až společnost a vnější i vnitřní zkušenosti přetváří jeho 

mysl. Významnou roli v životě člověka hraje výchova. Z toho vyplývá, že se člověk 

zločincem stává. [11] 

K protiprávnímu jednání pachatele vedou různé příčiny. Kriminologové a vyšetřovatelé 

se shodují ve třech podmínkách, které musí být splněny. Domnívám se, že by bez těchto 

příčin k vnitropodnikové kriminalitě nedocházelo. Jsou to: 

− příležitost (nedostatečné kontroly), 

− pohnutka (touha po penězích), 

− schopnost zdůvodnit si takové jednání (vysoké pokušení a v některých případech 

i nedostatečné vědomí pachatele, že jeho jednání je nesprávné a protizákonné). 

I když jde vždy o jednání určité osoby, nebo skupiny osob, příčiny spáchání podvodu 

jsou dány jak důvody na straně pachatele, či pachatelů, tak i podmínky na straně společnosti. 

Podmínky jsou okolnosti, které pachateli usnadňují, nebo naopak ztěžují rozhodnutí, 



 22 

či realizaci spáchání kriminálního činu. Motivy nejsou pouze vedoucí k páchání 

vnitropodnikové kriminality, ale také proti takovémuto jednání. Jedná se zde o celé motivační 

řetězce, které dotyčného jedince ovlivňují. Tyto motivy jsou ovlivněny podmínkami 

usnadňujícími, či ztěžujícími spáchání trestného činu, nebo dopuštění se jiného protiprávního 

jednání. Aktivní přístup společnosti k této problematice může velmi dobře vytvářet motivy 

ztěžující páchání vnitropodnikové kriminality. 

Z pohledu sociálně psychologické oblasti je vnitropodniková kriminalita páchána 

z důvodů neuplatnění touhy pachatele k uspokojení vyšších potřeb. Jedná se o potřeby touhy 

o uplatnění, pochopení, seberealizaci, vyniknutí, jistoty, společenském styku a další duchovní 

hodnoty. Neuspokojení individuálních potřeb v dostatečné míře vede často k rozhodnutí 

uspokojit tyto potřeby nepřiměřeným způsobem, což zapříčiňuje počátek páchání trestné 

činnosti, či jiného protiprávního jednání. Jsou různé formy motivačních faktorů, ale právě 

neuspokojená individuální potřeba je faktorem velmi významným a silným při rozhodování, 

zda trestnou činnost spáchat, či nespáchat.  

Jisté osoby mohou mít individuální neuspokojené potřeby takové skupiny, že pro jejich 

uspokojení stačí, když se stanou informačním zdrojem. Je důležité, aby zaměstnanci 

soukromé bezpečnostní služby starající se o potírání vnitropodnikové kriminality 

a bezpečnost tyto osoby podchytili a tím se stali jejich informačními zdroji napomáhajícími 

právě v boji proti skryté vnitropodnikové kriminalitě. Pokud se tyto osoby nepodaří podchytit, 

uspokojují tyto individuální potřeby u konkurence, což zapříčiňuje vynášení informací 

a samozřejmě i ekonomické ztráty. 

Při stoupající tendenci počtu neuspokojených individuálních potřeb rychle vzrůstá 

riziko, že dotyčná osoba začne s pácháním trestné činnosti, nebo jiných forem protiprávního 

jednání. V rámci vnitropodnikové kriminality jsou tyto neuspokojené potřeby motivací 

k páchání podvodů, zpronevěry, rozkrádání majetku, korupce, psychologickému a fyzickému 

násilí a ničení materiálních a duchovních hodnot. Ovlivňujícím faktorem příčin a podmínek je 

i sociální oblast, hlavně pak vztahy mezi zaměstnanci. Pro rozkrývání vnitropodnikové 

kriminality jsou pro soukromé bezpečnostní služby velice důležité vstupní a periodické 

objektivní informace o zaměstnancích podniku, úřadu, organizace, instituce. [2] 

Dalšími důvody a podmínkami vzniku vnitropodnikové kriminality je oblast 

ekonomických zájmů. Často lidé pracují hlavně kvůli uspokojení ekonomických potřeb 
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a tvorbě materiálních hodnot. Pocit blaženosti závisí na výši uspokojení materiálních hodnot 

v ekonomické oblasti. Představy se u různých lidí liší jak v náročnosti jejich práce, tak ve 

finančním ohodnocení za odvedenou činnost. Pokud se představy neshodují s realitou, potom 

může docházet k odchylkám v jednání a chování. Tyto projevy jsou např. nedostatečná 

výkonnost a efektivnost, nízká prosperita, nedostatek příležitostí apod. To jsou často důvody 

vzniku a páchání ekonomické kriminality. 

Technická oblast příčin a podmínek vnitropodnikové kriminality je dělena do dvou 

částí. 

− Páchání vnitropodnikové kriminality 

Díky rozvoji techniky se rozvíjí formy páchané zločinnosti, které využívají technické 

prostředky. Jsou to prostředky usnadňující pronikání do počítačových systémů a databází, 

prostředky pro pronikání a překonávání překážek zabraňujících právě páchání této 

kriminality. Prostředky pro účetní machinace, falšování účetních dokladů apod. 

− Prevence 

Technické prostředky jsou využívány na ztěžování a znemožňování páchání 

vnitropodnikové kriminality. Tyto prostředky jsou využívány i pro odhalování skryté 

zločinnosti. Jedná se o různé zabezpečovací systémy, technické prostředky sloužící 

k odposlechu apod. 

 Na obrázku 1 je zobrazeno porovnání jednotlivých příčin spáchání podvodu. Uvedené 

hodnoty jsou výsledkem výzkumu společnosti PricewaterhouseCoopers. Vnitropodniková 

kriminalita hrozí hlavně ve společnostech, kde se zaměstnanci s podnikem neztotožňují. 

Nízká loajalita zaměstnanců je v České republice obvyklá u velkých nadnárodních 

společností, ale samozřejmě se nevyhýbá ani ryze českým společnostem.  Zaměstnanci nejsou 

hrdí na značku, pro kterou pracují. Čím níže je zaměstnanec ve firemní hierarchii postaven, 

tím nižší má zpravidla loajalitu k firmě. Loajalita úzce souvisí s pácháním vnitropodnikové 

kriminality. Nedostatečné věnování se firemní kultuře je největší prohřešek firmy, co se týče 

vnitropodnikové kriminality. [6],[2] 
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Obrázek 1 - Příčiny spáchání podvodu [6] 

 Většina firem problém s loajalitou začíná řešit až když mají problém s kriminalitou 

svých zaměstnanců. Druhým v pořadí nečastějším nedostatkem zapříčiňující kriminalitu 

zaměstnanců jsou nedostatečné vnitřní kontroly. Od toho se odvíjí i nízký práh pokušení, 

který tímto u zaměstnanců vznikne. Pokud se nebojí odhalení, má zaměstnanec o důvod méně 

od tohoto jednání upustit. 

3.4 Profil pachatele 

Téměř žádný zločin není páchán bez zanechávání stop. Některé stopy vnitropodnikové 

kriminality v sobě nesou i určité znaky osoby, která je spáchala. Při zkoumání těchto stop 

dojdeme ke spojitostem s pachatelem. Jsou to: 

− genetické znaky osobnosti vzniklé rodinným prostředím, 

− sociální znaky osobnosti související s představami osoby o svých pozicích a své roli, 

− sociální zkušenosti osobnosti, jedná se o zkušenosti osoby, kterými si v různých 

etapách života prošla, 

− působení okolního prostředí. 

Různí pachatelé se dopouští vnitropodnikové kriminality různými způsoby. Jednotlivé 

typy pachatelů lze dělit na: 

− příležitostné, kteří se dopouští trestného činu, či protiprávního jednání zejména 
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při naskytnutí se ojedinělé příležitosti, 

− cílevědomé, kteří ví co udělají a jak, protože se na patřičný zločin připraví, 

− strategické, jsou to takzvaní organizátoři a plánovači. Vlastního protiprávního 

jednání se nedopouští a nechávají tuto činnost jiným členům této organizované 

skupiny, 

− recidivisté, kteří zločinem přímo žijí. Zločin je pro ně základní obživou a páchají ho 

s naprostou samozřejmostí. U vnitropodnikové kriminality nepříliš častý jev. [2] 

Jak je již výše uvedeno vnitropodnikové kriminality se nejčastěji dopouští lidé s nízkou 

loajalitou k firmě, pracující níže ve firemní hierarchii. Jsou to běžní pracovníci pracující 

ve výrobě, skladování a distribuci materiálu a výrobků. Více jak polovina zaměstnanců dle 

výzkumu společnosti PricewaterhouseCoopers dosahuje středoškolského a nižšího vzdělání. 

Pachatelé z řad zaměstnanců většinou pracují ve firmě více jak šest let, což znamená, 

že k páchání této kriminality je dovedli až podmínky ve firmě, zejména nedostatečná vnitřní 

kontrola. Tito lidé jsou dobře znalí podmínek ve firmě a ví, kde je firma zranitelná, či jakou 

cestou a jak je nejsnazší zpronevěřený, či zcizený majetek vynést ven z podniku. Ne vždy 

stojí za zpronevěrou, nebo zcizením svěřeného majetku jednotliví málo kvalifikovaní 

zaměstnanci. Ve vnitropodnikové kriminalitě se objevují i organizované skupiny, které 

způsobují podniku daleko větší ztráty. Zaměřují se převážně na zcizování majetku při převozu 

materiálu, či hotových výrobků. Jedná se o systematické vykrádání nákladních automobilů, 

či kontejnerů. 

3.5 Odhalování vnitropodnikové kriminality 

K zamezení rozkrádání hmotného firemního majetku jako jsou kancelářské potřeby, 

materiál, výrobky a další nelze spoléhat na státní bezpečnostní složky. Policie a další složky 

nemají ze zákona povinnost se zabývat protiprávním jednaní uvnitř soukromého podniku. 

Jejich povinností je zajímat se až po nahlášení tohoto jednání a nebo v případech 

vnitropodnikové kriminality, jedná-li se o bezprostřední ohrožení zájmů státu. Problémem 

vnitropodnikové kriminality se musí zajímat přímo majitel podniku, či vrcholový 

management. Musí přijímat různé prostředky pro vypořádání se s vnitropodnikovou 

kriminalitou. K tomuto účelu může využít jak soukromé bezpečnostní služby, tak i vlastních 

prostředků zřízením zvláštního útvaru zabývající se výhradně tímto problémem. [2] 
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3.6 Předcházení vzniku 

Předcházet vnitropodnikové kriminalitě lze již u přijímání nového zaměstnance. 

Je úkolem personálního managera zjistit, zda je uchazeč vhodný na určitou pozici, zda splňuje 

všechny stanovené požadavky, ale také zda u dotyčného nehrozí budoucí podvodné jednání 

vůči firmě. Tyto informace se personální manager dozví nejčastěji z životopisu uchazeče, 

ale realita ukazuje, že uchazeč nemusí v životopise uvést všechny informace pravdivě. 

Čím dál tím častěji i v České republice se stává, že lidé ve svých životopisech lžou, či zatajují 

určité skutečnosti. Nejčastěji zatajované skutečnosti bývají bankrot, obvinění a soudní 

rozsudky, daňové problémy, minulé kriminální problémy, pravý důvod odchodu 

z předchozího zaměstnání, zadlužení, složité rodinné vztahy atd. Zda uvedla dotyčná osoba 

informace ve svém životopise dle skutečnosti lze prověřit pouze se souhlasem této osoby. 

Pokud osoba prověření odmítne je vystavena podezření, že před novým zaměstnavatelem 

něco skrývá a z toho důvodu se stává nepřijatelnou. Pokud nejsou tyto informace poskytnuty 

třetí osobě, nejedná se o zásah do osobních práv a pouze přispívají k větší důvěře k novému 

zaměstnanci. Toto prověření se může provádět i u zaměstnanců již zaměstnaných. I zde 

se mohou nacházet díky výše uvedeným důvodům potencionální pachatelé vnitropodnikové 

kriminality. Vždy je lepší prevence, než reakce na vzniklý problém. Jenomže dokud problém 

nevznikne, tak je velmi těžké vrcholový management přesvědčit o ekonomičnosti 

preventivních opatřeních. [5] 
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4 Bezpečnostní expertiza 

Význam soukromých bezpečnostních služeb nespočívá pouze v činnostech zasahujících 

přímo proti páchání trestného činu, nebo protiprávnímu jednání jednotlivých pachatelů, 

ale také v činnostech zajišťujících prevenci proti různým typům kriminality. V rámci 

komerční bezpečnosti vlastní výkon soukromých bezpečnostních služeb, tj. fyzická ostraha 

prováděná zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby, představuje pouze poslední článek 

celého řetězce jednotlivých kroků. Podstatná část činnosti soukromé bezpečnostní služby 

je zákazníkovi zpravidla skryta. Jedná se o teoretickou a praktickou přípravu. 

Praktická příprava je trénink a nácvik činností jak jednotlivých bezpečnostních 

pracovníků skupin osob, neboli týmů, tak i organizačních celků. Praktická příprava není 

pouze o fyzické a manuální zdatnosti, ale i o získávání znalostí v oblasti cizích jazyků, práce 

s počítačem, komunikační dovednosti apod. [8] 

Teoretická příprava je o zjištění konkrétních podmínek a situace zákazníka. S ohledem 

na ekonomickou dosažitelnost pro zákazníka jsou poskytnuty služby s maximální účinností 

a v maximální možné kvalitě. Poskytovatel služeb teoretickou přípravou zjišťuje a definuje 

bezpečnostní potřebu zákazníka, ujasňují se výchozí představy a podmínky, rozsah služeb 

a forma, jakým způsobem budou jednotlivé činnosti poskytnuty. [8] 

 Při řešení problémů spojených s bezpečností vycházíme z tří základních skupin: 

− zabezpečování bezpečnosti lidí, 

− zabezpečování materiální stránky, tj. věci hmotné a nehmotné, 

− zabezpečování prosazování a ochrany zájmů jednotlivých subjektů. 

Tyto tři skupiny jsou svým způsobem na sobě závislé a to tím, že pokud dojde 

k narušení bezpečnosti a ohrožení jakékoliv skupiny má velmi často za následek ohrožení 

i ostatních dvou skupin. 

Při vědomém plánování ochrany před možným nebezpečím si nadefinujeme: 

− cíl zabezpečení, tj. jakého stavu chceme dosáhnout, 

− objekt zabezpečení, tj. co budeme chránit (lidi, majetek, informace), 

− způsob a prostředky zabezpečení, 

− materiálové a finanční prostředky, 

− termín realizace, 
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− odpovědné osoby. [2] 

Ochrana bezpečnosti podniku nelze omezit pouze na zajištění obvodové ochrany daného 

chráněného objektu patřící zákazníkovi. Bezpečnost organizace musí tvořit celý složitý 

systém opatření řadou subsystémů viz. obrázek 2. Jedná se o ochranu organizace jako celku, 

ale i jednotlivých složek a jejich zaměstnanců. Tyto opatření brání jak vnějším, tak vnitřním 

vlivům ve způsobování poškození zdraví, škodám na majetku, poškozování oprávněných 

zájmů a činností organizace v procesu hospodářské soutěže. Bez systémového přístupu nelze 

realizovat bezpečnostní zájmy. Mezi jednotlivými subsystémy musí být vzájemné vazby. 

 

Obrázek 2 - bezpečnostní systém zákazníka soukromé bezpečnostní služby [9] 

Při zajišťování bezpečnosti zákazníků soukromých bezpečnostních služeb se musí brát 

v potaz, že ochranu bezpečnostních zájmů nemohou plně zajišťovat pouze zaměstnanci 

soukromé bezpečnostní služby ani s použitím celé řady technických prostředků. Velmi 

důležitá je spolupráce a koordinace jednotlivých činností s dalšími subjekty. Jedná se 

o subjekty mimo soukromou oblast podnikání jako jsou např.: 

− statní bezpečnostní sbory, 

− zdravotní záchranná služba, 

− hasičské a záchranářské služby, 



 29 

− havarijní služby. 

Smyslem existence většiny organizací je tvorba co nejvyššího zisku. Toho lze 

dosáhnout dílčími cíly, jako je vedoucí postavení na trhu, jakost výrobků či služeb, efektivita 

apod. Tyto cíle jsou nepřímo podporovány formulací a realizací bezpečnostní politiky, která 

vytváří vhodné prostředí pro dílčí cíle, což souvisí i s cílem hlavním. Podnět řešení otázky 

zabezpečení je vyvolán různými okolnostmi. Může se jednat o vnější okolnosti jako je splnění 

bezpečnostních kritérií pro získání určité zakázky, nebo o vnitřní okolnosti, což může být 

snižování zisku v důsledku ztrát, či krádeží firemního majetku (hmotného i nehmotného). 

Správná míra zabezpečení nelze určit bez určité úrovně znalostí. Tato potřebná úroveň 

znalostí je docílena sběrem údajů, informací a dat o zabezpečeném objektu a jejich analýzy. 

Pro bezpečnostní analýzu nejsou vypracovány žádné speciální postupy a techniky, nebo 

mezinárodní standardy. Při vypracovávání bezpečnostní analýzy jsou využívány 

modifikované postupy technik strategické analýzy z ekonomických a finančních oblastí. 

4.1 Výchozí hlediska pro zpracování bezpečnostní expertizy 

Při řešení problému bezpečnosti podniku, což platí i při řešení obecného problému, 

se postupuje dle jednotlivých předem daných kroků. Na základě formulace problému 

se provádí analýza. Z analýzy dostaneme několik alternativ možných řešení, ze kterých 

po pečlivém zvážení vybereme jednu, kterou implementujeme. Každý řešený problém by měl 

obsahovat i zpětnou vazbu, čímž docílíme ověření výsledků, popřípadě přijetí nápravných 

opatření. Jednotlivé kroky jsou pro lepší orientaci graficky zobrazeny na obrázku 3. 

Při správné formulaci problému přecházíme k činnosti, která bezprostředně předchází 

analýze. Jedná se o činnost sběru a třídění informací. Přístup k této činnosti musí být 

rozvážný, protože informace musí být odpovídající dané formulaci problému. Nepodstatné 

informace jsou zbytečné, jelikož zvyšují pracnost analýzy a zatěžují analytiky. Mohou 

i prodloužit termín dokončení a tím i zvýšit náklady na analýzu. Svěřením činnosti sběru 

a třídění informací kvalifikovanému a zkušenému pracovníkovi, by nemělo docházet k sběru 

nepodstatných informací. Tito pracovníci jsou součástí odborných firem, zprostředkovávající 

služby související s bezpečnostní expertizou.[2]
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Obrázek 3 - Grafické znázornění řešeného problému [2] 

4.2 Bezpečnostní analýza 

Ochrana objektu a jiných bezpečnostních zájmů podnikatelského subjektu, úřadu, 

instituce či organizace by neměla být realizována bez zpracování bezpečnostní analýzy. 

Bezpečnostní analýza se zpracovává i v případě, kdy se projevují nedostatky v zajišťování 

nejen komplexní podnikové bezpečnosti, ale i ochrany ekonomických zájmů podniku. [3] 

Cílem analýzy je obecně zjištění stavu zabezpečení, tudíž hovoříme o bezpečnostní 

analýze. Zabýváme-li se bezpečnostní analýzou hlouběji, můžeme říci, že zkoumá jevy 

a skutečnosti dotýkající se přímo, či nepřímo bezpečnosti organizace a jejího bezpečnostního 

systému, snaží se nalézt bezpečnostní prostředky a opatření vhodné k účinnému 

a adekvátnímu řešení bezpečnostního problému organizace. 

Cílem a strategií ochrany podniku je: 

− Ochrana hmotného majetku (materiál, výrobky, pracovní pomůcky) 

− Ochrana nehmotného majetku (informace, výzkumy, know – how) 

− Ochrana osob (majitele, zaměstnanců, návštěvníků) 

− Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti v podniku (vyhledávání skryté kriminality, 

režimová opatření, pořádková služba) 

− Ochrana bezporuchovosti provozu podnikatelských aktivit podniku (vyhledávání 

skryté protiprávní činnosti vyvolávající poruchy a havárie v rámci protiprávních 
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forem konkurenčního boje) 

− Protipožární ochrana objektů firmy (režimová opatření, vybavení hasebními 

prostředky, protipožární hlídky a družstva) 

− Ochrana bezpečnosti osob a zdraví při práci a pracovní hygiena (režimová opatření 

a kontrolní mechanizmy bezpečnosti osob a zdraví při práci a hygieny práce) 

− Ochrana proti narušování a poškozování životního prostředí (režimová opatření 

ochrany životního prostředí, elektronické hlásiče provozních poruch ohrožující 

životní prostředí, systém opatření při vzniku havárie). [3] 

Po dokončení fáze sběru a třídění informací, následuje fáze analýzy. Jedná se o metodu, 

při které se provádí postupné zkoumání obecného pohledu na daný problém a dále 

po rozčlenění celku na jednotlivé části detailní studium těchto částí a převážně vztahů mezi 

nimi. Pod pojmem analýza se skrývá i pojem syntéza, jakoby opačný proces analýzy. 

Jednotlivé části jsou skládány zpět do celku. Účelem je odhalení vzájemných vazeb mezi 

jednotlivými částmi navzájem a jednotlivými částmi a celkem. Analýza a syntéza jsou spolu 

spjaty tak úzce, že jsou často považovány za jednu metodu. Hovoří-li se o analýze, mají 

dotyční namysli obě metody, tj. analýzu i syntézu. 

Vedle základní analýzy existuje i analýza rozšířená. Do základní analýzy je zahrnuta 

analýza současného bezpečnostního stavu, nedostatky dosavadního stavu, návrh optimalizace 

ochrany a ostrahy a další. V rozšířené bezpečnostní analýze jsou navíc různé prognózy 

a interní dokumenty. Mezi interní dokumenty obsažené v rozšířené bezpečnostní analýze patří 

směrnice, řády, postupy apod. Velikost rozšíření základní analýzy je závislá na zájmu 

a ochotě zákazníka soukromé bezpečnostní služby uhradit zvýšené náklady vzniklé zvýšenou 

náročností. [2] 

Pro provádění bezpečnostní analýzy jsou z důvodu absence obecně platných postupů 

využívány metody z jiných oblastí, převážně z oblasti finanční a ekonomické. Jsou to 

následující metody a techniky: 

− analýza SWOT 

− analýza PEST 

− Paterova analýza 

− Išikavův diagram 

− modifikovaná analýza stupně ohrožení 
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4.3 Bezpečnostní prognóza 

Pomocí bezpečnostní analýzy a syntézy získáme znalosti jevů a skutečností 

v bezpečnostní oblasti, které se dějí v současnosti, nebo již udály v minulosti a hlavně 

z jakého důvodu se tak dělo. Podstatné není nalézt řešení problému pro minulost, 

ale vytvoření plánu pro budoucnost. Nalézat řešení problémů, které obstojí co nejdéle. Proces, 

který se k tomuto účelu využívá nazýváme prognóza. Prognózování se soustřeďuje 

na předpovídání budoucího vývoje prostředí a na vznik podmínek, které nám ovlivní 

v současnosti řešený problém. Prognózování je základem plánování. Bezpečnostní 

prognózování se zabývá jevy a událostmi, které mají vazbu na bezpečnost organizace. 

Bezpečnostní prognóza, ostatně jako jakákoliv jiná prognóza, pracuje s určitou mírou 

nejistoty. Její výsledek musí být postupně porovnáván se skutečným vývojem. Při zjištění 

odchylek od skutečnosti se provede analýza příčin těchto odchylek a tyto informace se mohou 

použít na korekci původní prognózy. Pro vytváření prognóz používáme metody kvalitativní 

a kvantitativní. [2] 

Mezi používané kvalitativní metody v oblasti bezpečnostní prognózy patří: 

− osobní hodnocení, 

− panelová shoda, 

− metoda Delphi, 

a mezi kvantitativní metody: 

− metoda klouzavých průměrů, 

− exponenciální vyrovnávání, 

− model časových řad. 

4.4 Bezpečnostní projekt 

Bezpečnostní projekt je určité vyvrcholení bezpečnostní expertizy. Zmíněné činnosti 

a metody v předchozích kapitolách směřují k dokončení rozhodovacího procesu v oblasti 

komplexní bezpečnostní expertizy. Jedná se o sestavení bezpečnostního projektu. Pro projekt 

je dosažení určitého cíle charakteristickým znakem. Bez určeného cíle nemůže projekt 

vzniknout, protože není co plánovat a po splnění cíle je projekt ukončen. Struktura 

bezpečnostního projektu je tvořena jednotlivými kapitolami. Mezi kapitoly, které by neměly 
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chybět v žádném bezpečnostním projektu patří: 

− jednoznačně a srozumitelně formulovaný cíl projektu, 

− pomocí jakých prostředků bude cíle dosaženo. Rozsah a poměr technickými 

prostředky a režimovými opatřeními, 

− pomocí jakých zdrojů bude projekt realizován. Jedná se o zdroje materiální a lidské. 

Poměr mezi nimi je závislý na tom, jak moc bude při realizaci projektu využíváno 

vlastních zdrojů a jak moc externích. Použití vlastních pracovníků sníží 

ekonomickou náročnost projektu, ale na druhou stranu vzhledem k možnému 

nedostatku odbornosti může snížit kvalitu. Velmi často je zpracování bezpečnostního 

projektu přenecháváno externím dodavatelům – soukromým bezpečnostním službám. 

− určení odpovědných osob. Tyto osoby dbají na úspěšnou realizaci bezpečnostního 

projektu. Odpovídají za včasné dokončení jednotlivých úkolů a dodržení 

stanoveného termínu pro celý projekt, 

− konkretizace úkolů. Jestliže součástí projektu je realizovat systém funkční ostrahy 

objektu, pak jednotlivé dílčí úkoly budou představovat vypracování jednotlivých 

směrnic pro výkon ostrahy, provedení školení osob, které ostrahu budou vykonávat 

a zavedení kontrolního systému výkonu ostrahy, 

− harmonogram úkolů. Mezi jednotlivými úkoly jsou často určité závislosti. Některé 

úkoly lze provádět současně a některé až po dokončení těch předešlých. Naplánování 

a realizace dílčích úkolů nám určí termín celkového dokončení, 

− předpokládaná nákladnost projektu. Přehled nákladů na realizaci projektu. Využití 

vlastních zdrojů ovlivní celkové náklady, jak již bylo výše uvedeno. [8] 
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5 Zabezpečení podniku před vnitropodnikovou kriminalitou 

5.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je jedna z částí celého systému zajišťující komplexní ochranu 

podniku, úřadu, organizace, instituce před různými formami rizik včetně vnitropodnikové 

kriminality. Jedná se o soubor administrativně organizačních opatření, které zajišťují sladění 

všech ochranných prvků v organizaci a v souladu se zákony a potřebami podniku řeší postup 

osob při ochraně podniku. Obsahem režimové ochrany jsou dokumenty upravující postupy 

různých činností ochrany objektu: 

− vstupní a výstupní režim osob a dopravních prostředků, který zahrnuje zejména 

kontrolu vstupu zaměstnanců, klientů, návštěv a cizích osob do objektu a jeho 

jednotlivých částí, kontrolu odchodu osob a vozidel z objektu, oprávněnost vnášení 

a vynášení předmětů a materiálů, 

− režim pohybu zaměstnanců v objektu, který zahrnuje i určení částí objektu 

s omezenou přístupností pro zaměstnance a označení příslušnosti pracovníků 

k určitým provozovnám a pracovištím, 

− materiálový a expediční režim stanoví postup při příjmu, uskladňování, výdeji 

a pohybu materiálu. Chrání se tak majetek před rozkrádáním, poškozováním 

a znehodnocováním, 

− provozní klíčový režim, kterým se stanoví označování, přidělování, odevzdání klíčů, 

způsobu jejich použití, výroba náhradních klíčů, výměna zámků v důležitých částech 

objektu, 

− provozní režim spojený s fungováním systému zabezpečovací techniky. [4] 

Všechny tyto postupy činností jsou upraveny v podnikových směrnicích upravující 

i činnost soukromé bezpečnostní služby vykonávající ochranu daného objektu. Ve významu 

boje s vnitropodnikovou kriminalitou se jedná hlavně o postupy kontrol na propustkových 

stanovištích pracovníky soukromé bezpečnostní služby. Dalšími dokumenty patřícími 

do režimové ochrany jsou například provozní řády, vnitropodnikové předpisy a další. 

Vytvoření účinných bezpečnostních směrnic musí být pro správné fungování režimové 

ochrany doplněno o prosazování a zavádění do běžného fungování podniku. Jedná se o úzkou 

součinnost všech lidí pohybujících se v objektu a plnou podporu vedení. [10] 
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5.2 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je další částí komplexního systému zabezpečení podniku, úřadu, 

organizace, instituce. Provádí se pomocí zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb, 

nebo vlastními zaměstnanci. Jedná se o ochranu ekonomicky velmi nákladnou, ale velice 

aktivní a hlavně efektivní. S porovnáním s jinými ochranami má nízké pořizovací náklady, 

avšak provoz je drahý kvůli každoměsíčním platům. Efektivnost je dosahována kombinací 

s jinými dostupnými prostředky. 

5.2.1 Formy soukromé bezpečnostní činnosti při boji s vnitropodnikovou kriminalitou 

V souvislosti s fyzickou ochranou se formou chápe vnější výraz a projev obsahu 

soukromé bezpečnostní činnosti. Fyzická ochrana se vyznačuje růzností obsahové náplně 

činností a jednotlivé typové okruhy této náplně nacházejí svůj vnější výraz právě v různých 

formách fyzické ochrany. Formy fyzické ochrany stanovují obecný cíl, čeho a jak má být 

dosaženo. Formy soukromé bezpečnostní služby jsou realizovány prostřednictvím metod 

soukromých bezpečnostních služeb s využitím různých prostředků. 

Hlavní formy realizace soukromých bezpečnostních služeb v boji s vnitropodnikovou 

kriminalitou je kontrolní propustková služba. Dále se pak na snižování výskytu 

vnitropodnikové kriminality pomocí soukromé bezpečnostní služby podílejí i další formy jako 

strážná služba a bezpečnostní dohled. 

Kontrolní propustková služba zabezpečuje vstupy a výstupy osob a vjezdy a výjezdy 

vozidel. Tato činnost je zpravidla vykonávána na vrátnicích, či recepcích. U vrátnice 

kontrolující vozidla je zabezpečen vjezd a výjezd závorou ovládanou bezpečnostním 

pracovníkem po provedené kontrole. Cílem je: 

− Zabránění pohybu osob a vozidel do a z podniku bez povolení 

− Kontrola osob a vozidel kvůli zamezení krádeží v podniku a následné vynášení, 

či vyvážení pomocí dopravních prostředků. 

Velmi důležitým aspektem pro oprávněné provádění kontrol je vypracování kvalitní 

podnikové směrnice, bez které nemohou být kontroly prováděné efektivně a účinně. 

Neexistuje žádná obecně závazná právní norma, která by upravovala činnost bezpečnostních 

pracovníků při propustkových kontrolách, a proto je třeba, aby provozovatel objektu upravil 

tyto záležitosti pomocí podnikové směrnice, která bude závazná jak pro zaměstnance, tak 
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pro zákazníky. Kontrolované osoby musí být se směrnicemi předem srozuměni. Poté 

při odmítnutí podrobení se této kontrole nebudou vpuštěni do chráněného objektu. Tato část 

se nazývá režimová ochrana, která je vysvětlena výše. [8] 

Kontrola přicházejících a odcházejících osob je prováděna na stanovištích k tomu 

určených. Zpravidla to bývají vrátnice, přes které všechny přicházející a odcházející osoby 

musí projít. Bezpečnostní pracovník by měl vědět, nebo mít přístup k informacím, ve kterých 

je uvedeno: 

− které osoby jsou v prostoru chráněného podniku, 

− za jakým účelem v podniku jsou, 

− jaké mají oprávnění. 

Při kontrole vstupu se evidují vnášené věci do objektu. Evidence slouží k určení věcí, 

které patří zaměstnanci a tím se předchází podezření z rozkrádání firemního majetku 

nacházejícího se v chráněném objektu. Dále se zajišťují nebezpečné předměty a věci, které by 

mohly i nepřímo ohrožovat zdraví zaměstnanců a zvyšovat riziko při výkonu povolání. 

Bezpečnostní pracovník by měl mít aktuální informace týkající se osob a věcí nacházejících 

se v chráněném objektu. Při kontrole zavazadel bezpečnostní pracovník používá pouze 

technické prostředky nebo zrak. O manipulaci s předměty v zavazadle musí vždy požádat 

kontrolovanou osobu. [8] 

Kontrola dopravních prostředků se provádí při vjezdu a výjezdu z a do areálu 

chráněného podniku. Detaily kontroly musí být uvedeny v podnikových směrnicích firmy. 

Zde se provádí kontrola: 

− povolení pro vjezd a výjezd vozidla, 

− dokladů souvisejících s pohybem osob, materiálu a zboží, 

− fyzická - přiváženého a vyváženého materiálu a zboží. 

Provádí se kontrola nákladových prostor, zavazadlových prostor i kabin pro cestující. 

Bezpečnostní pracovník pouze žádá posádku o ukázání jednotlivých částí vozidla. Sám 

s ničím nemanipuluje. 

Rozdělení kontroly osob a kontroly vozidel je jen u velkých objektů. Častěji 

se setkáváme se stanovišti, kde se kontroluje jak příchod a odchod osob, tak vjezd a výjezd 

vozidel. Tato kontrola je nazývána kontrolou smíšenou. Vzhledem k možnému množství 



 37 

kontrolovaných subjektů zde musí být patřičný počet bezpečnostních pracovníků. 

Strážná služba je realizována jednak na pevných stanovištích, tak formou pochůzek vně 

objektu, nebo po obvodu hlídaného objektu. Jedná se o nejrozšířenější z jednotlivých forem 

služeb soukromé bezpečnostní činnosti. Stanoviště, nebo trasa pohybu strážného je pevně 

dána. Pracovník vykonávající strážnou službu plně odpovídá za neporušenost svého hlídaného 

úseku. Do střeženého úseku má povolen přístup pouze bezpečnostní pracovník, kontrolní 

orgán soukromé bezpečnostní služby a pracovník zákazníka. Cílem zabezpečení je vnější 

i vnitřní obvod střeženého prostoru, či objektu. Zajištění vnitřní a vnější nepropustitelnosti 

osob, vozidel a majetku do objektu a z objektu mimo kontrolní propustkové stanoviště. 

Střežení se vykonává: 

− pozorováním objektu, prostoru a jeho okolí, včetně přilehlých komunikací 

a parkovišť a osob pohybujících se na nich, 

− zabraňováním trestné činnosti, či jinému protiprávnímu jednání směřující proti 

hlídanému objektu, prostoru, nebo osobám, zejména poškozování a rozkrádání 

firemního majetku, 

− plněním dalších úkolů vyplývajících z podnikových směrnic jak pro výkon strážné 

služby obecně, tak zejména pro výkon strážné služby na určitém stanovišti. 

Bezpečnostní dohled je zabezpečován fyzickou osobou – pracovníkem fyzické ochrany. 

Cílem bezpečnostního dohledu je zabezpečení vnitřních prostor objektu. Bezpečnostní dohled 

je významným prvkem systému prevence boje se zločinností a tudíž i s vnitropodnikovou 

kriminalitou. Jednotlivé činnosti v rámci bezpečnostního dohledu v boji proti vnitropodnikové 

kriminalitě jsou převážně: 

− kontrola oprávněnosti pohybu a činností, 

− kontrola dodržování stanoveného vnitřního režimu, 

− doprovod cizích osob, 

− dozor nad činnostmi a pracemi prováděnými externími pracovníky. 

5.2.2 Metody soukromé bezpečnostní činnosti při boji s vnitropodnikovou kriminalitou 

Obecně jsou metody určité způsoby a postupy, jak dosáhnout určitého cíle v lidské 

činnosti. V případě soukromých bezpečnostních služeb hovoříme o metodách fyzické 

ochrany, což jsou postupy a způsoby realizace výše uvedených forem bezpečnostních 
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činností. Při realizaci určité formy bezpečnostní činnosti může být využíváno několika metod 

a to jak souběžně, tak postupně. Z celého systému metod využívaných v bezpečnostní praxi 

se v prevenci a boji s vnitropodnikovou kriminalitou využívají metody: fyzické pozorování, 

elektronické pozorování, osobní prohlídky a kontroly zavazadel, kontroly dokladů, kontroly 

vozidel a nákladů. 

Metoda fyzického pozorování je aplikována kvůli včasnému zjištění negativní odlišnosti 

od žádoucího stavu objektu a zabránění jeho narušení. Tato metoda je v boji 

s vnitropodnikovou kriminalitou využívána převážně při formě činnosti strážné služby 

a bezpečnostního dohledu. Pozorování se provádí na pevném stanovišti, nebo pochůzkových 

stanovištích, kde se bezpečnostní pracovník pohybuje po předepsaných trasách. Podstatnou 

výhodou této metody je snadný a rychlý přechod od fyzického pozorování k fyzické ochraně 

a obraně či obrannému zákroku. Samozřejmostí je nevýhoda působícího lidského faktoru, což 

je faktor nejrizikovější. [8] 

Metoda elektronického pozorování využívá pro pozorování kamerové systémy. Díky 

kamerovým systémům mohou pracovníci bezpečnostní služby sledovat na monitorech 

na pevném stanovišti dění ze zájmových míst v objektu, či prostoru. Tato metoda bývá 

využívána díky záznamu i ke kontrole bezpečnostních pracovníků, dodržování organizačních 

a režimových opatření. 

Metoda osobních prohlídek je uplatňována na kontrolních propustkových stanovištích, 

tj. vrátnicích, nebo recepcích střeženého objektu, prostoru. Jedná se o kontrolu převážně 

příručních zavazadel a v určitých případech i o kontrolu přímo osob. Provádění prohlídek 

musí být uvedeno v podnikových směrnicích. Zde musí být uvedeno, v jakých případech, 

jakých osob a jakým způsobem se bude prohlídka provádět. Zda bude prováděna pouze 

prohlídka příručních zavazadel, nebo i osobní prohlídka. Uplatnění této metody se uvádí do 

pracovního řádu, pracovní smlouvy a návštěvního řádu. Zaměstnanec má možnost 

svobodného rozhodnutí, jestli chce v takovém provozu pracovat a obdobně má návštěvník 

svobodné právo rozhodnutí, zda tento prostor, objekt navštíví. Osobní prohlídky se provádí 

pouze u rizikových provozoven s opodstatněnými a vážnými důvody. Jedná se o provozovny, 

kde je manipulováno s velmi cennými věcmi a materiálem, například tiskárny cenin, provozy, 

kde se manipuluje s drahými kovy a minerály apod. Osobní prohlídku smí provádět pouze 

osoba stejného pohlaví a na místě, kde jsou pro takovou kontrolu vytvořeny podmínky. 
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U metody kontroly dokladů se jedná o kontrolu osobních dokladů, podnikových 

průkazů zaměstnanců, zaměstnaneckých propustek, dokladů od zakoupeného zboží, příkazy 

k jízdě firemních vozidel a propustek zapůjčeného zboží. Na místech, kde jsou prováděny 

kontroly dokladů by měly být aktuální podpisové vzory těch, kteří mají právo tyto doklady 

vydávat a podepisovat. Ani u elektronických kontrolních míst, kde je vstup a odchod 

zaznamenáván a kontrolován pomocí kontrolních systémů a čipových a magnetických karet 

neodpadá nezbytnost lidského faktoru. Rozsah činností je samozřejmě v daleko menším 

měřítku, ale stále musí kontrolovat, zda nedochází k neoprávněnému překonávání těchto 

systémů. V podnikových směrnicích musí být zakotveno i jaké doklady musí mít pracovník 

cizího podniku, který přiváží, či odváží materiál, nebo zboží a co musí bezpečnostní 

pracovník kontrolovat. 

Metoda kontroly vozidel a nákladů je obdobou kontroly osob a zavazadel. Cílem je, 

že z objektu, prostoru nebudou bez povolení vyváženy výrobky a materiál a také, že 

do objektu, prostoru nebudou vozidly přiváženy nedovolené látky apod. V podnikových 

směrnicích musí být uveden způsob a frekvence provádění těchto kontrol. Předmětem 

kontroly je jednak převážené zboží a materiál, tak doklady patřící k nim. 

5.3 Technická ochrana 

Jak již bylo uvedeno použití pouze fyzické ochrany je velmi finančně náročné a proto se 

přistupuje ke kombinaci s dalšími bezpečnostními prvky. V případě omezování, či dokonce 

zamezování vnitropodnikové kriminality je vhodné použití systémů průmyslové televize, 

která zvyšuje možnosti pracovníků soukromé bezpečnostní služby tím, že jsou schopni 

monitorovat současně více prostor. Jeden pracovník pomocí kamerového systému je schopen 

sledovat mnohonásobně více prostor, než pracovník bez kamerového systému. Navíc 

kamerové systémy neumožňují pouhé sledování prostoru, ale také dokumentování daného 

děje. Zdokumentovaná událost poté může sloužit jako důkazní prostředek v trestním řízení. 

Systémy průmyslových kamer neslouží jen k monitorování prostor, ale v případě páchání 

trestného činu nebo jiného protiprávního jednání, také jako důkazní materiál. Mají i určitý 

psychologický účinek na potenciální pachatele, již samotná existence případné pachatele 

odrazuje od páchání trestné činnosti, či protiprávního jednání. Určitou částí se tak podílí 

na prevenci vnitropodnikové kriminality. Pokud zaměstnanci ví, že mohou být sledováni 

a záznam z kamer je určitou dobu uchováván, mají menší pokušení páchat vnitropodnikovou 
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kriminalitu. 

Systém průmyslových televizí v dnešní době častěji používaný název CCTV – Closed 

Circuit Television, což v překladu znamená uzavřený televizní okruh se skládá ze: 

− snímače obrazu – různé druhy kamer, 

− přenosu obrazu – pomocí metalických, optických kabelů a vláken, nebo bezdrátově, 

pomocí laseru, či mikrovln, 

− zobrazování signálu – klasicky na monitoru, ale v dnešní době už převládá display 

počítače, kde je více možností zpracování signálu, 

− ovládání – umožňuje přepínání mezi jednotlivými kamerami a zobrazení více kamer 

na jedné obrazovce. [2] 

Úloha pracovníka soukromé bezpečnostní služby u kamerových systémů spočívá 

ve sledování jednotlivých prostor. Pomocí ovládání zobrazovaného signálu může mít 

obrazovku rozdělenou například na čtyři části a při podezřelém chování nějaké osoby, nebo 

při nestandardní situaci je schopen si dát signál z určité kamery přes celý obraz a zaměřit 

se tak na detailnější zkoumání. 
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Závěr 

Každý subjekt v dnešní době podnikající v soukromém sektoru si musí zajistit určitý 

stupeň zabezpečení svého hmotného i nehmotného majetku a to na vlastní náklady. Je to 

nezbytná součást dobře fungujícího a prosperujícího podniku. Podnikající subjekty ohrožují 

jak vnější, tak vnitřní rizika. V této práci jsem se zabýval rizikem vnitřním a to konkrétně 

vnitropodnikovou kriminalitou a boji proti ní. Jedná se o riziko způsobené vlastními 

zaměstnanci, kteří nejsou vůči své firmě loajální. Jeden ze základních problémů je ten, že si 

majitelé neuvědomují nebo nepřipouští, že se tento druh kriminality děje i v jejich podniku. 

Pachatelé vnitropodnikové kriminality mají k dispozici pestrou škálu různých forem, jak 

páchat vnitropodnikovou kriminalitu, čímž se dopouští trestných činů, nebo jiného 

protiprávního jednání. Nejčastěji se však setkáváme s klasickým rozkrádáním materiálů, 

výrobků a jejich komponent. Nepřímá škoda způsobená tímto jednáním může být velmi 

vysoká, poněvadž může dojít i k napomáhání konkurenci, nebo může dojít ke zmaření celé 

marketingové kampaně. 

Proti vnitropodnikové kriminalitě podnikající subjekty často bojují pomocí soukromých 

bezpečnostních služeb. Soukromé bezpečnostní služby si podnikající subjekty najímají 

na zabezpečení svého majetku, které pomocí určitých forem a metod realizují svoji činnost. 

Děje se tak nejčastěji na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi podnikatelským subjektem 

a soukromou bezpečnostní službou. Při zpracování této práce jsem dospěl k závěru, že v boji 

proti vnitropodnikové kriminalitě pomocí soukromé bezpečnostní služby je nejvýznamnější 

forma kontrolně propustkové služby. Zde se při dodržení předem stanovených pravidel 

provádí kontrola všech příchozích a ochozích osob, vjíždějících a vyjíždějících vozidel do 

a z areálu podniku. Pro vyšší efektivnost těchto pravidel doporučuji tyto pravidla zakotvit do 

podnikových směrnic a vyrozumět všechny zaměstnance a návštěvníky podniku. Kontroly na 

propustkových stanovištích, bezpečnostní dohled a strážná služba jsou základem v boji 

s vnitropodnikovou kriminalitou, ale pouhé kontroly zaměstnanců nestačí. Je nezbytné 

vytvořit takové prostředí, kde budou sami zaměstnanci podporovat tento boj. Jedná se 

o podpoření zaměstnanců, kteří dokáží upozornit na protiprávní jednání pachatelů 

vnitropodnikové kriminality a samozřejmostí by měl být stejný postih všech osob bez ohledu 

na funkci zaměstnance v daném podniku. 

Význam soukromé bezpečnostní služby v boji proti vnitropodnikové kriminalitě není 

pouze o viditelném působení pracovníků soukromé bezpečnostní služby. Bez komplexního 
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řešení problému je řešení neefektivní a tudíž nedostatečné. Komplexnost řešení spočívá právě 

ve zkoumání problému z více hledisek, což znamená že provádění kontrol je pouze základ 

celého bezpečnostního systému. Jelikož se musí jednat o komplexní řešení bezpečnostní 

situace podniku, musí se nejprve vypracovat bezpečnostní expertiza, u které je odbornost 

bezpečnostních specialistů nepostradatelnou součástí. Bez těchto specialistů se může stát, 

že nebude bezpečnostní expertiza vypracována správně, čímž se vystavujeme riziku 

neefektivnosti navržených opatření. Bezpečnostní specialisté jsou zpravidla zaměstnanci 

soukromých bezpečnostních služeb, a jsou najímáni podnikajícími subjekty jako externí 

pracovníci. 

Tak jako jakékoliv jiné riziko, se i riziko vnitropodnikové kriminality nedá zcela 

odstranit, ale pouze snížit. Snahou je toto riziko snížit na minimum, záleží však na 

efektivnosti použitých opatřeních. 

Problematika soukromých bezpečnostních služeb je velmi rozsáhlá. V této práci je 

uvedena pouze část v obecném pojetí. Podrobněji se zde zabýváme  formami a metodami 

zaměřenými na boj s vnitropodnikovou kriminalitou. 
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