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Anotace 

 

Cíl práce je praktická ukázka využití analýzy bezpečnosti. Úkolem je zajistit ochranu 

zboží proti zcizení. 

Teorie postavení analýzy při výstavbě bezpečnostního systému celé organizace. 

Zkoumání principů a volba metody analýzy rizik. 

Praktická aplikace na expedičním skladu. 

Selekce slabých míst zabezpečení a výsledek je návrh změn a doporučení. 

 

 

Anotation 

The point of the work is practical demonstration of the application safety analysis. 

Challenge is to ensure protection of goods against alienation.  

Theory about position of the analysis during the development of the safety system 

throughout the organization. Examination of the principies and selection of the method 

analysis of risks. 

Practical application in the dispatch store. 

Selection the weak´s points of the security and the result is a draft of changes  

and  recommendations. 
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ÚVOD 

V současné době celosvětového rozvoje informatiky a informovanosti dochází více 

k rozčlenění a jinému provázání lidské společnosti nebo u organizací k decentralizaci a plošší 

úrovni řízení. 

Tudíž rostoucí složitost vztahů a procesů, což přináší prudší změny hodnotového 

vnímání. Dnešní všechny české generace navíc prožily změnu práva na vlastnictví a podle 

svých vlastních možností různě mění vztah k hodnotám. 

Každý vlastník (stát, právnická osoba, fyzická osoba, občan)  jak aktivní zaujme přístup 

k ochraně svých hodnot, tak taková je jeho „bezpečnostní kultura“. Vyjadřuje tak svůj vztah 

k hodnotám. „Bezpečnostní kultura“ je daná znalostmi ubránit se a ochránit majetek  

ve složitosti vztahů a procesů. 

Ochrana osob a majetku je i součástí této práce. Požadavek zabezpečit sklad ve firmě, 

tedy oddělené části organizačního celku, znamená připravit samostatná opatření a respektovat 

přitom již zavedené obecné principy. Situaci je nutné jako vždy nejprve posoudit (analyticky 

vyhodnotit) a to je stěžejní náplň této práce. 

V teoretické úvodní části připomenu souhrnně způsob ochrany zájmů v podniku  

od bezpečnostní politiky firmy až po bezpečnostní projekt. Všemi etapami se prolíná analýza, 

která je nápomocná při rozhodování rozlišit podstatné od nevýznamného.Princip analýzy  

je vždy stejný, ale zásady jsou na různých stupních jiné. Metodika je rozličná. Stačí pro daný 

stupeň nějakou zvolit. Pak je popisována obecně i s konkrétní metodikou. 

Aplikační část prakticky použije zvolenou analýzu na ukázce řešení. Nejprve dojde 

 na charakteristiky základních východisek a potom na identifikaci chyb (rizik). Následuje 

přehled a odůvodněná analýza rizik s vyhodnocením za pomocí matematické statistiky.  

V poslední části jsou konkrétní rizika vyhodnocena a završením práce je přehled 

návrhů eliminací rizik spojených se zcizením zboží z expedičního skladu firmy. Opatření 

nemají opevnit expediční sklad na systém „výdejna s okýnkem“, ale poskytnout odpovídající 

systém ochrany osob i majetku. Zda případné vedení firmy bude nakloněno alespoň jednání  

o těchto návrzích ukáže jeho vztah k bezpečnosti, potažmo svým hodnotám.  
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Rešerše nejvyužívanější literatury. 

  František Brabec a kolektiv se ve své knize „ Bezpečnost pro firmu, úřad, občana“  

zaměřuje především na bezpečnost organizací (hlavně soukromých), ale tato problematiky  

má obecnou platnost i pro úřady potažmo občana.  Nejvíce jsem čerpal z kapitol Předmluva, 

Bezpečnostní expertiza, Ochrana majetku a osob. 

 Další knihou je „Technická ochrana objektů II, elektrické zabezpečovací systémy“   

od Jana Uhláře. Převažuje zde sice přehled teoretických a praktických poznatků z oblasti 

elektrických zabezpečovacích systémů. Nejvíce mne zaujalo zpracování doplňkových činností 

a služeb v kapitole Projektování zabezpečovacích systémů. 
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1 TEORETICKÉ PRAMEAY PRO SYSTÉM BEZPEČAOSTAÍ 

Jedním ze strategických cílů každé firmy je souhrnný systém ochrany zájmů v podniku 

od bezpečnostní politiky firmy až po bezpečnostní projekt. 

1.1 Rozsah a systém ochrany osob i majetku a informací ve firmě 

Globalizací společnosti roste míra svobody a úměrně i míra zneužití této svobody. 

Morálka je úměrná snaze zjednodušit si život a třeba neoprávněně přivlastnit si cizí právo 

(nárok). 

1.1.1. Právní souvislosti a aspekty [3]; [7] 

V úvodu jsem se zmínil o morálce, ale ochranu spíše doprovází právo. Hlavně trestní 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon a zákon č. 41/2009 Sb., trestní řád v posledním znění. 

Tato oblast nedávno zaznamenala významné úpravy, jejichž výsledkem bylo překlasifikování 

mnoha dosud trestních činů na přestupky. To má zásadní vliv na zvýšení poptávky  

po soukromých bezpečnostních společnostech. 

Další tzv. bezpečnostní zákony jsou např: 

- zákon č. 28/1991 Sb., o Policii České republiky, 

- zákon č. 110/1998 Sb., ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. 

Další související zákony a předpisy jsou tyto: 

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo 

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

- zákon č. 264/2006 Sb., prováděcí právní předpis (k Zákoníku práce), 

- zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, 

- Vyhláška Aárodního bezpečnostního úřadu č. 263/1998 Sb., která stanoví způsob  

a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace, Z této vyhlášky vyplývá 

povinnost vytvářet písemný dokument Bezpečnostní politika organizace. 
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1.1.2. Proces budování bezpečnostního systému [2]; [3];[4]; [11] 

Bezpečnostní politika organizace je základní dokument o principech bezpečnosti 

v organizaci. Např. IBS, což je integrovaný bezpečnostní systém, který zahrnuje tři stupně: 

SO ostraha a organizační opatření 

SM mechanická klasická  

SE signalizace  monitoring 

Proces budování IBS má tři etapy: 

- Během analytické etapy se musí provést: 

� bezpečnostní expertíza, 

� systémový projekt: 

o na ochranu osob a majetku, 

o na ochranu informací. 

- Během realizační  etapy se provádí komplexní budování bezpečnostního systému firmy  

a to ve třech etapách: 

� bezpečnostní analýza objektu, 

� ideový projekt zabezpečovacího systému, 

� prováděcí projekt – zpracování projektantem. 

Tvorba bezpečnostní politiky organizace a také systémových projektů jsou stále živé  

a nikdy nekončící procesy ani po dosažení cíle. Tehdy se cíle i projekty aktualizují  

a pokračují. Kdežto bezpečnostní plánování (budování systému) jsou metody a postupy, 

které směřují (za cílem) k sestavení komplexního bezpečnostního plánu (systému) 

organizace a jeho podrobného rozpracování do bezpečnostního (prováděcího) projektu. 

Tímto je dosaženo cíle a realizační etapa končí. 

Projektování (EPS/EZS) se účastní tři subjekty: 

� uživatel (zadavatel), investor, 

� řešitel (projektant), 

� provozovatel, technolog provozu. 

- Provozní etapa také nikdy nekončí po dobu životnosti zařízení. Provozovatel udržuje 

bezporuchový provoz zabezpečovacího systému a dodržování smluvních závazků 

sjednaných s uživatelem. 
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1.2 Analýza jako součást bezpečnostní expertizy 

Nezbytným východiskem pro vypracování bezpečnostního projektu stanovujícího 

konkrétní opatření k dosažení cíle definovaného bezpečnostní politikou je bezpečnostní 

analýza. Řešení problémů spojených s bezpečností musí být zásadně systémové. Bezpečnost 

je totiž systém, který je vytvořen za účelem dosažení konkrétního cíle a operativně  

se přizpůsobí změně vnějších podmínek, aniž by byla snížena jeho funkčnost. Výsledkem 

analýzy je kromě zjištění současného stavu také zjištění předpokládaného vývoje stavu věcí 

v podobě bezpečnostní prognózy, což umožní přijmout preventivní opatření. 

1.2.1. Základy zpracování bezpečnostní expertizy [2]; [3] 

Vědomě něco chránit znamená zabezpečit se před možným nebezpečím a  na základě 

určité úrovně poznání definovat:  

- cíl zabezpečení (k zajištění definovaného stavu), 

- objekt zabezpečení (tj. život nebo zdraví, hospodářské zájmy nebo cíle, vlastnictví nebo 

majetek), 

- způsob a prostředky zabezpečení, 

- materiálové a finanční náklady, 

- realizační termíny, 

- osoby s vymezením odpovědnosti. 

Úroveň poznání nám určí minimální podmínky pro požadovanou úroveň zabezpečení, 

tzn. docílit požadované míry jistoty. Existuje vztah závislosti mezi těmito dvěma pojmy: míra 

ohrožení a míra zabezpečení. Žádoucí stav je rovnováha mezi mírou ohrožení a mírou 

zabezpečení. Jestliže je míra zabezpečení nižší než míra ohrožení, systém zabezpečení je 

poddimenzovaný. K docílení žádoucího stavu potřebujeme určitou úroveň znalostí. Tyto 

znalosti jsou výsledkem sběru údajů a informací o daném objektu a jejich analýzy. Toto je 

bezpečnostní analýza, jejímž předmětem budou skutečnosti o zabezpečení příslušného 

objektu a výsledkem bude zjištění stávajícího zabezpečení. 

Informace zásadní pro bezpečnostní expertizu nejsou přesná čísla, což ovlivňuje výběr 

a použití různých technik analýzy a prognózy. Tyto vycházejí z běžných  technik strategické 

analýzy v různých oblastech (např. finanční  analýza PEST, ekonomická analýza SWOT, 
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popisné statistiky – Paretův diagram). Důležitou složkou je analýza rizik, která se používá 

při posuzování celkové bezpečnosti organizace a musí dát odpověď na tři základní otázky: 

- jaká rizika – hrozby mohou nastat  

- jaká je pravděpodobnost, že rizika nastanou a dojde k bezpečnostnímu konfliktu 

- jaké budou následky, když bezpečnostní konflikt nastane. 

Takto si pomůžeme formulovat systém opatření pro zabezpečení organizace, tak aby 

chránila organizaci a její organizační složky (oprávněné zájmy a cíle spojené s hospodářskou 

činností), zaměstnance před vnějšími, vnitřními vlivy (jednání a konání spojená se ztrátami  

na zdraví nebo na životě), vlastnická a obdobná práva (škody na majetku). 

Na počátku řešení analýzy musíme problém formulovat a až poté analyzovat - 

výsledkem bude formulace alternativ řešení. Následuje důležitá fáze – posouzení alternativ 

řešení a výběru jedné. Tato alternativa bude zahrnuta do implementace rozhodnutí. V tomto 

postupu by měla být obsažena zpětná vazba. 

Formulace a řešení problému určí, jaká bude bezpečnostní expertiza, její rozsah, 

metodika a analytické nástroje, prostředky a opatření při realizaci bezpečnostního projektu 

a náklady při realizaci. Vedení organizace není z odborného hlediska schopno problém přesně 

definovat a proto je žádoucí spolupracovat s odbornou firmou již v této počáteční fázi řešení. 

Důvody řešit otázky zabezpečení bývají vyvolány vnějšími (např. bezpečnostní kritéria) nebo 

vnitřními okolnostmi (ztráty v důsledku opakovaných vloupání). Bezpečnost organizace jsme 

obecně charakterizovali jako systém. Pokud navíc postupujeme komplexně, je nutné řešit řadu 

dílčích problémů, které s bezpečností organizace zdánlivě nesouvisí. 

Bezpečnostní expertiza je proces posouzení a zohlednění více vnějších vazeb 

a okolností ovlivňujících celkovou bezpečnost organizace. 
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1.2.2. Zásady bezpečnostní analýzy a prognózy [2]; [3]; [9] 

Jelikož je bezpečnostní expertiza nezbytným podkladem bezpečnostního plánování 

(tvorby systémových projektů), chceme odhadnout budoucí vývoj, aby řešení nebylo 

krátkodobé. Využijeme k tomu bezpečnostní prognózu, která se zabývá jevy a událostmi 

s přímou a nepřímou vazbou na bezpečnost organizace. Prognóza se zabývá směrem dalšího 

nutného vývoje bezpečnosti organizace ve sledovaném čase. 

Rozebírat metody bezpečnostní prognózy není nutné, ale obecně lze konstatovat,  

že převažují metody kvalitativní (odhadové). Oproti tomu u analýzy využijeme spíše metody 

kvantitativní (spočitatelné), které analyzují sebrané a vytříděné informace, vztahující se 

k formulovanému bezpečnostnímu problému. 

Neexistují žádné speciální postupy pro bezpečnostní analýzu. Obvykle postupujeme 

od pohledu obecného (začleňuje objekt do okolí) ke konkrétnímu (sledujeme jednotlivé části 

celku a vazby mezi nimi). Existují ovšem mnohé běžné techniky strategické analýzy 

použitelné také pro provádění bezpečnostní analýzy. Některé, využívané v této práci, jsou 

přiblíženy v následující kapitole. 

 

1.2.3. Analýza rizik a jejich kvantifikace [1]; [5]; [9] 

Safety Ranking (SR) Bezpečnostní revize je založena na inspekční pochůzce, kdy  

u existujícího zařízení jsou identifikovány nebezpečné podmínky a postupy. Metoda vyžaduje 

spolupráci a konzultace mezi analytikem a personálem. Výsledkem je kvalitativní popis 

možných bezpečnostních problémů. 

 Fishbone diagram (FD) Diagram rybí kostry, neboli také diagram Kaora Ishikawy 

příčin důsledku. Účelem je stanovit základní kategorie (faktory) příčin, které způsobují jeden 

důsledek (řešený problém). Jednotlivé základní kategorie se dále analyzují na subkategorie 

(dílčí příčiny). Přesný formát diagramu je dán hlavně jednoznačností důsledku (konkrétního 

problému). Pro oblast komplexní bezpečnostní expertizy známe tyto základní kategorie: 

- informace, 

- zaměstnanci, 

- ostatní fyzické osoby, 

- dodavatelé, 
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- bezpečnostní technika, 

- metody, 

- systémy, 

- vnější prostředí. 

Paretova analýza slouží ke kvantifikaci (základních kategorií příčin diagramu FD) 

a ukáže kam zaměřit pozornost (vybere ty rozhodující příčiny). Je to graf závislosti 

jednotlivých procentuálních podílů celkových následků (svislá osa) na jednotlivých 

procentuálních podílech celkových příčin (vodorovná osa). Každé jednotlivé příčině (základní 

kategorie příčin diagramu FD) je přiřazen v grafu jí způsobený následek. Podle W. Pareta 

zpravidla platí, že za 80 procenty následků stojí 20 procent příčin. Proto se tato analýza  

též nazývá 80/20. 

Paretova analýza se nejčastěji provádí týmem vybraných odborníků, kteří provedou 

kvantifikaci problému ohodnocením jednotlivých vlivů. Každý člen týmu obdrží stejný počet 

bodů, z nichž ohodnotí postupně ve třech kolech jím vybrané nejvlivnější příčiny. Poté  

je nutné seřadit ohodnocené příčiny v sestupném pořadí (podle předem určených kritérií). 

Porovnáním hodnot kumulativních četností příčin i následků (vynesením do grafu a spojením) 

získáme Lorenzovu křivku. Podle jejího sklonu jasně vidíme, kde se nachází rozhodující 

příčiny problému. 
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1.3 Bezpečnostní analýza objektu expedičního skladu 

Provést přímo na objektu expedičního skladu firmy. Úkolem je posoudit účinnost 

a efektivitu stávající ochrany a vypracovat podklady pro návrh (projekt) změn.  

1.3.1. Prověření zranitelnosti chráněných zájmů [8]; [11]; [12];[13] 

Především je třeba aktualizovat předmět ochrany (co budeme chránit), také metodiku 

(jakým způsobem) a v neposlední řadě prostředky (kým, čím). Důležitý je popis objektu 

a jeho lokalizace včetně určení vnějších vlivů. Rovněž důležité je stanovení rozsahu majetku 

vystaveného riziku, který se nachází ve střeženém objektu. 

Pravděpodobnost rizika zcizení je dána četností a rozsahem možných škod. Předmět 

ochrany tedy posuzujeme z hlediska druhu a hodnoty majetku, snadností zpeněžení, objemu 

a velikostí, tzn. snadností transportu. Tím je dána úroveň zabezpečení – technická dokonalost, 

počet fyzické ostrahy. 

Historii a počet zcizení bereme do úvahy při posouzení objektu. Objekt (budovu) 

popisujeme dle skutečného stavu, vycházeje ze stavební dokumentace. Konstrukce pláště 

budovy, podlah a hlavně otvíraných částí (okna, dveře, klimatizace, výtahy, potrubní 

a kabelové šachty). Kromě konstrukce budovy a historie vloupání či ztrát majetku (tj. škod  

při vloupáních, manipulaci se zbožím apod.) musíme vzít v úvahu charakteristiky osazenstva, 

umístění uskladněného zboží, lokalitu budovy a ostatní vlivy pro stanovení minimálního 

rozsahu střežení. 

Prohlídkou prostorů a zhodnocením všech uvedených faktorů musí projektant 

systémově posoudit očekávaný způsob a místo narušení objektu. V souladu s tímto zjištěním 

a požadovanou úrovní zabezpečení, žádanou uživatelem (klientem, zadavatelem) podle 

předmětu ochrany, se stanoví odpovídající stupeň zabezpečení. Strukturu stupňů zabezpečení 

udává normy ČSN EN 50131-1. 

Odpovídajícímu stupni zabezpečení musí též odpovídat použité komponenty 

zabezpečovacích systémů (např. vstupní dveře, ústředna, napájení, signalizace). Následně,  

při bezpečnostní prohlídce objektu a prostorů zaznamenáme stávající prostředky technické 

ochrany. Řešitel (projektant) zhodnotí jejich kvalitu a další použitelnost pro nové 

zabezpečení. Případné opravy a úpravy by se měly provést před montáží EZS. 
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Pro zajištění správné funkce technické ochrany je směrodatné identifikovat další 

faktory, které mají vliv na výběr a umístění komponentů, zejména čidel EZS. Jedná se 

o lokalitu (polohu) střeženého objektu a ostatní vlivy, které mají původ vně anebo uvnitř 

objektu.  Lokalita: 

- umístění v zástavbě/na samotě, 

- sousedství dalších budov usnadňujících vloupání , 

- místní úroveň kriminality, 

- vzdálenosti a rychlosti odezvy na signalizaci poplachu. 

Vlivy působící na provoz EZS vnitřního původu: 

- vodovodní potrubí, 

- klimatizační systémy, 

- výtahy, 

- světla, 

- elektromagnetické rušení, 

- vnější zvuky, 

- průvan, 

- závěsné tabule, 

- uspořádání skladovaných předmětů, 

- struktura střežených objektů, 

- speciální pozornost při skladování výbušnin nebo hořlavin. 

Obecně jsou tyto ovlivnitelné uživatelem. Podmínky, u kterých se nedá rozumně 

předpokládat jejich výskyt se nazývají vnější vlivy a jsou to: 

- klimatické podmínky, 

- vysokofrekvenční faktory, 

- ostatní podmínky (např. děti okolo volně přístupných vnějších částí objektu). 

Vnější působení, které nebývá trvalé a vyskytuje se s určitou pravděpodobností, 

můžeme eliminovat prostřednictvím různých bezpečnostních opatření (např. zvýšená aktivita 

firemní ostrahy). 

 

 

 



 

- 11 - 

1.3.2. Studie ostrahy objektu [3]; [11]; [12]; [14] 

Navazuje na prověření objektu (budovy) v části týkající se režimu osazenstva a držení 

klíčů, částečně lokality. Režimem objektu rozumíme zejména pohyb osazenstva 

(zaměstnanců) i cizích osob (návštěv) v pracovní i mimopracovní (střežené) době. Podle 

přizpůsobení režimu ovládání EZS (tedy zapínání a vypínání) rozlišujeme zde: 

- režim úklidový (nejlépe v pracovní době) nebo 

- režim autonomní (zapínání oprávněnými zaměstnanci při odchodu). 

S tímto úzce souvisí režim ostrahy fyzické (obchůzky SBS, výjezdní zásahová služba) 

a PCO (vyústění poplachového signálu EZS do místa trvalé obsluhy). V objektech mimo 

prostor střežení (objekt nebo jeho část střežená systémem EZS) se zavádí obchůzky fyzické 

ostrahy SBS. 

Stav je takový, že objekt je situován do firmy. Řešíme pouze dané místo, ovšem 

v rámci tohoto celku. 

1.3.3. Rizika a zranitelná místa [12]; [14] 

Před započetím projektování zabezpečovacích systémů a navrhováním ochrany 

formulujeme cíle ochrany, tj. před čím nebo proti komu. Do diagramu FD rybí kostry  

je zaneseme jako základní kategorie příčin. Příslušné subkategorie (dílčí příčiny) 

vyhledáváme podle vzniku nebezpečí mezi vnějšími a vnitřními riziky (nezaměnit 

s vnějšími a vnitřními vlivy na EZS). Vnější riziko se projevuje, co by snaha vniknout, 

a vnitřní riziko lze obecně rozlišit jako úmysl nebo nedbalost. 

Při určování možných způsobů napadení popř.  možností zcizení bereme reálně ty, 

které jsou možné a přiměřené hodnotě chráněného zájmu. Případně můžeme provést dílčí 

speciální analýzu (např. kriminologickou, personální nebo zranitelnosti objektu). 

Vše graficky vyjádříme v diagramu FD rybí kostry. Určíme a sepíšeme do přehledu 

zranitelná místa a prostory závěrem popisné části bezpečnostní analýzy objektu. 
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1.3.4. Proces zabezpečování a postup analýzy rizik [1]; [5]; [6]; [7]; [10] 

Pro začátek vyhodnocovací části bezpečností analýzy objektu shrnutý proces 

zabezpečování: 

 

 

 

Pro účely této práce tato končí návrhem ideového projektu.  

 

 

 

PROBLÉM 

POŽADAVEK 

SITUACE 

ROZBOR 

ŘEŠEAÍ 

ROZHODAUTÍ 

ZAVÉST 

KOATROLA 

ODSTRAAĚAO 

- začíná se na určitém místě něco ztrácet → FORMULACE CÍLE 

 

 

- zabránit tomu opatřeními k odstranění problému → STAAOVIT 

CHRÁAĚAÉ ZÁJMY 

- ze stávající zjistit možné příčiny důsledků → IDEATIFIKOVAT 

A POJMEAOVAT RIZIKA 

 

- určit nejpodstatnější slabá místa → PROVÉST AAALÝZU RIZIK 

 

 

- na určená slabá místa zaměřit změny a opatření → AAVRHAOUT 

IDEOVÝ PROJEKT 

- vybrat pro realizaci → PŘIJETÍ IDEOVÉHO PROJEKTU 

 

 

- zpracovat a schválit/vyprojektovat a namontovat → 

IMPLEMEATOVAT OPATŘEAÍ 

- dohlížet na dodržování implementovaných opatření → 

OVĚŘOVAT 

- pravidelně prověřovat platnost/funkčnost systému → ZPĚTAÁ 

VAZBA 
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Postup analýzy rizik: 

1. Přehled rizik a zranitelných míst – IDENTIFIKACE A POJMENOVÁNÍ RIZIK – 

využijeme metody SR – Bezpečnostní revize. 

1.1. Vedoucí expedic spolu s vedoucím ostrahy (zástupce smluvní agentury) provedou 

přehled všech rizik a vyberou zranitelná místa a prostory. Vedoucí ostrahy 

vyhotoví grafický diagram FD rybí kostru příčin pro následek – nebezpečí zcizení 

zboží ze skladu. Rovněž připraví podklady pro čtyřčlenný hodnotící tým, složený  

ze zástupců firmy (vedoucí expedic, hlavní logistik, ekonom a vedoucí ostrahy). 

2. Analytické vyhodnocení kvantifikovaných rizik – ANALÝZA RIZIK - Paretova analýza.  

2.1. Dříve popsaným způsobem dojde k ohodnocení rizik základních kategorií příčin 

diagramu FD se zápisem hodnot bodů do přehledné tabulky. Hodnotitelé body 

rozdělí (každý 5 bodů na každé kolo) dle vlastního úsudku u jednotlivých základních 

kategorií příčin diagramu FD. Více bodů znamená větší (horší) následek. 

2.2. Kvantifikace (přepočet) podílů rizik.  Do další (2.) tabulky se přenesou součty 

bodů (od všech hodnotitelů) pro jednotlivé hodnocené příčiny diagramu FD, které 

seřadíme sestupně podle množství bodů. Body pojmeme nyní jako absolutní četnosti 

% podílů celkových následků. Do obdobné (již 3.) tabulky zavedeme  

pro hodnocené příčiny diagramu FD bodové odhady, nyní podle množství „malých“ 

příčin. Takto získáme absolutní četnosti % podílů celkových příčin. V obou 

tabulkách (2. a 3.) vypočteme hodnoty pro – relativní četnosti, kumulativní četnosti, 

relativní kumulativní četnosti. 

2.3. Vyhodnocení analýzy rizik pro následek – nebezpečí zcizení zboží ze skladu.  

Pro závislosti % podílů celkových následků na % podílech celkových příčin 

sestrojíme graf: 

- sloupcový podle hodnot relativních četností, 

- bodový z hodnot relativních kumulativních četností a propojením bodů vznikne 

Lorenzova křivka. 
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2 VYHODAOCEAÍ SOUČASAÉHO STAVU ZABEZPEČEAÍ 

EXPEDIČAÍHO SKLADU 

Je zásadní pro předprojektovou přípravu ideového návrhu. Vyjdeme z postupu 

naznačeného pro bezpečnostní analýzu objektu expedičního skladu.  

Při vyhodnocování samotného objektu skladu bereme v úvahu, že je situován  

do objektu firmy. Již zavedená firemní koncepce nám dává jakýsi „omezující“ rámec,  

ale zároveň i možnost považovat některé vnější okolnosti za „vyřešené“. 

2.1 Prověření zranitelnosti chráněných zájmů 

Chráněným zájmem pro nás je předmět ochrany a objekt (budova) ochrany. 

Postupujeme závazně podle norem ČSN EN nebo doporučení ČAP. 

2.1.1. Předmět ochrany a rozsah střežení [13]; [14] 

Vycházíme z ČAP P131-7. Chráněným majetkem je zboží – topidla, elektronické aj. 

náhradní díly topidel, vybavení kanceláří, informační a výpočetní technika, manipulační 

dopravní prostředky. Zboží je sice hodnotné, ale má velkou hmotnost, zpeněžit se dá snadno. 

Krádeže a vloupání zde nejsou tak časté, ale začínají přibývat. Hodnota skladovaného zboží je 

cca 15 milionů Kč. V topidlech a v ND cca 7 milionů Kč, vybavení cca 2 miliony Kč  

–  celkem tedy cca 24 milionů Kč. 

Vzhledem ke skladované elektronice je sklad dle ČSA EA 50131-1 zařazen  

jako obchod s elektrickým zbožím bez zabezpečovací elektroniky do stupně zabezpečení  

2 (B), nízké až střední riziko. Na základě tohoto se pro objekt podle  přílohy E  ČAP P131-7 

ve 2. stupni doporučuje  minimální rozsah střežení: 

- O  -  otevření -  obvodové dveře, okna, ostatní otvory, 

- T -  past - místnosti. 
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2.1.2. Chráněný objekt [14] 

Vycházíme z ČAP P131-7 aplikační směrnice  příloha B. 

Budova je skeletové konstrukce  s betonovými pilíři a plynosilikátovou výplní. 

Kancelářská část je zděná. Je přízemní jednopodlažní podsklepená s podlahou z prostého 

betonu, stropem betonového pažení a dřevěnou střechou. Půdorysné rozměry 58 x 18 (m). 

Otvory. Okna jsou otvírací ve výšce spodního rámu 2,2 m od okolního terénu. Vstupní 

dveře jsou prosklené a zásuvná vrata jednoduchá plechová. Střechou prochází nezakryté 

klimatizační šachtice. 

Osazenstvo – vnější – cizí osoby mají též přístup do skladových prostor – vyzvednout 

doklady anebo procházejí do kanceláří přes sklad ND. Klíče od objektu mají všichni stálí 

zaměstnanci a zároveň svůj kód EZS pro příchod/odchod. Ostraha koná pochůzky, v noci 

projíždění autem okolo objektu. Objekt (budova) expedičního skladu stojí v odlehlé krajní 

části objektu firmy v blízkosti železničního kolejiště. Lokalita je s vyšším podílem 

kriminality, zejména v okolí kolejiště (vagóny). Ale do samotného skladu se vloupali 

(rozbitím skla vstupních dveří, vypáčením vrat, rozbitím okna) pachatelé jen občas. Velmi 

roste počet krádeží v autech čekajících na nakládku nebo v průběhu nakládky. Rychlost 

odezvy na EZS je při PCO okamžitá, ale dojezdové časy jsou mezi 15 až 20 minutami. 

Místní podmínky nevyžadují žádné další zvláštní předpisy. Riziko požáru není vysoké 

a škody vzhledem k převažujícímu kovovému sortimentu by nebyly totální. Speciální vlivy 

na EZS neexistují. Stávající zabezpečení a EZS popisuji později. 
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2.1.3. Ostatní vlivy [14] 

Vycházíme z ČAP P 131-7 aplikační směrnice příloha C (vnitřní) a příloha D 

(vnější).  

Vnitřní vlivy – snad jen zvuky z venku od kolejí by mohly ovlivnit ultrazvuková čidla 

rozbití okna. Stohování ND zase může občas zakrýt PIR čidlo. 

Z vnějších vlivů stojí za zmínku pouze blízkost (cca 20 m) vedení vysokého napětí  

a projíždění kamiónů podél budovy. 

 

2.2 Režim ostrahy a dosavadní zabezpečení objektu 

Provedeme inspekční pochůzku s cílem zaznamenat veškerá nebezpečí nebo podmínky 

negativně ovlivňující zabezpečení. 

2.2.1. Technická a klasická ochrana 

Stávající stav je zaznačen do obrázku č. 1 -  Schématický nákres skladu  

před úpravami. Značky EZS jsou použity dle ČSN EN 50131-1/Z1. 

Klasická ochrana – mříže na oknech, u vstupních dveří (z vnitřní strany). Předěl  

mezi skladovými prostory ND a topidly ze sítoviny, dveře na visací zámek. 

Technická ochrana zahrnuje EZS. Je nedostatečná. Čidlo na tříštění skla, v kanceláři 

vedoucího ponechat a ostatní posílit. 

2.2.2. Prostor střežení a fyzická ostraha 

Je sjednána pro celou firmu nepřetržitě, celoplošná SBS. Pochůzková činnost ve dne, 

v noci autem. 

Prostor střežení okolo objektu skladu je osvětlen jednou pouliční lampou a na budově 

jsou dvě kamery CCTV, které ovšem obě směřují k oplocení firmy. 

Kontrola vjezdu vozidel na vrátnici a při výjezdu též kontrola dokladů k nákladu.  

Při vjezdu se provádí kontrolní vážení. 
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Obrázek č. 1: Schematický nákres skladu před úpravami 
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2.2.3. Pohyb osob v objektu a tok zboží 

Vstup/výstup do objektu expedičního skladu kterýmikoli vraty. Pohyb cizích osob  

po skladu je běžný. Tok zboží je živelný. Příjem i výdej všemi rampami. Sklad je rozdělen 

účetně, ale skladové prostory jsou odděleny jen kovovou sítovinou. Oběh dokladů je 

deklarován spisovým řádem, ovšem jedna linie fakturační pro účtárnu a druhá evidenční pro 

logistiku. Evidence ND ještě přes papírové skladové karty. Informační počítačovou síť řeší 

administrátoři a specialisté na bezpečnostní informatiku. 

 

2.3 Přehled rizik a zranitelných míst 

Zformulujeme si nyní konkrétní cíl ochrany tj. proti komu nebo před čím máme 

chráněný zájem (předmět a objekt) chránit. 

2.3.1. Rizika vnější a vnitřní 

Vnější rizika působí na plášť objektu zejména přes průhledy (okna, vstupy)  

a zahrnují okolí – blízkost plotu firmy a kolejiště. A přece tady mohou být i nebezpečí 

v prostorách objektu působící na EZS (výpadek el. energie, havárie na potrubí apod.). 

Způsobovat je může osazenstvo vnější/vnitřní. Tedy pachatel (snažící se vniknout), vandal 

(má potřebu škodit), nepovolaná osoba (nedbalostně něco způsobí). Jevy, jejichž příčina je 

v nedbalosti – např. u  zabezpečení (nezapne, hlídač nereaguje) aj. činností (nedůslednost, 

přehlédnutí), nesprávné naložení či uskladnění. 

Vnější rizika jsou ta, která jsou zjevná a působí navenek. Kdežto vnitřní rizika jsou 

také patrná, ale jejich podstata vychází  zevnitř jednání člověka – úmysl/nedbalost. Stále  

se točíme okolo jevů jak kolem osazenstva vnitřního/vnějšího tak i kolem vnitřních 

prostor/pláště objektu. 

2.3.2. Způsoby napadení a možnosti zcizení 

Na základě vnitřních a vnějších nebezpečí můžeme definovat způsoby napadení  

a možnosti zcizení, tudíž který zájem máme chránit. To je podstatné při hledání odpovědi 

čím/jak na otázku proti komu a proti čemu. Takže se snažíme zabránit úmyslu -  podvod,  

např. kriminologie apod. A nedbalost se snažíme omezit -  neshoda (doklady, zboží),  

informační technologie  (zaměstnanec něco někam odešle, špatně potvrdí),  požární 

předpisy,  atd. 
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Obrázek č. 2: Diagram rizik skladu 
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2.3.3. Zranitelná místa a prostory 

Zranitelnost je stav (kvalita a rozsah) zabezpečení.  Analýze rizik dáme grafickou 

podobu viz obrázek č. 2 – Diagram skladu. Tam vyznačíme co jsme v předchozích dvou 

kapitolách uvedli – hlavní (větve) rizika jsou:  

- vnitřní osazenstvo,  

- vnější osazenstvo,  

- prostory objektu,  

- plášť objektu,  

- možnosti zcizení a  

- způsoby napadení. 

Zvlášť zranitelná místa a prostory jsou: 

- vstupy (dveře a vrata do objektu), 

- průchody (uvnitř), 

- průhledy (okna), 

- střecha (klimatizace). 

2.4 Analytické vyhodnocení kvantifikovaných rizik 

Je směrodatné ke zjištění kam zaměřit pozornost. Z rizik zaznamenaných v diagramu 

FD (viz obrázek č. 2 - Diagram rizik skladu) vybíráme podle postupu analýzy rizik  

(viz kapitola 1.3.4). 

Základní kategorie příčin diagramu FD: 

- OVNI osazenstvo vnitřní, 

- OVNĚ osazenstvo vnější, 

- MOZC možnosti zcizení, 

- PROB prostory objektu, 

- PLOB plášť objektu, 

- ZPNA způsoby napadení. 
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2.4.1. Ohodnocení rizik 

Nejprve kvantifikujeme rizika bodovým ohodnocením následků, které mohou nastat. 

I II III I II III I II III I II III

1. OVNI 1 1 1 1 4
2. OVNĚ 2 1 2 1 2 2 1 2 1 14
3. MOZC 1 2 1 1 1 1 1 8
4. PROB 1 1 1 3
5. PLOB 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 30
6. ZPNA 1 1

CELKEM 60

n Hodnotitel

Ved. ostrahy Ved. expedic Hl. logistik Ekonom
Součet 
bodůčíslo kola číslo kola číslo kola číslo kola

 

Tabulka č. 1: Ohodnocení rizik – následky 

Celkově sečteme body v pravém sloupci. Základní kategorie diagramu FD nyní 

můžeme podle součtu bodů setřídit sestupně a dále uvádět pouze v tomto pořadí. 

2.4.2. Kvantifikace (přepočet) podílů rizik [6] 

Abychom získali viditelněji porovnávatelné hodnoty, musíme provést přepočet 

ohodnocení/odhadů podle statistických vzorců. Pokud takto získané hodnoty ještě propočteme 

na procentní podíly celku, bude srovnávání názornější. 

Několik statistických vzorců. 

Hodnoty xi (každý bod) seřazené podle velikosti a jejich absolutní četnosti fi (součet 

bodů) tvoří variační řadu (statistickou řadu). 

n..... je počet prvků souboru (prvkem je každá jednotlivá základní kategorie diagramu FD) 

@....rozsah souborů (úplný součet všech bodů pro všechny kategorie) 

Hodnota 

i
i

f

@
ϕ =

     je relativní četnost hodnoty xi.    vzorec č. 1 

Hodnota 1

i

i k

k

F f
=

=∑
  je kumulativní četnost do xi.    vzorec č. 2 

Hodnota 

i
i

F

@
Φ =

  je relativní kumulativní četnost do xi.  vzorec č. 3 

    (Fn = @) 

 U vzorců č. 1 – 3 platí:  i = 1 až n 
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Abychom získali hodnoty % podílů celku, vynásobíme vypočtené hodnoty (φ a Φ) 

číslem 100. 

Do sloupce fi  jsme přenesli součty bodů z tabulky č. 1. 

n
Základní 
kategorie f i φ i F i Φ i φ (v %)

1. PLOB 30 0,50 30 0,50 50
2. OVNĚ 14 0,24 44 0,74 24
3. MOZC 8 0,13 52 0,87 13
4. OVNI 4 0,06 56 0,93 6
5. PROB 3 0,05 59 0,98 5
6. ZPNA 1 0,02 60 1,00 2

N = 60  

Tabulka č. 2: Podíly následků 
 

Platí pro tabulku č. 2 a 3, že:    φ ( %) =  φi  . 100  vzorec č. 4 

       Φ (%) =  Φ . 100   vzorec č. 5 

 

n
Základní 
kategorie f i φ i F i Φ i φ (v %) Φ (v %)

1. PLOB 12 0,12 12 0,12 12 12
2. OVNĚ 17 0,17 29 0,29 17 29
3. MOZC 13 0,13 42 0,42 13 42
4. OVNI 28 0,28 70 0,7 28 70
5. PROB 10 0,1 80 0,8 10 98
6. ZPNA 20 0,2 100 1,00 20 100

N = 100  
 

Tabulka č. 3: Podíly příčin 

 

Hodnoty sloupce fi v tabulce č. 3 jsou odhady podle množství „malých“ podpříčin 

jednotlivých základních kategorií diagramu FD. 
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2.4.3. Vyhodnocení analýzy rizik 

Sestrojíme společný graf závislosti následků (hodnoty z tabulky č. 2) na příčinách 

(hodnoty z tabulky č. 3). 

%
 p

o
d

íl 
ce

lk
o

vý
ch

 n
ás

le
d

ků

% podíl celkových příčin

PLOB

OVNĚ

MOZC

OVNI PROB
ZPNA

 

Graf č. 1: Následek/příčina 
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Sloupcový graf  hodnot φ (%) relativních četností sestrojíme tak, že na vodorovnou 

osu vedle sebe postupně přidáváme úsečky hodnot φ (%) z tabulky č. 3. V krajních bodech 

úseček vyneseme svisle příslušnou hodnotu φ (%) z tabulky č. 2. Vzniknou obdélníkové 

sloupce jednotlivých základních kategorií diagramu FD. Postupujeme zleva doprava v již 

zavedeném sestupném pořadí. 

Bodový graf  hodnot Φ (%) relativních kumulativních četností sestrojíme taktéž 

z hodnot v tabulkách č. 2 (následky-svislá osa) a tabulky č. 3 (příčiny-vodorovná osa). 

Souřadnice pro body jsou hodnoty Φ (%) odpovídajících základních kategorií. 

Vynesené body propojíme do Lorenzovy křivky. 

Z průběhu Lorenzovy křivky pak můžeme vyčíst, že nejrychleji narůstají následky 

PLOB, OVNĚ a PROB. To jsou tedy nejrizikovější základní kategorie z diagramu FD: 

- plášť objektu, 

- osazenstvo vnější, 

- prostory objektu. 

Naopak vůbec nás nemusí znepokojovat osazenstvo vnitřní (OVNI) a způsoby 

napadení (ZPNA). Možnosti zcizení (MOZC) bychom rozhodně neměli podcenit. 

Co se týká poměru příčin a následků ve sloupcovém diagramu vidíme, že zdánlivě 

velké množství příčin (28 %) u (OVNI) – osazenstva vnitřního způsobí jen malé následky  

(6 %). Oproti tomu u (MOZC) – možnosti zcizení poloviční příčina (13 %) může mít 

dvojnásobné následky ( 13 %). Nejhůře je na tom plášť objektu (PLOB).  

Plochy obdélníku ve sloupcovém grafu lze využít k přerozdělení finančních prostředků 

pro opatření.  
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3 AÁVRHY A DOPORUČEAÍ ZLEPŠEAÍ ZABEZPEČEAÍ 

EXPEDIČAÍHO SKLADU 

Jakmile jsou určeny hlavní příčiny největších následků, zbývá ještě rozborem ujasnit 

spolupůsobící faktory než začneme cokoli měnit. Ihned na to přistoupíme k eliminaci 

konkrétních rizik. Návrhy a doporučení zlepšení způsobu zabezpečení rozdělíme do tří oblastí 

prostředků ochrany. 

3.1 Konkretizace vyhodnocení analýzy 

Podle očekávání opírajícího se o zjištění v Diagramu rizik skladu (viz obrázek č. 2)  

má mnoho negativ osazenstvo vnější. Především se jedná o nekontrolovaný pohyb cizích 

osob – v objektu skladu, oprávněnost vstupů, monitoring vně budovy - provést úpravy 

v objektu skladu. Zlepšit spolupráci s hlídací službou – přes celofiremní plány zabezpečení  

a režimu pohybu osob uvnitř podniku. Zvýšit oplocení, zlepšit osvětlení. Narušitel nebo 

pachatel překonává oplocení převážně odpoledne i v noci mimo jednosměnnou pracovní 

dobu. Záznam pohybu osob v okolí zvýšením počtu a nasměrováním kamer (CCTV).  

Méně nebezpečí, ale za to velice významných, mají rizika pláště objektu a také 

prostory objektu. Oproti předešlým úpravám zlepšit průchody, uspořádání skladu. Nejhůře 

na tom jsou otvírané vstupy. Změny technického zabezpečení budovy a doplnění EZS jsou 

nezbytné, tak že bez nich všechna opatření nemají smysl. Schází zajištění prostupu 

klimatizace střechou – možnost průniku osoby či předmětu. 

Doporučení z vyhodnocení analýzy rizik:  nepodcenit možnosti zcizení znamenají sice 

především dbát správného vyplnění dokladů, ale systém oběhu dokladů není provázaný. 

Měl by se zakoupit kompletní skladovací program, ale to je spíše oblast  

ekonomicko-správní. Ovšem organizace práce a toku zboží (aby nebylo z dohledu) možnost 

zcizení ovlivňuje. 
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3.2 Prostředky fyzické ochrany 

Pro objekt firmy je zajištěna smluvní SBS – nepřetržitá (24 hodin), celoplošná, 

dozorová (operátoři PCO) a fyzická ostraha (hlídači, pochůzkáři). 

Ve vztahu k expedičnímu skladu navrhuji vyžádat si tato zlepšení. 

 

 

Riziko: Opatření: Zbytkové riziko: 

- vnik pachatele do firmy ze 
zadu 

- pochůzka psovoda a 
služebního psa 

- lidský faktor 
- neuposlechnutí pokynu 

psovoda 

- v noci okolo skladu - pohybová čidla zapnutí 
osvětlení 

- výpadek el. energie 

- narušitel obešel režim 
ostrahy 

- monitoring z PCO  

- zásah hlídky 

- porucha auta 

- krádeže u aut čekajících na 
nakládku 

- odstavit v objektu vrátnice 
až do výzvy k nakládce 

- nedůslednost vrátných 

Tabulka č. 4: Shrnutí rizik, opatření a zbytkového rizika u prostředků fyzické ochrany 
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3.3 Režimové prostředky ochrany 

Organizačně administrativní opatření a postupy jsou neopomenutelnou podporou 

správní funkce zabezpečovacích systémů.  

Patří sem také systém oběhu informací, ale možnosti IT jsou natolik rozsáhlé, že 

zasluhují speciální pozornosti v bezpečnostní informatice. 

 

Riziko: Opatření: Zbytkové riziko: 

- zboží bez dohledu venku - uložit dovnitř do skladu - porucha vozíku MDV 

- tok zboží uspořádat - vyčlenit jednu rampu pro 
příjem 

- neinformovanost cizích 
zaměstnanců 

- nesprávné uskladnění 
(ztráta) 

- uspořádání skladu – 
rozdělit 

- nedorozumění skladníků 

- skladové karty (papírové) - sjednotit systém  
(zcela elektronicky) 

- výpadek počítačové sítě 

- docházka zaměstnanců - pouze přes elektroniku 
EZS 

- zapomenou heslo 

- klíčový režim odevzdávání 
na vrátnici 

- pouze určení zaměstnanci 
(výdej proti podpisu) 

- nedůslednost vrátných 

- průchod do skladu - autorizace čipem  
(vyzdít příčku) 

- nezavřené dveře 

- cizí osoby (pro doklady) - přesunout operátora skladu 
topidel 

- nezavřená vrata 

Tabulka č. 5: Shrnutí rizik, opatření a zbytkového rizika u režimových prostředků ochrany 
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3.4 Technické prostředky ochrany 

Jsou nejrozsáhlejší oblastí bezpodmínečně nutnou pro zvýšení účinnosti ostatních 

druhů ochrany, zahrnující ochranu budovy – obvodu, pláště, prostor uvnitř (předměty není 

třeba chránit). 

Obvod a plášť objektu 

Riziko: Opatření: Zbytkové riziko: 

- tma venku (okraj firmy) - osvětlení okolí doplnit - výpadek el. energie 

- nekontrolovatelný pohyb  - kamery (CCTV) doplnit 
signál PCO + vedoucí exp. 

- porucha kamery 

- narušení pláště objektu - EZS, vnější výstražná 
siréna s blikačem 

- porucha čidel 

- klimatizační komíny - zasítovat, otřesová čidla - ptáci, povětrnostní 
podmínky 

- vrata lehká, ručně 
zasouvací 

- vyztužit, PIR záclony, 
elektromotory dle ČSN 

- nedostatek el. energie, 
porucha 

- dveře vstupní, zasklené - bezpečnostní, kontakty, 
čidlo antimasking 

- nezamknutí 

- okna otvírací - magnetické kontakty - nezapnutí EZS 

Tabulka č. 6: Shrnutí rizik, opatření a zbytkového rizika u technických prostředků 

ochrany – obvod a plášť objektu 

Prostory objektu vnitřní 

Riziko: Opatření: Zbytkové riziko: 

- krajní místnosti (s okny) - magnetické kontakty na 
dveře 

- při odchodu 

- zadní rampa, nebezpečí - tísňový hlásič, signalizace 
vedoucímu 

- výpadek el. energie 

- sítovina, požár, snadný 
průchod 

- zděná příčka, dveře, 
magnety 

- nezapnutí EZS 

- čidla pohybová - přidat (zeď) - zakrytí zbožím 

Tabulka č. 7: Shrnutí rizik, opatření a zbytkového rizika u technických prostředků 

ochrany – prostory objektu vnitřní 

Návrhy opatření jsou schematicky vyznačeny do obrázku č. 3 – Schématický nákres 

skladu po úpravách. Značky EZS jsou použity dle ČSN EN 501131-1/Z1. 
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Obrázek č. 3: Schematický nákres skladu po úpravách 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce návrhem opatření do ideového projektu končí, ale v praxi 

projektantům teprve začíná. Navržená opatření výrazně zlepší systém ochrany osob  

a majetku expedičního skladu firmy a přispějí též k situační prevenci kriminality. [7] 

Zejména doplnění záznamových kamer a ponechání výstupu elektrických 

zabezpečovacích systémů na pult centralizované ochrany, lepší okolní osvětlení odradí 

případného pachatele – dojde vlastně k odstranění cíle napadení. 

Zvýšení počtu čidel zvýší pravděpodobnost dopadení pachatele vloupání. 

Hlavním faktorem hlídání chráněných zájmů přes veškerá technická opatření zůstává 

člověk. Vlastně u všech by se mohlo uvést zbytkové riziko selhání lidského faktoru. 

Co se týká analýzy, potvrdilo se, že pomáhá v rozhodování a tím lépe efektivněji využít 

finance. Prostředky vynaložené do bezpečnosti jsou sice investičními náklady, ale přinášejí 

záruky a komfort (např. komplexní ochrana, elektrické zabezpečovací systémy, elektrická 

požární signalizace,  pulty centralizované ochrany).  

Druhy a metody postupů u bezpečnostních analýz se osvědčily zejména pro svou 

jednoduchost, i když za cenu vyšší nepřesnosti. U bezpečnostních analýz totiž spoléháme  

na odhady vstupních dat. Ověřením této předvedené metodiky jsme si ověřili, že své praktické 

uplatnění může nalézt především u malých firem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 31 - 

SEZAAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] BARTLOVÁ, I.; DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. 1. vyd. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2002. sv. 30, 2002. 243 s. ISBN 80-86634-10-8. 

[2] BRABEC, F. Ochrana bezpečnosti podniku. 1. vyd. Praha: Eurounion, 1996. 203 s. 

ISBN 80-85858-29-0. 

[3] BRABEC, F., et al. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1. vyd. Praha: Public History, 

2001. 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

[4] DUDÁČEK, A. Požárně bezpečnostní zařízení (EPS).  1. vyd. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrva, 1996. 53 s. ISBN 80-8078-312-5. 

[5] NENADÁL, J. et al. Moderní systémy řízení jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 

2002. 283 s. ISBN  80-7261-071-6. 

[6] PAVELKA, L.; DOLEŽALOVÁ, J. Pravděpodobnost a statistika. 2. vyd. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 1999. 182 s. ISBN 80-7078-976-X. 

[7] PROTIVINSKÝ, M.  Prevence kriminality. 1. vyd. Praha: Armex, 1999. 86 s. ISBN 

80-86244-03-2. 

[8] PŘIBYL, T. Příprava na nepřipravitelné.  Praha: Security Wold, 2009. č. 2. s. 46. 

[9] ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. [online]. Ostrava: 

studijní elektronický text VŠB-TU, 2009. [cit. 2010-04-29]. Dostupný  

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

ISBN 978-80-7385-071-5 

[10] ŠTVERKA, V. @ejčastější chyby a nedostatky. Praha: SecurityWorld, 2009. č. 2,  

s. 46. 

[11] UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů I. díl. Mechanické zábranné systémy II. 1. vyd. 

Praha: PAČR, 2004. 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

[12] UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů II. díl: Elektronické zabezpečovací systémy II. 

díl. Elektrické zabezpečovací systémy II. 2. vyd. Praha: PAČR, 2009. 232 s. ISBN 978-

80-7251-313-0.  

 

 



 

- 32 - 

AORMY 

[13] ČNS EN 50131-1, 1999, Poplachové systémy, Elektronické zabezpečovací systémy, 

část I: Všeobecné požadavky. 

[14] ČAP P131-7, 2001, Poplachové systémy, Elektrické zabezpečovací systémy, 

Aplikační směrnice, Požadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 33 - 

SEZAAM ZKRATEK 

 

CCTV  (Closed Circuit Television) uzavřený televizní okruh 

ČAP  Česká asociace pojišťoven 

EPS  elektrická požární signalizace 

EZS  elektrická zabezpečovací signalizace (event. systémy) 

IBS  integrovaný bezpečnostní systém 

IT  informační technologie 

MDV  motorový dopravní vozík (vysokozdvižný, paletovací) 

MZS  mechanické zábranné systémy 

ND  náhradní díly 

PCO pult centralizované ochrany/poplachové a přijímací centrum  

(informace o stavech poplachových systémů) 

SBS  soukromá bezpečnostní služba 

% podíly procentní podíly, tj. části v (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


