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PIEŠ, Ladislav. Zabezpečení areálu územního odboru Policie ČR prostředky technické 

ochrany objektu. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2010, s. 65. Vedoucí práce 

Ing. Václav Veselý. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení areálu územního odboru Policie 

České republiky. V teoretické části je stručně popsána historie policie aţ po její současný stav 

a organizační strukturu. Jsou zde uvedeny základní právní rámce ochrany objektu, základní 

východiska bezpečnosti objektu a struktury projektu fyzické bezpečnosti. V praktické části 

jsou na areálu územního odboru zjištěná a popsaná vnitřní a vnější nebezpečí a tyto jsou 

zahrnuty do následného vyhodnocení. Následně je v práci proveden návrh zabezpečení areálu 

a pro zjištěná rizika jsou navrţené postupy pro jejich odstranění nebo minimalizaci. 
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This diploma thesis deals with the problematic of security of the Czech Police territorial 

department premises. The theoretical part briefly describes the Czech Police apparatus history 

up to its current status and organizational structure. It also introduces basic legal frameworks 

of object protection, fundamental background of building safety, and structure of physical 

safety project. The practical part refers to identified and described internal and external 

dangers at the territorial department premises, which are involved in subsequent evaluation. 

Subsequently, this diploma thesis includes a premises safety design, and measures to be taken 

for elimination or minimization of identified risks. 
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1 ÚVOD 

Jako téma diplomové práce jsem zvolil zabezpečení areálu územního odboru Policie 

České republiky prostředky technické ochrany objektu. 

Toto téma jsem zvolil zejména proto, ţe v současné době probíhá reforma policie, ve které 

je rovněţ zahrnut projekt spojený s výstavbou nových recepcí. Dochází ke změně přístupu 

policie k veřejnosti a policie se stává otevřenější. Při tomto je určitě dŧleţité zajistit 

bezpečnost areálŧ, ve kterých pracují ti, co ve svém poslání mají „pomáhat a chránit“. 

V této práci chci posoudit zabezpečení areálu policie jak po stránce zákonných předpisŧ, 

vyhlášek a doporučení Národního bezpečnostního úřadu, tak po stránce dalších moţných 

zdrojŧ nebezpečí a následně navrhnu minimalizaci nebezpečí a samotné zabezpečení areálu. 

V úvodu práce bude představena organizační struktura od ministerstva vnitra přes 

policejní prezidium aţ po areál územního odboru. Základní právní rámce budou popsány 

v další části práce, se zaměřením na předpisy vztahující se k ochraně areálu a ochranu 

utajovaných informací, vyjma vnitřních předpisŧ policie. Po uvedení základních východisek 

v oblasti ochrany objektu a struktury projektu fyzické bezpečnosti provedu vyhodnocení 

vnitřních a vnějších nebezpečí společně s bezpečnostním posouzením areálu a kapacitními 

špičkami. Zjištěná rizika zahrnu do následné analýzy jednotlivých rizik a budu hledat 

nejzávaţnější, které následně graficky zobrazím. Výsledky aplikovaných analýz mezi sebou 

porovnám a najdu případné shody. V závěru práce budu hledat řešení k odstranění zdrojŧ 

nebezpečí nebo minimalizaci rizik pro bezpečnost areálu územního odboru policie. 

Veškeré popisy, aplikované analýzy a zjištění budou záměrně provedeny na imaginárním 

areálu územního odboru Policie České republiky, sestaveného dle informací zjištěných 

z otevřených zdrojŧ tak, aby nemohlo dojít ke zneuţití nalezených slabých míst v zabezpečení 

u konkrétního areálu. 
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2 REŠERŠE 

ČECH, B.; SOCHOR, V. Policejní technika II. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 

2004. 165 s. ISBN 80-7251-152-1. 

Tato publikace v sobě zahrnuje výčet technických prostředkŧ pouţívaných 

v bezpečnostních sluţbách. Je zde popsán řídící integrovaný systém operačních středisek, 

poznatky k výbušninám a prŧmyslovým trhavinám a další činnosti v oblasti technických 

prostředkŧ. Zejména je zde podrobně popsán komplexní systém obraných technických 

prohlídek. 

 

ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti, Studijní text do předmětu 

Ochrana podniku, FBI VŠB-TU Ostrava, 2009. Dostupné také z WWW: 

<http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/analyzy_rizika_letisti.pdf>. 

Tento studijní materiál pojednává komplexně o ochraně letiště. Je zde popsaná 

problematika ochrany letiště, základní právní předpisy a popsané moţné ohroţení letiště. 

Následně jsou zde aplikovány rŧzné analýzy a z provedených analýz jsou dále vyhodnoceny 

rizika. Výsledné hodnoty analýz jsou graficky znázorněny a následně zde autor navrhuje 

moţnosti pro sniţování nebo odstraňování rizik.  

 

http://www.nbu.cz/ 

Uvedený server je věnován oblasti bezpečnosti a ochrany utajovaných informací 

a bezpečnostní zpŧsobilosti. Jsou zde popsány podrobnosti k vydání osvědčení fyzické osoby, 

osvědčení podnikatele a o vydání dokladu o bezpečnostní zpŧsobilosti fyzické osoby. 

Popisuje, jak jsou plněny úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu se závazky 

vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, Organizaci Severoatlantické 

smlouvy a z mezinárodních smluv, jimiţ je Česká republika vázána. Je zde aktualizovaný 

přehled všech právních norem a předpisŧ vztahujících se k dané problematice. Je určen všem 

osobám zabývající se danou problematikou.  
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3 HISTORIE POLICIE 

3.1 Policie a četnictvo 

Od vzniku samostatného československého státu v říjnu roku 1918 se začíná psát historie 

bezpečnostních sluţeb. Po vzniku samostatného státu bylo zákonem Národního výboru 

československého č. 11/1918 Sb., ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu 

československého recipován stávající právní řád a v souvislosti s tím i stávající právní systém. 

V této době zde pŧsobí rakouská organizace státních policejních úřadŧ, četnictva i komunální 

policie. Veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost udrţovalo četnictvo a komunální policie 

v obcích vyjma statutárních měst, kde pŧsobily státní policejní úřady [13]. 

Organizace byla od zemských četnických velitelství s obvody, které se dělily na četnická 

oddělení, tyto pak na okresní četnická velitelství a následně četnické stanice ve městech 

případně větších obcích. Stejná organizace byla zavedena v letech 1919 aţ 1920 na území 

Slovenska a Podkarpatské Rusi. V čele byl generální velitel četnictva, který byl podřízen 

ministerstvu vnitra. Četníci vykonávali sluţbu ve stejnokroji šedozelené barvy s hodnostmi 

závodčí, stráţmistr, vrchní stráţmistr, obdobné vojenským hodnostem rotný, rotmistr, 

poručík. Kancelářští zřízenci četnictva nosili občanský oděv a stejně jako ostatní příslušníci 

sboru podléhali vojenským trestním zákonŧm a četnickým disciplinárním předpisŧm. 

V prŧběhu prvních 20 let existence československého státu vznikaly kontrolní pohraniční 

stanice, polní četnictvo, četnické pohotovostní oddíly silniční kontrolní stanice, četnické 

letecké hlídky a četnické pátrací stanice. Vedle četnictva recipoval Československý stát 

i soustavu státních policejních úřadŧ a to policejní ředitelství v Praze a v Brně a policejní 

komisařství v Plzni a Moravské Ostravě. Postupně dle potřeby vznikaly policejní ředitelství, 

komisařství, případně expozitury těchto úřadŧ a pohraniční policejní komisařství. V roce 1938 

jiţ bylo přes sto policejních úřadŧ. Vedoucími pracovníky byli policejní ředitelé a správci 

policejních komisařství. Ke konci dvacátých let byl v čele jiţ policejní prezident. V době 

první republiky místo čtyř policejních ředitelství vznikla samostatná odborná oddělení, jako 

jsou tiskové, spolkové a divadelní, dopravní, oddělení pro zbrojní pasy, úřadovna pro potírání 

lichvy a oddělení pro poříční policii. Vedle těchto to byli Ústřední přihlašovací úřad, pasové 

oddělení, bezpečnostní oddělení, dělené například na ţelezniční oddělení, poštovní, 

mravnostní, evidenční, oddělení krádeţí, korespondenční oddělení, oddělení pro stíhání 

kapesních zlodějŧ, oddělení pro stíhání padělatelŧ platidel, šekŧ a cenných papírŧ, zajišťovací 
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úřad, trestní rejstřík, oddělení ztrát a nálezŧ, oddělení pro správu policejních věznic, stanice 

policejních psŧ, redakce policejních tiskŧ. V této době také vznikla Všeobecná kriminální 

ústředna s celostátní pŧsobností. 

Hlavní úkoly a náplně práce na úseku bezpečnosti v poválečném období byly dány 

schválenými zásadami výstavby nového bezpečnostního aparátu, které schválila vláda 

v dubnu 1945. V této době vznikl Sbor národní bezpečnosti (dále jen SNB) a v roce 1945 měl 

celý bezpečnostní aparát 34 396 příslušníkŧ. Zároveň vznikly Zemské odbory bezpečnosti 

(dále jen ZOB) v Praze, v Brně a expozitura brněnské ZOB v Ostravě. Jejich vlastní 

organizaci tvořily čtyři oddělení: ZOB I - vnitro (řídilo SNB, Státní bezpečnost (dále jen StB) 

a kriminální sluţbu), ZOB II - zpravodajský úsek, ZOB III - právní a správní úsek, ZOB IV - 

dopravní úsek. Jednotlivé sloţky bezpečnosti tvořily: Pořádková sluţba - většinou příslušníci 

bývalého četnictva a policie, Kriminální sluţba - specializovaní příslušníci, také většinou staří 

příslušníci, ZOB II - zcela nová zpravodajská sloţka, Státní bezpečnost, Pohotovostní pluk. 

Nová územní organizace státu na přelomu 50. a 60. let podstatně ovlivnila činnost 

československé bezpečnosti. Z pŧvodních 19 krajŧ bylo vytvořeno 10 krajŧ a z 306 okresŧ 

vzniklo okresŧ 108 a hlavní město Praha s 10 obvody. Od 1. 4. 1960 v návaznosti na toto 

rozdělení vzniklo 10 krajských správ Ministerstva vnitra (dále jen MV) a u kaţdé z nich 

správa veřejné bezpečnosti (dále jen VB). V Praze to byla městská správa VB v Praze 

s obvodními odděleními. Na kaţdém okrese byla vytvořena okresní oddělení MV a oddělení 

VB. Od 1. 1. 1964 byla základním organizačním článkem obvodní oddělení VB. V roce 1966 

byly zrušeny krajské správy MV a okresní oddělení MV a zřízeny byly krajské správy SNB 

a okresní oddělení VB. V letech 1968 aţ 1969, kdy ústavním zákonem č. 143/1968 vznikla 

československá federace, byla otázka vnitřní bezpečnosti a pořádku státu svěřena federálnímu 

MV a MV obou republik. Činnost SNB upravoval zákon č. 40 z roku 1974 o SNB. Do 

listopadu 1989 jiţ ve vývoji a činnosti SNB nedocházelo k dalším významným změnám [13]. 

Po 17. listopadu 1989 došlo k zániku SNB a byl zřízen ozbrojený bezpečnostní sbor České 

republiky (dále jen ČR) s názvem Policie České republiky (dále jen PČR). Byl přijat zákonem 

č. 283/1991 Sb., o PČR a zákonem č. 186/1992 o sluţebním poměru příslušníkŧ PČR. Česká 

policie se oblékla do nových uniforem s novým hodnostním značením. Dříve oranţově-bílé 

značení vozidel VB se změnilo na zeleno-bílé a úřady státní bezpečnosti byly zrušeny. Na 

Slovensku byl přijat z. č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie. 

Stav rozdělení policejních správ ukazuje obrázek č. 1, kde je znázorněno 14 vyšších územních 
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samosprávných celkŧ (dále jen VÚSC) = 8 krajských policejních správ členěných na 79 

okresních ředitelství policie [8, 38]. 

 

Obrázek č. 1: Stav do počátku reformy [8] 

Vedle PČR nově vznikaly obecní policie a jejich činnost byla a do současné doby je 

upravena z. č. 553/1991 Sb., o Obecní policii ve znění pozdějších změn a doplňkŧ. 

V ozbrojených silách ČR vznikla Vojenská policie, která má svou činnost upravenou 

v zákoně č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii ve znění pozdějších změn a doplňkŧ. 

3.2 Policejní reforma 

Na přelomu roku 2008 a 2009 pracovalo u PČR 58 000 policistŧ a občanských 

zaměstnancŧ. Zároveň od 1. ledna 2009 nabyl účinnosti z. č. 273/2008 Sb., o PČR, který 

odstartoval transformační fázi reformy PČR. Policie začala své činnosti plnit v úplně nových 

podmínkách (nová právní úprava, nové sluţebny, nová auta, ale i nová zákonná oprávnění). 

Na základě závěrŧ jednání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

z 11. září 2008 byl zpracován a vydán materiál nazvaný Policejní reforma nebo také sluţba 

v nových podmínkách. Hlavním cílem Reformy bylo přeměnit současnou českou policii 

v moderní policejní sbor, který tvoří profesionálně vystupující policisté pracující 

v odpovídajících podmínkách [8]. 

Reforma byla rozdělena do 10 pilířŧ, které do současné doby probíhají: 

 pŧsobnost a pravomoci policie a dalších subjektŧ při zajišťování vnitřní bezpečnosti státu; 

 územní členění a organizační struktura;  
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 nové ekonomické postavení policie; 

 vnitřní a vnější kontrola; 

 vzdělávání policistŧ – klíč k profesionalitě; 

 sluţební zákon – práce s lidmi; 

 projekt P1000; 

 nová struktura neuniformované policie; 

 elektronizace práce; 

 debyrokratizace. 

Policejní motto „pomáhat a chránit“ se stalo základním sloganem policie. 

3.2.1 Nové územní uspořádání policie 

Územní členění policejních správ do konce roku 2009 nebylo v souladu s územním 

členěním 14 VÚSC, jak je patrno z obrázku č. 1. Z pŧvodních 8 krajských policejních správ 

členěných na 79 okresních ředitelství vznikne do roku 2012 celkem 14 krajských ředitelství 

policie bez dalšího členění [8]. Toto rozdělení je znázorněno v obrázku č. 2. Základním 

článkem se stávají krajské ředitelství policie s nově vzniklými územními odbory (dále 

jen ÚO). Tyto odbory jsou členěny na odbory sluţby kriminální policie a vyšetřování (dále 

jen SKPV) a odbory vnější sluţby (dále jen VS). Počet základních policejních útvarŧ 

obvodních oddělení policie (dále jen OOP) zŧstane zachován. 

 

Obrázek č. 2: Krajská ředitelství policie po reformě [8]  
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3.2.2 Projekt P1000 

Jiţ od roku 2006 funguje projekt P1000, který je mimo jiné zaměřen na modernizaci 

policejních sluţeben a zavedení nových technologií především v oblasti informačních 

a komunikačních technologií (dále jen ICT). Hlavním cílem tohoto projektu bylo a je změnit 

sluţebny tak, aby se zde lidé cítili příjemně a bezpečně, byly přístupné pro tělesně postiţené 

osoby a zároveň došlo k zlepšení pracovního prostředí policistŧ. Rovněţ, aby se zde lidé 

(zejména poškození) nemuseli potkávat s pachateli a být ještě sekundárně viktimizováni [8]. 

Na obrázku č. 3 je pro názornost ukázka nové recepce. 

 

Obrázek č. 3: Ukázka nové recepce 

 

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Všichni policisté a občanští pracovníci policie, vyjma Inspekce PČR, jsou řízení 

nadřazenými sloţkami aţ po Policejní prezidium (dále jen PP) v čele s policejním 

prezidentem. Policejní prezident je přímo podřízen ministru vnitra. Jedná se o velice sloţitou 

organizaci skládající se z mnoha útvarŧ a sloţek. Výčet všech těchto útvarŧ, který je platný 

k datu 1. 1. 2010 je uveden v následujících odstavcích. 

4.1 Organizační struktura Ministerstva vnitra České republiky. 

Útvary v podřízenosti ministra vnitra jsou: Bezpečnostní odbor, Inspekce PČR, Kabinet 

ministra vnitra, Odbor interního auditu a supervize, Odbor tisku a public relations, Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Odbor programového řízení, Kancelář ministra 

vnitra a Odbor kybernetické bezpečnosti [12]. 
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Útvary v podřízenosti prvního náměstka ministra vnitra jsou: Odbor personální 

a Odbor prevence kriminality. 

Útvary v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost jsou: Odbor 

azylové a migrační politiky, Odbor bezpečnostní politiky, Odbor sociálního zabezpečení, 

Odbor zdravotnického zabezpečení, Odbor vzdělávání a správy policejního školství a Odbor 

bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací [12]. 

 

Obrázek č. 4: Logo Ministerstva vnitra České republiky [14] 

Útvary v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu 

a archivnictví jsou: Odbor legislativy a koordinace předpisŧ, Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy, Odbor efektivní veřejné správy, Odbor územní veřejné správy, Odbor archivní 

správy a spisové sluţby, Odbor správních činností a Odbor všeobecné správy [12]. 

Útvary v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro informatiku jsou: Odbor provozu 

ICT, Odbor centrálních informačních systémŧ, Odbor koncepce a koordinace ICT ve veřejné 

správě, Odbor rozvoje projektŧ a sluţeb eGovernment a Odbor ekonomicko-organizační pro 

ICT [12]. 

Útvary v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro ekonomiku a provoz jsou: 

Ekonomický odbor, Odbor finanční kontroly, Odbor právní, Odbor programového 

financování, Odbor správy majetku a Odbor účetnictví a statistiky [12]. 

Útvary v podřízenosti náměstkyně ministra vnitra pro evropské záleţitosti jsou: 

Odbor pro Evropskou unii, Odbor mezinárodních vztahŧ, Odbor mezinárodního práva 

a Odbor strukturálních fondŧ [12]. 

Pro názornost jednotlivých útvarŧ a sloţek je organizační diagram Ministerstva vnitra 

uveden v příloze č. 1. Oficiální logo pouţívané Ministerstvem vnitra je znázorněno na 

obrázku č. 4.  
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4.2 Organizační struktura Policie České republiky 

V čele policejního prezidia České republiky stojí policejní prezident, jak je uvedeno 

v příloze č. 4 organizační struktury a pod policejního prezidenta přímo spadají: 

 Kancelář policejního prezidenta, kde patří: Preventivně informační odbor, Odbor 

specializovaných činností, coţ jsou (Oddělení strategického plánování, Oddělení 

krizového řízení, Bezpečnostní oddělení, Oddělení správy a kontroly osobních údajŧ, 

Bezpečnostní archiv Policie ČR), Odbor mezinárodních vztahŧ, Analyticko - legislativní 

odbor, Odbor ostrahy objektŧ a speciálních přeprav, Hudba Hradní stráţe a PČR; 

 Náměstek policejního prezidenta pro vnější sluţbu, kde patří: Ředitelství sluţby 

pořádkové policie, Ředitelství sluţby dopravní policie, Ředitelství sluţby pro zbraně 

a bezpečnostní materiál, Pyrotechnická sluţba, Operační odbor; 

 Náměstek policejního prezidenta pro SKPV, kde patří: Kancelář náměstka policejního 

prezidenta pro SKPV, Centrála informatiky a analytických procesŧ, Úřad SKPV; 

 Náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku, kde patří: Odbor specializovaných 

činností, Finanční odbor, Odbor správy majetku, Odbor veřejných zakázek, Kancelář 

projektŧ a evropských fondŧ, Správa logistického zabezpečení; 

 Odbor vnitřní kontroly; 

 Ředitelství pro řízení lidských zdrojŧ; 

 Krajská ředitelství PČR, Obvodní ředitelství PČR a Městská ředitelství PČR [21]. 

4.2.1 Útvary s působností na celém území České republiky 

Přehled útvarŧ s pŧsobnosti na celém území ČR a jejich znaky jsou uvedeny na obrázcích 

č. 5 aţ č. 7. Jedná se o tyto útvary: 

 Kriminalistický ústav Praha; 

 Letecká sluţba; 

 Národní protidrogová centrála SKPV; 

 Sluţba cizinecké policie;  

 

Obrázek č. 5: Ukázka znakŧ útvarŧ [23]  
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 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinŧ komunismu SKPV; 

 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV; 

 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV; 

 Útvar pro ochranu prezidenta ČR; 

 

Obrázek č. 6: Znaky útvarŧ [23] 

 Útvar pro ochranu ústavních činitelŧ; 

 Útvar rychlého nasazení; 

 Útvar speciálních činností SKPV; 

 Útvar zvláštních činností SKPV [23]. 

 

Obrázek č. 7: Znaky útvarŧ a znak policie (11) a SKPV (12) [23]  

4.2.2 Útvary s územně vymezenou působností 

Útvary s územně vymezenou pŧsobností jsou od roku 2010 v souladu s územním 

uspořádáním na 14 VÚSC. Jednotlivá Krajská ředitelství policie (dále jen KŘP) jsou níţe 

vyjmenována a v  obrázcích č. 8 a č. 9 jsou znázorněny loga jednotlivých krajských ředitelství 

postupně tak, jak jsou jmenována [22]. 

 KŘP hlavního města Prahy (Obvodní ředitelství policie Praha I aţ Praha IV); 

 KŘP Středočeského kraje (ÚO Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, 

Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-venkov, Příbram, Rakovník); 

 KŘP Jihočeského kraje (ÚO České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichŧv Hradec, 

Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor); 
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 KŘP Plzeňského kraje (ÚO Domaţlice, Klatovy, Městské ředitelství Plzeň, Územní 

odbory Plzeň – jih, Plzeň – sever, Rokycany, Tachov); 

 KŘP Karlovarského kraje (ÚO Karlovy Vary, Sokolov, Cheb); 

 KŘP Ústeckého kraje (ÚO Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny);  

 KŘP Libereckého kraje (ÚO Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily); 

 

Obrázek č. 8: Loga krajských ředitelství [22] 

 KŘP Královéhradeckého kraje (ÚO Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad 

Kněţnou, Trutnov); 

 KŘP Pardubického kraje (ÚO Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí); 

 KŘP kraje Vysočina (ÚO Jihlava, Havlíčkŧv Brod, Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad 

Sázavou); 

 KŘP Jihomoravského kraje (Městské ředitelství Brno, ÚO Blansko, Brno-venkov, 

Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo); 

 KŘP Zlínského kraje (ÚO Kroměříţ, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín); 

 KŘP Olomouckého kraje (ÚO Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk); 

 KŘP Moravskoslezského kraje (Městské ředitelství policie Ostrava, ÚO Bruntál, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava) [22]. 

 

Obrázek č. 9: Loga krajských ředitelství pokračování [22] 

4.2.3 Organizační struktura územního odboru Policie České republiky 

Kaţdý ÚO PČR je od 1. 1. 2009 řízen vedoucím ÚO VS PČR a vedoucím ÚO SKPV PČR 

oba v sluţební hodnosti rada s hodnostním označením plukovník. Kaţdý z těchto vedoucích je 

jednotlivě řízen náměstkem krajského ředitele pro VS a náměstkem krajského ředitele pro 

SKPV. Vedoucí VS řídí své vedoucí jednotlivých oddělení uniformované policie v sluţební 
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hodnosti komisař s hodnostním označením nadporučík. U SKPV řídí vedoucí ÚO SKPV 

vedoucího oddělení obecné kriminality (dále jen OOK) a vedoucího oddělení hospodářské 

kriminality (dále jen OHK) rovněţ v sluţební hodnosti komisař s hodnostním označením 

nadporučík. 
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Útvary ÚO a dislokované útvary a oddělení KŘ v rámci areálu územního odboru  

Obrázek č. 10: Organizační struktura ÚO PČR a další dislokované útvary 

Co se týče přístupu k utajovaným informacím (dále jen UI), musí mít kaţdý vedoucí 

oddělení a kaţdý policista, zařazený na operačním středisku nebo na SKPV bezpečnostní 

prověrku pro přístup k UI. Proto na jednotlivých ÚO najdeme reţimová pracoviště, kde se 

vyskytují zabezpečené oblasti. Vzhledem k tomuto je nutno přistupovat k zabezpečení podle 

zvláštních předpisŧ, které jsou souhrnně zpracovány v zákoně na ochranu utajovaných 

informací a bezpečnostní zpŧsobilosti č. 412 z roku 2005 a související, kterým je věnována 

zvláštní kapitola 5.7 této diplomové práce. 

V prŧběhu zpracování diplomové práce jsou vedením policie ČR připravovány zásadní 

změny u vrcholového managamentu řídícího územní odbory SKPV a VS. Tato změna je 

zásadní v tom, ţe řízením celého územního odboru bude svěřeno jednomu vedoucímu 

územního odboru, pod kterého bude spadat jeden zástupce územního odboru a ten bude řídit 

dva koordinátory, kdy jeden bude pro VS a druhý pro SKPV. Tato změna by měla vejít 

v účinnost od 1. června 2010. Pro názornost uvádím na obrázku č. 10 současný stav a na 

obrázku č. 11 stav, jaký by měl být po této avizované změně. 
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Obrázek č. 11: Nové uspořádaní územních odborŧ od 1. 6. 2010 

 

5 PRÁVNÍ PŘEDPISY OCHRANY OBJEKTU  

V oblasti ochrany objektu ve vztahu k řešenému problému jsou platná rŧzná nařízení 

a rozkazy, které jsou ovšem vedeny „Pro vnitřní potřebu“ a nelze je zde citovat, aby nedošlo 

k ohroţení chráněných zájmŧ. Dŧleţité ovšem je, ţe veškeré předpisy, nařízení a jiná 

doporučení vycházejí z právních norem, zákonŧ a dalších technických norem, které jsou zde 

rozepsány. 

5.1 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 

Sb., je vyšší právní norma, od které se odvozují další právní normy, zákony a podzákonné 

normy. Chrání svobodu a rovnost lidí v dŧstojnosti i v právu (čl. 1). Lidská práva a svobody 

jsou nezrušitelná a všeobecně nedotknutelná. Jejich omezení je moţné jen na základě zákona 

[28]. 

5.2 Trestní řád 

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

předpisŧ. Podle § 1 je účelem trestního řádu upravit postup orgánŧ činných v trestním řízení 

tak, aby trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 



14 

 

potrestáni. Z tohoto zákona ve vztahu k řešené problematice je dŧleţité ustanovení o omezení 

osobní svobody (§ 76 odst. 1 tr. ř.) „Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu mŧţe, je-li 

tu některý z dŧvodŧ vazby, policejní orgán v naléhavých případech zadrţet, i kdyţ dosud proti 

ní nebylo zahájeno trestní stíhání. K zadrţení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. 

Bez takového souhlasu lze zadrţení provést, jen jestliţe věc nesnese odkladu a souhlasu 

předem nelze dosáhnout, zejména byla-li osoba přistiţena při trestném činu nebo zastiţena na 

útěku“. V případě ostrahy objektu územního odboru tato mŧţe být prováděna osobami z řad 

občanských zaměstnancŧ, tedy fyzickou osobou a tady bude platit ustanovení (§ 76 odst. 2 tr. 

ř.) „Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 

smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění dŧkazŧ. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka 

ozbrojených sil mŧţe téţ předat nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánŧ omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit“ [36]. 

5.3 Trestní zákoník 

Zde je nutné připomenout změny od 1. 1. 2010. Zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ve znění pozdějších změn byla provedena rektifikace trestního práva hmotného. Došlo ke 

změně v přístupu k trestněprávní ochraně významných společenských zájmŧ. Preferují se 

základní lidská práva a svobody nad ostatními zájmy. Toto se odrazilo v novém pořadí hlav 

zvláštní části zákoníku. K hlavním změnám patří ustanovení o trestném činu, kde se uvádí: 

„trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v takovém zákoně“ (§ 13) dříve § 3 trestního zákona (tr. z.). Tímto došlo ke 

zrušení posuzování společenské nebezpečnosti. Zásada subsidiarity trestní represe: „Trestní 

odpovědnost pachatele a trestně právní dŧsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech 

společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 

právního předpisu“ (§12 odst. 2). Trestní právo se dle tohoto ustanovení uplatňuje aţ tehdy, 

kdy jiné mírnější prostředky nestačí. Zcela zásadní změny jsou v kategorizaci trestných činŧ. 

Dle §14 se trestné činy dělí na přečiny a zločiny, přičemţ přečiny jsou všechny nedbalostní 

trestné činy a ty úmyslné trestné činy jsou trestné činy s horní hranici trestní sazby do pěti let. 

Zločiny jsou všechny ostatní, přičemţ zvlášť závaţné zločiny jsou s trestem odnětí svobody 

nejméně deset let. Dle §20 příprava je trestná jen pouze, pokud je tak u příslušného trestného 

činu výslovně uvedeno. Pojem úřední osoba nahradila slova veřejný činitel (§ 127) dříve § 89 
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tr. z. Nově je mimo jiné zaveden § 398 porušení sluţební povinnosti příslušníka 

bezpečnostního sboru. Rovněţ jsou v zákoníku hlavě třetí vyjmenovány okolnosti vylučující 

protiprávnost činu: krajní nouze (§ 28) dříve § 14 tr. z. nutná obrana (§ 29) dříve § 13 tr. z., 

svolení poškozeného (§ 30), přípustné riziko (§ 31), oprávnění pouţití zbraně (§ 32) dříve 

§ 15 tr. z. [42]. 

5.4 Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŧ upravuje další 

vztahy o nedotknutelnosti vlastnictví, ochraně majetku, osobnosti a s tím souvisejících práv 

a povinností, pokud toto není upraveno v jiném zákoně. Jestliţe hrozí neoprávněný zásah do 

práva bezprostředně, mŧţe ten, kdo je takto ohroţen, přiměřeným zpŧsobem zásah sám 

odvrátit (§6). Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a zdraví, 

občanské cti a lidské dŧstojnosti, jakoţ i soukromí, svého jména a projevŧ osobní povahy 

(§11). Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové 

záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevŧ osobní povahy smějí být pořízeny nebo 

pouţity jen s jejím svolením (§12). Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého 

vlastnictví drţet, uţívat, poţívat jeho plody a uţitky a nakládat s ním (§123). Všichni vlastníci 

mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana (§124). Vlastník má 

právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje (§126). 

Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit zpŧsobem přiměřeným okolnostem 

ohroţení (§417). Kdo zpŧsobil škodu, kdyţ odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám 

nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo jestliţe je zpŧsobený následek zřejmě stejně závaţný nebo ještě 

závaţnější neţ ten, který hrozil. Rovněţ neodpovídá za škodu, kdo ji zpŧsobil v nutné obraně 

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

povaze a nebezpečnosti útoku (§418). Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení 

zakročit zpŧsobem přiměřeným okolnostem ohroţení (§420) [37]. 

5.5 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisŧ. Ve vztahu k řešené 

problematice je nejdŧleţitější část pátá, hlava 1 aţ 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(§§ 101, 102). Předcházení ohroţení ţivota a zdraví při práci (§§ 103 aţ 106). Povinnosti 

zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. Společná ustanovení (§§ 107, 108). Dále je 
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to část jedenáctá o náhradě škody. Zde v hlavě první je pod § 248 odstavci 2 uvedeno, ţe 

zaměstnavatel je z dŧvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu 

věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky 

zaměstnancŧ. Při kontrole a prohlídce, podle věty první, musí být dodrţena ochrana osobnosti 

podle § 11 občanského zákoníku. Osobní prohlídku mŧţe provádět pouze fyzická osoba 

stejného pohlaví [41]. 

5.6 Ochrana osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŧ a o změně některých zákonŧ, ve znění 

pozdějších předpisŧ. Jedná se o zákon, který zejména chrání práva osob před neoprávněným 

zasahováním do soukromí a upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajŧ. Dle 

tohoto zákona se rozumí osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajŧ. Subjekt údajŧ se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe lze 

subjekt údajŧ přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či 

více prvkŧ, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, 

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

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

a sexuálním ţivotě subjektu údajŧ a genetický údaj subjektu údajŧ; citlivým údajem je také 

biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajŧ (§ 4) 

[39]. 

5.7 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní zpŧsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisŧ upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky přístupu k těmto informacím a další poţadavky na jejich ochranu. 

Rovněţ upravuje zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím 

spojený výkon státní správy.  

Podle tohoto zákona je utajovanou informací informace v jakékoliv podobě zaznamenaná 

na jakémkoliv nosiči, označená v souladu s tímto zákonem, jejíţ vyzrazení nebo zneuţití 

mŧţe zpŧsobit újmu zájmu ČR nebo mŧţe být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena 

v seznamu UI (§ 2). Seznam utajovaných informací je uveden v příloze nařízení vlády 

č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády 
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č. 240/2008 Sb., je uveden seznam utajovaných informací. Ve vztahu k řešenému problému je 

dŧleţitá Příloha 1 - seznam UI-obecná část a Příloha 8 - seznam UI v oblasti pŧsobnosti 

Ministerstva vnitra [19]. 

Zájmem ČR je zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění 

vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazkŧ a obrany, ochrana ekonomiky 

a ochrana ţivota nebo zdraví fyzických osob (§ 2). Kaţdá UI je klasifikována stupněm 

utajení. Kaţdá UI je klasifikována stupněm utajení [40]. 

Tyto stupně utajení jsou rozděleny na: 

 přísně tajné (dále jen PT), jestliţe její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneuţití mŧţe 

zpŧsobit mimořádně váţnou újmu zájmŧm České republiky; 

 tajné (dále jen T), jestliţe její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneuţití mŧţe zpŧsobit 

váţnou újmu zájmŧm České republiky; 

 dŧvěrné (dále jen D), jestliţe její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneuţití mŧţe 

zpŧsobit prostou újmu zájmŧm České republiky; 

 vyhrazené (dále jen V), jestliţe její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneuţití mŧţe být 

nevýhodné pro zájmy České republiky (§4) [40]. 

5.7.1 Ochrana utajovaných informací v areálu územního odboru je zajištěna 

Personální bezpečností, která znamená výběr fyzických osob, upraveno ve vyhlášce 

č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorŧ v oblasti personální bezpečnosti. 

Osvědčení fyzické osoby lze vydat osobě, která je státním občanem České republiky nebo 

státním občanem členského státu Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy, 

je zpŧsobilá k právním úkonŧm v plném rozsahu, dosáhla alespoň 18 let věku, je bezúhonná, 

je osobnostně zpŧsobilá, je bezpečnostně spolehlivá. Tyto podmínky musí splňovat po celou 

dobu platnosti osvědčení fyzické osoby (§§ 6, 11) [40]. 

Průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a ověřování 

podmínek pro přístup podnikatele k UI a k zajištění nakládání s UI u podnikatele v souladu 

s tímto zákonem.  

Administrativní bezpečností, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, 

zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně 

jiném nakládání s UI. Toto upravuje vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti 

a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb., [34]. 
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Fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě 

zabránit nebo ztíţit přístup k UI. Přesněji je upraveno ve vyhlášce č. 19/2008 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředkŧ. 

V této vyhlášce je stanoveno bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické 

bezpečnosti, nejniţší míru zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací oblasti, základní metodu 

hodnocení rizik, další poţadavky na opatření fyzické bezpečnosti a náleţitosti certifikace 

technického prostředku (§1) [33]. 

Vyhodnocení rizik se provádí identifikací stupňŧ UI a zjištěním mnoţství UI, které se 

v objektu vyskytují nebo budou vyskytovat. Zejména z hlediska následku jejich vyzrazení 

nebo zneuţití, popisem a vyhodnocením hrozeb, kterým jsou tyto utajované informace 

vystaveny, popisem a vyhodnocením zranitelnosti utajovaných informací vŧči těmto hrozbám, 

stanovením míry rizika, jako "malé", "střední" nebo "velké", na základě vyhodnocení hrozeb 

a zranitelnosti utajovaných informací (§ 10) [33]. Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha 1 

a příloha 2. 

Bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, kterou tvoří systém opatření, 

jejichţ cílem je zajistit dŧvěrnost, integritu a dostupnost UI, s nimiţ tyto systémy nakládají, 

a odpovědnost správy a uţivatele za jejich činnost v informačním nebo komunikačním 

systému. Více je stanoveno ve vyhlášce č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních 

a komunikačních systémŧ a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými 

informacemi a o certifikaci stínících komor. Zde v § 11 jsou systémově závislé bezpečnostní 

poţadavky odvozené z analýzy rizik.  

Pro stanovení hrozeb, které ohroţují aktiva informačního systému, musí být provedena 

analýza rizik. V rámci provedení analýzy rizik se vymezují aktiva informačního systému 

a hrozby, které pŧsobí na jednotlivá aktiva informačního systému. Posuzují se zejména 

hrozby, které zpŧsobují ztrátu funkčnosti nebo bezpečnosti informačního systému [31]. 

Vyhláška rovněţ vymezuje v § 2 základní pouţívané pojmy v oblasti ochrany UI. Tyto 

pojmy, jsou uvedeny v příloze č. 6 této práce. 

Kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém opatření na ochranu UI pouţitím 

kryptografických metod a kryptografických materiálŧ při zpracování, přenosu nebo ukládání 

UI (§ 5). Upraveno je vyhláškou č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické ochrany 

utajovaných informací.  
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Tato vyhláška stanoví podrobnosti o zkoušce zvláštní odborné zpŧsobilosti pracovníka 

kryptografické ochrany, zpŧsoby a prostředky manipulace s kryptografickým materiálem, 

podrobnosti zpŧsobu vyznačování náleţitostí na utajované informaci z oblasti kryptografické 

ochrany a administrativní pomŧcky kryptografické ochrany a další podrobnosti k zajištění 

kryptografické ochrany utajovaných informací (§ 1) [32]. 

5.7.2 Předpisy EU vztahující se k ochraně utajovaných informací 

 Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady 

(2001/264/ES) ve znění pozdějších novelizací, 

 Rozhodnutí komise ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád 

(2001/844/ES, ESUO, Euratom) 

 Nařízení Rady č. 3, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o zaloţení Evropského 

společenství pro atomovou energii [16]. 

Seznam vnitrostátních bezpečnostních orgánŧ EU je uveden v příloze č. 3. 

5.7.3 Předpisy NATO vztahující se k ochraně utajovaných informací 

Na rozdíl od přepisŧ EU nejsou předpisy NATO určeny k volné distribuci, případně jsou 

přímo označeny jako utajovaná informace. V případech neutajovaných předpisŧ se mŧţe 

ţadatel obrátit na Odbor administrativní a fyzické bezpečnosti NBÚ s ţádostí o poskytnutí 

takového dokumentu. V ţádosti musí být zdŧvodněno, jak poţadované informace souvisejí 

s předmětem činnosti ţadatele. Současně musí být uveden platný poštovní kontakt na 

ţadatele. Po zváţení oprávněnosti ţádosti mŧţe být poţadovaný předpis [15]. V případě 

utajovaných předpisŧ musí být v ţádosti o poskytnutí uvedeno zdŧvodnění, jak poţadované 

informace souvisejí s předmětem činnosti ţadatele a zda je ţadatel oprávněn mít přístup 

k utajovaným informacím NATO příslušného stupně utajení [15]. 

5.8 Technické normy zabezpečení objektu 

Veškeré zabezpečovací systémy a jejich poţadavky podrobně upravují technické normy, 

které jsou také doporučovány Asociací grémium alarm a Českou asociací pojišťoven. 

Poţadavky na odolnost komponentŧ poţárních a poplachových systémŧ-

elektromagnetickou kompatibilitu a metody zkoušek vlivu prostředí je řešen v normách řady 

ČSN EN 50130 Poplachové systémy. 
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Doporučení pro zřizovatele „Closed Circuit Television“ (dále jen CCTV) neboli 

„uzavřené televizní okruhy“ je upraveno v normách řady ČSN EN 50132 Poplachové 

systémy-CCTV sledovací systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. 

Poţadavky na systémy kontroly vstupu v zabezpečovacích aplikacích jsou uvedeny 

v normách řady ČSN EN 50133 Poplachové systémy-Systémy kontroly vstupŧ pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. 

Stupně zabezpečení a třídy vlivu prostředí pro elektrické zabezpečovací systémy (dále jen 

EZS) jsou základním kritériem pro dodavatele EZS, pojišťovací společnosti, další uţivatele 

nebo policii pro určení kompletní a přesné specifikace ochrany objektu. Tyto poţadavky jsou 

řešeny v normách řady ČSN EN 50131-1-2007 Poplachové systémy EZS. 

Normy poplachových a přenosných systému jsou řady ČSN EN 50136 Poplachové 

systémy-Poplachové přenosové. 

Normy pro systém přivolání pomoci jsou určeny pro postup při instalaci, testování 

a údrţbu sytému včetně technického vybavení a organizování pomoci. Jedná se o normy řady 

ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci a ČSN CLC/TS 50398 

Poplachové systémy-Kombinované a integrované systémy-Všeobecné poţadavky. 

Nedílnou součástí je také ČSN P ENV 1627 okna, dveře, uzávěry – odolnost proti 

násilnému vniknutí. Poţadavky a klasifikace: 2000. Tato norma určuje poţadavky na odolnost 

proti násilnému vniknutí u oken, dveří a uzávěrŧ. Bezpečnostní třídy vztahující se na zkušební 

metody uvedené v normách ČSN P ENV 1628, ČSN P ENV 1629 a ČSN P ENV 1630 [4]. 

Právní úprava technické normalizace je v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonŧ, ve znění pozdějších 

předpisŧ. České technické normy byly vydávány českým normalizačním institutem. Od roku 

2009 zajišťuje tvorbu a vydávání Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Technické normy jsou kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy a jejich 

pouţívání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné [30]. 

6 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA V BEZPEČNOSTI OBJEKTU 

Vše, co přispívá k úspěchu organizace, mŧţeme nazvat aktiva. Jsou to především 

informace, majetek a lidé. V případě, ţe aktiva nebudou zabezpečena, zcela určitě dojde 

k negativní události, která naruší chod organizace a její image. Proto ochrana aktiv organizace 

před identifikovatelnými hrozbami se rovná bezpečnosti osob a majetku. Pro ochranu aktiv je 



21 

 

nutno zavést taková ochranná opatření, která při co nejmenších nákladech budou mít 

maximální účinek. Jedná se zejména o fyzickou a elektronickou ochranu nebo jejich 

kombinace, dokumentace politiky, rŧzné předpisy a směrnice nebo jiné pokyny. Ve vztahu 

k lidem je to výběr osob, jejich prověřování, příprava jinak také personální politika [5, 20]. 

6.1 Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politika je dokument, který má charakter všeobecného plánu v oblasti 

bezpečnosti a je v písemné formě. Bezpečnostní politika zejména říká, co má organizace činit 

v oblasti bezpečnosti a proč, jaké cíle chce organizace dosáhnout v oblasti bezpečnosti 

a zpŧsob řízení jednotlivých podnikových činností a provedená opatření k dosaţení cílŧ 

[1, 20]. 

6.2 Bezpečnostní analýza objektu 

Při analýze objektu z hlediska bezpečnosti provádíme bezpečnostní posouzení, topografii 

předmětu střeţení a reţimovou studii objektu. Závěrem je posouzení efektivnosti a účinnosti 

všech současných metod ochrany a zhotovení podkladu pro zpracování projektu 

zabezpečovacího systému. Na obrázku č. 12 je znázorněna struktura bezpečnostní analýzy 

zranitelnosti objektu [10, 20]. 

 

Obrázek č. 12: Struktura bezpečnostní analýzy zranitelnosti objektu [10, 20]  

 

Tato analýza soustřeďuje, popis objektu, prověrku lokality budovy, reţimovou studii 

objektu, porovnání projektu EZS s reţimem ostrahy objektu, seznam a popis nebezpečí, 

moţné zpŧsoby napadení objektu, přehled zranitelných míst a vnější vlivy. Popis objektu 

ochrany je posouzení rozsahu a charakteru majetku vystaveného ve střeţeném objektu 

nebezpečí. Prověrka lokality budovy znamená posouzení budovy střeţeného objektu 

Možné způsoby napadeníSeznam a ppopis nebezpečí

Přehled zranitelných míst

Vnější vlivyPopis objektu ochrany Analýza zranitelnosti objektu
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(konstrukce pláště, poloha střeţeného objektu, personál, drţení klíčŧ, stávající zabezpečení, 

historie krádeţí, předpisy a vlivy pŧsobící na EZS). Reţimovou studií objektu je pohyb osob 

v pracovní i mimopracovní době. Moţné zpŧsoby napadení objektu se určují ze stanovených 

druhŧ nebezpečí ohroţujících chráněný zájem a definují se zpŧsoby napadení objektu 

a následně kritická (zranitelná) místa. Vztahy ve správě rizik ukazuje obrázek č. 13. Pro 

redukci hrozeb se vychází z rizika, které kvantitativně nebo kvalitativně vyjadřuje míru jejich 

vlivu [10, 20, 25]. 

 

Obrázek č. 13: Vzájemné vztahy ve správě rizik [10, 20]  

 

6.3 Bezpečnostní rizika 

Dŧleţitým prvkem je sníţení rizika minimálně na hodnotu akceptovatelného rizika Ra. 

Aby bylo této hodnoty dosaţeno, určí se rizika, které je třeba redukovat a pomocí ochranných 

opatření se sníţí. Výsledkem musí být hodnota zŧstatkové riziko Rz. Graficky je toto 

redukování rizika patrno z obrázku č. 14, kde jsou jednotlivé sloţky znázorněné [10]. 

 

R I Z I K O 

Akceptovatelné riziko Ra Riziko, které je třeba redukovat 

Zůstatkové riziko Rz Riziko redukované ochrannými opatřeními 

 

Klasická 

ochrana 

Fyzická 

ochrana 

Reţimová 

ochrana 

Technická 

ochrana 

Obrázek č. 14: Sloţky rizika [10] 

  

teží z

zvyšují zvyšují

Vystavují hrozbám

mají

zvyšujíindikují

chrání před

se plní 
pomoci

Zranitelná místa

Aktiva

Hrozby

Protiopatření

Hodnoty Bezpečnostní požadavky

RIZIKA



23 

 

6.4 Integrovaný bezpečnostní systém 

Integrovaný bezpečnostní systém se skládá z propojených prvkŧ mechanických 

zábranných systémŧ tj. klasická ochrana, signalizačních a monitorovacích prostředkŧ 

tj. technická ochrana a systému organizačních opatření a ostrahy, coţ je reţimová a fyzická 

ochrana [29]. 

Klasická ochrana 

Klasickou ochranou se rozumí v širším pojetí zeď, okna, dveře, střecha, ale i podlaha 

objektu. V uţším pojetí jsou to mechanické zábranné prostředky (dále jen MZP) jako jsou 

bezpečnostní skla, trezory, bezpečnostní fólie, uzamykací systémy nebo bezpečnostní 

schránky. Smyslem této ochrany je ztíţit případně úplně zabránit narušiteli dostat se do 

chráněného prostoru. MZP se dále rozdělují podle toho, které části objektu chrání. Jedná se 

o prostředky obvodové ochrany, prostředky plášťové ochrany a prostředky předmětové 

ochrany. Mechanická pevnost, kterou poskytují MZP je popsána v kapitole 9.6 Bodové 

hodnocení navrţených bezpečnostních prvkŧ ochrany [29]. 

Technická ochrana a její členění 

Technická ochrana je tvořena prvky signalizačního a monitorovacího systému, které 

představují elektronická zařízení a prostředky. Tyto registrují a předávají informace 

o napadení chráněného objektu. Jsou to pulty centralizované ochrany, elektrické poţární 

systémy (dále jen EPS), EZS, kamerové monitorovací systémy, prostředky perimetrické 

ochrany, prostředky ochrany dat a informací, individuální technické prostředky, přepěťovou 

ochranu a speciální ochranu. Celkově podporují klasickou a zefektivňuji fyzickou ochranu. 

Rozdělení této ochrany je z hlediska prostorového zaměření, zpŧsobu předání 

poplachového signálu a rizikovosti chráněného objektu [6]. 

Z hlediska prostorového zaměření 

Ochrana obvodová, která signalizuje narušení perimetru. Ochrana plášťová, která 

signalizuje narušení pláště objektu. Ochrana prostorová, která signalizuje jevy s charakterem 

nebezpečí v chráněném prostoru a ochrana předmětová, která signalizuje manipulaci 

s předmětem chráněného zájmu případně bezprostřední přítomnost pachatele [6]. 

Z hlediska zpŧsobu předání poplachového signálu 

Jsou to systémy s lokální signalizací, kde je poplach vyvolán spuštěním optické nebo 

akustické signalizace, případně oběma současně v chráněném prostoru nebo bezprostřední 

blízkosti. Autonomní systémy, kde výstup poplachové signalizace je v místě stráţní sluţby 
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objektu, případně jeho blízkosti. Systémy s dálkovou signalizací, kde se jedná o automatické 

telefonní hlásiče a voliče, které předávají zprávy o narušení na zvolená účastnická čísla nebo 

na pulty centralizované ochrany, které umoţňují příjem, přenos, kontrolu a vyhodnocení 

poplachových signálŧ z chráněných objektŧ [6]. 

Z hlediska stupně rizikovosti chráněného objektu 

Stupeň 1-(nízké riziko) narušitelé mají malou znalost zabezpečovací techniky a mají 

k dispozici omezený sortiment běţně dostupných nástrojŧ. Stupeň 2 (nízké aţ střední riziko) 

narušitelé mají určité znalosti z oblasti zabezpečovací techniky a pouţívají základní sortiment 

nástrojŧ a přenosných přístrojŧ. Stupeň 3 (střední aţ vysoké riziko) narušitelé dobře znají 

zabezpečovací techniku a mají k dispozici úplný sortiment nástrojŧ a přenosných 

elektronických zařízení. Stupeň 4 (vysoké riziko) narušitelé jsou schopni vypracovat 

podrobný plán vniknutí do objektu, nebo mají zdroje pro jeho zpracování, mají kompletní 

sortiment zařízení včetně prostředkŧ umoţňujících nahradit rozhodující prvky EZS [3, 6]. 

Reţimová ochrana 

Sjednocujícím a řídícím prvkem celého systému zabezpečení objektu je reţimová ochrana. 

Zahrnuje v sobě organizační opatření, která směřují k zajištění bezporuchového fungování 

celého zabezpečovacího systému objektu. Reţimová opatření týkající se vymezení reţimu 

kontroly pohybu všech osob v objektu, návštěv, kontroly vjezdu a výjezdu dopravních 

prostředkŧ, oběhu informací a dokladu, výstupu informací a dat vně podniku, stanovení 

okruhu osob s přístupem k těmto informacím, manipulace s klíči a manipulace s technickými 

prostředky [6, 25]. 

Fyzická ochrana 

Jedná se o ochranu ţivou silou, kterou lze provádět vlastními silami, stráţnými, 

soukromou bezpečnostní sluţbou, ale také policií nebo armádou. Jedná se o nákladnou 

ochranu, ale účinnou. Zajišťují například včasný zásah a zadrţení narušitele, bezpečnostní 

doprovod osob, ale i peněţních prostředkŧ či jiných cenností, nebo také kontrolu vstupu 

a vjezdu do objektu. Při zásahu proti narušiteli je touto ochranou nejvíce vyuţíváno omezení 

osobní svobody dle trestního řádu [6, 36]. 

Elektrický zabezpečovací systém  

Zabezpečovací řetězec, který je znázorněn na obrázku č. 15, představuje základní bloky 

kaţdého systému EZS. Čidlem se rozumí zařízení sledující určité parametry prostředí a při 

změně těchto parametrŧ dle nastavených mezí předává informaci o změně do ústředny. 
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Ústředna dále zpracuje informace z čidel a podle nastavení poţadavkŧ zajišťuje pomocí 

přenosových prostředkŧ přenos na nadřazené koncové systémy. Přenosové prostředky 

výstupní informace z ústředny přenesou na určená místa signalizace. Rovněţ mohou přenášet 

další příkazy (povely) z ústředny. Doplňková zařízení realizují speciální funkce a usnadňují 

ovládání systému [6]. 

 

 

Obrázek č. 15: Zabezpečovací řetězec [6] 

 

EZS lze rozdělit do dvou kategorií. Jedná se o systém pro vnitřní zabezpečení a systém 

pro vnější zabezpečení.  

Systémy pro vnitřní zabezpečení jsou určeny ke střeţení vybraných prostor příslušného 

objektu a jsou vícestupňové. 1. stupeň jsou snímače pro detekci otevření oken a dveří 

především magnetické kontakty. 2. stupeň představují detektory tříštění skla-audiodetektory 

k ochraně prosklených ploch oken dveří a stěn. 3. stupeň tvoří detektory pohybu. Dle zpŧsobu 

snímání jsou to pasivní infračervené detektory, aktivní infračervené detektory, mikrovlnné, 

ultrazvukové, případně se mŧţe jednat o kombinaci těchto detektorŧ, nejčastěji infračervené 

s mikrovlnným. 4. stupeň obsahuje ostatní prvky pouţívané v EZS, jako jsou tísňové hlásiče 

k ochraně osob, seizmické (otřesové) detektory, závěsné snímače, snímače úniku plynu, kouře 

nebo vody [7]. 

Systémy pro vnější zabezpečení se vyuţívají k detekci narušitele ve venkovních, nebo 

jinak nepříznivých prostorách. Tyto bývají vystaveny rušivým vlivŧm venkovního prostředí, 

a proto jsou na vysoké technické úrovni. Jedná se o duální prostorové detektory pohybu, 

infračervené aktivní detektory (infrazávory), mikrovlnné bariéry, zemní indukční kabely nebo 

plotové systémy na bázi koaxiálního kabelu [7]. 
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6.5 Struktura projektu fyzické bezpečnosti 

V případě, kdy se v objektu nacházejí zabezpečené oblasti kategorie Dŧvěrné a vyšší musí 

obsahovat struktura projektu náleţitosti uvedené zde [33]. 

Vyhodnocení rizik 

Vyhodnocení rizik, které obsahuje specifikace aktiv tedy předpokládané mnoţství UI 

podle stupňŧ utajení, stanovení jednotlivých hrozeb, zranitelnosti a jejich vyhodnocení. 

Rovněţ zde musí být stanovení celkové míry rizika jako „malé“, „střední“ nebo „velké“. 

Určení objektu, zabezpečených oblastí, kategorie a třídy 

Zde je popsán obecný úvod (adresa), popis areálu, vstupy, okolí, cizí subjekty v areálu 

a schéma. Stanovení objektu a jeho typu, určení hranic objektu, popis zabezpečení objektu. 

Hranice objektu jsou zakresleny do výkresové části technické dokumentace fyzické 

bezpečnosti. Stanovení zabezpečených oblastí, jejich typ, kategorie a třída. Stanovení hranic 

zabezpečených oblastí a pro kaţdou zabezpečenou oblast zpracovat tabulku bodového 

hodnocení [33]. 

Způsob pouţití opatření fyzické bezpečnosti 

Zpracuje se tabulka bodového ohodnocení opatření fyzické bezpečnosti v zabezpečených 

a jednacích oblastí. Záhlaví tabulky obsahuje název zabezpečené oblasti, kategorii a třídu 

zabezpečené oblasti, druh jednací oblasti v závislosti na utajovaných informacích, které jsou 

zde pravidelně projednávané a účel, k němuţ má jednací-zabezpečená oblast slouţit[33]. 

Hodnoty proměnných S1 aţ S6 se porovnají s tabulkou bodových hodnot nejniţší míry 

zabezpečení a na základě porovnání se stanoví, zda přijatá opatření jsou dostatečná pro danou 

míru rizika a kategorií zabezpečené oblasti. Zda jsou jednotlivé navrţené prvky ochrany a zda 

je vyhodnocení rizik odpovídající, posuzuje provozovatel objektu nebo jím určená osoba. 

Funkční zkoušky EZS se provádějí dle normy TNI 334591-3. Podmínky funkčních zkoušek 

a ostatních technických zařízení stanoví provozovatel objektu nebo jím určená osoba. O tomto 

se provede zápis [33]. 

Technická dokumentace fyzické bezpečnosti se člení na výkresovou dokumentaci 

a dokumentaci technických prostředkŧ. Výkresová dokumentace obsahuje vyznačení hranic 

areálu, hranice zabezpečených oblastí, rozmístění technických prostředkŧ určených k ochraně 

utajovaných informací. Dokumentace technických prostředkŧ obsahuje jejich výčet a základní 

údaje o certifikovaných technických prostředcích a necertifikovaných technických 

prostředcích (kopie certifikátu případně posouzení shody z doby instalace) [33]. 
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6.5.1 Provozní řád 

Provozní řád obsahuje pravidla pro reţim pohybu osob a dopravních prostředkŧ v areálu 

a v objektu a zabezpečených oblastech, pravidla pro reţim pohybu utajovaných informací, 

provozní dokumentaci k technickým prostředkŧm obsahující pokyny, reţim pro manipulaci 

s klíči a identifikačními prvky elektronická kontrola vstupu (dále jen EKV) od vstupu, popis 

reţimových opatření pro ochranu jednacích oblastí a pravidla pro výkon ostrahy. 

6.5.2 Plán zabezpečení v případě krizových situací 

Plán zabezpečení objektu, zabezpečených oblastí a jednací oblasti v případě krizových 

situací obsahuje popis opatření k minimalizaci hrozeb a zranitelnosti z vyhodnocených rizik 

a pokyny pro ochranu utajovaných informací v případě vzniku mimořádné situace [33]. 

7 AKTUÁLNÍ RIZIKA SPOJENA S OCHRANOU AREÁLU 

V oblasti ochrany objektu územního odboru policie je nutno vycházet ze skutečností, ţe se 

zejména na pracovištích SKPV v zabezpečených zónách vyskytují UI. Kromě UI se v areálu 

územního odboru nacházejí další místa a věci, kde v případě přístupu nepovolané osoby 

a s tím spojená případná krádeţ těchto věcí mŧţe představovat váţné ohroţení úspěšného 

vyšetřování trestních spisŧ a zásah do soukromí zúčastněných osob. Taková ztráta 

kriminalistických stop či informací z vyšetřovacích spisŧ nebo jejich záměna by mohla vést 

ke zmaření spravedlivého potrestání pachatelŧ. Rovněţ je nutno pamatovat na to, ţe policie je 

ozbrojený bezpečnostní sbor a na kaţdém územním odboru jsou uloţeny zbraně a střelivo. 

Zejména proto je nezbytné v oblasti ochrany areálu územního odboru PČR dodrţovat všechny 

právních normy, předpisŧ a nařízení, neboť zejména nedodrţení předpisŧ mŧţe vést k rizikŧm 

vzniku mimořádné události. 

7.1 Vnitřní nebezpečí a vnější nebezpečí 

V areálu k vnitřnímu nebezpečí patří: hrozba umístění nástraţného výbušného systému 

(dále jen NVS), poţár, havárie dodávky elektrického proudu, úraz při manipulací se zbraní, 

výbuch munice, fyzické napadení areálu, krádeţ, krádeţ vloupáním, vandalismus, únik dat 

nebo utajovaných informací. Vnitřní malé nebezpečí představuje havárie inţenýrských sítí. 

Mnohem závaţnější a reálnější nebezpečí představuje umístění NVS či jiné nebezpečné látky, 

kterou zde mŧţe umístit například osoba, která se chce pomstít za jednání policistŧ. Jako další 

velmi reálné nebezpečí se povaţují krádeţe, páchané osobami uvnitř objektu s cílem zmocnit 
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se utajované informace, informace ze spisového materiálu, dŧkazŧ, počítačových dat, 

osobních údajŧ zbraní, střeliva nebo jiného hmotného majetku. Celkem malé riziko 

představuje krádeţ vloupáním v pracovní době, kdy se v budově pohybuje mnoho policistŧ 

a pokud toto vloupání neprovede samotný zaměstnanec, tak je velmi málo pravděpodobné, ţe 

by toto vloupání bylo úspěšně provedeno. 

K vnějším nebezpečím lze zařadit: fyzické napadení areálu, vandalizmus, krádeţ 

vloupáním do objektu, sabotáţe, ţhářství, teroristický útok, ţivelné pohromy. Malé vnější 

nebezpečí pro areál územního odboru představuji ţivelné pohromy nebo  únik nebezpečné 

látky vzhledem k poloze areálu a jeho geografickému umístění. Rovněţ v blízkosti areálu 

nejsou umístěny nebezpečné látky. Moţné nebezpečí by představovala havárie vozidla, 

projíţdějící kolem areálu a přepravující nebezpečnou látku. Střední nebezpečí představuje 

teroristický útok s cílem zastrašit pracovníky policie případně občany, kteří zde docházejí. 

Jako největší nebezpečí, které hrozí, je fyzické napadení areálu mimo pracovní dobu a to 

vloupáním do budovy s cílem zmocnit se zbraní, munice, počítačových dat, dŧkazních 

materiálu nebo jejich zničení případně zmocnění se utajovaných informací. 

7.2 Bezpečnost v areálu z hlediska projekčního 

V případě vzniku mimořádné události je největší předpoklad útoku v místě recepce, kde 

má přístup veřejnost a kde se soustředí nejvíce osob při příchodu a odchodu do zaměstnání 

v určených hodinách, jak je uvedeno v kapitole 7.3. Dalším významným nebezpečným 

faktorem je moţnost útoku při tiskových konferencích, případně slavnostních shromáţdění 

s účastí hostŧ. K mimořádné události mŧţe rovněţ dojít při eskortách osob do nebo z objektu. 

Předměty chráněného zájmu jsou v areálu umístěny v chráněných zónách a zabezpečených 

oblastech. 

7.3 Kapacitní špičky 

K největší kapacitní špičce dochází v recepci budovy při příchodu a odchodŧ občanských 

zaměstnancŧ do práce a střídání směn policistŧ. Jedná se o tyto časy: pondělí aţ pátek 

v pracovní dny od 6:15 hodin do 7:00 hodin, od 13:15 hodin do 14:00 hodin, od 15:00 hodin 

do 15:45 hodin a od 22:00 hodin do 22:15 hodin. Z toho nejvíce osob vstupuje do objektu od 

6:15 hodin aţ do 07:00 hodin. 

Nejvíce osob jak z řady policistŧ, zaměstnancŧ, ale i běţné veřejnosti se v areálu nachází 

v pracovní dny a to od 8:00 hodin do 14:00 hodin.  
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8 ANALÝZA RIZIK A BODOVÉ HODNOCENÍ 

8.1 Analýza selhání systému a dopadů na bezpečnost 

Pro identifikaci nebezpečí v areálu jsem pouţil metodu selhání systému a jejich dopadŧ – 

Failure Mode and effect Analysis (dále jen FMEA). Dle normy ČSN EN 60812:2006 techniky 

analýzy bezporuchovosti systému-postup analýzy zpŧsobŧ a dŧsledkŧ poruch (FMEA) se pro 

prŧmysl pouţívá rozpětí 10 parametrŧ. V této práci jsem pouţil pro přehlednost 5 parametrŧ 

[27]. 

Tabulka 1: Jednotlivé parametry metody FMEA [27] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

. 

N Závaţnost následků 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 spíše nepravděpodobná 2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 těţký delikt, těţký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 trvalá hrozba 5 smrt osoby, velmi vysoká škoda na majetku 

.   

R  Výsledná míra rizika H Odhalitelnost rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

4-10 akceptovatelné riziko 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

11-50 mírné riziko 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

51-100 neţádoucí riziko 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

101-

125 
nepřijatelné riziko 5 neodhalitelné riziko 

Výchozím výpočtem je dle vzorce (1) míra rizika (R) v intervalu (0,125>. Posuzována 

byla pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P), která stanoví pravděpodobnost vzniku 

dané události nebo rizika od nahodilého aţ po trvalou hrozbu. Dále byla hodna závaţnost 

následku (N), tedy na majetek nebo zdraví osob. Odhalitelnost rizika (H) od ihned 

odhalitelného aţ po neodhalitelné. 

R P N H         (1) 

Jednotlivé bodové hodnoty jsou uvedené v tabulce 1. Hodnoty jsou lehce nadhodnocené 

pro zpřísnění rizik a zvýšení bezpečnosti. Samotný výpočet byl proveden pomocí Paretova 

principu 80/20. Z výsledku byl sestaven diagram a Lorenzova křivka. Všechny výpočty 

hodnot míry rizika mají součet 100% a podle jednotlivých bodových hodnot bylo přiřazeno 

procentuální vyjádření (kumulativní četnost). Následné procentuální vyjádření bylo seřazeno 

od nejvyšší hodnoty a následně sečteno aţ do 80% [27]. Tyto hodnoty do 80% jsou 

vyhodnoceny jako nepřijatelná rizika a pro tyto byla navrţena další opatření, které jsou 

uvedena v tabulce moţných příčin a poruch v příloze č. 9 této práce. 
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8.1.1 Označení a výpočet jednotlivých rizik-strukturální pohled 

V identifikaci rizik z hlediska strukturálního pohledu byly tolerance rizika stanoveny 

metodou Paretova principu 80/20. V tabulce 2 jsou uvedeny jednotlivé hodnoty a výsledky. 

V případě strukturálního hlediska byla pro míru tolerance R vypočtena hodnota R≥18. Rizika 

s touto a vyšší hodnotou byla vyhodnocena jako nepřijatelná a byla pro ně stanovena nová 

opatření. Všechna nepřijatelná rizika jsou označena červenou barvou. 

Tabulka 2: Označení jednotlivých rizik vypočtených metodou FMEA (strukturální pohled) 

  událost P N H R 

Paretŧv 

princip 

80/20 

kumulativní 

četnost 

20 pouţití biologických agens nebo toxinu 5 5 4 100 14,08 14,08 

3 uloţení NVS v recepci 5 5 3 75 10,56 24,65 

5 uloţení NVS v areálu mimo recepci 3 5 4 60 8,45 33,10 

18 vhození NVS na nádvoří 5 5 2 50 7,04 40,14 

19 vniknutí střely do areálu 5 5 2 50 7,04 47,18 

22 napadení fyzické ostrahy 5 5 2 50 7,04 54,23 

14 odcizení munice/zbraně 3 4 4 48 6,76 60,99 

1 pouţití odcizené/padělané identifikační karty u zadní brány 3 3 3 27 3,80 64,79 

11 zaloţení poţáru 3 4 2 24 3,38 68,17 

12 přelezení brány 4 3 2 24 3,38 71,55 

15 útok na policistu 5 4 1 20 2,82 74,37 

17 ţivelná pohroma 2 5 2 20 2,82 77,18 

26 vandalismus 3 2 3 18 2,54 79,72 

4 
neoprávněný vstup do chráněné zóny odcizenou/padělanou 

kartou 
2 4 2 16 2,25 81,97 

13 odcizení UI přes intranet 1 5 3 15 2,11 84,08 

2 
průchod recepcí při uţití odcizené/padělané identifikační 

karty 
2 3 2 12 1,69 85,77 

21 krádeţ osobních věcí 2 2 3 12 1,69 87,46 

25 úmyslné vyřazení čidla EZS z provozu 4 3 1 12 1,69 89,15 

27 Překonání brány těţkou technikou 4 3 1 12 1,69 90,85 

10 poškození obvodové ochrany NVS 2 5 1 10 1,41 92,25 

9 poškození obvodové ochrany těţkou technikou 2 4 1 8 1,13 93,38 

23 odcizení dopravního prostředku 2 2 2 8 1,13 94,51 

7 překonání oken 2 3 1 6 0,85 95,35 

8 vniknutí cizí osoby do zabezpečené oblasti 2 3 1 6 0,85 96,20 

24 překonání zámku dveří cizí osobou 1 2 3 6 0,85 97,04 

30 výpadek elektřiny 3 2 1 6 0,85 97,89 

16 odcizení UI přes internet 1 5 1 5 0,70 98,59 

29 vniknutí na střechu 1 2 2 4 0,56 99,15 

6 průchod recepci bez uţití karty 1 3 1 3 0,42 99,58 

28 podlezení brány 1 3 1 3 0,42 100,00 
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Obrázek č. 16: Strukturální pohled na rizika 

Na obrázcích č. 16 a č. 17 jsou graficky znázorněny výsledky strukturálního pohledu na 

rizika. R≥18 označené červeným sloupcem je nepřijatelné. Suma rizika je 710 a z této sumy 

jsou vypočteny hodnoty Paretova principu. Jednotlivé výsledné hodnoty jsou v modrých 

sloupcích. Následná kumulativní četnost je znázorněna v Lorenzově křivce, kde hodnota 

81,97 a méně představuje oblast nepřijatelných rizik. 

 

Obrázek č. 17: Lorenzova křivka (strukturální pohled na rizika) 
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8.1.2 Označení a výpočet jednotlivých rizik-procesní pohled 

V identifikaci rizik z hlediska procesního pohledu byly tolerance rizika stanoveny 

metodou Paretova principu 80/20. V tabulce 3 jsou uvedeny jednotlivé hodnoty a výsledky. 

V případě procesního hlediska byla míra tolerance R vypočtena hodnota R≥27. Rizika s touto 

a vyšší hodnotou byla vyhodnocena jako nepřijatelná a byla pro ně rovněţ stanovena nová 

opatření. Všechna nepřijatelná rizika jsou označena červenou barvou. 

 

Tabulka 3: Označení jednotlivých rizik vypočítaných metodou FMEA (procesní pohled) 

Procesní pohled na rizika 

  událost P N H R 
Paretŧv  

princip 80/20 

kumulativní 

četnost 

21 únik dat přes USB rozhranní 5 5 5 125 12,51 12,51 

22 únik dat přes intranet 5 5 5 125 12,51 25,03 

1 nesprávné nakládání s přístupovými hesly 5 5 4 100 10,01 35,04 

8 nesprávné uloţení UI 4 4 4 64 6,41 41,44 

23 nesprávný postup při transportu UI mimo areál 4 4 4 64 6,41 47,85 

2 nezapnutí zabezpečovací techniky 5 4 3 60 6,01 53,85 

3 porucha hlásiče EZS 3 4 4 48 4,80 58,66 

25 úraz při manipulaci se zbraní 4 5 2 40 4,00 62,66 

11 selhání fyzické ostrahy 3 4 3 36 3,60 66,27 

10 útěk eskortované osoby 4 4 2 32 3,20 69,47 

24 překonání zámku dveří policistou nebo zaměstnancem 2 4 4 32 3,20 72,67 

5 neuzamčení trezoru obsahujícího UI 3 3 3 27 2,70 75,38 

9 neuzamčení zabezpečené oblasti 3 3 3 27 2,70 78,08 

6 odcizení chráněných dat zaměstnancem policie 2 3 4 24 2,40 80,48 

7 neoprávněný vstup zaměstnance do chráněné zóny 3 2 4 24 2,40 82,88 

15 neoprávněný vstup policisty do chráněné zóny 3 2 4 24 2,40 85,29 

17 odcizení chráněných dat policistou 1 5 4 20 2,00 87,29 

18 poţár 2 5 2 20 2,00 89,29 

4 nezapečetění trezoru obsahujícího UI 2 3 3 18 1,80 91,09 

13 porucha EPS 3 5 1 15 1,50 92,59 

14 porucha hlásiče poţáru 3 5 1 15 1,50 94,09 

12 porucha EZS 3 4 1 12 1,20 95,30 

27 upadnutí ze schodů 3 3 1 9 0,90 96,20 

19 výpadek elektřiny 4 2 1 8 0,80 97,00 

28 krádeţ osobních věcí 2 2 2 8 0,80 97,80 

16 porucha serveru IS 3 2 1 6 0,60 98,40 

30 zneuţití zbraně 1 5 1 5 0,50 98,90 

20 porucha vodovodního řádu 2 2 1 4 0,40 99,30 

29 porucha systému kontroly vstupu 2 2 1 4 0,40 99,70 

26 napadení sluţebním psem 1 3 1 3 0,30 100,00 
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Obrázek č. 18: Procesní pohled na rizika 

Na obrázcích č. 18 a č. 19 jsou graficky znázorněny výsledky procesního pohledu na 

rizika. R≥27 označené červeným sloupcem je nepřijatelné. Suma hodnot rizika je 999 a z této 

sumy jsou vypočteny hodnoty Paretova principu. Jednotlivé výsledné hodnoty jsou v modrých 

sloupcích. Následná kumulativní četnost je znázorněna v Lorenzově křivce, kde hodnota 

80,48 a méně představuje oblast nepřijatelných rizik. 

 

Obrázek č. 19: Lorenzova křivka (procesní pohled na rizika) 
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Vyhodnocení strukturálního a procesního hlediska 

Vyhodnocením strukturálního a procesního hlediska metodou FMEA s pouţitím Paretova 

principu a Lorenzovy křivky lze konstatovat, ţe nejvýznamnějšími riziky jsou pouţití 

biologických agens nebo toxinu, uloţení NVS v recepci, v areálu mimo recepci nebo vhození 

NVS na nádvoří, vniknutí střely do areálu, napadení fyzické ostrahy, odcizení munice/zbraně, 

pouţití odcizené/padělané identifikační karty u zadní brány, zaloţení poţáru, přelezení brány, 

útok na policistu, ţivelná pohroma, vandalismus, únik dat přes USB rozhranní, únik dat přes 

intranet, nesprávné nakládání s přístupovými hesly, nesprávné uloţení UI, nesprávný postup 

při transportu UI mimo areál, nezapnutí zabezpečovací techniky, porucha hlásiče EZS, úraz 

při manipulaci se zbraní, selhání fyzické ostrahy, útěk eskortované osoby, překonání zámku 

dveří policistou nebo zaměstnancem, neuzamčení trezoru obsahujícího UI a neuzamčení 

zabezpečené oblasti. 

8.2 Ishikawův diagram-analýza areálu z hlediska bezpečnosti 

U sloţitějšího systému lze pouţít pro analýzu v oblasti bezpečnosti rovněţ diagram příčin 

a následkŧ, kterému se říká rybí kost. Odborně je tato metoda pojmenována jako Ishikawŧv 

diagram po svém tvŧrci Kaoru Ishikawovi. Pouţívá k zjištění určitého problému specifické 

grafické zpracování. Pomáhá strukturovat proces nebo identifikovat moţné příčiny problému. 

Určuje relativní dŧleţitost a interakce mezi jednotlivými částmi řešeného problému. 

V grafickém zpracování jsou analyzovány zásadní faktory jako příčiny, které zpŧsobují 

následek tedy problém. Následně se kaţdý zásadní faktor analyzuje a hledají se jeho příčiny 

[27]. Ve vztahu k areálu územního odboru jsou analyzovány příčiny a následky, které jsou 

vyobrazeny na obrázku č. 20. 

Vyhodnocení pomocí Ishikawova diagramu 

U územního odboru byl aplikován Ishikawŧv diagram na příčiny a následky jednotlivých 

rizik, kdy bylo hodnoceno selhání zabezpečovacího systému, krádeţ, teroristický útok, 

zranění osoby, selhání fyzické ostrahy a pouţití NVS. Uvedené výsledky jsou v závěru této 

práce vzájemně porovnány.  
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Obrázek č. 20: Analýza územního odboru z hlediska bezpečnosti  
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8.3 Hodnocení rizika metodou souvztaţnosti  

Pro další hodnocení rizik byla aplikována na analýzu rizik areálu územního odboru 

metoda souvztaţnosti. V této metodě bylo pouţito mimo jiné několik náhodně vybraných 

zdrojŧ rizika z hlediska procesního a strukturálního, hodnocené metodou selhání systému 

a jejich dopadŧ. Metoda souvztaţnosti byla zvolena za účelem verifikace výsledku 

předchozích analýz. Pomocí vzorcŧ (2) a (3) byly vypočteny koeficienty Kar a Kpr [27]. 

𝐾𝑎𝑟 =    𝐾𝑎𝑟  ÷  𝑋 − 1  × 100     (2) 

𝐾𝑃𝑟 =    𝐾𝑃𝑟 ÷  𝑋 − 1  × 100     (3) 

Tabulka 4: Identifikace rizik (seznam) 

Rb Rb 

 
Identifikace rizik 

 
Identifikace rizik 

1 Přelezení brány 14 pouţití odcizené ID karty 

2 Překonání brány těţkou technikou 15 špatné nakládání s přístupovými hesly 

3 únik dat přes USB rozhranní 16 nezapnutí zabezpečovací techniky 

4 nesprávné uloţení UI 17 porucha vodovodního řádu 

5 porucha hlásiče EZS 18 překonání oken 

6 úraz při manipulaci se zbraní 19 výpadek proudu 

7 pouţití B-agens, toxinŧ 20 vandalismus 

8 uloţení NVS v recepci 21 selhání zabezpečovacího zařízení 

9 
uloţení NVS v areálu mimo 

recepci 
22 teroristický útok 

10 vhození NVS na nádvoří 23 krádeţ 

11 vniknutí střely do areálu 24 zranění osoby 

12 napadení fyzické ostrahy 25 selhání fyzické ostrahy 

13 odcizení munice/zbraně 26 pouţití NVS 

 

V tabulce 4 je vyjmenováno 26 jednotlivých hodnocených rizik a v tabulce 5 jsou 

znázorněny vzájemné vztahy mezi riziky. Jedná se o tabulku s maticí 26 zdroji rizik. Na osách 

X a Y jsou zaneseny pod číslem shodujícím se s označením rizika v tabulce 4 prvky systému 

rizika, která se v areálu objevují. Pokud se rizika vzájemně ovlivňují, je zvolené číslo jedna 

v opačném případě číslo nula. Následně jsou sečteny vzájemně prvky v sloupci označené jako 

∑ Kbr a vzájemně v řadě označené jako ∑ Kar. Z těchto prvkŧ jsou poté vypočteny koeficienty 

Kar a Kbr, které jsou procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána 

rizikem Ra. 

Výpočet osy matice: 

O1 = 100 −   𝐾𝑎𝑟 max − 𝐾𝑎𝑟 min ÷ 100 × S %    (4) 

O2 = 100 −   𝐾𝑏𝑟 max − 𝐾𝑏𝑟 min ÷ 100 × S %    (5) 
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Tabulka 5: Identifikace rizik pro analýzu souvztaţnosti 

Rb Ra 

IR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ∑ K ar 

1 x 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 12 

2 0 x 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 

3 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6 

4 0 0 1 x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 9 

5 1 0 1 0 x 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 9 

6 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 7 

9 0 0 1 1 0 0 1 1 x 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

10 0 0 1 1 0 0 1 1 1 x 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

12 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 x 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 

14 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 x 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 13 

15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

16 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 x 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

18 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 x 0 1 1 1 1 0 1 1 15 

19 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 x 0 1 1 1 0 1 1 11 

20 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 x 0 0 0 0 1 0 11 

21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 x 1 1 1 1 0 14 

22 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 x 0 1 1 1 18 

23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 1 

24 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 x 1 1 16 

25 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 x 1 14 

26 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 16 

∑K 

br 
6 2 10 5 9 1 11 10 14 13 5 15 16 8 3 10 4 13 6 15 14 17 17 10 15 14   

 

Výpočtem ze vzorce (4) a (5) dostaneme hodnoty osy matice: O1 = 46 %; O2 = 49%. 

Následně v tabulce 6 jsou vypočteny koeficienty: 𝐾𝑎𝑟 max = 72;  𝐾𝑎𝑟 min = 4; 𝐾𝑏𝑟 max =

68; 𝐾𝑏𝑟 min = 4. Spolehlivost systému je S = 80 %. 

Tabulka 6: Stanovení koeficientu rizika 

 

Touto metodou byla identifikována nejslabší místa vazeb v hodnoceném systému. 

V obrázku č. 21 je to oblast zvýšeného rizika a to I. oblast a II. oblast. Jedná se o rizika 

s číslem 12, 20, 21, 22, 23, 25, 26. Jmenovitě jsou to: napadení fyzické ostrahy, vandalismus, 

selhání zabezpečovacího zařízení, teroristický útok, krádeţ, selhání fyzické ostrahy, pouţití 

NVS. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K ar 

[%] x
48 52 24 36 36 4 4 28 72 64 16 60 16 52 12 60 4 60 44 44 56 72 4 64 56 64

K br 

[%] x
24 8 40 20 36 4 44 40 56 52 20 60 64 32 12 40 16 52 24 60 56 68 68 40 60 56
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Obrázek č. 21: Matice rizik provedena analýzou souvztaţnosti 

Závaţnost jednotlivých oblastí v matici rizik jako jsou primární, sekundární aţ po relativní 

bezpečnost jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Závaţnost rizik v jednotlivých oblastech [27] 

Závaţnost rizik v jednotlivých oblastech: 

I. oblast  primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast  sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast  ţádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast  relativní bezpečnost 

 

9 NÁVRH ZABEZPEČENÍ AREÁLU 

Areál územního odboru PČR se zařazuje do příslušné skupiny na základě rozhodnutí 

ředitele krajského ředitelství policie daného kraje dle vnitřních předpisŧ. V případě územního 

odboru jsou v navrhovaném areálu dislokovány útvary ÚO VS PČR, ÚO SKPV PČR, 

oddělení technické ochrany, preventivně informační skupina, oddělení informačních 

a komunikačních technologií, ekonomické oddělení, oddělení sluţby pro zbraně 

a°bezpečnostní materiál, skupina personální administrace, skupina krizového řízení a oddělení 

vnitřní kontroly. 
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9.1 Bezpečnostní posouzení areálu 

Areál se skládá z jedné budovy skládající se ze čtyř vzájemně propojených částí. Budova 

je postavena z prefabrikovaných montovaných panelŧ s rovnou střechou, má dvě podlaţí 

a není podsklepena. Stáří budovy je 22 let. Samotný areál se nachází v centru města 

v zastavěné oblasti panelových domŧ. Okolo areálu vedou pouze místní komunikace a není 

oplocen. Rovněţ se v blízkosti do 20 m nenacházejí ţádné vzrostlé stromy. V areálu jsou 

zabezpečené oblasti stupně utajení V a D. 

 

Obrázek č. 22: Pŧdorys prvního podlaţí areálu 

 

Pŧdorys areálu je patrný z obrázkŧ č. 22 a č. 23. Vstup do objektu je ve směru od hlavní 

silnice přes dvoukřídlé kovové celoprosklené dveře. Další vstup do areálu je v jeho zadní levé 

části, ve směru pohledu od hlavního vchodu, kde se nachází kovová brána s elektrickým 

pohonem, určena pro vjezd sluţebních vozidel do areálu. Hlavní uzávěry vody, je v místě za 

recepci a hlavní uzávěr elektřiny je přímo na recepci. Plyn do objektu není zaveden. Podrobně 

je znázorněn pŧdorys areálu v přílohách č. 7 a č. 8. 
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Obrázek č. 23: Pŧdorys druhého podlaţí areálu 

V areálu jsou místa určená k ukládání předmětŧ chráněného zájmu a k práci s utajovanými 

informacemi, které jsou ukládány v zabezpečených zónách a oblastech. Tyto oblasti jsou 

znázorněny v obrázcích č. 22 a č. 23. Celkově se jedná o tři oblasti v kategorii V a pět 

v oblasti  kategorie D. Předměty chráněného zájmu (například materiál dočasně uloţený 

k dŧkaznímu řízení) jsou v místnostech č. 19 na dopravním inspektorátu (dále jen DI), č. 125 

na OOK a č. 135 na OHK. Jedná se o zóny B a C. Výpočetní technika pro zpracování UI je 

v místnosti č. 128 a 139 pro kategorii V a č. 134 pro kategorii D. Finanční prostředky se 

ukládají v místnosti č. 46 a zbraně v č. 52. 

Tabulka 8: Jednotlivé kategorie oblasti na útvarech 

Zabezpečená oblast podlaží 
číslo 
dveří 

kategorie třída 

útvar zóna 
    

operační středisko C II. 134 Důvěrné II 

SKPV OOK (vedoucí oddělení) C II. 127 Důvěrné II 

SKPV OHK (vedoucí oddělení) C II. 131 Důvěrné II 

vedení ÚO (sekretariát SKPV) D II. 103 Důvěrné II 

oddělení technické ochrany B I. 38 Vyhrazené II 

technologická místnost OOK C II. 128 Vyhrazené II 

technologická místnost OHK C II. 139 Vyhrazené II 

skupina ochrany UI B I. 36 Důvěrné II 

Veškeré předměty chráněného zájmu jsou uloţeny v chráněných zónách a zabezpečených 

oblastech. Jejich zabezpečení je provedeno mechanickými zábrannými prostředky, 

reţimovými opatřeními, fyzickou ostrahou, elektronickou zabezpečovací signalizací 
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a poţárními hlásiči. Umístění technických prostředkŧ je znázorněno v podrobném plánku 

objektu dle přílohy č. 7 a č. 8. Pravidla pro pouţívání technických prostředkŧ jsou uvedeny 

v části pravidla pro výkon ostrahy. Veškeré výstupy z EZS jsou vyvedeny na zobrazovací 

jednotku u ostrahy areálu a operační středisko, kde je zajištěn nepřetrţitý výkon sluţby. 

Zapojení EZS je znázorněno ve schématu v příloze č. 5. 

Jednotlivé útvary jsou rozmístěny v těchto místnostech a zónách: 

 Vedení územního odboru je v zóně D a jedná se o místnosti č. 101 aţ 114, kde kancelář 

č. 103 je sekretariát SKPV (Dŧvěrné); 

 SKPV OHK je v zóně C a jedná se o kanceláře č. 131 aţ 133, 135 aţ 139, kde kancelář 

č. 131 je vedoucí oddělení (Dŧvěrné) a místnost č. 139 je technická místnost (Vyhrazené); 

 SKPV OOK je v zóně C a jedná se o kanceláře č. 115 aţ 130, kde kancelář č. 127 je 

vedoucí oddělení (Dŧvěrné) a místnost č. 128 je technická místnost (Vyhrazené). Kancelář 

č. 115 je SPA. Kanceláře č. 116 a č. 117 náleţí oddělení kriminalistické techniky; 

 V zóně B se nacházejí místnosti č. 30 aţ 48. Jedná se o oddělení informačních 

a informačních technologií, preventivní informační skupina, Odbor sluţby pro zbraně 

a bezpečnostní materiál, Skupina personální administrace, oddělení technické ochrany 

objektu – místnost č. 38 (Vyhrazené), Oddělení vnitřní kontroly, Ekonomické oddělení, 

Oddělení krizového řízení, Skupina utajovaných informací – místnost č. 36 (Dŧvěrné). 

Dále je zde dopravní inspektorát (kanceláře č. 7 aţ 29, vyjma č. 20 aţ č. 25); 

 Místnosti č. 1 aţ 6 patří do zóny A jedná se o čekárnu, návštěvní místnost a recepci. 

9.2 Provozní řád areálu 

Do areálu se vstupuje pouze hlavním vchodem přes recepci. Zaměstnanci a policisté 

územního odboru mohou vstupovat do areálu přes zadní vchod z nádvoří. V době od 06:00 

hodin do 23:00 hodin je hlavní vchod odemčen. Mimo tuto dobu je hlavní vchod uzamčen. 

Zadní vchod z nádvoří je uzamčen elektronickým zámkem, v případě poruchy systému je 

uzamčen mechanickým zámkem. 

Oprávněné osoby a osoby bez oprávnění 

Osobami oprávněnými vstupovat do areálu jsou pouze policisté a zaměstnanci krajského 

ředitelství policie s pracovištěm v areálu. Kontrolu vstupu provádí stráţný. Oprávněnost ke 

vstupu je prováděna sluţebním prŧkazem, nebo prŧkazem zaměstnance. Do zabezpečených 

oblastí kategorie V nebo D mohou samostatně vstupovat pouze osoby zde pracující 

a s platným potvrzením pro oprávnění k seznamovaní se s UI. 
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Osoby bez oprávnění při ţádosti o povolení vstupu do areálu předkládají sluţební prŧkaz 

policisty nebo prŧkaz zaměstnance policie případně jiný prŧkaz totoţnosti. Kaţdá osoba, která 

není v pracovním poměru nebo sluţebním poměru k ministerstvu vnitra či policie musí být 

doprovázena další oprávněnou osobou, která je zodpovědná za pohyb této osoby po areálu. 

Takováto osoba musí mít na oděvu v místě hrudi připevněnou visačku s nápisem 

„NÁVŠTĚVA“, kterou ji přidělí ostraha objektu v recepci. Ostraha v objektu zároveň poučí 

osobu o pohybu v areálu a zpŧsobu nošení visačky. Kaţdá návštěva je evidovaná v knize 

návštěv. 

 

Obrázek č. 24: Sluţební prŧkaz policie [35] 

Vstup osob do jednotlivých prostor je zajištěn systémem EKV, který eviduje a identifikuje 

jednotlivé vstupy a zároveň slouţí k evidenci docházky zaměstnancŧ a policistŧ. Všechny 

oprávněné osoby jsou vybaveny elektronickou identifikační kartou. Touto kartou mŧţe být 

sluţební prŧkaz, zaměstnanecký prŧkaz, případně náhradní karta, vydaná skupinou ochrany 

objektu. V místě recepce a na operačním středisku je uloţena zapečetěná karta umoţňující 

vstup do všech oblastí opatřených systémem EKV. Veškeré oprávnění ke vstupu pomocí 

identifikační karty aktivují a deaktivují pracovníci skupiny ochrany objektu na základě 

poţadavku vedoucího areálu. Vzor sluţebního prŧkazu je na obrázku č. 24. 

Vjezd a výjezd vozidel do areálu je umoţněn bránou v zadní části. Tento vjezd a výjezd je 

rovněţ opatřen systémem EKV s moţnosti dálkového řízení operačním dŧstojníkem 

a fyzickou ostrahou. Veškerou kontrolu vjezdu provádí ostraha areálu. Vjezd je povolen 

pouze sluţebním vozidlŧm policie. Ostatní vjezd je povolen za účelem úklidu, vyvezení 

odpadu, provedení oprav a dalších technických sluţeb. Tento vjezd zaeviduje ostraha v knize 

návštěv. Osoba ţádající vjezd se prokáţe prŧkazem policie nebo jiným dokladem, kterým lze 

prokázat totoţnost. Trvalé povolení vjezdu ostatních povoluje ředitel areálu. 
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Reţim manipulace s klíči 

Kanceláře v době, kdy nejsou pouţívané, musí být uzamčené. Klíči disponují pouze 

určené osoby a jejich nadřízení. Veškeré náhradní klíče jsou uloţeny na operačním středisku. 

Klíče jsou v přesném počtu přidělované zaměstnancŧm a policistŧm a o přidělení klíče si 

kaţdý vedoucí vede evidenci. Místnosti, kde se nacházejí utajované informace, musí být 

uzamčené vţdy při odchodu z kanceláře. Stejně tak okna těchto kanceláří musejí být vţdy při 

odchodu uzavřena. Rovněţ úschovné objekty musí být v době, kdy nejsou uţívané, uzamčené 

a zapečetěné příslušným přiděleným pečetidlem, jehoţ číslo je vyznačené na dveřích. Klíče 

od těchto úschovných objektŧ nosí uţivatelé u sebe a nakládají s nimi tak, aby nemohlo dojít 

k jejich zneuţití. Duplikáty klíčŧ od úschovných objektŧ jsou uloţeny u přímého nadřízeného 

v zapečetěné schránce. Klíče od místnosti, kde jsou uloţeny utajované dokumenty 

v úschovných objektech, se ukládají mimo pracovní dobu do zapečetěné schránky (označené 

jménem a číslem pečeti) a tato schránka v místnosti recepce do schránek, které jsou uzamčeny 

klíčkem, který má uţivatel stále při sobě. Náhradní klíč od schránky na recepci je uloţený 

v zapečetěné obálce na operačním středisku. Jakékoliv nakládání s náhradními klíči musí být 

zaznamenáno. 

Vstup do tělocvičny je umoţněn všem zaměstnancŧm v době od 06:00 do 22:00 hodin. Je 

zakázáno vstupovat do tělocvičny pod vlivem alkoholu či jinou návykovou látkou. 

V celém areálu je mimo vyhrazená a označená místa zakázáno kouření. Kontrola 

dodrţování provozního řádu je prováděna vedoucím areálu, správcem areálu nebo ředitelem 

areálu. Kontrolu zabezpečení místnosti obsahující utajované informace provádí pracovník 

ochrany utajovaných informací a příslušný vedoucí. Výjimky v oblasti provozního řádu, které 

nejsou v rozporu s jinou právní normou, povoluje ředitel areálu. 

9.3 Elektronický zabezpečovací systém 

Elektronický zabezpečovací systém je aktivován při skončení pracovní směny 

v místnostech, kde se uchovávají utajované informace a v ostatních zabezpečených zónách. 

Systém je deaktivován opět při začátku směny. Mimo pracovní dobu je deaktivován na ţádost 

osoby zde pracující a záznam o tomto je uveden v knize EZS. Stejně tak je postupováno 

u ostatních zabezpečených zón. Výstup EZS je jak v pracovišti recepce, tak na operačním 

středisku. Kontrolu zapnutí EZS je povinen provést pracovník ostrahy vţdy v době mezi 

22:15 aţ 23:00 hodin a vţdy před a po návratu z obchŧzky. Mimo pracovní dny vţdy při 

převzetí sluţby a před a po obchŧzce. V případě signalizace se pracovník ostrahy spojí 
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s operačním střediskem a provede kontrolu prostor. Po tuto dobu je ve spojení s operačním 

střediskem pomocí mobilního telefonu. Kaţdá takováto signalizace musí být zaznamenána 

v knize EZS a neprodleně nebo nejbliţší pracovní den musí být o tomto vyrozuměn příslušný 

vedoucí ze zabezpečené zóny.  

Jednotlivé prvky zabezpečovacího systému jsou tvořeny pasivními infra-detektory 

v určených místnostech, stropními pasivními infra-detektory na chodbách a infra-závorou nad 

branou. Dále na chodbě v prvním podlaţí, jsou pouţity detektory tříštění skla V oknech 

v přízemí objektu, jsou magnetické kontakty. Veškeré vstupy/výstupy do zón a brána na 

nádvoří, jsou opatřeny systémem EKV. Ve všech místnostech je instalováno poţární čidlo 

typu: opticko-kouřový hlásič. Veškeré tyto prvky ochrany jsou zapojeny na ústřednu přes 

expandéry. Zapojení je znázorněno v příloze č. 5. 

9.4 Pravidla pro výkon ostrahy areálu 

Stanoviště ostrahy je v místě recepce a stráţný je viditelně označen visačkou s nápisem 

„OSTRAHA AREÁLU“ se jménem a příjmením. Areál územního odboru je nepřetrţitě 

střeţen jedním stráţným a v souladu s pravidly obsluhy EZS touto EZS, případně pověřeným 

policistou či policisty. V pracovní době je stráţný podřízen vedoucímu areálu a v době jeho 

nepřítomnosti a mimo pracovní dobu je podřízen vedoucímu směny operačního střediska. 

Prŧběh sluţby je zaznamenán v knize události ostrahy objektu, kterou si stráţní předávají 

a v knize stvrzují svým podpisem veškeré záznamy o sluţbě. Stráţný při své činnosti provádí 

kontrolu vnášených a vynášených věcí a dodrţování stanoveného reţimu. Stráţný při výkonu 

ostrahy nesmí kouřit a jíst (s výjimkou přestávek) a poţívat alkoholické nápoje či jiné 

omamné látky. Stráţný dbá na dodrţování reţimu vstupu/výstupu a vjezdu/výjezdu z areálu. 

Věnuje pozornost osobám vstupujícím a vjíţdějícím do areálu a podezřelé okolnosti hlásí na 

operační středisko. Veškeré osoby vstupující/vjíţdějící do areálu bez povolení eviduje v knize 

návštěv. Chová se taktně a zdvořile. Dbá na svŧj zevnějšek. Plní další pokyny nadřízeného. 

Výkon sluţby a předání sluţby eviduje v knize události. V noční době od 22:00 do 06:00 

hodin provádí nepravidelně obchŧzky. Začátek, konec a výsledek obchŧzky zaznamená 

v knize událostí. Kaţdou obchŧzku hlásí na operační středisko. Při obchŧzce se zaměří na 

kontrolu EZS, kontrolu uzamčení dveří, kontrolu vozidel na nádvoří, kontrolu zhasnutí světel, 

kontrolu vypnutí elektrospotřebičŧ a kontrolu uzavření oken. Kontrola je provedena jak na 

nádvoří, tak v objektu, ale i zvenčí. 
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9.5 Plán řešení mimořádných událostí v areálu 

Plán řešení mimořádných událostí je samostatný dokument. Tento dokument přesahuje 

rámec této práce, a proto jen stručně uvádím, jaké základní části by měl obsahovat. Jedná se 

o opatření při umístění NVS, stupně bezpečnostní ochrany areálu, fotodokumentaci, plán 

evakuace a ukrytí (obsahuje evakuaci osob, evakuaci materiálu, odvoz materiálu, činnost při 

zjištění ohroţení areálu a neodkladná opatření, plán vyvedení a posttraumatickou pomoc), 

dokumentaci poţární ochrany, ve které je zpracován poţární řád areálu, poţární poplachové 

směrnice, dŧleţitá telefonní čísla a povinnosti zaměstnancŧ. 

Signály pro odchod do krytu 

KATASTROFA (za branné pohotovosti státu „vzdušný poplach") Kolísavý tón sirény 

v délce 140 vteřin. Ukončení vzdušného poplachu je signalizováno nepřerušovaným tónem 

sirény v délce 140 vteřin. Opatření – urychlené zaujetí pozic v krytu. 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA (za branné pohotovosti státu – "konec vzdušného poplachu") 

Vyhlašována nepřetrţitým tónem sirény v délce 140 vteřin. Opatření – poslech masmédií 

a následná činnost podle obdrţených informací. 

CHEMICKÝ POPLACH signalizován údery na kolejnici, telefonem, rozhlasem nebo 

voláním "chemický poplach". Opatření - nasazení plynové masky a zaujetí pozic v krytu. 

RADIAČNÍ POPLACH signalizován zvoněním zvonu, přerušovaný tón klaksonu v délce 

60 vteřin, telefonem, rozhlasem, nebo voláním "radiační poplach". Opatření – jako při 

chemickém poplachu. 

POŢÁRNÍ POPLACH signalizován kolísavým tónem sirény v délce 60 vteřin, telefonem, 

rozhlasem nebo voláním "HOŘÍ". Opatření – pomoc při hašení poţáru, při větším rozsahu 

opuštění prostor. 

NEBEZPECÍ ZÁTOPOVÉ VLNY signalizováno kolísavým tónem sirény v délce 140 

vteřin. Opatření – pomoc při evakuaci osob a materiálu s následným opuštěním prostor. 

9.6 Bodové hodnocení navrţených bezpečnostních prvků ochrany 

Pro bodové hodnocení jednotlivých prvkŧ ochrany je nutno vycházet z přílohy 1 vyhlášky 

č. 528/2005 Sb., v platném znění [33]. V posuzovaném objektu jsou kategorie Vyhrazené 

a Dŧvěrné, tak jak je uvedeno v tabulce 8. Zařazení je do II. třídy dle zákona, kdy vstupem do 

oblasti nedochází k seznámení s utajovanou informací [40].  
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Úschovný objekt a jeho zámky 

Pro ukládání utajovaných informací typu D a niţších je určen úschovný objekt typu 2, 

který je certifikován NBÚ a splňuje poţadavky bezpečnostní třídy 0 podle ČSN EN 1143-1. 

Bodové hodnocení SS1=2body. Zároveň je osazen zámkem typŧ 2, dle normy ČSN EN 1300 

minimálně třída A. Bodové hodnocení zámku je SS2=2 body. Tento bude slouţit i pro uloţení 

zbraní, harddisku PC a pásky psacího stroje určeného pro psaní utajovaných dokumentŧ. 

Výpočet je uveden ve vzorci (6). Výsledné bodové hodnocení úschovného objektu je zapsáno 

v tabulce 9. 

𝑆1 = 𝑆𝑆1 × 𝑆𝑆2      (6) 

 

Tabulka 9: Hodnocení S1 – úschovného objektu 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
TYP 

BODOVÉ 

OHODNOCENÍ 

Úschovné objekty T. 2 SS1=2 

Zámky úschovných objektŧ T. 2 SS2=2 

Úschovný objekt včetně 

uzamykacího systému 
  S1=není 

Celkové hodnocení 

úschovného objektu a jeho 

zámku 
SS1xSS2 S1=4 

 

Zabezpečené oblasti a jejich uzamykací systém 

Mechanické zbranné prostředky poskytují ochranu zejména svou mechanickou pevností. 

Doba, kterou potřebuje narušitel k překonání je zpravidla delší, neţ je přijatelné pro 

narušitele. To je vyjádřeno maximálním prodlouţením časového intervalu Δt (2), který 

narušitel potřebuje pro překonání zábrany a dosaţení chráněného zájmu. Ve vzorci (7) platí: 

Δt je časový interval potřebný k překonání překáţky, t1 je čas zahájení útoku na překáţku 

a t2 je čas konečného překonání překáţky [29]. 

∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 𝑚𝑖𝑛.        (7) 

V bodovém hodnocení dle přílohy 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb., v platném znění se MZP 

rozumí dveře, mříţe, zámky, fólie, skla, stavební prvky a další bezpečnostně konstrukční 

části. MZP se zabezpečují prŧlezné otvory, které dovolí prŧchod dle šablony o rozměrech 

uvedených v tabulce 10 [33]. 
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Tabulka 10: Velikosti prŧlezných otvorŧ [33] 

Prŧlezný otvor Rozměr [mm] 

obdélník 400x250 

elipsa 400x300 

kruh prŧměr 350 

 

Zabezpečené oblasti 

Typ zabezpečené oblasti je dán nejméně odolným prvkem její hranice [33]. Veškeré prvky 

ochrany v zabezpečené oblasti splňují SS3=2 a vyšší. Rovněţ veškeré uzamykací systémy 

jsou SS4=2 a vyšší. Spodní okraj oken v prvním podlaţí jsou ve výšce 6 m. Dle vyhlášky 

prŧlezné otvory od výšky 5,5 m nad terénem nemusí být zabezpečené certifikovaným 

mechanickým zábranným prostředkem. Veškerá okna, dveře a uzávěry splňují bezpečnostní 

třídu 2 dle ČSN P ENV1627. Výpočet ohodnocení zabezpečené oblasti je proveden dle vzorce 

(8) a hodnoty jsou uvedeny v tabulce 11. 

𝑆2 = 𝑆𝑆3 × 𝑆𝑆4      (8) 

 

Tabulka 11: Hodnocení S2 – zabezpečené oblasti 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
TYP 

BODOVÉ 

OHODNOCENÍ 

Zabezpečené oblasti T. 2 SS3=2 

Uzamykací systémy 

zabezpečené oblasti 
T. 2 SS4=2 

Celkové ohodnocení 

zabezpečené oblasti a jejího 

uzamykacího systému 
SS3xSS4 S2=4 

 

Hranice objektu 

Pro určení typu objektu je při bodovém hodnocení nutno vycházet z nejméně odolné části. 

V popisovaném objektu jsou pouţity prefabrikované montované panely. Všechny prŧlezné 

otvory jsou zabezpečeny MZP do výšky 5,5 m. K vyšším prŧlezným otvorŧm není přístup ani 

po hromosvodu, okapu či jiném stavebním prvku. Rovněţ zde není jiná terénní nerovnost či 

strom, ze kterých by bylo moţno do objektu vniknout tak, jak uvádí vyhláška [33]. V tomto 

případě je S3=3 a typ objektu 3 coţ představuje 3 body. 
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Systém kontroly vstupu do zabezpečené oblasti 

Přestoţe kaţdý zaměstnanec a policista je nositelem přístupové karty s identifikačními 

prvky odpovídající třídě identifikace 2 dle normy ČSN EN 50 133-1, tak systém nesplňuje 

poţadavek typu 3 a to třídu přístupu B tak, jak je uvedeno v citované normě. V této normě se 

uvádí, ţe třída přístupu B platí pro místo přístupu, které zahrnuje časové filtry a funkce 

ukládání dat. Zahrnuje také podtřídu B1, která se vztahuje na místo přístupu zahrnující časové 

filtry, ale bez funkcí ukládání dat. Proto bude systém zařazen o třídu níţe, tedy typ 2 

s bodovým hodnocením SS6=2. Dle vyhlášky [33] platí, ţe pro oblast V a D vystačuje typ 1. 

Reţim návštěv v objektu je dle vyhlášky rozdělen na návštěvy s doprovodem, bez 

doprovodu nebo návštěvy bez kontroly. V areálu územního odboru platí, ţe všechny návštěvy 

jsou po celou dobu doprovázeny, je vedena jejich evidence obsahující identifikační údaje 

a časové údaje o délce a době, kdy byla provedena. Dle vyhlášky je tedy bodové hodnocení 

SS7=3. Výsledek tohoto bodového hodnocení je vypočítán dle vzorce (9) a uveden 

v tabulce 12. 

𝑆4 = 𝑆𝑆6 + 𝑆𝑆7       (9) 

Tabulka 12: Hodnocení S4 – kontrola vstupu 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
TYP 

BODOVÉ 

OHODNOCENÍ 

Kontrola vstupu T.2 SS6=2 

Reţim návštěv v objektu                 

a) návštěvy s doprovodem 
ad a) SS7=3 

Celkové hodnocení kontroly 

vstupu 
SS6+SS7 S4=5 

 

Ostraha a zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 

Ostraha v objektu územního odboru je realizována zaměstnanci policie a policisty. 

Intervaly obchŧzek jsou stanoveny vnitřním předpisem. Vzhledem k tomu, ţe veškeré 

signalizační prvky jsou v navrţeném areálu vyvedeny krom stanoviště stálé ostrahy také na 

stanoviště operačního střediska, lze takto zařadit ostrahu do typu 3, kde SS8=3. Pravidla pro 

výkon ostrahy jsou vydané v písemné formě, tak jak nařizuje vyhláška. Ostraha disponuje 

mobilním telefonem pro spojení se stanovištěm. 

Zařízení EZS je typu 3. Je certifikováno NBÚ a splňuje poţadavky pro stupeň 

zabezpečení 3 (střední aţ vysoké riziko) dle ČSN EN 50 131-1. Předpokládá se, ţe narušitelé 

jsou obeznámení s EZS a mají úplný sortiment nástrojŧ a přenosných přístrojŧ. V tomto 

případě je SS91=3. 
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Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace v navrhovaném objektu je typu 

2 odpovídající SS92=2. Jedná se o prostorovou ochranu a plášťovou ochranu. Dle normy 

nemusí být prŧlezné otvory chráněny EZS do výšky spodního okraje 5,5 m. V navrhovaném 

objektu jsou všechny prŧlezné otvory chráněny jak mechanickým zábranným prvkem, tak 

EZS a to do poţadované výšky. Pro určení souhrnného bodového hodnocení je uvedena 

bodová hodnota OBL – viz tabulka 13. Následně je dle vzorce (10) vypočteno SS9 a z tohoto 

pomocí vzorce (11) SS5. Výsledek je v tabulce 14, kde SS9 je zaokrouhlen na celé číslo, jak 

uvádí vyhláška [33]. 

Tabulka 13: Kategorie zabezpečené oblasti 

Kategorie zabezpečené oblasti Bodová hodnota OBL 

Přísně tajné 4 body 

Tajné 3 body 

Dŧvěrné 2 body 

Vyhrazené 1 body 

 

Tabulka 14: Hodnocení S5 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
TYP 

BODOVÉ 

OHODNOCENÍ 

Ostraha T.3 SS8=3 

Zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace 
T.3 SS91=3 

Instalace zařízení 

zabezpečovací signalizace 
T.2 SS92=2 

Mezivýsledek   SS9=2 

Celkové hodnocení ostrahy a 

systému EZS 
SS8+SS9 S5=5 

 

𝑆𝑆9 =
 𝑆𝑆91+𝑆𝑆92 

2
×

𝑆𝑆92

𝑂𝐵𝐿
      (10) 

𝑆5 = 𝑆𝑆8 + 𝑆𝑆9       (11) 

Fyzická bariéra 

V navrhovaném zabezpečení územního odboru není provedena ochrana perimetru, která 

bývá tvořena fyzickou barierou s označením SS10, kontrolou vstupu ve všech přístupových 

bodech perimetru SS11, perimetrickým detekčním systémem SS13, bezpečnostním 

osvětlením perimetru SS14 a speciálním televizním systémem SS15, tak jak uvádí vyhláška 
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[33]. Celkové hodnocení perimetru S6 by se vypočetlo ze vzorce (12) Pro bodové hodnocení 

je však tento údaj nepovinný [33]. 

𝑆6 =  𝑆𝑆10 × 𝑆𝑆11 + 𝑆𝑆12 +× 𝑆𝑆13 + 𝑆𝑆14 + 𝑆𝑆15  (12) 

Stanovení míry rizika dle bodových hodnot fyzické bezpečnosti 

Výsledné hodnoty proměnných S1 aţ S6 z tabulek bodového hodnocení opatření fyzické 

bezpečnosti v zabezpečené oblasti se porovnají s bodovými hodnotami nejniţší míry 

zabezpečení fyzické bezpečnosti dle tabulky 15.  

Tabulka 15: Míra rizika 

ZABEZPEČENÁ OBLAST 

KATEGORIE       Důvěrné 

  
Míra 

rizika   

malá střední velká 

Povinné: 6 8 9 

Povinné 2 3 3 

Nepovinné: 3 3 4 

Celkový výsledek 11 14 16 

Z povinného vztahu (13) pro oblast Dŧvěrné bylo vypočteno 4+4+3=11, coţ je lepší 

výsledek, neţ je poţadován vyhláškou. Z dalšího povinného vztahu (14) bylo vypočteno 

5+5=10, rovněţ se jedná o lepší výsledek. U nepovinného vztahu (15) není uvedena ţádná 

hodnota S6 = 0. Sečtením všech výsledkŧ dle (16) dostaneme celkový výsledek, který je 

roven číslu 21. Výsledek 21 odpovídá míře rizika malé aţ střední pro kategorii Přísně Tajné. 

Vzhledem k navrhovanému objektu se tedy jedná o více neţ dostačující [33]. 

𝑃𝑜𝑣𝑖𝑛𝑛é:  𝑆1 +  𝑆2 +  𝑆3 = míra rizika    (13) 

𝑃𝑜𝑣𝑖𝑛𝑛é:  𝑆4 +  𝑆5 = míra rizika    (14) 

𝑁𝑒𝑝𝑜𝑣𝑖𝑛𝑛é:  𝑆6 = míra rizika     (15) 

 𝑆1 +  𝑆2 +  𝑆3 +  𝑆4 +  𝑆5 + (𝑆6)= celkový výsledek  (16) 

Elektrická poţární signalizace 

Veškeré poţární hlásiče jsou připojeny k EZS a signalizace je vyvedena na stanoviště 

ostrahy a operační středisko. Zařízení je certifikováno NBÚ a v souladu s normami ČSN EN 

54-1 aţ 7 Elektrická poţární signalizace a ČSN EN 54-11 Elektrická poţární signalizace. 

Vyhláška bodově toto zařízení nehodnotí [33]. 

Ničení nosičů informací 

V navrhovaném areálu územního odboru je pouţito zařízení typu 2 bez bodového 

hodnocení pouţívané k ničení informací stupně utajení Dŧvěrné, které je certifikováno 

úřadem. Nosič informací jako je papír, film z polyesteru s uloţenou formací v originální 
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velikosti nebo kov má odpadní částice v kříţovém řezu ≤ 4,0 x 80,0 mm a přímém řezu ≤ 2,0 

x 297,0 mm s plochou částic do 320,0 mm
2. 

Je pouţito i pro ničení umělých hmot, kdy splňuje 

poţadavky vyhlášky, kde je podmínkou pro velikost odpadních částic ≤ 4,0 x 80,0 mm. Pro 

ničení filmu z polyesteru s uloţením informace ve zmenšené velikosti je pouţito zařízení, 

které produkuje částice ≤1,0mm
2 

. Platí, ţe pouţitá zařízení pro ničení nosičŧ informací lze 

pouţit i pro stupeň niţší tedy vyhrazené. Dalším moţným zpŧsobem ničení nosičŧ informací 

je dostatečné silné a účinné spálení, aby nebylo moţno informace obnovit [33]. 

Fyzická bezpečnost informačních systémů 

Vzhledem k tomu, ţe se v zabezpečené oblasti nachází informační systém, který mŧţe 

obsahovat utajované informace, nahlíţí se na tuto část informačního systému jako na 

bezpečnostní ekvivalent úschovného objektu. Bezpečnostní ekvivalent zámku úschovného 

objektu je tvořen identifikací uţivatele spolu s autentizací uţivatele. Toto je prováděno 

identifikaci jménem a autentizací heslem, coţ odpovídá typu 1 zámku úschovného objektu. 

V objektu mohou být data uloţena v šifrovaném stavu certifikovaným kryptografickým 

prostředkem a pro toto uloţení je bodové hodnocení SS1=4. Pro ukládání dat v nešifrovaném 

stavu, platí SS1=1. Z následujících hodnot je vypočteno S1 dle vzorce (1) a pouţije se pro 

výpočet míry zabezpečení. Pro první povinný vztah dle vzorce (13) je výsledek 1+4+3=8, coţ 

je střední míra rizika dle tabulky 15. Celkový výsledek dle vztahu (16) bude 1+4+3+5+5=18, 

coţ odpovídá malé aţ střední míře rizika pro kategorii Tajné [33]. 

Pro skartaci nosičŧ dat lze pouţívat pouze certifikovaného prostředku k fyzickému ničení 

nosičŧ informací, případně lze pouţít spálení, kdy výše teploty a doba, po kterou budou 

vystaveny, musí vést k úplnému zničení. Poţadavky k fyzickému ničení disket a kompaktních 

diskŧ jsou bez bodového hodnocení. Diskety a kompaktní disky se rozřeţou na šířku ≤ 12 mm 

s plochou ≤  320 mm
2
. Lze také pouţít certifikované zařízení k fyzickému ničení informací 

typu 1. U magnetických pásek, paměťových čipŧ a pevných diskŧ platí, ţe velikost odpadních 

částic bude ≤ 0,8 mm na šířku, ≤ 13 mm na délku a paměťové čipy ≤ 0,2 mm
2
 plochy částic. 

U magnetických pásek to je certifikované zařízení k fyzickému ničení informací typu 4 [33]. 

Jednací oblasti a ochrana proti odposlechu 

V objektu není pouţito zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu. Toto je 

vyţadováno pouze u stupně utajení Tajné a vyšší. Stejně tak nejsou bodově hodnoceny míry 

zabezpečení jednacích oblastí, pro které platí stejné pravidlo [33]. 
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10   VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

Analýzou rizik a bodovým hodnocením bylo zjištěno, ţe navrţený areál je z hlediska 

splnění podmínek dle zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní zpŧsobilosti 

vyhovující, avšak další analýzou rizik jsou zjištěny místa v ochraně areálu, kterým je třeba 

věnovat větší pozornost a nad rámec tohoto zákona provést další opatření k odstranění nebo 

sníţení rizik. V tabulce 16 jsou výsledky ze tří provedených analýz seřazeny postupně do 

sloupcŧ a barevně označeny tak jak spolu souvisejí. Tam, kde došlo k prŧniku rizik, je nutno 

zavést razantní opatření a zavést dŧslednou kontrolu plnění těchto opatření. Ostatní rizika 

musí být odstraňována nebo sniţována. 

Z uvedené tabulky je zřejmé, ţe u všech analýz je rizikem NVS, selhání fyzické ostrahy, 

teroristický útok a krádeţe.  Následně jsou to napadení fyzické ostrahy, zranění osob zbraní 

nebo uţitím B- agens nebo toxinŧ a v neposlední řadě je to vandalismus. 

 

Tabulka 16: Zhodnocení analýz 

FMEA Ishikawův diagram Analýza souvztaţnosti 

uloţení NVS v recepci, areálu mimo 

recepci, na nádvoří 
pouţití NVS pouţití NVS 

nezapnutí zabezpečovací techniky, 

porucha hlásiče EZS 

selhání zabezpečovacího 

opatření 

selhání zabezpečovacího 

zařízení 

selhání fyzické ostrahy selhání fyzické ostrahy selhání fyzické ostrahy 

únik dat přes USB rozhranní, přes 

intranet, odcizení munice/zbraně, 

pouţití padělané/odcizené karty u 

zadní brány, přelezení brány, 

překonání zámku dveří, nesprávné 

nakládání s přístupovými hesly, 

nesprávné uloţení UI, nesprávný 

transport UI 

krádeţ krádeţ 

útok na policistu, zaloţení poţáru teroristický útok teroristický útok 

napadení fyzické ostrahy   napadení fyzické ostrahy 

pouţití biologické, radiologické nebo 

chemické látky nebo úraz při 

manipilaci se zbrani 

zranění osoby   

ţivelná pohroma     

vandalismus   vandalismus 

útěk eskortované osoby     

neuzamčení trezoru obsahujícího UI     

neuzamčení zabezpečené oblasti     
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Hrozba umístění nástraţného výbušného systému 

Pro sníţení tohoto rizika je zapotřebí se zejména věnovat moţnosti umístění takovéhoto 

nebezpečného předmětu okolo areálu nebo v areálu. Veškeré nestandardní chování 

podezřelých osob okolo areálu je nutno hlásit na operační středisko. Musí být zajištěno 

pravidelné vyváţení odpadkŧ z případných odpadkových košŧ před areálem, nebo tyto koše 

zde vŧbec neumisťovat. Pozornost by měla být věnována odstaveným vozidlŧm a veškerá 

podezřelá vozidla hlásit na operační středisko. Veškeré osoby, které nejsou drţitelé oprávnění 

ke vstupu je nutno zapisovat do knihy návštěv a po areálu se mohou pohybovat jen s visačkou 

návštěvy a v doprovodu zaměstnance. V místě recepce doporučuji instalovat rámový detektor 

kovu k provedení případných bezpečnostních prohlídek, případně ruční detektor kovu. 

Vozidla, která ţádají vjezd do areálu za účelem údrţby nebo vyvezení kontejneru, by měla být 

zaevidována i s řidiči a měl by být zajištěn doprovod pracovníkŧ této údrţby. Ostraha areálu 

by měla provádět nepravidelné obchŧzky, věnovat svou pozornost oknŧm, mříţím, dveřím 

a podezřelým předmětŧm. V případě hrozby NVS, ale i jiné nebezpečné látky je nutno ihned 

vyrozumět operační středisko, které dále provede opatření k vyrozumění dalších osob dle 

plánu typových činností pro NVS. Osoba, která přijme telefonické oznámení, přepojí tento 

hovor, pokud to lze na operační středisko. V případě, ţe oznámení má předmětnou formu, věc 

zajistí tak, aby nedošlo k další kontaminaci. Zajisti místo a provede opatření, aby předmět 

zŧstal, pokud to lze ve stejném stavu, jak byl nalezen do příchodu pracovníka výjezdové 

skupiny SKPV územního odboru, který společně s operačním střediskem provádí další 

opatření. Pro identifikaci pachatele hrozby výbuchu je moţno pro lepší orientaci vyuţít 

záznam dle přílohy č. 1  Katalogu typové činnost „Oznámení o uloţení nebo nálezu 

výbušniny nebo výbušného předmětu“, který uvádím v příloze č. 2, této práce [11]. 

Teroristický útok 

Teroristický útok představuje riziko spojené s jednáním osob, které na sebe potřebují 

hrubým zastrašováním upozornit nebo poţitím síly s cílem vystrašit co nejvíce osob. 

Projevuje se nejčastěji pumovými útoky proti osobám a objektŧm, pouţíváním dopisních 

bomb, zadrţováním rukojmí, vraţdami, únosy osob a letadel, vydíráním, vyhroţováním nebo 

násilím. Dala by se sem v jistém slova smyslu zařadit i msta zúčastněných a nespokojených 

osob v procesu spojeném s policejní prací. Zde je vhodné mít přehled o moţném útoku 

takovéto skupiny, vyhodnocovat projednávané kauzy a provádět šetření k extremistickým 

skupinám. Ve vztahu k ochraně areálu se jedná zejména o opatření proti pouţití NVS nebo 

jiné nebezpečné látky. Ke sníţení rizika zde lze provádět obranně technické prohlídky 
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společně s komplexní ochranou technickou prohlídkou. Tyto prohlídky a postupy jsou 

podrobně popsány literatuře [2]. V případě hrozby teroristického útoku pomoci NVS je 

dŧleţité, aby ve spolupráci s poskytovatelem telekomunikačních sluţeb byla moţnost vypnutí 

provozu mobilní sítě v ohroţeném místě. Ve vztahu k areálu lze pouţít rušičku provozu 

mobilní sítě, zejména pokud je nebezpečný předmět nalezen. 

Selhání elektrického zabezpečovacího systému 

Prvořadým pravidlem je jeho kontrola v souladu s normou TNI 334591-3 Prohlídky 

a funkční zkoušky EZS revize EZS. Výsledky prohlídek a funkčních zkoušek by měly být 

dokumentovány v provozní knize systému a prováděny kvalifikovaným pracovníkem. 

Samotný systém je obsluhován ostrahou a operačním střediskem. Rovněţ elektronická 

kontrola vstupu musí být pravidelně revidována. Hesla k obsluze tohoto systému je nutno 

měnit v pravidelných intervalech a vţdy při personální změně. U systému nastavit 

automatické aktivování u vybraných zabezpečených oblastí v době nepřítomnosti 

zaměstnancŧ s cílem sníţit riziko nezapnutí střeţení obsluhou. Instalovat v objektu detektory 

s antimaskingem tedy ochranou proti zakrytí. Pro případ omezení falešných poplachŧ pouţít 

duální čidla v místech, kde se mŧţe projevit jiné rušení. Pro případ překonání brány je vhodné 

pouţít IR závoru, případně doplnit kamerovým systémem s výstupem na operační středisko 

a ostrahu. V případě pouţití kamerového systému je vhodné umístit kameru také do místnosti 

čekárny, recepce a před vchod do areálu. Veškerá okna je vhodné opatřit magnetickým 

kontaktem a zapojení volit tak, aby bylo moţno zapnout v jednotlivých zabezpečených 

oblastech samostatné střeţení těchto oblastí. 

Krádeţe, úniky dat a ohroţení utajovaných informací 

Zde je nutné věnovat pozornost nekompromisní kontrole dodrţování všech předpisŧ, 

zejména ve vztahu k ochraně utajovaných informací a při porušení vyvozovat následky 

v podobě sankcí. Spolehlivý zabezpečovací systém ochrání areál před vniknutím neţádoucí 

osoby, ale i uvnitř kaţdé skupiny osob se mŧţe nacházet jedinec, který bude mít osobní zájem 

na odcizení věcí, dat, či jinak zmařit výsledek šetření. Proto je velmi dŧleţité dodrţovat 

veškeré postupy v rámci administrativní bezpečnosti, stejně jako je dŧleţité věnovat se 

personální bezpečnosti. Veškeré poţadavky popisuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a bezpečnostní zpŧsobilosti ve znění pozdějších předpisŧ.  

Ve vztahu k řešenému problému je vhodné, aby byla vedena evidence flash diskŧ a jejich 

identifikačních čísel. Zabránění úniku dat prostřednictvím externích diskŧ, paměťových karet 

a jiných podobných zařízení, která se dají do počítače jednoduše zapojit, lze monitoringem 
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s upozorněním na nebezpečné situace, šifrováním dat a blokací práce s vyměnitelným 

zařízením, tak jak ukazuje obrázek č. 25. Zde je vhodné pouţít programový prostředek pro 

monitoring a blokaci Desktop Management System OptimAccess a šifrátor Desktop Security 

System AreaGuard [24]. 

Zde je vhodné pouţít programový prostředek pro monitoring a blokaci Desktop 

Management System OptimAccess a šifrátor Desktop Security System AreaGuard [24]. 

K uvedeným programovým prostředkŧm vydal rovněţ NBÚ hodnocení ve kterém uvádí, ţe 

produkt umoţňuje v plném rozsahu prosazování bezpečnostních poţadavkŧ specifikovaných 

v metodickém pokynu NBÚ a je vhodný pro provádění správy externích zařízení 

informačních systémŧ podléhajících certifikaci v souladu se zákonem [17]. 

 

 

Obrázek č. 25: Flash pod kontrolou [24] 

 

Pouţití osobních šifrátorŧ je vhodné pouţít k další ochraně před únikem UI při operativně 

pátrací činnosti. NBÚ certifikoval zařízení švédské společnosti Sectra Communication AB, 

umoţňující šifrování hlasových a datových komunikací. Jedná se o zařízení Tiger® XS 

(osobní hlasový a datový šifrátor). Jedná se o produkt, určený pro pouţití ve vládních 

a bezpečnostních orgánech. Dle informací NBÚ je společnost Sectra první společností, která 

získala pro své zařízení schválení Rady Evropské unie pro mobilní hlasové a datové šifrování 

utajovaných informací do stupně utajení „SECRET UE“. V červenci 2008 bylo toto zařízení 
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ohodnoceno i v NATO agenturou SECAN jako schopné chránit utajované informace NATO 

do stupně utajení „NATO SECRET“ [18, 26]. 

 

 

Obrázek č. 26: Ukázka osobního šifrátoru [26] 

 

Pro ochranu před únikem dat z počítačové sítě je velice dŧleţité správné pouţití 

a nakládání s hesly. Heslo by mělo být sloţeno minimálně z 8 znakŧ, kde je doporučené 

zastoupení malého písmene, velkého písmene, číslice nebo jiného znaku. Vţdy kombinace 

minimálně třech těchto znakŧ. Příklad: xxD548ko nebo KOL@4376. Hesla do systému, kde 

se zpracovávají UI, musí být chráněny jako samotná UI.  

V posledních době je mediálně šířená problematika odolnosti cylindrických vloţek proti 

bumpingu. Jedná se o rozvíjející se systém překonávání zámkŧ dynamickým aplikátorem. 

Svou jednoduchostí zasahuje hluboko do bezpečnosti zámkové techniky a při optimálním 

provedení nezanechává ţádné stopy. Na internetových stránkách prodejce Bump Keys je 

přesně popsán návod, jak tuto metodu pouţít [9]. Vzhledem k tomu, ţe takovéto zařízení si 

mŧţe pořídit kaţdý, je nutno pouţít vloţky zámku odolné této metodě minimálně 

bezpečnostní třídy 3 dle ČSN P ENV 1627. 

Klíče a elektronická kontrola vstupu 

V objektu jsou veškeré vstupy do zabezpečených zón opatřené EKV. Jsou daná a popsaná 

pravidla pro manipulaci s klíči. Zde je moţné pouţít navíc systém generálního klíče ve vztahu 

k jednotlivým místnostem. Pozornost by měla být věnována klíčŧm, které pouţívají osoby 

provádějící úklid. Tyto osoby v ţádném případě nemŧţou mít přístup do jednotlivých 
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místností s úschovnými objekty. Úklid zde mohou provádět pouze za přítomnosti určené 

osoby. Systém EKV by měl být následující den po provedení personální změny aktualizován 

tak, aby nemohlo dojít ke zneuţití. Rovněţ by bylo vhodné, aby pouţití neplatné ID karty 

bylo zvukově signalizováno v místě ostrahy a na operačním středisku. 

Fyzická ostraha, zaměstnanci a policisté 

Pracovníci ostrahy by měli mít osobní tísňový hlásič, který v případě nouze vyšle signál 

na operační středisko tak, aby bylo včas signalizováno napadení ostrahy. Vhodný výběr 

zaměstnancŧ ostrahy je rovněţ dŧleţitým prvkem, stejně jako u ostatních zaměstnancŧ 

a policistŧ. Všichni zaměstnanci, policisté a zejména fyzická ostraha by měli být pravidelně 

školeni. Školení by mělo být zaměřené nejen na splnění všech právních předpisŧ, ale zejména 

by mělo být směrováno k správné cílové skupině. Rozdílné školení musí být také pro určité 

stupně řízení. Veškerá odpovědnost by měla být písemně upravena. Kaţdá osoba by měla 

vědět, jak postupovat v případě vzniku mimořádné události, na koho se obrátit, kam zavolat. 

V místnosti recepce a na pracovištích nesmí chybět lékárničky pro poskytnutí první pomoci 

stejně jako přenosné hasicí přístroje, případně tísňové hlásiče. O umístění těchto prostředkŧ 

první reakce by měli vedoucí pracovníci při personálních změnách informovat své nové 

zaměstnance. Stejně tak je dŧleţitý nácvik reakce (tematické cvičení) v případě vzniku 

mimořádné události. Stěţejním dokumentem pro ostrahu jsou pravidla pro výkon ostrahy, 

která musejí být aktualizována. V případech, kdy zaměstnanci či policisté se domáhají vstupu 

a nemají u sebe ID kartu umoţňující vstup/vjezd se pracovník ostrahy nemŧţe spokojit s tím, 

ţe osobu osobně zná, ale musí ověřit, zda náhodou nedošlo k personálním změnám a ze strany 

jiţ bývalého zaměstnance nejde o pokus nedovoleného vstupu. Ostatním doporučením je 

věnována tabulka moţných příčin a poruch a jejich následkŧ v příloze č. 9 této práce.  
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11 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit a popsat aktuální rizika spojená s ochranou areálu územního 

odboru Policie České republiky a na základě teoretických znalostí a praktických poznatkŧ 

navrhnout zpŧsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto areálu. Zadanou problematiku jsem 

popsal v jednotlivých kapitolách a následně navrhnul zabezpečení areálu policie technickými 

prostředky. 

V úvodu práce jsem se zabýval organizací policie a její současnou reformou, právními 

předpisy ochrany objektu a základními východisky v oblasti bezpečnosti objektu. Popisem 

aktuálních rizik, spojených s ochranou areálu jsem zjistil řadu moţných vnitřních a vnějších 

zdrojŧ nebezpečí, která jsem zahrnul do dalšího hodnocení. Aktuální rizika jsem následně 

mezi sebou porovnal a vyhodnotil nejzávaţnější. Tuto analýzu rizik jsem provedl třemi 

zpŧsoby a kaţdý výsledek graficky znázornil. Výsledky všech analýz jsem mezi sebou 

porovnal a zjistil prŧnik u čtyř rizik. Jedná se o selhání nebo nezapnutí zabezpečovací 

techniky, krádeţ věcí, dat nebo utajovaných informací, selhání fyzické ostrahy a fyzický nebo 

teroristický útok. Vzhledem k tomu, ţe policie při své práci vykonává činnosti, které jsou 

uvedeny jako utajované dle seznamu utajovaných informací vydaném příloze nařízení vlády, 

jsou i v areálech policie zabezpečené oblasti, kterým musí být věnována zvláštní pozornost. 

V zákonech České republiky jsou přesně dané postupy, jak zabezpečit utajované informace, 

ale i objekt, kde se nacházejí a jak stanovit míry rizika dle bodových hodnot fyzické 

bezpečnosti. V souladu s tímto jsem provedl výpočet bodového hodnocení a toto porovnal 

s bodovými hodnotami nejniţší míry rizika fyzické bezpečnosti. Výsledkem je, ţe 

zabezpečení bodově odpovídá kategorii utajované informace, která mŧţe být v objektu 

zpracovávána, ale existují další zdroje nebezpečí, kterým je nutno věnovat pozornost. 

S vyuţitím zjištěných výsledkŧ aplikovaných analýz jsem v poslední části práce navrhl 

zabezpečení areálu územního odboru. 

Na závěr lze říci, ţe při pouţití dostatečných technických bezpečnostních prvkŧ je nutno 

při zabezpečení areálu zkoumat další moţné zdroje nebezpečí, tyto analyzovat a následně je 

odstraňovat. Jedná se o opakující se proces vyţadující pravidelnou kontrolu. 

Tato diplomová práce mŧţe být pomocným vodítkem při posuzování bezpečnosti ve 

všech objektech nejen areálech policie. Mŧţe pomoci při posuzování zabezpečení obdobných 

objektŧ a následného technického zabezpečení.  



59 

 

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

CCTV  Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) 

EKV  elektronická kontrola vstupu 

EPS  elektrická poţární signalizace 

EZS  elektrický zabezpečovací systém 

FMEA  Failure Mode and effect Analysis (selhání systému a jejich dopadŧ) 

ICT  informační a komunikační technologie 

KŘP  Krajské ředitelství policie 

MV  Ministerstvo vnitra 

MZP  mechanické zábranné prostředky 

NVS  nástraţný výbušný systém 

OBL  bodová hodnota určená kategorií zabezpečené oblasti 

OHK  oddělení hospodářské kriminality 

OOK  oddělení obecné kriminality 

OOP  obvodní oddělení policie 

PP   Policejní prezidium 

Sb.   Sbírky 

StB  Státní bezpečnost 

SKPV  sluţba kriminální policie a vyšetřování 

SNB  Sbor národní bezpečnosti  

tr. č.  trestný čin 

tr. ř.  trestní řád 

ÚO   územní odbor 

VB   Veřejná bezpečnost 

VS   Vnější sluţba 

VÚSC  vyšší územně samosprávný celek 

ZOB  Zemské odbory bezpečnosti 

z. č.  zákon číslo 
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II 

Příloha č.2 Záznam k identifikaci pachatele hrozby výbuchem (telefon) 

 

Příjemce:       Dne :         Čas :  

Druh telefonu :   linkový - mobilní - hovor prostřednictvím internetu - interní (vnitřní)  

Údaje o události   kdy má dojít k výbuchu:    kde:         jaká výbušnina:     jaká  iniciace:       

   jaká je vnější podoba (N)VS:          jaký je dŧvod umístění:   

Údaje k volajícímu    Pohlaví :     Předpokládaný věk :       Jazyk :  

Charakteristika hlasu   halasný - měkký - vysoký - hluboký - chraptivý - příjemný - zkreslený  

jiný nebo jak zkreslen:  

Mluva rychlá - pomalá - přesná - zkreslená - koktavá - nosová - setřená  jiná (popiš) :  

 

Zvuky v pozadí   zmatek - ticho - hudba - smíšené - hlasy - kuchyně – vlaky - - letadla - zvířata – kancelářské 

stroje - tovární stroje - provoz na ulici ( auta, tramvaje ) - společnost, oslava, večírek jiné (popiš) :  

Přízvuk     místní - odjinud - oblastní - lidový - cizí  jiné (popiš) :  

Ovládání jazyka    perfektní - velmi dobré - dobré - špatné   jiné (popiš):  

Způsob vystupování a chování  hněvivý - klidný - racionální - iracionální - intoxikovaný - souvislý - roztěkaný 

– se smíchem - dŧsledný - obscénní - emocionální - uměřený - 

plebejský  

Znalosti pachatele    má odborné znalosti o (N)VS :   popsal uloţení (N)VS :  

má znalost objektu, kam uloţil (N)VS :  

další okolnosti zjištěné z rozhovoru, např. znalost konkrétních míst, 

osob a věcí.:  

Stručný obsah rozhovoru:  

 8/9 Další poznatky ve vztahu k volajícímu, např. čeho chce dosáhnout, jaký má vztah k napadenému objektu, 

proč volí tento zpŧsob řešení situace, zda jedná jako člen organizované skupiny, zda si je jistý, ţe skutečně dojde 

k výbuchu (N)VS, zda si uvědomuje následky svého činu, smrt, zranění, škody, zda má rodinu a zda by 

souhlasila s tím, co dělá, proč si myslí, ţe se tímto zpŧsobem jeho problémy vyřeší, zda nemŧţe zvolit jinou 

cestu řešení problému apod.:  

 

Přijatá opatření :  

  

Poznámky : [11] 
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Příloha č.3 Seznam vnitrostátních bezpečnostních orgánů EU 

 

BELGIE - Nationale veiligheidsoverheid/Autorité nationale de sécurité 

BULHARSKO - Държавна комисия по сигурността на информацията 

ČESKÁ REPUBLIKA - Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority) 

DÁNSKO - Politiets Efterretningstjeneste 

NĚMECKO - Bundesministerium des Innern 

ESTONSKO - Estonian National Security Authority, Security Department 

ŘECKO - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) 

ŠPANĚLSKO - Autoridad Nacional de Seguridad, Oficina Nacional de Seguridad 

FRANCIE - Secrétariat général de la défense nationale 

IRSKO - National Security Authority, Department of Foreign Affairs 

ITÁLIE - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Nazionale per la Sicurezza 

KYPR - Υποσργείο Άμσνας, Στρατιωτικό Επιτελείο τοσ Υποσργού 

LOTYŠSKO - National Security Authority of Constitution Protection 

LITVA - National Security Authority of the Republic of Lithuania 

LUCEMBURSKO - Autorité nationale de sécurité 

MAĎARSKO - Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

MALTA - Ministeru tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni 

NIZOZEMSKO - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

RAKOUSKO – Informationssicherheitskommission, Bundeskanzleramt 

POLSKO - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW 

PORTUGALSKO - Presidência do Conselho de Ministros, Autoridade Nacional de 

Segurança 

RUMUNSKO - Romanian ANS – ORNISS  

SLOVINSKO - Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov 

SLOVENSKO - Národný bezpečnostný úrad, (National Security Authority) 

FINSKO-Kansallinen-turvallisuusviranomainen,Ulkoasiainministeriö/Turvallisuusyksikkö 

ŠVÉDSKO – Utrikesdepartementet, SSSB 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ - UK National Security Authority 
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Příloha č.4 Organizační schéma Policie České republiky 
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Příloha č.5 Zapojení EZS  
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Příloha č.6 Základní pouţívané pojmy v oblasti ochrany UI. 

 objekt - budova nebo jiný ohraničený prostor, ve kterém se nacházejí zabezpečené nebo 

jednací oblasti; 

 hranice objektu - plášť budovy, fyzická bariéra (oplocení) nebo jinak viditelně vymezená 

hranice;  

 hranice zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti - stavebně nebo jinak viditelně 

ohraničený prostor; 

 vstupem do objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti - místo určené pro vstup a 

výstup osob a místo určené pro vjezd a výjezd dopravních prostředkŧ; 

 dopravními prostředky - pozemní, podzemní, vzdušné a vodní prostředky určené k 

přepravě osob, předmětŧ a materiálu; 

 provozovatelem objektu - odpovědná osoba4) popřípadě osoba jí k tomu pověřená; 

 hrozbou - moţnost vyzrazení nebo zneuţití utajované informace při narušení fyzické 

bezpečnosti; 

 rizikem - pravděpodobnost, ţe se určitá hrozba uskuteční; 

 mimořádnou situací - stav, kdy bezprostředně hrozí, ţe dojde k vyzrazení nebo zneuţití 

utajované informace; 

 technickým prostředkem - bezpečnostní prvek, jehoţ pouţitím se zabraňuje, ztěţuje nebo 

oznamuje narušení ochrany objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti a dále ničí 

utajované informace; 

 úschovným objektem - trezor, uzamykatelná skříň nebo jiná schránka stanovená v příloze 

č. 1 této vyhlášky; 

 technickým zařízením - vojenský materiál, zejména elektronická, fototechnická, 

chemická, fyzikálně-chemická, radiotechnická, optická a mechanická vojenská technika a 

vojenská výzbroj, která obsahuje utajovanou informaci; 

 útočníkem - fyzická osoba, která vyvíjí činnost s cílem překonat technické prostředky a 

další překáţky slouţící k zabezpečení ochrany utajovaných informací [31] 
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Příloha č.7 Náhled na první podlaţí 
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Příloha č.8 Náhled na druhé podlaţí 
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Příloha č.9 Tabulka moţných příčin a poruch a jejich následků 

Tabulka možných příčin a poruch a jejich následků z hlediska STRUKTURÁLNÍHO 

a
re

á
l 

ú
z
e

m
n

íh
o

 o
d

b
o

ru
 

subsystém   identifikace nebezpečí P N H 
míra 

rizika 
současný stav nový stav kontrola příčiny následky P N H 

míra 

rizika 

prostorová 
ochrana 

20 
pouţití biologické, 

radiologické nebo 

chemické zbraně 

5 5 4 100 ţádné opatření 
nemanipulovat s 

podezřelým předmětem 

neznalost, 

nedostačená 

kontrola 
neexistující sytém ohrožení osob 3 5 3 45 

prostorová 
ochrana 

3 uloţení NVS v recepci 5 5 3 75 ţádné opatření fyzická kontrola 

Vizuální 

kontrola a 

sledování osob 
úmyslné poškození areálu,  vyvolaná panika 4 5 2 40 

prostorová 
ochrana 

5 
uloţení NVS v areálu 

mimo recepci 
3 5 4 60 ţádné opatření fyzická kontrola 

Vizuální kon- 

trola, obchŧzky i 

v denní době, 
všímavost 

zaměstnancŧ 

úmyslné poškození areálu,  vyvolaná panika 3 5 3 45 

prostorová 
ochrana 

18 
vhození NVS na 

nádvoří 
5 5 2 50 ţádné opatření fyzická kontrola 

Vizuální 
kontrola, 

obchŧzky i v 

denní době, 
všímavost 

zaměstnancŧ 

úmyslné poškození areálu,  vyvolaná panika 4 5 2 40 

prostorová 
ochrana 

19 
vniknutí střely do 

areálu 
5 5 2 50 ţádné opatření 

bezpečnostní folie na 
skla oken ve 

výslechových 

místnostech 

  
pomsta zúčastněné osoby 

v trestním nebo jiném 
řízení 

zranění osoby. 
mimořádná událost 

2 5 2 20 

fyzická 
ostraha 

22 
napadení fyzické 

ostrahy 
5 5 2 50 

kontrola 

podezřelých 

osob 

CCTV v recepci, kaţdou 

podezřelou osobu hlásit 

na OS, tísňový hlásič 

Operačním 
střediskem (OS) 

výtrţnost, úmysl krádeţe, zranění osob, krádeţ 4 5 1 20 

předmětová 
ochrana 

14 
odcizení 

munice/zbraně 
3 4 4 48 

ukládáno na 

určené místo 

kontrola vedoucím 
dodrţování pravidel pro 

ukládání zbraně a munice 

Kontrola 

dodrţování 
úmysl zmocnit se zbraně krádež 2 4 4 32 

prostorová 
ochrana 

1 

pouţití 

odcizené/padělané 

identifikační karty u 

zadní brány 

3 3 3 27 

vyhodnocováno 

programově- 
propustnost 

akustický signál na 

stanoviště ostrahy a OS 

pravidelné 

revize a 
aktualizace 

vniknout na nádvoří nedovolený vstup 1 3 1 3 

prostorová 
ochrana 

11 zaloţení poţáru 3 4 2 24 výjezd hasičŧ 

obchŧzky v denní době, 

instalace hlásičŧ do 

všech kanceláří a chodeb 

kontrola 

dodrţování 
úmyslné poškození areálu,  

škoda na majetku, 
zranění osob 

2 3 2 12 

plášťová 
ochrana 

12 přelezení brány 4 3 2 24 IR závora kamerový systém 

vizuální kontrola 

na zobrazovací 

jednotce 
vniknout na nádvoří nedovolený vstup 2 3 2 12 



XI 

 

fyzická 
ostraha 

15 útok na policistu 5 4 1 20 výcvik policistŧ 
školení, transakční 

analýza 

kontrola účasti 

na školení 
zranit policistu, útěk 

zranění, útěk 
eskortované/ 

zadržené osoby 
3 4 1 12 

majetek 17 ţivelná pohroma 2 5 2 20 
vyhodnocování 

informací 

určit odpovědnou osobu 
k vyhodnocování 

informací 

    
škoda na majetku, 

zranní osob 
2 5 2 20 

předmětová 
ochrana 

26 vandalismus 3 2 3 18 
kontrola 
ostrahou 

sledování osob 
kontrola výkonu 

ostrahy 
poškodit majetek škoda na majetku 2 2 2 8 

prostorová 
ochrana 

4 

neoprávněný vstup do 

chráněné zóny 

odcizenou/padělanou 

kartou 

2 4 2 16 

vyhodnocováno 
programově 

propustnost 

akustický signál na 

stanoviště ostrahy a OS 

pravidelné 
revize a 

aktualizace 
vniknout do zóny nedovolený vstup 1 4 2 8 

předmětová 
ochrana 

13 
odcizení UI přes 

intranet 
1 5 3 15 

chráněné 

heslem, 

oddělená síť 

    nedodržení předpisů 
nevýhodné pro ČR, 

prosta újma 
1 5 3 15 

prostorová 
ochrana 

2 

průchod recepcí při 

uţití 

odcizené/padělané 

identifikační karty 

2 3 2 12 

vyhodnocováno 

programově 
propustnost 

    vniknout do zóny nedovolený vstup 2 3 2 12 

předmětová 
ochrana 

21 krádeţ osobních věcí 2 2 3 12 ţádné opatření     zmocnění se věci krádež 2 2 3 12 

  25 
úmyslné vyřazení 

čidla EZS z provozu 
4 3 1 12 antimasking     vniknutí krádež 4 3 1 12 

plášťová 
ochrana 

27 
Překonání brány 

těţkou technikou 
4 3 1 12 MZB brána     vniknutí na nádvoří 

poškodit majetek, 
krádež vozidla 

4 3 1 12 

plášťová 
ochrana 

10 
poškození obvodové 

ochrany NVS 
2 5 1 10 ţádné opatření     úmyslné poškození areálu,  vyvolaná panika 2 5 1 10 

plášťová 
ochrana 

9 
poškození obvodové 

ochrany těţkou 

technikou 

2 4 1 8 ţádné opatření     úmyslné poškození areálu,  vyvolaná panika 2 4 1 8 

prostorová 
ochrana 

23 
odcizení dopravního 

prostředku 
2 2 2 8 

chráněno 

bránou, 

uzamčení garáţe 

    nedostatečná kontrola vrat odcizení vozidla 2 2 2 8 

plášťová 
ochrana 

7 překonání oken 2 3 1 6 mříţe, EZS     
útěk osoby, vniknutí do 

areálu 
mimořádná 

událost, krádež 
2 3 1 6 

prostorová 
ochrana 

8 
vniknutí cizí osoby do 

zabezpečené oblasti 
2 3 1 6 EZS     náhoda, úmysl 

krádež, uložení 
nebezp. předmětu 

2 3 1 6 

prostorová 
ochrana 

24 
překonání zámku 

dveří cizí osobou 
1 2 3 6 FAB     nedostatečné MZP nedovolený vstup 1 2 3 6 

  30 výpadek elektřiny 3 2 1 6 
UPS zdroje, 

nouzové 
    porucha ztráta dat 3 2 1 6 



XII 

 

osvětlení 

předmětová 
ochrana 

16 
odcizení UI přes 

internet 
1 5 1 5 

chráněné hes-

lem, odděl.  síť 
    nedodržení předpisů 

nevýhodné pro ČR, 
prosta újma 

1 5 1 5 

plášťová 
ochrana 

29 vniknutí na střechu 1 2 2 4 
nepřítomnost 

ţebříku 
    nedostatečná kontrola 

použití B-agens 
nebo toxinu v 

klimatizaci 
1 2 2 4 

prostorová 
ochrana 

6 
průchod recepci bez 

uţití karty 
1 3 1 3 

turniket s ID 
čtečkou 

    
fyzická ostraha není na 

místě 
nedovolený vstup 1 3 1 3 

plášťová 
ochrana 

28 podlezení brány 1 3 1 3 MZB brána     poškození nedovolený vstup 1 3 1 3 

                                  

 Tabulka moţných příčin a poruch a jejich následků z hlediska PROCESNÍHO (Procesní pohled na rizika je vţdy důleţitější) 

      událost P N H R           P N H R 

a
re

á
l 

ú
z
e

m
n

íh
o

 o
d

b
o

ru
 

informační 
systémy 

21 
únik dat přes USB 

rozhranní 
5 5 5 125 ţádné opatření 

evidence flash diskŧ a 

pouţití kryptování 

Programová 

kontrola 

pouţitých 

diskŧ 

pořízení rychlé zálohy 
dat 

zavirování, únik 
dat 

2 5 4 40 

informační 
systémy 

22 
únik dat přes 

intranet 
5 5 5 125 

chráněné 

heslem, 

oddělená síť 

pouţití doporučeného 

sloţení hesla, 

nezapisovat je nikam 

kontrola 

nakládání s 

hesly 
nedodržení předpisů odcizení dat 2 5 4 40 

informační 
systémy 

1 
nesprávné 

nakládání s 

přístupovými hesly 

5 5 4 100 
poznámky u 

PC 
pamatovat si  

Kontrola 

nakládání s 

hesly, školení 
nedodržení předpisů odcizení dat 1 5 3 15 

utajované 
informace 

8 
nesprávné uloţení 

UI 
4 4 4 64 

ukládány v 

zabezpečené 

oblasti 

evidence výdeje a 

příjmu 

Kontrola 

nakládání, 

školení 
nedodržení předpisů 

nevýhodné pro 
ČR, prosta újma 

2 4 4 32 

utajované 
informace 

23 
nesprávný postup 

při transportu UI 

mimo areál 

4 4 4 64 

pouţití 

zapečetěných 

sloţek 

pouţívat kufr k 

převozu UI, obsahující 

uvnitř pečeť, školení,  

Kontrola 

zaměstnancŧ 

při převozu, 

školení 

lenost 
nevýhodné pro 

ČR, prosta újma 
2 4 4 32 



XIII 

 

fyzická 
ostraha 

2 
nezapnutí 

zabezpečovací 

techniky 

5 4 3 60 
plán fyzické 

ostrahy 

nastavení automatické 

kontroly zapnutí 

Kontrola 

dodrţování 

plánu fyz. 

ochrany 

zapomenutí ostrahy 
nezabezpečený 

areál 
2 4 3 24 

elektrické 
zabezpečení 

3 
porucha hlásiče 

EZS 
3 4 4 48 

pravidelná 

kontrola 

pouţití 

certifikovaných 

hlásičŧ 

Provádění tesŧ 
stará baterie, špatné 

zapojení 
nedovolený 

vstup 
2 4 4 32 

organizace 
výcviku 

25 
úraz při manipulaci 

se zbraní 
4 5 2 40 školení, výcvik 

zakázána manipulace 

se zbraní mimo určená 

místa, nácvik kontroly 

zbraně 

Kontrola 

manipulace 

školitelem při 

výcviku 

nedodržení předpisů, 
stereotyp při práci 

zranění, smrt 2 5 2 20 

fyzická 
ostraha 

11 
selhání fyzické 

ostrahy 
3 4 3 36 školení výběr vhodných osob 

 zkoušky 

znalosti 

základních 

předpisŧ 

stereotyp, podplacený 
zaměstnanec 

krádež, 
nedovolený 

vstup, uložení 
NVS 

2 4 3 24 

fyzická 
ostraha 

10 
útěk eskortované 

osoby 
4 4 2 32 

školení, 

základní 

výcvik 

Pravidelné roční 

školení, kaţdý nový 

policista proškolen, 

seznámení policistŧ s 

příčinami útěku u 

jiných útvarŧ 

Kontrola 

znalostí 

předpisŧ, 

zvládnutí ná- 

cviku eskorty 

při pravidel- 

ném výcviku 

nedodržení postupu-
předpisů-stereotyp v 
přístupu k eskortě, 

nepoučení eskortované 
osoby, neprovedená 

lustrace 

útěk osoby, 
mimořádná 

událost 

1 4 2 8 

režim 
manipulace 

s klíči 

24 
překonání zámku 

dveří policistou 

nebo zaměstnancem 

2 4 4 32 

reţim 

manipulace s 

klíči 

pouţití zámku 

odolných 

bumpingu,případně 

kombinace s el. 

zámkem, označení 

klíče minimálně třetí 

bezpečnostní třída 

Kontrola 

uloţení klíčŧ, 

(manipulace s 

klíčí, evidence 

kaţdého klíče) 

úmysl zmocnit se věci, 
dat, informace 

krádež, 
vyzrazení 
informací 

1 4 4 16 

utajované 
informace 

5 
neuzamčení trezoru 

obsahujícího UI 
3 3 3 27 

uzamykání, 

pečetění 

Trezor musí být vţdy 

uzamčen a zapečetěn 

pokud se v místnosti 

nepracuje, platí i při 

krátkodobém vzdálení 

Kontrola 

pověřenou 

osobou 

skupiny OUI 

nedbalost zaměstnance 

nevýhodné pro 
ČR, prosta újma 
při zmocnění se 

informací 

2 3 3 18 

režim 
manipulace 

s klíči 

9 
neuzamčení 

zabezpečené oblasti 
3 3 3 27 

kontrola 

fyzickou 

ostrahou a 

policisty 

Pouţití automatického 

zamykání u el. zámku, 

dŧsledné dodrţování 

provozního řádu 

Kontrola 

dodrţování  

provozního  

řádu 

zapomenutí, úmysl 
umožnit vstup cizí 

osobě 

nedovolený 
vstup, krádež 

3 3 3 27 



XIV 

 

vyšetřování 6 

odcizení 

chráněných dat 

zaměstnancem 

policie 

2 3 4 24 výběr osob     
zisk, podplacený 

policista, účast příbuzné 
osoby 

zmaření 
vyšetřování 

2 3 4 24 

režim 
manipulace 

s klíči 

7 
neoprávněný vstup 

zaměstnance policie 

do chráněné zóny 

3 2 4 24 uzamčení     

oprávněná osoba 
umožní nedovolený 
vstup, úmyslně zde 

vstoupí neoprávněná 
osoba 

únik informací, 
zmaření 

vyšetřování 

3 2 4 24 

režim 
manipulace 

s klíči 

15 
neoprávněný vstup 

policisty do 

chráněné zóny 

3 2 4 24 uzamčení     

oprávněná osoba 
umožní nedovolený 
vstup, úmyslně zde 

vstoupí neoprávněná 
osoba 

únik informací, 
zmaření 

vyšetřování 

3 2 4 24 

vyšetřování 17 
odcizení 

chráněných dat 

policistou 

1 5 4 20 psychotesty     
zisk, podplacený 

policista, účast příbuzné 
osoby 

únik informací, 
zmaření 

vyšetřování 

1 5 4 20 

elektrické 
zabezpečení 

18 poţár 2 5 2 20 hlásiče poţáru     úmysl, porucha, NVS 
zničení majetku, 

zranění osob 
2 5 2 20 

utajované 
informace 

4 
nezapečetění 

trezoru 

obsahujícího UI 

2 3 3 18 

Reţim 

manipulace s 

klíči a UI 

    zapomenutí, nedbalost 
nevýhodné pro 

ČR, prosta újma 
2 3 3 18 

elektrické 
zabezpečení 

13 porucha EPS 3 5 1 15 
pravidelné 

kontroly 
    poškození požár 3 5 1 15 

elektrické 
zabezpečení 

14 
porucha hlásiče 

poţáru 
3 5 1 15 

pravidelné 

kontroly 
    poškození požár 3 5 1 15 

elektrické 
zabezpečení 

12 porucha EZS 3 4 1 12 
pravidelné 

kontroly 
    poškození 

požár, nedovo- 
lený vstup 

3 4 1 12 

život a 
zdraví osob 

27 upadnutí ze schodů 3 3 1 9 

dodrţování 

úklidu, pouţití 

pracovní obuvi 

    
spěch, ovlivnění jinou 
nav. látkou či alkoho-
lem, mokré schodiště 

zranění 3 3 1 9 

elektrické 
zabezpečení 

19 výpadek elektřiny 4 2 1 8 

ţádné opatření, 

moţno vyuţít 

generátor, UPS 

    porucha sítě ztráta dat 4 2 1 8 

majetek 28 
krádeţ osobních 

věcí 
2 2 2 8 

ukládání na 

určeném místě 
    

nedovolené věci na 
pracovišti, neuložení na 

určená místa 
krádež 2 2 2 8 

informační 
systémy 

16 porucha serveru IS 3 2 1 6 zálohování dat     
zavirování, nepoužití 
přepěťové ochrany 

ztráta dat 3 2 1 6 



XV 

 

život a 
zdraví osob 

30 zneuţití zbraně 1 5 1 5 psychotesty     
msta, zisk, duševní 

porucha 

zranění, smrt, 
útěk eskortované 

osoby 

1 5 1 5 

majetek 20 
porucha 

vodovodního řádu 
2 2 1 4 bez opatření     prasklé potrubí zaplavení  2 2 1 4 

elektrické 
zabezpečení 

29 
porucha systému 

kontroly vstupu 
2 2 1 4 

pravidelné 

kontroly 
    

baterie, špatné 
nastavení 

nedovolený 
vstup 

2 2 1 4 

život a 
zdraví osob 

26 
napadení sluţebním 

psem 
1 3 1 3 výcvik     špatně vycvičený pes zranění, 1 3 1 3 
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