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1 Úvod 

Jak se vyvíjí lidstvo samo, tak se s ní i vyvíjí a rozmnožuje kriminalita. Ať chceme 

nebo ne, kriminální chování je více méně součástí charakteru člověka. Jelikož je kriminální 

chování a jeho důsledky pro společnost nepřijatelné, vytváří se taková opatření, aby se tyto 

následky kriminální činnosti minimalizovaly. Protože se kriminální činnost stává stále 

důmyslnější a propracovanější, je nutné, aby byla ochrana dokonale připravena a také aby 

splňovala podmínky a mohla tak úspěšně čelit negativním vlivům. 

Bezpečnost je neoddělitelnou součástí a základním požadavkem pro jistou existenci 

každého člověka, společenství, objektů čí věcí. V důsledku rostoucí kriminality v 21. století 

dochází k preventivním i represivním zásahům bezpečnostních jednotek. Význam bezpečnosti 

a organizací ji zajišťujících stále roste. Zásahy provádějí bezpečnostní složky České republiky 

jako je Policie České republiky, Obecní Policie nebo soukromá bezpečnostní služba. 

Vedle státních bezpečnostních služeb jako je Policie České republiky existují i další 

subjekty, již nestátního charakteru, bdící nad bezpečností osob a majetku. Jsou to soukromé 

bezpečnostní služby. 

Většinou platí pravidlo, že ve větším městě, respektive v místě s větší hustotou 

obyvatel, dochází častěji k porušování zákona. Kriminalita se povětšinou děje na obyvatelstvu 

těchto měst.  Kriminální činy se nevyhýbají ani objektům. Téma mé bakalářské práce 

obsahuje činnost soukromé bezpečnostní služby. Jelikož jsou soukromé bezpečnostní služby 

ziskové organizace a zajišťují většinou statickou ostrahu, začlenil jsem do své práce i objekt, 

na kterém budu činnost soukromé bezpečnostní služby popisovat, a tento objekt se právě 

nachází v hustě obydlené čtvrti krajského města. 

Prevence je realizována mimo jiné i soukromými bezpečnostními službami. K tématu 

mé práce mě dovedla i úvaha nad tím, že na prevenci v oblasti bezpečnosti je kladen stále 

větší důraz oproti represi. Prevence se stává stále prestižnější a v tomto vidím směr, kterým by 

se měla ubírat právní odvětví i praxe v bezpečnosti osob a majetku. Když se podíváme do 

minulosti, většina právních předpisů týkajících se trestního práva a ochrany se zaměřovala na 

výčet trestních činů a odplat za ně. Například z dob prvního psaného zákoníku vůbec, 

Chamurapiho zákoníku, nepocházejí ucelené oficiální předpisy ani směrnice jak předcházet 
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trestné činnosti. Postupem času začala společnost klást důraz na to, co a jakým způsobem 

chránit.  

Díky vlastní zkušenosti s aktivitami soukromé bezpečnostní služby jsem se rozhodl 

k práci zahrnující prevenci v činnosti soukromé bezpečnostní služby při ostraze objektu. Jako 

objekt jsem vybral průmyslový objekt společnosti SETUZA a.s. v Ústí nad Labem, v kterém 

je ostraha realizována právě službou, s kterou mám osobní zkušenost. Jelikož podnik je 

dostatečné velký, probíhá v něm více činností, které bezpečnostní služba obstarává. Z důvodu 

umístění podniku, v podstatě v centru města, je nutné stále zdokonalovat ostrahu tohoto 

objektu a minimalizovat bezpečnostní rizika. 

Hlavním předmětem bakalářské práce bude tedy popsat, analyzovat a odůvodnit 

činnost soukromé bezpečnostní služby při ostraze objektu společnosti SETUZA, a.s. v Ústí 

nad Labem. Cílem bakalářské práce je pak vybrat prvky, které mohou být v činnosti 

soukromé bezpečnostní služby slabým článkem a navrhnout řešení situace s důrazem na 

preventivní působení soukromé bezpečnostní služby. 
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2 Právní pojetí ochrany osob a majetku se zaměřením na 

soukromé bezpečnostní služby. 

2.1 Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Ústava byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992. Vyhlášena byla ve 

Sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky je nejvýše 

postaveným zákonem vedle Listiny základních práv a svobod v České republice. [14] 

2.2 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina lidských práv a svobod 

Zde bych chtěl uvést některé citace, z Listiny základních práv a svobod, které 

souvisejí s bezpečností osob a majetku, a tato může být zabezpečována soukromými 

bezpečnostními službami. Uvádím zde několik článků z Listiny lidských práv a svobod. 

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

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

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

být jen v případech stanovených zákonem. 

Článek 8  odstavec 1: Osobní svoboda je zaručena. 

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

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. [15] 

2.3 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Ochranu života, zdraví a majetku uvádí také občanský zákoník. Zde uvádím vybraná 

ustanovení. 

§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. 

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

jeho plody a užitky a nakládat s ním. 
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§126 odstavec 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. 

§417 odstavec 1: Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení. [16] 

2.4 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

Živnostenský zákon, též zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ukládá 

soukromým bezpečnostním službám podmínky za kterých smí provozovat živnost v oboru 

ochrany osob a majetku. Pro udělení koncese v oboru musí firma splňovat podmínky z přílohy 

č.3. [17] 

2.5 Zákon č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních 

Zákon č. 119/2002 Sb. zákon o zbraních uvádí kategorie zbraní a střeliva, podmínky 

pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo střeliva atd. [18] 

Příslušník soukromé bezpečnostní služby jakožto občan České republiky bez 

zvláštních pravomocí, může zbraň použít pouze v zákoně uvedených případech, tj. nutná 

obrana a krajní nouze, a musí nosit zbraň řádně uschovanou pod oděvem. [3] 

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

bezpečnostní způsobilosti 

Větší důvěryhodnosti a prestiže soukromé bezpečnostní služby dosáhnou prověřením 

národním bezpečnostním úřadem a dosažením oprávnění pro práci a nakládání s informacemi 

s různými studněmi utajení. Na základě zákona č. 148/1998 Sb. zákona o ochraně 

utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. [19] 

2.7 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

Trestní zákon uvádí situace, ve kterých je možno se bránit nebo jednat v zájmu 

ochrany zákona bez účasti bezpečnostních složek státu, které nemohou být k dispozici 

nepřetržitě. 
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§ 13 Trestního zákona, nutná obrana 

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

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. [20] 

§ 14 Trestního zákona, 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 anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil. [20] 

2.8 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

Dle zákona o přestupcích je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, 

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný 

čin. [21] 

2.9 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

§ 76, odstavec 2 Trestního řádu 

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 omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit. [22] 
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3 Soukromé bezpečnostní služby 

Lidé odjakživa mají pochopitelnou potřebu pocitu bezpečí. Vedle státních složek 

bezpečnosti fungovaly v minulosti i skupiny osob, které bděli nad bezpečností člověka či 

instituce. Typickým příkladem může být panovník a jeho soukromá stráž.  Za peníze nebo 

naturálie se kupovaly služby, které zajišťovali ochranu pouze jim.  

V České republice se soukromý bezpečnostní sektor začíná vyvíjet v době po pádu 

komunismu, tedy v letech 1989-1990. Předtím, v době vlády komunistů, byla bezpečnost 

garantována výhradně státem a bezpečnostní služby byly soustředěny na něj. 

V současné době je několik stovek soukromých bezpečnostních služeb působících na 

území České republiky. Tyto služby jsou ziskové organizace, tedy komerční firmy. Přijímají 

zakázky od jiných právnických či fyzických osob a plní úkoly uvedené ve smlouvě . Jsou 

uvedeny v obchodním rejstříku. Provozování soukromých bezpečnostních služeb je 

podnikatelská činnost, která se od ostatních živností odlišuje především tím, že ovlivňuje 

právní  poměry  třetích  osob  nezúčastněných na smluvním vztahu mezi dodavatelem služby 

a  zákazníkem. [3] 

3.1 Postavení soukromých bezpečnostních služeb v bezpečnostním 

systému České republiky. 

Soukromé bezpečnostní služby fungují na poli prevence kriminality jako doplněk 

Policie České republiky a obecní policie.  

Je důležité si uvědomit, že soukromé bezpečnostní služby nemají v českém právním 

řádu téměř žádnou podporu oproti Policii České republiky nebo obecní policii. Policie České 

republiky se řídí zákonem č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky a postavení obecní 

policie vymezuje zákon č. 553/2001 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

o soukromých bezpečnostních službách, ve kterém by se vymezila podstata činnosti, 

postavení a pravomoci, oproti tomu Český právní řád nemá. Z toho všeho vyplývá, že 

ochranka má naprosto stejná práva a povinnosti jako každý jiný člověk. [1] 

Názory na vznik podobného zákona, který by upravoval činnost bezpečnostních 

agentur a hlavně jejich pravomoci při prevenci kriminality se různí. Na jednu stranu by se 
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měly upravit pravomoci a pravidla pro vykovávání práce v soukromých bezpečnostních 

službách, aby tyto mohli co nejkvalitněji doplňovat státní složky bezpečnosti, na druhé straně 

panuje názor, že jelikož způsobilost a znalosti příslušníků soukromých bezpečnostních služeb 

nejsou nějak prověřovány, neměly by jim být přiděleny zvláštní pravomoci z důvodu 

nebezpečí  zneužití.  Je  proto  žádoucí,  aby  tyto služby  poskytovali  provozovatelé,  kteří    

z hlediska morálních požadavků splňují přísnější kriteria bezúhonnosti než jsou stanovena pro 

ostatní provozovatele živností. Je rovněž nutné vymezit rozsah činností, které obě 

koncesované živnosti zahrnují.  

3.2 Poskytované služby 

Služby poskytované soukromými bezpečnostními službami jsou zaměřovány na 

snižování bezpečnostních rizik u jejich zákazníků, zejména ochranu zdraví, životů a majetku, 

bezpečnost životního prostředí a ochranu informací. Služby jsou nabízeny v oblasti fyzické 

ostrahy, elektronické ochrany objektů a speciálních služeb. 

3.2.1 Fyzická ostraha 

Ostraha majetku a ochrana osob tvoří největší objem služeb poskytovaných 

soukromými bezpečnostními službami. Její charakteristika spočívá v : 

- ochraně a ostraze majetku na místech veřejnosti přístupných, 

- ochraně a ostraze majetku na místech veřejnosti nepřístupných, 

- ochraně a ostraze majetku na místech určených pro styk se zákazníkem, 

- ochraně a ostraze přepravy finančních hotovostí a cenností, 

- ochraně a ostraze osob, 

- zajištění pořadatelské služby v místech veřejných shromáždění, 

- střežení vstupů do objektů, 

- provádění vstupní a výstupní kontroly materiálu a osob, 

- fyzická ostraha určeného prostoru, objektu či majetku formou pochůzkové    

činnosti,která zajistí, aby nedocházelo ke ztrátám, poškozování, ničení nebo 

zneužívání střeženého majetku, který klient vlastní nebo oprávněně užívá, 

- obsluha kamerového systému, 

- obsluha telefonní ústředny, 

- obsluha klíčového systému, 
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- řešení vzniklých krizových situací, 

- spolupráce se složkami integrovaného záchranného sytému. [2] 

3.2.2 Elektronická ostraha objektů 

Soukromé bezpečnostní služby provozují pulty centralizované ochrany se zásahovými 

jednotkami. Charakteristika služby pultu centralizované ochrany: 

- je snadno dostupná a výhodou jsou relativně nízké pořizovací náklady, 

- jedná se o novodobý trend a nejdynamičtěji se rozvíjející typ bezpečnostní služby, 

- umožňuje sledování vzdálených objektů prostřednictvím internetu, běžné telefonní 

linky, nebo ve vlastní radiové síti pomocí radiových vysílačů, 

- vhodnou kombinací s fyzickou ostrahou je možné dosáhnout v praxi efektivní 

komplexní ostrahu. [3] 

3.2.3 Detektivní služby 

Detektivní služby jsou poskytovány klientům k vyřešení vnitropodnikové kriminality   

i k odhalení a prokázání krádeží v prodejnách klienta. 

- Vyhledávání majetku a osob, 

- odhalování vnitropodnikové kriminality, 

- vyhledávání a sběr informací o důkazních skutečnostech sloužících v úředním,        

správním a nebo soudním řízení, 

- označená a odhalená ochrana v obchodě, 

- vyšetřování úniku informací, 

- získávání informací souvisejících s vymáháním pohledávek. 

V rámci ochrany osob a majetku provádějí soukromé bezpečnostní služby také 

bezpečnostní poradenství. Obsahem této služby je vyhodnocení stávajících bezpečnostních 

opatření klienta a návrh řešení. V rámci bezpečnostních analýz provádějí tyto druhy činností: 

- charakteristika rizikové oblasti, 

- popis a vyhodnocení hrozících nebezpečí, 

- vyhodnocení stavu zabezpečovacího opatření, 

- stanovení rizik s ohledem na současný stav bezpečnostních opatření, 
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- návrh dalších vhodných bezpečnostních opatření, 

- stanovení přetrvávajících rizik. [3] 
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4 Prevence 

Prevenci můžeme chápat ve třech významových skupinách. Je to prevence primární, 

sekundární a terciární. Samotný pojem pak znamená souhrn opatření, která jsou přijímána za 

účelem předcházení nežádoucím jevům , například nemocem, drogovým závislostem, 

zločinům, nehodám, a podobně. 

- Primární prevence. Bývá zaměřena na celé obyvatelstvo. Zkoumá samotné 

předpoklady a snaží se zjistit příčiny vzniku negativního jevu a tomu pak 

předcházet. 

- Sekundární prevence. Zachycuje včas již vzniklé negativní jevy a snaží se zabránit 

jejich dalšímu šíření, prohlubování a podobně. Bývá zaměřena na určité věkové, 

zájmové skupiny a zároveň ohrožené , například mládež, menšiny nebo sociálně 

slabé. 

- Terciární prevence. Snaží se zabránit opakování, například trestných činů, 

onemocnění, drogové závislosti a podobně. Je zaměřena na osoby právě vyléčené, 

propouštěné z výkonu trestu a podobně. [12] 

4.1 Prevence kriminality 

Jako nejdůležitější forma prevence pro tuto práci je prevence kriminality. Prevence 

kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Na rozdíl od 

represivních metod, koncipovaných zejména v rámci trestní politiky, využívá především 

metod nerepresivních, na nichž se podílí celá škála veřejných institucí i soukromých subjektů. 

Cílem preventivní politiky je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu 

bezpečnosti občanů. Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky. Úzce 

souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří 

nejrůznější formy závislostí a sociální vyloučení. 

Prioritou je komplexní řešení prevence kriminality. Pojem prevence kriminality 

zahrnuje komplex opatření sociální prevence, situační prevence, pomoc obětem trestných činů 

a prevence viktimnosti,  včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou 

činností. 
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- Sociální prevence. Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální 

integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a také 

ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné 

činnosti. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky 

měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv 

jedinců, tedy objektů preventivního působení. 

- Situační prevence. Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují 

v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření 

režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky 

minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. 

Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou 

opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. 

- Prevence viktimnosti a trestných činů. Je založena na konceptech bezpečného 

chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou 

připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální 

zdravotní, psychologické a právní poradenství, propagaci technických možností 

ochrany před trestnou činností a trénink v obranných strategiích. Užívá metody 

sociální a situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární  i na 

terciární úrovni. 

- Informování občanů a jejich aktivizace. Tato forma prevence se zabývá 

zprostředkováním informací o bezpečnostní situaci a o účinných formách obrany 

před trestnou činností obyvatelstvu. Cílem je zapojování občanů do aktivního 

způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. 

4.2 Vývoj prevence kriminality v České republice 

Institucionální podmínky prevence kriminality se v České republice vytvářet v roce 

1993, kdy byl zřízen Republikový výbor pro prevenci kriminality. Charakteristika 

Republikového výboru pro prevenci kriminality: 

- meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu 

vnitra, 
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- předmětem činnosti Republikového výboru je vytváření koncepce preventivní     

politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a její konkretizace na úrovni 

místní, 

- schvaluje žádosti o dotace na projekty prevence kriminality předložené městy, 

- výsledkem meziresortní spolupráce je vybudovaný systém prevence kriminality v 

České republice. 

V roce 1996 byly poprvé na prevenci kriminality vyčleněny finanční prostředky, a to 

150 milionů korun v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu a hlavním pilířem 

preventivní činnosti se stal Program prevence kriminality na místní úrovni, který je realizován 

samosprávami obcí za přispění státní účelové dotace. 

Hlavní charakteristikou období 1996 - 2007 bylo budování systému prevence 

kriminality včetně jeho organizačního, personálního, informačního i finančního zabezpečení. 

Za dobu trvání Programu prevence kriminality na místní úrovni bylo celkem podpořeno více 

než 4 000 projektů prevence kriminality ve 230 obcích a 8 krajích státní účelovou dotací 

blížící se částce 900 milionů korun. 

Od roku 2004 do současnosti je realizován program Partnerství, který umožňuje 

podporovat preventivní aktivity i v malých obcích. Počet obyvatel nehraje roli, klíčový je 

rozsah bezpečnostního problému. Od roku 2006 se do realizace Programu zapojily také kraje. 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 navazuje na předcházející 

strategie a klade si za cíl dále zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru a závažnost 

trestné činnosti. Specifické cíle Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011: 

- fungující a stabilní systém prevence kriminality na všech úrovních veřejné     

správy, 

- posílení kompetencí krajů a obcí při plánování a realizaci preventivních opatření, 

- systematická partnerská spolupráce mezi příslušnými orgány na všech úrovních 

veřejné správy, 

- profesní stabilizace kvalifikovaných manažerů prevence kriminality na úrovni 

krajů a měst, kteří budou vybaveni potřebnými kompetencemi, 

- profesní stabilizace kvalifikovaných pracovníků Policie České republiky a obecní 

policie v oblasti prevence kriminality, 
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- zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů, obcí a rozpočtů            

evropských fondů na realizaci úkolů vyplývajících ze strategie, 

- zapojování širokého spektra subjektů do preventivních programů, do jejich 

přípravy, organizace a zabezpečení. [11] 

4.3 Prevence v činnosti soukromé bezpečnostní služby 

Soukromé bezpečnostní služby jsou dobrou prevencí nejen v boji s kriminalitou, ale 

jsou preventivní složkou v rámci nejširšího páchání protiprávních jednání. Všechny vyspělé 

státy si uvědomují nutnost prevence jako prostředku pozitivního působení na veřejnost. 

Soukromé bezpečnostní služby mohou působit jak represivně, tak preventivně. Jelikož 

předcházení trestně činnosti je vždy lepší než řešit a napravovat již vzniklou škodu, je na 

prevenci kladen stále větší důraz ve světe i v České republice. 

Spolupráce komerčních subjektů je na centrální úrovni institucionalizována 

v Poradním sboru ministra vnitra pro situační prevenci, v němž jsou zastoupeny vedle 

představitelů Ministerstva vnitra a Policie České republiky, Asociace technických 

bezpečnostních služeb, Grémium Alarm, Česká asociace pojišťoven, Komora podniků 

komerční bezpečnosti České republiky, Bankovní asociace, Zkušebna technických prostředků 

střežení a Bílý kruh bezpečí. Poradní sbor je prostředkem pro spolupráci v oblasti situační 

prevence a klade si za cíl minimalizovat kriminogenní podmínky a vytvářet bariéry 

znesnadňující páchání trestné činnosti. 

Na místní úrovni je realizován Program Bezpečná lokalita, jehož cílem je poskytování 

konzultací i přímé pomoci občanům při zabezpečování obytných domů a bytů. Komerční 

subjekty se mohou podílet i na vytváření preventivních programů krajů a obcí, na vzdělávání 

pracovníků v preventivní oblasti, na výzkumné i evaluační činnosti. [11] 

Předmětem následujících řádků bude analyzovat a odůvodnit činnost soukromé 

bezpečnostní služby při ostraze objektu. Při této ostraze se tedy jedná ve smyslu prevence 

situační, která prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany minimalizuje 

kriminogenní podmínky v určitém prostředí. 
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5 Integrovaný bezpečnostní systém ve společnosti SETUZA, 

a.s. 

Pod pojmem integrovaný bezpečnostní systém rozumíme kombinaci složek 

bezpečnosti, zajišťující komplexní ochranu jakéhokoliv objektu. Těmito složkami jsou 

klasická ochrana, technická ochrana, fyzická ochrana a režimová ochrana. Každý z těchto 

aspektů zajišťuje bezpečnost z jiných úhlů a jinými prostředky. 

Z historického pohledu můžeme říct, že nejstarší ochranou objektu je ochrana 

klasická, která v sobě zahrnuje stacionární mechanické předměty, zabraňující průniku, nebo 

samotné hranice objektu. Souběžně s touto ochranou se rozvíjela ochrana fyzická, kdy byli 

najímáni lidé bdící nad bezpečností objektu nebo i osob. Nejmladší a stále se rozvíjející 

oblastí je technická ochrana. Stále větší počet zabezpečovacích systémů, které podporují 

fyzickou ochranu si, vyžadují na různých úrovních režim řízení a tím se zabývá ochrana 

režimová. 

Žádná z uvedených forem ochrany nemůže sama o sobě kvalitně zajišťovat bezpečnost 

jakéhokoliv objektu. Soukromá bezpečnostní služba je najímána v podniku, protože je 

schopna zajistit kompletní integrovaný bezpečnostní systém. Konkrétně v objektu SETUZA, 

a.s. poskytuje služby ve všech formách ochrany. Jedním z důvodů, proč je soukromá 

bezpečnostní služba najímána, je, že je určitě výhodnější a jednodušší pro klienta zadat 

zakázku a svěřit se specializované firmě, než z řad svých zaměstnanců organizovat 

specialisty, kteří by bezpečnostní integrovaný systém obstarávali.  Tyto je ovšem nutno školit 

a platit. [4] 

Na následujících stránkách dojde k popisu integrovaného bezpečnostního systému 

výrobního objektu společnosti SETUZA, a.s., a budou uvedeny pouze ty metody a činnosti 

jednotlivých forem ochrany, u kterých je činná soukromá bezpečnostní služba působící 

v objektu společnosti SETUZA, a.s. 

Pokud se jde o prevenci kriminality, která by mohla zasáhnout podnik, musíme se 

v prvé řadě seznámit s objektem, který bude předmětem ostrahy. Tato prevence zasahuje 

mnoho oblastí, kde je možný výskyt rizika. 
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5.1 Základní údaje o společnosti a popis objektu 

Výrobní závod společnosti SETUZA, a.s. se nachází v městské zástavbě Ústí nad 

Labem na adrese Žukovova 100, konkrétně v městské části Střekov, s poštovním směrovacím 

číslem 401 29. Vedle výrobního provozu v Ústí nad Labem, má akciová společnost SETUZA, 

a.s další dva výrobní provozy, a to v Olomouci, Českých Budějovicích a v Mydlovarech. 

Kontakt na podnik je možný také na webových stránkách společnosti www.setuza.cz. IČO 

společnosti je 46708707 a DIČ je CZ46708707. 

Předmětem výrobní činnosti závodu je zpracovávání olejnin a výroba rostlinných 

jedlých olejů. Vedle toho dodává společnost na trh sortiment spotřební drogerie , který 

zahrnuje prací prášky, toaletní i prací mýdla, kolínské a pleťové vody. Technické 

oleochemické výrobky, jež jsou určeny pro další zpracování v průmyslu či jako stěžejní 

produkty pro výrobu ekologicky šetrných pohonných hmot a maziv mají tržní podíl doma i 

v zahraničí. Společnost SETUZA, a.s. je držitelem mezinárodních certifikátů pro jakost i 

ekologii. Roční tržby za vlastní vyrobenou produkci dosahují objemu 7,5 miliard korun. 

Samotný objekt společnosti SETUZA, a.s. se sestává z komplexu výrobních hal, 

skladů, administrativních budov a budov pomocných provozů. Výrobní haly jsou dvě. 

Výrobní hala chemické technologie a výrobní hala výživové technologie. 

Prevencí v činnosti soukromé bezpečnostní služby se budu blíže zabývat částí výživy, 

která je vyobrazena na obrázku č. 1., umístěném na straně č. 20. Za částí chemické 

technologie se nachází podnik Cinergetika a.s. [13] 
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5.2 Integrovaný bezpečnostní systém 

5.2.1 Klasická ochrana 

Znamená v širším pojetí zdi, které vymezují případně hranice podniku i zdi výrobních 

a administrativních budov uvnitř podniku, dále střechy těchto budov, podlahy, okna a dveře. 

V užším pojetí rozumíme klasickou ochranou mechanické zábranné prostředky, 

například bezpečnostní uzamykací systémy, mříže, bezpečnostní fólie, trezory, bezpečnostní 

schránky, bezpečnostní tvrzená a vrstvená skla. 

Důležitým znakem klasické ochrany je tzv. zpožďovací faktor, který udává, jak dlouho 

je schopen prostředek klasické ochrany odolávat kvalifikovanému napadení dostupnými 

nástroji a metodami. Z toho vyplývá, že každý prostředek klasické ochrany je překonatelný,  

proto musí být podporován dalšími formami ochrany a zařazen do integrovaného 

bezpečnostního systému. [8] 

5.2.2 Technická ochrana 

Jak již bylo uvedeno, technická ochrana představuje nejmladší způsob zabezpečení 

objektů. Lidé začali pociťovat potřebu objekt nebo jejich majetek chránit nejen 

prostřednictvím klasické a fyzické ochrany, ale i prostřednictvím ochrany technické, která 

signalizuje nebezpečí, které přichází nejen ze strany přírody ale i ze strany narušitelů. 

Technická ochrana, jestliže pomineme poruchy a výpadky energie, kterou jsou 

zabezpečovací systémy napájeny, má nejspolehlivější účinek při prevenci kriminality. Pokud 

technická ochrana pracuje správně, narušitel vzdá svůj protiprávní čin již ve fázi vnikání do 

objektu. Technická ochrana v klasickém pojetí je výhradně typu preventivního. 

Hlavní funkce technické ochrany spočívá v informování a uvádění v činnost síly, 

schopné pachateli v další protiprávní činnosti zabránit. Dojde tak na základě změn 

vyvolaných pachatelem při styku s těmito prostředky technické ochrany. 

Technická ochrana sama nemůže kvalitně zajišťovat bezpečnost jakéhokoliv objektu. 

Zcela obecně jde o detekční systém, který má při ochraně objektu dva základní úkoly. 
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- Podporovat klasickou ochranu. To znamená zajišťovat a předávat informaci při 

narušení nějakého prostoru fyzické ochraně. 

- Zvyšovat efektivnost fyzické ochrany. Při efektivním a cíleném systému technické 

ochrany, je zapotřebí méně početná zásahová jednotka. Je to z toho důvodu, že jak 

už bylo uvedeno v předchozím bodu, fyzická ochrana podporuje klasickou ochranu 

pochůzkami nejméně jednou za dobu odpovídající jeho zpožďovacímu faktoru. 

S podporou centralizované ochrany, lze objekt střežit s vynaložením menších 

nákladů na ochranu fyzickou. [6] 

Soukromá bezpečnostní služba poskytuje pro klienta SETUZA, a.s. služby ve smyslu 

technické ochrany tyto. 

- Projektování, montáž, servis a revize elektronických zabezpečovacích systémů. 

Elektrická zabezpečovací signalizace je v objetu společnosti SETUZA, a.s. 

realizována    soukromou bezpečnostní službou. Elektronická zabezpečovací 

zařízení se sestává z celé řady čidel a elektronického vyhodnocovacího zařízení, 

tedy zabezpečovací ústředny. Ústředna je schopna vyhodnotit signály z detektorů  

a vyvolat poplach spuštěním sirény. Detektory elektronické zabezpečovací 

signalizace pracují na principu infračerveného vyzařování. Mapují prostor               

a reagují na teplotu člověka a zjišťují jeho pohyb v hlídaném areálu. Jsou to 

pasivní infračervená čidla. Zabezpečovací systémy jsou svedeny na pult 

centralizované ochrany. Čidla elektrické zabezpečovací signalizace jsou umístěna 

na velínech jednotlivých pracovišť  a v kancelářích administrativy a jejich provoz 

podléhá režimu ochrany. 

- Projektování, montáž a servis mechanických zábranných systémů a systémů 

kontroly vstupu. Systém kontroly vstupu je zajišťován kombinací fyzické ostrahy 

pracovníků soukromé bezpečnostní služby a turniketu. Zaměstnanec firmy je 

vpuštěn do objektu po přiložení čipové karty ke čtečce a uvolnění turniketu. 

- Projektování, montáž a servis kamerových systémů. V celém areálu je umístěno 24 

kamer na jednotlivých bránách, provozech, skladech a nakládacích místech 

kamionové a železniční dopravy. Jednotlivé signály z kamer jsou svedeny na 

středisko kamerového systému. 
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V areálu je umístěna i elektrická požární signalizace. Detektory elektrické požární 

signalizace jsou umístěny v objektech po celém areálu podniku a signály jsou svedeny na 

ústřednu umístěnou na služebně Hasičského záchranného sboru podniku. [8], [13] 

5.2.3 Fyzická ochrana 

I když je fyzická ochrana osob a majetku nejstarší, je to stále nejpoužívanější forma 

ochrany. Fyzická ochrana představuje soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, 

jejímž hlavním úkolem je zabezpečit ochranu osob a majetku. Tato činnost má zabránit 

trestné a jiné protiprávní činnosti a představuje prevenci kriminality. 

Fyzická ochrana je realizována: 

- zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby na základě obchodní smlouvy, 

- vlastními ochrannými službami organizací a podniků, 

- státními ochrannými službami. Státními ochrannými službami v této souvislosti se 

rozumí Policie České republiky, která vykonává zvláště služby ochrany ústavních 

činitelů apod.. 

Fyzická ochrana ve společnosti SETUZA, a.s. je realizována soukromou bezpečnostní 

službou. Vedle soukromé bezpečnostní služby působí v podniku na poli fyzické ochrany také 

příslušníci hasičského záchranného sboru podniku. Podnikoví hasiči nastoupí k úkolu fyzické 

ochrany v případě, že fyzická ochrana zajišťovaná soukromou bezpečnostní službou nějakým 

způsobem přestane fungovat, či dojde k odstoupení od smlouvy mezi soukromou 

bezpečnostní službou a klientem, a to pouze na dobu, kdy bude obnovena funkce soukromé 

bezpečnostní služby při fyzické ochraně. [3] 

Fyzická ochrana zde zahrnuje: 

- ochranu a ostrahu na místě veřejnosti nepřístupném, 

- ochranu a ostrahu majetku na místech určených pro styk s odběrateli, 

- ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a cenností, 

- zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované 

ochrany. 
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Fyzická ochrana v areálu SETUZY, a.s. se dělí do těchto základních skupin: 

- strážní služba, 

- bezpečnostní dohled, 

- bezpečnostní ochranný doprovod, 

- bezpečnostní průzkum, 

- kontrolní propustková činnost, 

- bezpečnostní výjezd. 

Strážní služba 

Do této činnosti patří kontrola objektu včetně komunikací a parkovacích ploch uvnitř 

areálu a zabránění nedovolené činnosti na těchto objektech. Parkovací plocha je v objektu 

umístěna na severozápadě areálu, jak je vyobrazeno na obrázku č. 1- Situační plán objektu, 

který jsem zhotovil pro potřeby lepší představy o prostorové situaci v objektu firmy 

SETUZA, a.s. Děje se takto na pevných strážnicích a na pochůzkových trasách, které jsou též 

označeny na obrázku č. 1. 
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obrázek 1: Situační plán objektu 

Z časového hlediska je strážení objektu zajištěno nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní 

v týdnu, přičemž jsou posíleny hlídky v tzv. rizikových dobách. Rizikovými dobami se 

rozumějí víkendy, noční směny a odstávky provozů. Směny pracovníků soukromé 

bezpečnostní služby trvají v ranních směnách od 6:00 do 18:00 a v nočních směnách od 18:00 

do 6:00. Více pracovníků soukromé bezpečnostní služby je vždy určeno do zásahové jednotky 

než na pevné strážnice. 

Ostraha objektů je kontrolována prostřednictvím patrolace a pomocí obchůzkových 

objektových systémů TW-04, které jasně informují o řádně vykonané obchůzce ve 

stanovenou dobu. Jedná se o čipové zařízení, které je nainstalováno po trase v objektu a po  

skončení obchůzky informace nasbírané pomocí čipu jsou staženy a vyhodnoceny v počítači. 

[13] 
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Bezpečnostní dohled 

Bezpečnostní dohled spočívá v činnosti zajištění souladnosti stavu žádoucího se 

stavem skutečným. Tato činnost zahrnuje: 

- monitorování pohybu a činnosti osob a dodržování stanoveného vnitřního režimu. 

Strážní kontrolují pohyb pracovníků. Pracovníkovi z jiného provozu, než v kterém 

se bez důvodu pohybuje je doporučeno, aby se odebral na své pracoviště. Dochází 

též k namátkové kontrole osob a jejich pracovních průkazů, 

- doprovod osob a dozor nad vykonávanými pracemi, 

- zabezpečení objektů. 

Bezpečnostní dohled je zde prováděn celoplošně, s výjimkou provozů, kde má 

zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby vstup povolen pouze se zástupcem klienta, 

kterým je příslušník hasičského záchranného sboru podniku. [13] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby vykonávají při střežení objektu SETUZA, 

a.s. i ochranný doprovod peněžních hotovostí a cenností. Je realizován ve vozidle 

bezpečnostní agentury a doprovází zásilku až na místo doručení. Při bezpečnostním 

ochranném doprovodu jsou dodržovány následující zásady: 

- život a zdraví bezpečnostních pracovníků, pracovníků zákazníka a dalších osob má 

prioritu před dopravovanou zásilkou, 

- přepravují se jen zásilky pojištěné, 

- okolnosti přepravy finančních hotovostí a cenin musí podléhat utajení, 

- je určen okruh bezpečnostních pracovníků, zvláště vyškolených k provozování této 

činnosti, 

- přeprava finančních hotovostí a cenin se provádí pokud možno v denní době a za 

příznivých klimatických podmínek, 

- trasy, po kterých je realizován převoz, musejí být předem prověřeny odpovědným 

pracovníkem bezpečnostní agentury a musejí být často měněny, aby nedocházelo 

ke stereotypizaci. 
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Zásad pro provádění bezpečného převozu cenin a finanční hotovosti je více, ale 

k pochopení v čem spočívá bezpečnost tohoto odvětví, postačí pouze zásady uvedené. [7] 

Bezpečnostní průzkum 

Úkolem bezpečnostního průzkumu je v podstatě rekognoskace prostředí či trasy, 

v němž mají být uskutečňovány některé služby poskytované soukromou bezpečnostní 

službou. Bezpečnostní průzkum získává relevantní bezpečnostní informace a vyhodnocuje tak 

další nejlepší postup. K tomuto účelu je bezpečnostní agenturou prováděna stálá operační 

činnost a uskutečňují se časté konzultace klienta a pověřených osob soukromé bezpečnostní 

služby. [3] 

Kontrolní propustková služba 

Směřuje k zabezpečení vstupů a výstupů osob, vjezdů a výjezdů vozidel vjíždějících či 

vyjíždějících do chráněného prostoru. Kontrolní propustková služba je vykonávána na 

pevných stanovištích, tedy na vrátnicích. Jak je vidět na obrázku č. 1, areál má 9 vstupů za 

hranice svého perimetru. Z těchto 9 vstupů jsou 4 vrátnice, a to vstupy č. 3, 4, 8 a 9. Zde 

probíhá kontrolní propustková činnost. 

- Kontrolní propustková činnost u osob. Na vrátnicích č. 3 a č. 9 se uskutečňuje 

pouze pěší vstup pro zaměstnance a jiné osoby. Zaměstnanec firmy je vpuštěn do 

objektu po přiložení čipové karty ke čtečce a uvolnění turniketu. Důvodem 

k pěšímu vstupu může být návštěva. V tomto případě se jednorázové povolení ke 

vstupu udělí proti podpisu a předložení občanského průkazu. Soukromá 

bezpečnostní služba nevykonává doprovod těchto návštěv. Návštěva je vpuštěna 

do objektu až po vyzvednutí této osoby osobou navštívenou. 

- Kontrolní propustková činnost u osobních vozidel. Vrátnice č. 4 a č. 8 slouží jako 

vjezd osobních vozidel. Povolení vjezdu se uskutečňuje buď na základě trvalého 

povolení vjezdu do objektu, nebo na základě udělení jednorázového povolení 

vjezdu do objektu. Vozidlo bez trvalého povolení k vjezdu, dostane povolení 

jednorázové na základě žádosti podložené věcným důvodem k návštěvě podniku. 

Tímto důvodem nemůže být soukromá návštěva zaměstnance. Jako jednorázové 

povolení dostane žadatel kartu formátu A4 s číslem návštěvy a s pokyny. Trvalé 



 

 

23 

povolení se uděluje pouze zaměstnancům,  jejichž výkon práce žádá užití vozidla 

k pohybu po areálu a mimo něj. 

- Kontrolní propustková činnost u železničních dopravních prostředků. Brány 

určené pro železniční dopravu jsou tři. Dvě se nacházejí při vrátnicích č. 4 a č. 8. 

Zde dochází pouze k železniční dopravě z části výživy do části chemické 

technologie a naopak. Další vjezd pro vlaky je umístěn na severu areálu. Ten je 

vyobrazen na obrázku č. 1 jako vjezd č. 1. Činnost soukromé bezpečnostní služby 

zde spočívá v kontrole nákladního listu, otevření brány do objektu a případném 

zastavení dopravy při pohybu vlaků. 

Ke kontrole osob a vozidel dochází pouze při opouštění areálu a to vždy. Pokud osoba 

či řidič odmítne kontrolu zavazadla či kufru auta, neproviní se proti zákonu, ale proti 

pracovnímu řádu, kde je tato kontrolní činnost uváděna. [8], [4] 

Bezpečnostní výjezd 

Jde o zásah v reakci na poplach, který může vyvolat elektronický zabezpečovací 

systém, v důsledku signálu o narušení objektu, či překročení stanovených hodnot 

monitorovaných stavů. Cílem výjezdu je: 

- v souladu s ustanovením § 76, odstavce 2 Trestního řádu zadržet a předvést 

pachatele narušení a neprodleně vyrozumět Policii České republiky a tuto osobu 

Policii České republiky předat, 

- zabránit dalšímu protiprávnímu dění, 

- zajistit místo činu. Klade se zde důraz na zachování kriminalistických stop pro 

ohledání Policií České republiky, 

- zjistit svědky události a zjistit jejich totožnost. Zaměstnanci soukromé 

bezpečnostní služby nemají oprávnění požadovat prokázání totožnosti, ovšem pro 

další činnost a vyšetřování případu státními orgány je tento krok velmi přínosný. 

Proto prokázání totožnosti v tomto případě závisí na taktice a taktnosti příslušníka 

soukromé bezpečnostní služby. [5], [3] 
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5.2.4 Preventivní metody při ostraze objektu soukromou bezpečnostní 

službou 

Při ostraze objektu společnosti SETUZA, a.s. je uplatňována soukromou bezpečnostní 

službou řada preventivních metod fyzické ochrany. 

- Metoda fyzického pozorování. Realizuje se z pevných stanovišť a pochůzkami. 

- Metoda elektronické ochrany. V objektu je uplatňován elektronický zabezpečovací 

systém a kamerový systém. Zabezpečovací systémy jsou svedeny na středisko 

kamerového systému a pult centralizované ochrany. 

- Metoda kontroly zavazadel. Zabránění neoprávněnému vynášení majetku 

z objektu. Provádí se přes propustkové stanoviště. 

- Metoda kontroly vozidel a nákladů. Ke kontrole vozidel dochází pouze při 

opouštění areálu. 

- Metoda kontroly dokladů a povolení ke vstupu. Zaměstnanec firmy je vpuštěn do 

objektu po přiložení čipové karty ke čtečce a uvolnění turniketu. Jednorázové 

povolení ke vstupu se udělí proti podpisu a předložení občanského průkazu. 

- Metoda fyzických zábran a bariér. Na vrátnicích, kde dochází k filtraci vozidel 

jsou instalovány závory ovládané zevnitř vrátnice. 

- Metoda nasazení služebního psa. Služební psi jsou zaměstnanci soukromé 

bezpečnostní služby nasazováni v nočních hodinách a při odstávkách provozu. 

- Metoda přesvědčování. Jde o preventivní odvracení protiprávního jednání slovním 

přesvědčováním. Děje se tak prostřednictvím konzultací, setkáním se zaměstnanci 

podniku a vyhláškami vedení podniku. 

- Metoda obranných a ochranných zákroků. Strážný je oprávněn použít k ochraně 

bezpečnosti své či svěřené osoby nebo majetku, k zabránění krádeže, loupeže, 

napadení osoby nebo jinému poškození majetku tyto prostředky: Hmaty, chvaty, 

údery sebeobrany, slzotvorný prostředek, obušek a pouta. Použití obranných 

prostředků je strážný povinen neprodleně ohlásit dispečerovi bezpečnostní 

agentury a sepsat protokol  o zjištění mimořádné události. To vše se musí dít 

v souladu se zákonem, tedy v souladu s okolnostmi vylučujícími protiprávnost, 

které jsou uvedeny v zákoně. 
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- Metoda evakuačních a ochranných opatření. Evakuace osob, majetku či 

informačních nosičů se provádí při mimořádné události ve spolupráci s jednotkou 

Hasičského záchranného sboru podniku. 

- Metoda zajištění místa činu. Zabránění vstupu neoprávněných osob a zabránění 

poškozování kriminalistických stop pro ohledání Policií České republiky. Přivolání 

Policie České republiky. 

- Metoda režimových opatření. Administrativně-organizační a věcná opatření 

směřující k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému. 

[13] 

5.2.5 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je sjednocujícím a integrujícím prvkem jednotlivých složek 

ochrany. Zahrnuje opatření, která směřují k zajištění bezporuchového chodu celého 

zabezpečovacího systému objektu. 

Režimovými opatřeními jsou: 

- režim vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu dopravních prostředků, 

- režim pohybu osob, dopravních prostředků a utajovaných skutečností v objektu, 

- režim manipulace s klíči a identifikačními prostředky. Klíče od kanceláří a jiných 

prostor má u sebe ostraha na stanovišti při vjezdu do objektu. Ke každému klíči 

existuje seznam oprávněných osob. Proti podpisu a čipové kartě zaměstnanec 

ostrahy vydá osobě klíč a zapíše událost do knihy evidence klíčů, 

- režim manipulace s technickými prostředky. Ovládáním zabezpečovacího systému 

je pověřen zaměstnanec bezpečnostní agentury na ústředně. Režim mimo to určuje 

i kdo a kdy může vstupovat do objektu. Tomu musí být přizpůsoben  režim 

ovládání Elektronického zabezpečovacího systému. Režim ovládání v objektu 

SETUZA, a.s. je uplatňován režim časový, který je vázán na pracovní dobu. Dále 

je uplatňován režim vyzývavý, kdy se zapínání a vypínání provádí na ústředně dle 

požadavku zaměstnance. 

Při ostraze společnosti SETUZA, a.s. je zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby 

používána řada spisů, které usnadňují a utřiďují jednotlivé činnosti ostrahy. 
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- Strážní kniha. Nachází se jedna na každém pevném stanovišti. Uvádějí se do ní 

časy pochůzek, zjištěné poruchy, vady v objektu a mimořádné události. 

- Kniha evidence vozidel. Do ní se evidují všechna vozidla vjíždějící do areálu 

podniku, která nemají trvalé povolení ke vjezdu. 

- Kniha evidence návštěv. 

- Kniha evidence klíčů. 

[4] 



 

 

27 

6 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

V dnešním světě kdy dochází k častým protiprávním činům jakéhokoliv charakteru je 

třeba se účinně bránit proti těmto jevům. Páchání trestné činnosti se stává neustále 

propracovanější a méně odhalitelné, a proto je třeba v bezpečnostním odvětví s tímto 

fenoménem držet krok. Proto se prevence kriminality a zabezpečování objektů stává stále 

dynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím. 

Dobré realizace zabezpečení dosáhneme, jestliže se budeme věnovat  teoretickému 

plánování bezpečnostních opatření. K navržení účinných opatření je k dispozici řada metod 

analýz rizik. K nejčastěji používaným analýzám při bezpečnostním managementu patří: 

- analýza SWOT, 

- analýza PEST, 

- paterova analýza, 

- ishikawův diagram, 

- analýza FMEA. 

K vypracování bezpečnostní analýzy a k pochopení podstaty bezpečnostní analýzy je 

třeba znát základní pojmy v bezpečnostní prevenci. 

- Nebezpečí. Nebezpečí je definováno jako vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická 

či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku negativního jevu. Nebezpečí je 

vlastnost látky, nebo jevu ,děje či faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. 

Synonymem je pojem zdroj rizika. 

- Riziko. Obecnou definicí rizika je pravděpodobnost vzniku nežádoucího 

specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých 

okolností. 

Pro zajištění ochrany je třeba správné a kvalifikované rozhodování. Tak můžeme 

učinit pouze na základě zhotovené analýzy současného stavu, provedení vyhodnocení a poté 

navržení opatření, které daný stav optimalizují. 



 

 

28 

6.1 Metoda Ishikawova diagramu 

Ishikawův diagram je v podstatě diagram příčin a následků. Pomocí něho je možno 

stanovit nejpravděpodobnější příčiny problému, který řešíme. Tento nástroj je obvykle 

používán v týmu, kdy pomocí brainstormingu jsou generovány všechny možné, i málo 

pravděpodobné, příčiny problému, který řešíme.  Ishikawův diagram nazýváme též 

diagramem rybí kosti pro jeho charakteristický tvar. Na hlavní osu vynášíme oblasti, 

v kterých je možno hledat příčiny definovaného problému, které jsou vynášeny na vedlejší 

osy. [9] 

 

obrázek 2: Ishikawův diagram 

6.1.1 Modelování příčin Ishikawovým diagramem pro ostrahu společnosti 

SETUZA, a.s. 

Pro definování příčin problému jsem zvolil metodu Ishikawowa diagramu. Tato 

metoda nejlépe definuje kategorie, ve kterých lze hledat jednotlivé příčiny a příčiny samotné. 

Díky grafickému znázornění jsme schopni lépe pochopit příčiny problému a hlavně jejich 

charakter. Další výhodou diagramu příčin a následků je metoda, kterou se  samotný diagram 

tvoří. Touto metodou je brainstorming. Brainstorming představuje metodu, kdy se několik lidí 

z bezpečnostní praxe snaží definovat příčiny problému. Výhoda je tedy spolupráce a názor 

více lidí a to lidí z bezpečnostního prostředí. 

Stěžejní pro tvorbu Ishikawova diagramu je určení hlavního problému, což je v našem 

případě selhání ostrahy SETUZY, a.s. nebo její oslabení. Celý diagram příčin a následků 

aplikovaný na problematiku provozuschopnosti ostrahy činné v objektu společnosti SETUZA, 
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a.s. je znázorněn na obrázku č. 3 - Ishikawův diagram aplikovaný na ostrahu společnosti 

SETUZA, a.s. 

Druhým krokem je určení hlavních oblastí, ve kterých se nacházejí jednotlivé příčiny 

selhání či oslabení ostrahy. Tyto hlavní oblasti budou v diagramu tvořit hlavní větve. Samotné 

příčiny pak budou tvořit větve vedlejší. [13], [3] 

1. Kategorie zaměstnanci ostrahy. Zde figurují příčiny plynoucí z připravenosti, nebo 

jednání zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby: 

- kvalifikace, 

- zanedbání povinností, 

- komunikace mezi zaměstnanci, 

- nedisciplinovanost. 

2. Kategorie selhání zabezpečovacího systému. Příčiny, které mohou vyřadit 

z provozu prvky technické ochrany. Mohou být krátkodobého i dlouhodobého 

charakteru: 

- porucha inženýrských sítí, 

- chybná volba zabezpečovacího systému, 

- neodborné zacházení, 

- nedostatečná údržba. 

3.   Kategorie řízení. Jsou příčiny ze strany vedení soukromé bezpečnostní služby: 

- nedostatečná kontrola zaměstnanců, 

- chybné přerozdělení zaměstnanců na jednotlivá stanoviště, 

- nepravidelné zpracovávání analýz, 

- chybné metody. 

4.  Kategorie vnější vlivy. Zde se nacházejí příčiny problému, které mají původ vně 

stráženého objektu. Jedná se hlavně o napadení objektu z vnějšku a nepříznivá 

legislativa pro práci soukromé bezpečnostní služby: 

- legislativa, 

- narušení perimetru, 



 

 

30 

- komunikace ostrahy a klienta, 

- pronesení zbraně, 

- narušení přímých vstupů. 

5. Kategorie ostatní fyzické osoby. Zde jsou zařazeny příčiny problému způsobené 

fyzickými osobami kromě zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby. Ostatní 

fyzické osoby jsou i narušitelé objektu, ale tyto jsou zařazeny v kategorii vnější 

vlivy: 

- komunikace se zaměstnanci firmy, 

- panika zaměstnanců firmy, 

- vynesení cenin zaměstnanci firmy. 
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obrázek 3: Ishikawův diagram aplikovaný na ostrahu společnosti SETUZA, a.s. 

Ishikawovým diagramem jsme vymezili možné příčiny, prvky činnosti soukromé 

bezpečnostní služby při SETUZE, a.s., které mohou být při ostraze slabým článkem. 

Vymezení těchto příčin jsme provedli pro potřebu zhotovení další metody analýzy, abychom 

byli schopni identifikovat hlavní rizika. 
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6.2 Analýza FMEA 

Analýza FMEA je analýzou možností poruch a jejich následků. Metodu FMEA jsem 

použil proto, že exaktně popisuje riziko a dává mu číselnou hodnotu. Jelikož jsem 

k modelování rizika použil Ishikawův diagram, nejlepším navázáním na něj bude analýza 

metodou FMEA. Jejím výsledkem je řada nebezpečí, které jsou seřazeny sestupně podle míry 

jejich rizika. Analýza FMEA, která je jednou z nejstarších systematických metod, má za úkol 

zkoumat každou část systému. Mimo to zodpovídá dvě otázky. 

- Jak se může komponent poškodit? 

- Co se může stát, když se komponent poškodí? 

Poslední úlohou analýzy FMEA je studium kritičnosti poruch, kdy se určí 

nejzávažnější poruchy s největším rizikem. Rizikovost, neboli rizikové číslo u jednotlivých 

poruch se určí na základě  vlastností,  které  jsou  uvedeny  v  tabulce  č. 1,  která  uvádí  

pravděpodobnost  vzniku a  existence rizika, tabulka č. 2, která uvádí závažnost následků. 

Tabulka č. 3 udává různé stupně odhalitelnosti rizika. Úspěšnost analýzy závisí na správném 

určení rizikovostí jednotlivých poruch a na správné identifikaci poruch samotných, což jsme 

provedli v předešlé kapitole pomocí Ishikawova diagramu.  [10] 

Rizikové číslo jednotlivých poruch, které byly definovány v kapitole 6.1.1 

Modelování příčin Ishikawovým diagramem pro ostrahu SETUZY, a.s., vypočteme na 

základě rovnice č. 1, do které dosadíme číselné hodnoty, představující jednotlivá hlediska 

tohoto rizika. Jednotlivá rizika jsou označena třemi indexy, které nabývají hodnot od 1 až po 

5. Prví index P označuje pravděpodobnost vzniku a existence rizika. 

 

tabulka 1: Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

        P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

        1 nahodilá 

        2 nepravděpodobná 

        3 pravděpodobná 

        4 velmi pravděpodobná 

        5 trvalá 
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 Druhým indexem N vyjadřujeme závažnost rizika. Index udává závažnost rizika 

v dopadu na život a zdraví osob a finanční a materiální škody. 

tabulka 2: Závažnost následků 

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 střední delikt, úraz vyžadující převoz do nemocnice, vyšší škoda 

4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

Třetím a posledním indexem H se označuje odhalitelnost rizika. Stupně vyjadřují jak 

rychle a jak snadno se dá dané riziko či událost zjistit. 

tabulka 3: Odhalitelnost rizika 

H Odhalitelnost rizika 

1 předvídatelné riziko 

2 snadno odhalitelné riziko 

3 odhalitelné riziko 

4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 neodhalitelné riziko 

 

Rizikové číslo se následně vypočte součinem těchto uvedených tří indexů P, N a H. 

                Rovnice 1: Rovnice pro výpočet rizikového čísla 

R = P . N . H 

R – Rizikové číslo 

P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – Závažnost následků 

H – Odhalitelnost rizika 

Míra rizika se určí na základě hodnoty rizikového čísla a podle toho se také dělí do 

pěti kategorií, jak je znázorněno v tabulce 4- Míra rizika. 
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tabulka 4: Míra rizika 

R Míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 –100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

 

Tímto způsobem byly vypočteny míry rizika v intervalech (0;125>.  Příčiny a jejich 

míry rizika budou zavedeny do tabulky, která bude představovat tabulku č. 5- Výčet 

jednotlivých rizik. Tabulka bude obsahovat údaje pro grafické vyhodnocení analýzy , a to 

Graf závažnosti rizik v obrázku č. 4. Podle výše míry rizika jsou určena ta rizika,na které je 

nutno se zaměřit. Následně je třeba přijmout taková opatření, která by vedla k minimalizaci 

těchto rizik, a jsou to ta rizika, která mají hodnotu rizikového čísla větší nebo rovnou 51 , a 

jsou napsána červeným písmem. 
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tabulka 5: Výčet jednotlivých rizik 

Výčet jednotlivých rizik R 

1 kvalifikace 36 

2 zanedbání povinností 24 

3 komunikace mezi zaměstnanci 18 

4 nedisciplinovanost 24 

5 porucha inženýrských sítí 15 

6 chybná volba zabezpečovacího systému 30 

7 neodborné zacházení 36 

8 nedostatečná údržba 36 

9 nedostatečná kontrola zaměstnanců 8 

10 chybné přerozdělení zaměstnanců na jednotlivá stanoviště 24 

11 nepravidelné zpracovávání analýz 16 

12 chybné metody 60 

13 legislativa 15 

14 narušení perimetru 75 

15 komunikace ostrahy a klienta 24 

16 pronesení zbraně 60 

17 narušení přímých vstupů 45 

18 komunikace se zaměstnanci firmy 12 

19 panika zaměstnanců firmy 48 

20 vynesení cenin zaměstnanci firmy 32 
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6.3 Vyhodnocení výsledků analýz a navrhovaná opatření 

V analýzách pomocí Ishikawova diagramu a metodou FMEA jsem se zabýval jako 

hlavním problémem oslabením nebo selháním ostrahy působící v objektu společnosti 

SETUZY, a.s. Jelikož hlavní problém byl definován jinak než ohrožení bezpečnosti objektu, 

jsou i kategorie a příčiny stanoveny jinak, než jak jsou uváděny ve většině pramenů. 

Pomocí použitých  metod analýz jsme získaly přehled o stavu soukromé bezpečnostní 

služby působící v areálu firmy SETUZA, a.s. a můžeme tedy určit prvky, které mohou být při 

ostraze objektu slabým článkem. Tyto slabé články byly určeny jako příčiny spadající mírou 

svého rizikového čísla do kategorie rizik nežádoucích a vyšších. Na základě tohoto můžeme 

navrhnout opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. 

Největší rizika pro ostrahu objektu firmy SETUZA, a.s. jsou tyto. 

- Narušení perimetru. Narušení perimetru patří v současnosti k největším rizikům 

ohrožující bezpečnost firmy a správnou funkci ostrahy. K minimalizaci tohoto 

rizika by měl být navržen důkladnější kamerový systém. Vzhledem k existenci 

kamerového systému a dispečinku půjde jen o rozšíření kamerového systému, 

který bude monitorovat celý areál a jednotlivé vstupy do areálu. Dalším opatřením 

z hlediska soukromé bezpečnostní služby bude posílení pochůzkových činností 

v nočních hodinách, a to od 18:00 do 6:00 a prodloužení pochůzkových tras 

hlouběji do areálu. Stávající pochůzkové trasy, jak vidíme na obrázku                   

č. 1 - Situační plán objektu, který je umístěn na straně č. 20, jsou zjevně 

nedostatečné. Dalším opatřením může být instalace podhrabových desek po celém 

obvodu oplocení. 

- Chybné metody. Chybné metody mohou být pro funkci ostrahy a následné 

zabezpečení objektu fatální chybou. V případě nesprávně určených metod 

degraduje tímto řízení ostrahy i další prvky fyzické ochrany. Ke správné aplikaci 

metod fyzické ochrany je třeba dosadit do funkcí řízení soukromé bezpečnostní 

agentury více kvalifikované lidi a správně je instruovat. Ani tento aspekt práce 

soukromé bezpečnostní služby, jak jsem při práci na projektu zjistil, není zcela 

v pořádku. Jelikož je soukromá bezpečnostní služba komerčního charakteru           

a pohybuje se v soukromém sektoru, často je finanční pokrytí akcí nedostatečné        

a dochází  k najímání osob s nízkými předpoklady pro práci ostrahy. 
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- Pronesení zbraně. Vzhledem ke stávajícímu systému propustkové činnosti by měla 

být navržena vedením společnosti SETUZA, a.s. změna v pracovním řádu, která 

by umožnila ostraze provádět kontroly zavazadel a vozidel i při vjezdu do areálu 

podniku. 
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7 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se snažil nastínit problematiku fungování soukromé 

bezpečnostní služby při ostraze objektu společnosti SETUZA, a.s. a realizování prevence. 

Analyzoval jsem současný stav jednotlivých složek zabezpečení objektu, které má na starosti 

soukromá bezpečnostní služba. 

V první kapitole jsem uvedl teoreticko-právní podklad pro fungování bezpečnostních 

agentur, uvedl platné právní normy, které se vztahují k dané problematice. Další kapitolu jsem 

věnoval výkladu pojmu prevence. Uvedl jsem jeho rozdělení a zdůraznil, o kterou formu 

prevence se při ostraze objektu společnosti SETUZA, a.s. jedná. Protože v objektu společnosti 

SETUZA, a.s. soukromá bezpečnostní služba zajišťuje nejen fyzickou ochranu, ale i některé 

prvky klasické ochrany a technickou ochranu, okrajově jsem se zabýval i těmito aspekty 

zabezpečení objektu.V další kapitole jsem provedl analýzu současného stavu práce soukromé 

bezpečnostní služby při zabezpečení objektu. Pomocí jednotlivých metod bezpečnostní 

analýzy  jsem vybral prvky, které mohou být při provádění prevence slabým článkem a navrhl 

jsem opatření, které by mohlo vést k minimalizaci těchto bezpečnostních rizik. 

Při projektování ochrany podniku soukromou bezpečnostní službou musíme mít stále 

na paměti, že bezpečnostní agentury v České republice se pohybují v komerčním, soukromém 

sektoru a řídí se pravidly trhu. Největší rozvoj zaznamenaly soukromé bezpečnostní služby po 

vzniku samostatného českého státu. Od této doby si lidé stále více uvědomují svá práva. 

Jelikož neexistuje žádný právní předpis, který by přímo upravoval činnost soukromých 

bezpečnostních služeb, dá se konstatovat, že práce v bezpečnostní agentuře ztrácí na prestiži. 

Všechny uvedené informace v bakalářské práci nám umožňují pohled na tuto 

problematiku. Práce také podává informace nutné ke zodpovězení otázky, proč jsou 

bezpečnostní agentury jednotlivými subjekty najímány k řešení bezpečnostní situace, která    

u nich vzniká. Pro firmy a jiné subjekty je najímání bezpečnostních agentur výhodné v prvé 

řadě z hlediska existenčního a pak finančního. Lidé, a tím pádem i vedení firem, si uvědomují 

bezpečnostní rizika, která nikdy nelze odstranit. A protože státní bezpečnostní složky nejsou 

schopny trvale bdít  nad bezpečností firem, kterých je v České republice velké množství, 

najímá si pro tuto práci jiné firmy, které na základě obchodní smlouvy budou podle jejich 

požadavků řešit bezpečnostní otázky. Pro firmy je nesporně výhodnější najmout soukromou 
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bezpečnostní službu, než z řad svých zaměstnanců vyhledávat, školit a platit odborníky 

v bezpečnosti. 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem shledal, že pracovníci soukromých 

bezpečnostních služeb na vedoucích místech jsou si často vědomi problémů a nedostatků při 

své práci. Dá se říci, že každý zaměstnanec bezpečnostní agentury by uvítal změnu v právních 

předpisech, o kterou by se mohl při své práci opřít. Bez této změny a jiných změn, jako je 

větší spolupráce ze strany klientů bezpečnostních agentur, se v této oblasti nedá čekat 

výraznějšího zlepšení. 

Pokud vezmeme v potaz i tato hlediska, která v komerční bezpečnosti existují, lze 

závěrem konstatovat, že objekt společnosti SETUZA, a.s. je soukromou bezpečnostní službou 

zabezpečován v celku dostatečně a úspěšně, ovšem navrhovaná opatření by mohla zefektivnit 

práci ostrahy, tedy zlepšit bezpečnostní situaci v podniku. 
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[21]   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

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