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Anotace 

 

KUBÁNKOVÁ, Jana. Zabezpečení objektu firmy Brano prostředky technické ochrany, Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010, 55 stran. 
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Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením současného stavu a návrhem optimálního zabezpečení 

firmy Brano. Úvodní část charakterizuje základní právní předpisy a základní druhy technické 

ochrany zabezpečení objektu. Stěžejní část je věnována popisu zabezpečení objektu firmy Brano. 

Závěrečná část bakalářské práce je věnována identifikaci rizik, které vyplývají z nedostatečného 

zabezpečení objektu. Dále obsahuje návrhy možných změn stávajícího zabezpečení, tak aby bylo 

možné eliminovat zjištěná rizika a slabá místa. 

 

 

Abstract 

 

KUBÁNKOVÁ, Jana. The Security of Brano facility by means of technical protection, Barchelor 

thehis. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulty of safety engineering, 2010, 55 p. 

 

Key words: security of facility, safety risks, security systems 

 

The bachelor thesis deals with the evaluation of the actual stage and with the proposal of the 

optimal Brano company´s security. The first part specifies  elementary law rules and  basic kinds of  

the facility´s technical protection.  The fundamental part contents the description of company´s 

protection. The final part of the bachelor thesis attends to the  identification of risks which follow 

from unsatisfactory protection of the facility.  Futher it contents proposals of  possible security 

changes in order to eliminate the realized risks and weak points.  
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1 ÚVOD 

 

     V dnešní době patří bezpečnost k nejzávažnějším problémům lidské společnosti, proto je nutné 

nacházet východiska a opatření jak zvýšit bezpečnost osob a majetku.  

      Ve své práci se věnuji zajištění externí i interní bezpečnosti firmy Brano. Jedním z důvodů, proč 

jsem si toto téma vybrala je to, že v této firmě pracuji, její prostředí i zaměstnance znám a měla 

jsem možnost získat potřebné informace a výzkumy. Hlavním důvodem však byla skutečnost,  

že všechna stávající ale i připravovaná opatření jsem mohla sledovat v delším časovém horizontu 

z hlediska jejich účinnosti. 

     Práce je vytvořena na základě spolupráce s odpovědnými pracovníky firmy, kteří mi poskytli 

potřebné informace k mé bakalářské práci. 

      Práce vychází z konkrétních údajů týkajících se zabezpečení objektu firmy. 

      Na základě vybraných analýz prostředí, vnitřních zdrojů, silných a slabých stránek zabezpečení 

firmy a také dotazníkového šetření byla získána data. Ta byla rozšířena, posouzena a byly 

identifikovány vzájemné souvislosti a určeny bariéry, které mohou být odstraněny na základě 

zjištěných údajů. 

     Výsledky budou využity nejen pro zpracování mé práce, ale budou také poskytnuty 

pracovníkům, se kterými jsem práci konzultovala. Práce byla po celou dobu konzultována s panem 

Ing. Romanem Kašpárkem a panem Alešem Jakubcem, kteří od provedených analýz očekávají 

návrhy na zkvalitnění zabezpečení. 

     Smyslem práce je tak poukázat na nedostatky a najít vhodná opatření k jejich odstranění. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se 

zabývala právní úpravou v oblasti ochrany objektu, kde jsem z teoretického hlediska popsala právní 

předpisy a technické normy, upravující ochranu majetku a osob v České republice a základní 

technické normy, které také souvisí s ochranou osob a majetku obecně i konkrétně s firmou  Brano. 

Druhou část jsem věnovala základním prvkům technické ochrany, které jsem také podrobněji 

popsala. Třetí část mé práce je zaměřena na samotné dosavadní zabezpečení. Zde jsem popsala 

zabezpečení celého areálu podniku. Čtvrtá část je věnována popisu jednoho objektu divize „Zvedací 

zařízení a zavírače“, kde jsem také popsala stávající zabezpečení. 
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     Praktickou část jsem rozdělila do dvou částí. Jednu část jsem věnovala identifikaci rizik, které 

mohou vést k nedostatečné funkci celého zabezpečovacího systému. K identifikaci rizik jsem 

využila ISHIKAWŮV diagram, který je známý také pod názvem „diagram příčin a následků“ nebo 

„diagram rybí kosti“. V následující části jsem využila dotazníkového šetření. Dotazník jsem 

záměrně rozdala pouze zaměstnancům divize „Zvedací zařízení a zavírače“ z důvodu toho, že byl 

hlavně směřován na tuto divizi. Pro větší názornost a přehlednost je tato kapitola doplněna několika 

grafy. 
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2 CÍL 

 

     Cílem mé bakalářské práce je popsat současný způsob zabezpečení strojírenské firmy Brano  

a jeho části divize „Zvedací zařízení a zavírače“ dále jen (SBU-ZZ) technickými prostředky a nalézt 

prvky ochrany, které jsou slabými články a tyto nahradit vhodnými prvky zabezpečení. K tomu je 

zapotřebí tyto slabé články identifikovat a vyhodnotit vhodnou metodou. Na základě zjištěných 

poznatků zhodnotit stávající situaci ve firmě, navrhnout možné varianty a také navrhnout konkrétní 

opatření k odstranění (zmírnění) možných bariér.  
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI OCHRANY OBJEKTU 

 

     Jedná se o souhrn právních předpisů a technických norem, které souvisí s bezpečností 

a zabezpečením objektů. 

 

3.1 Právní předpisy 

 

    Mezi základní právní předpisy související s ochranou objektů řadíme především ústavu České 

republiky, Listinu základních práv a svobod, Trestní řád, Trestní zákon, Zákon o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, Zákon o požární ochraně a Zákoník práce. 

 

� Ústava České republiky 

 

     Ústava České republiky je s Listinou základních práv a svobod nejvyšším právním předpisem 

České republiky. Ústava byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince v roce 1992 a byla 

vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Účinnosti nabyla dnem vzniku České 

republiky 1. ledna 1993. Skládá se z VIII hlav a preambule, což je úvodní prohlášení občanů České 

republiky. Ústava České republiky upravuje základní záležitosti, které se týkají občana České 

republiky. Stanovuje postup občanů ve státní správě, kterou vykonává pomocí orgánů moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. [26] 

 

� Listina základních práv a svobod 

 

     Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Byla přijata Českou 

národní radou jako zákon č. 2/1993. Dle ústavy České republiky je součástí ústavního pořádku. 

Nelze ji označit ani za zákon ani za ústavní zákon, i když je s ní jako s ústavním zákonem 

zacházeno. Tato listina základní práva a svobody nevytváří, ale deklaruje je jako přirozená práva 

existující nezávisle na Listině. Omezení práv a svobod člověka je možné jen na základě zákona.  

Při ochraně majetku se mohou omezit základní práva a svobody, to však musí být podloženo 

v zákoně. [27] 
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� Trestní řád 

 

     Popisuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řádu ve znění pozdějších předpisů. Účelem trestního 

řádu je upravení postupu orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly trestné činy náležitě 

prošetřeny a následně jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení musí působit 

k upevňování zákonnosti, k výchově občanů v rámci respektování zákonů a pravidel občanského 

soužití a také k předcházení a zamezování trestné činnosti. Pro účel ochrany objektů je zajímavý 

odstavec 2 §76, který uvádí osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení 

útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci 

posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení 

osobní svobody bez odkladu oznámit. [31] 

 

� Zákon o požární ochraně 

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

podmínky pro ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, poskytuje pomoc  

při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Právnické a podnikající fyzické osoby 

musí dodržovat a plnit povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které slouží 

k provozování své činnosti. Zákon je členěn do tří kategorií, z nichž každá má jiné podmínky, které 

je nutné pro plnění povinností na úseku požární ochrany dodržovat. [29] 

 

� Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

     Upravuje zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých 

činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. Utajovaná informace je 

dle zákona řazena do čtyř stupňů utajení: vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné. Tento zákon se 

také zabývá ochranou osob, objektů a předmětů a dosahuje zabezpečení objektů kombinací 

bezpečnostních opatření: režimová a fyzická ochrana, technické prostředky apod. [32] 
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� Trestní zákon 

     Je základním právním předpisem, který řeší problematiku použití sebeobrany v reálné situaci 

napadení. Jedná se o zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který definuje okolnosti 

vylučující protiprávnost. Jsou to činy, které mají rysy shodné s trestným činem, ale nejsou za 

trestný čin považovány a tudíž se na ně nevztahují žádné sankce. 

§ 205 trestního zákona, krádež 

     Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. 

     Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí 

podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. [28] 

 

� Zákoník práce 

     Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který v části páté, hlavě I., 

uvádí povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí, vhodnou organizaci bezpečnosti ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření 

k prevenci rizik (§ 101), dále je zaměstnavatel povinen kontrolovat dodržování nařízení, které 

zahrnuje kontrolu vnášení alkoholu a návykových látek na pracoviště a to umožňuje  

bezpečnostní službě, která vykonává prohlídky zaměstnanců, zda tyto látky nevnášejí do objektu. 

[30] 
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3.2 Technické normy 

     Zde uvádím výběr technických norem, které se vztahují k zabezpečení objektů pomocí 

poplachových systémů týkající se požární bezpečnosti. 

 

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

Část 1 – Všeobecné požadavky: Evropská norma, která specifikuje elektrické zabezpečovací 

systémy (dále jen EZS).  Tato norma popisuje čtyři stupně zabezpečení budov a čtyři třídy vlivů 

prostředí, toto rozdělení zajišťuje úroveň požadovaného zabezpečení. EZS je rozdělena do stupňů 

zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, hodnotu majetku, typ objektu a předpokládaný typ 

narušitele. [7] 

� ČSN EN 50 131-6 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov. Část 6 – Napájecí zdroje. Tato norma specifikuje napájecí zdroje EZS nainstalovaných 

v budovách. [8] 

 

� ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – systémy kontroly vstupů v bezpečnostních aplikacích. 

Část 1. – Systémové požadavky.  

Tato norma stanovuje všeobecné požadavky na funkčnost kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. [7] 

 

� ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. 

Část 7 – Pokyny pro aplikaci: tato norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci 

systémů uzavřených televizních okruhů zahrnující kamery s monitory a další pomocná zařízení 

nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích. Norma poskytuje pracovní rámec umožňující 

zákazníkům, a uživatelům stanovit jejich požadavky a zvolit optimální variantu zařízení. [9] 
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� ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory 

      Norma popisuje požadavky na požární bezpečnost shromažďovacích prostor. Popisuje kritéria 

evakuace osob z prostor s vysokou hustotou osob a směřuje k eliminaci vlivů, které mohou vyvolat 

nebo zvyšovat paniku při požáru. [4] 

 

� ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

Tato norma popisuje obsazení objektů nebo části objektů, kde se pohybuje více lidí z hlediska 

požární bezpečnosti staveb. [6] 

 

� ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb – požární odolnost stavebních konstrukcí 

Norma stanovuje požární odolnosti stavebních materiálů na podkladě experimentálně ověřených 

výpočtů. [5] 

 

� ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí 

      Tato norma stanovuje požadavky a způsoby zkoušení vchodových a vnitřních dveří 

uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. [10] 
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3.3 Základní pojmy 

 

Zaměstnanec – je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu. Úkolem zaměstnance je vykonávat 

určitou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat. [24] 

 

Zaměstnavatel – je účastníkem pracovněprávního vztahu. Je to buď fyzická či právnická osoba, 

která zaměstnává zaměstnance (fyzické osoby). [25] 

 

Dělník – pracovník, který se živí převážně manuální prací. Toto označení je však velmi obecné, 

protože dále nespecifikuje příslušnou činnost ani obor, ve kterém je tato činnost vykonána. [22]  

 

THP – technicko-hospodářský pracovník, je pracovník pracující v administrativě, řízení či  

ve výzkumných a vzdělávacích útvarech, výsledkem je služba pro firmu. [12] 

 

Management – vedoucí, řídící pracovník, osoba, která je pověřená organizační či obchodní 

stránkou.  

 

Krádež – neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty. Toto se hodnotí jako trestný čin. [23] 

 

EZS – elektrický zabezpečovací systém – soustava prvků, která je schopna opticky nebo akusticky 

signalizovat na určeném místě vstup nebo pokus o vstup narušitele do střežených objektů. [20] 

 

Čidlo EZS - zařízení, které reaguje na jevy související s narušením objektu a to s vytvořením 

daného výstupního elektrického signálu. [20] 

 

Ústředna EZS – zařízení sloužící k určení příjmu a k vyhodnocení výstupních elektrických signálů 

čidel nebo tísňových hlásičů k vytvoření signálu o narušení. [20] 

 

Kamera – je nejdůležitější zařízení systému průmyslové televize. Pro použití průmyslových televizí 

se kamery dělí na černobílé, barevné nebo kombinované. [21] 

 

Snímací zařízení – zařízení slouží pro kontrolu a možnosti povolení vstupu osob do objektů. 

Zařízení dělíme na snímače identifikačních prvků, snímače kódových informací, snímače 

biometrických rysů oprávněných osob a snímače kombinované. [21] 

 

Narušení objektu – jedná se o nežádoucí vniknutí do střeženého objektu. [16] 
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4 ZÁKLADNÍ DRUHY TECHNICKÉ OCHRANY K ZABEZPEČENÍ 

OBJEKTU 

 

     V této kapitole uvádím základní druhy ochrany, které jsem zobrazila podle důležitosti  

do bezpečnostní pyramidy, která je zobrazena na obrázku číslo 1. 

 

 

Obrázek č. 1 – bezpečnostní pyramida  

4.1 Klasická ochrana 

 

     Klasická ochrana představuje nejstarší typ ochrany. Tvoří základ každého zabezpečovacího 

systému. Klasická ochrana využívá mechanických zábranných systémů (dále jen MZS), které slouží 

k znemožnění odcizení čí zničení cenných předmětů, výrobků a nebo vytváří takové překážky, které 

mají pachateli ztížit, nebo znemožnit dosažení jeho cíle.  

Mezi klasickou ochranu řadíme: 

� oplocení 

� brány 

� turnikety 

� závory 

� trezory 

� fólie 

� mříže 

� bezpečnostní dveře 
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     MZS dělíme na tři okruhy ochranných zón: 

     Plášťová ochrana zabraňující narušení konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek objektu. 

Jedná se vždy o individuální stavební objekt. 

     Obvodová ochrana zajišťující bezpečnost kolem chráněného objektu. Obvodem objektu 

obyčejně rozumíme jeho katastrální hranice, které jsou tvořeny obvykle přírodními nebo umělými 

bariérami na přilehlých pozemcích. Jedná se o oplocení či ohrazení okolního pozemku včetně bran, 

závor, branek propustí apod., které omezují či zabraňují přístupu nežádoucím osobám na chráněné 

území. 

     Předmětová ochrana zabezpečující prostory, nebo úschovní místa s penězi, cennostmi  

či utajovanými skutečnostmi proti zcizení. [19] 

 

4.2 Technická ochrana 

 

     Technická ochrana představuje nový druh zabezpečení objektu. Plní v zabezpečovacím systému 

objektu dva základní úkoly – podporuje ochranu klasickou a maximálně zefektivňuje ochranu 

fyzickou. Hlavní funkce spočívá v tom, že rychle reaguje na změny, které jsou vyvolané pachatelem 

a na základě těchto změn indikovaných i na značné vzdálenosti, uvádějí v činnost síly, které jsou 

schopné pachateli v další činnosti zabránit a dopadnout je ještě před dokonáním činu. 

Jedná se zejména o: 

� elektrické zabezpečovací systémy 

� kamerové a monitorovací systémy  

� elektrickou požární signalizaci  

 

     Není možné, aby elektronická ochrana chránila samostatně, musí být vždy ve spojení s ochranou 

mechanickou. 

     Technická ochrana se z hlediska prostorového zaměření dělí na: 

� obvodovou ochranu, která signalizuje narušení prostoru kolem chráněného objektu 

� plášťovou ochranu, která signalizuje narušení pláště objektu 

� prostorovou ochranu, která signalizuje nebezpečí uvnitř objektu 

� předmětovou ochranu, která signalizuje přítomnost nepovolané osoby u chráněného předmětu 

� klíčovou ochranu, která signalizuje narušení klíčových míst objektu, kde se předpokládá pohyb 

nepovolaných osob v zájmovém prostoru. [20] 
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4.2.1 Elektrické zabezpečovací systémy 

 

     Elektrický zabezpečovací systém se skládá z několika prvků, pomocí kterých je systém schopen 

opticky nebo akusticky signalizovat v daném místě přítomnost, vstup, nebo pokus o vstup 

nepovolané osoby do chráněného prostoru. Schéma EZS je znázorněno na obrázku číslo 2. [20] 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Schéma EZS  

 

     Čidla, nebo také detektory jsou zařízení, která reagují na fyzikální změny související s narušením 

střeženého objektu či prostoru nebo s nežádoucí manipulací se střeženým předmětem. Při narušení 

objektu čidlo vysílá poplachový signál nebo zprávu, kterou přijímá, zpracovává a realizuje ústředna. 

 Ústředna přijímá a zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu a požadovaným 

způsobem je realizuje. Umožňuje také ovládání a indikaci zabezpečovacího systému. Ústředna 

zajišťuje napájení a inicializaci následného přenosu informací zabezpečovacího systému.  

     K přenosu informací slouží přenosové prostředky, které přenášejí informace z ústředny do místa 

signalizace. Předané informace jsou převáděny pomocí vhodného signálu signalizačního zařízení.  

     Součástí EZS jsou doplňková zařízení, která slouží k usnadnění ovládaní systému a umožňují 

realizaci některé ze speciálních funkcí. 

     Tato spojení elektrického zabezpečovacího systému jsou průběžně, někdy občasně kontrolována. 

Tato kontrola znemožňuje vyřazení z provozu. [20] 

 

     EZS je z hlediska prostorového zaměření rozdělen na pět druhů: 

� Obvodová ochrana se také označuje jako perimetrická a signalizuje narušení obvodu majetku. 

Obvodem objektu se rozumí jeho katastrální hranice, které jsou vymezené přírodními nebo 

umělými bariérami. 

� Plášťová ochrana ohlašuje narušení pláště objektu, kde je detekováno narušení konvenčních  

i nekonvenčních vstupů. 
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� Prostorová ochrana je signalizace v chráněném prostoru, při které došlo k vniknutí pachatele  

do prostor chráněného objektu. 

� Předmětová ochrana se vyznačuje signalizací, která bezprostředně ohlašuje přítomnost 

pachatele u chráněného předmětu. 

� Klíčová ochrana signalizuje narušení klíčových míst objektu (chodby, schodiště, haly). 

 

 Kombinací těchto ochran můžeme dosáhnout vícestupňové ochrany. [20] 

 

4.2.2 Kamerové a monitorovací systémy 

      

      Nejdůležitějším prvkem kamerového systému jsou kamery. V dnešní době jsou velmi používané 

černobílé nahrazovány kamerami barevnými. Barevné přístroje jsou s různou rozlišovací schopností 

a citlivostí. Kamery mohou být buď standardní nebo kompaktní s vestavěným objektivem 

umožňující obsluze dálkového ovládaní a venkovní kamery,  maskované kamery, které se používají 

pro diskrétní sledování. [13] 

     Videosignál je z kamer přenášen buď bezdrátově nebo koaxiálním či symetrickým vedením.  

Přenos koaxiálním vedením je však omezený na vzdálenost v řádech stovek metrů, pokud je  

tato vzdálenost překročena, dochází ke zhoršení rozlišovací schopnosti systému. Symetrické vedení 

je více odolné proti rušení vnějším elektromagnetickým polem a umožňuje přenos signálu  

až na vzdálenost deset kilometrů. 

     Monitorovací zařízení tvoří velmi důležitou a nepostradatelnou součást kamerových systémů.  

Toto zařízení zpracovává a zobrazuje přenos videosignálu. K monitorovacímu zařízení se používají 

monitory nebo počítače.  Většinou jsou monitory doplněny o záznamová zařízení nebo pomocná 

zařízení, která umožňují sledování obrazu z více kamer na jednom monitoru současně. [21] 

 

 

4.2.3 Elektrická požární signalizace 

 

     Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) tvoří soubor technických zařízení, která slouží 

k detekci požáru již při jeho vzniku a k rychlému informování příslušných míst o vzniklém požáru.  

EPS se skládá z těchto částí: z elektronické ústředny, čidel (požární hlásiče), která jsou rozmístěná 

na rizikových místech v objektu, propojená jsou elektrickým okruhem. [21] 
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4.3 Režimová ochrana 

 

     Režimová ochrana tvoří soubor organizačně administrativních opatření a postupů, která směřují 

k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému (např. personální 

záležitosti, přístup k datům, možný vjezd či vstup jednotlivých osob do objektu). Režimová ochrana 

je sjednocujícím a řídícím prvkem.  

     Režimová opatření se týkají činnosti pracovníků uvnitř organizace (vlastních zaměstnanců), 

pohybu a chování osob přicházejících zvenčí včetně oběhu dokladů a informací uvnitř organizace 

(administrativní, nebo spisový pořádek) a vstupů informací, dat dokumentů vně podniku. [15] 

 

4.4 Fyzická ochrana 

 

     Fyzická ochrana tvoří také základ každého systému ochrany. Hlavním úkolem je zabezpečit 

ochranu majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. 

 

Tato ochrana je realizována: 

� vlastní ochrannou službou organizací a podniků  

� komerční soukromou bezpečnostní službou 

� státní ochrannou službou – Policii ČR 

Fyzická ochrana je nejdražší, má nízké pořizovací náklady, ale vysokou režii. 

 

4.4.1 Vlastní ochranná služba organizace a podniků 

 

     Ochranná služba organizace se označuje jako ostraha, strážní služba, či hlídací služba. Funkce 

ostrahy spočívá ve sledování vlastního objektu a jeho okolí, v obraně proti nedovoleným činnostem 

směřujícím k narušení ochrany objektu. Jedná se o nejstarší a nejdražší formu ochrany osob 

a majetku, má nízké pořizovací náklady, ale vysokou režii. 

     Umožňuje v případě potřeby provést bezprostřední zásah, který slouží k odvrácení hrozícího 

nebezpečí a ke snížení následků škod. Výhodou je možnost aktivně se podílet na zmaření záměrů 

pachatele a umožňuje bezprostřední opatření k jeho dopadení. [20] 
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5 HISTORIE, SOUČASTNOST A BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ FIRMY BRANO 

 

     V této kapitole stručně představím firmu Brano, která sídlí v Hradci nad Moravicí.  

Firma se specializuje ve strojírenském průmyslu, speciálně pro autoprůmysl. 

 

5.1 Historie 

     Firma Brano vznikla na základě vstupu do akciové společnosti Ateso v roce 2000. Nyní jsou 

základními stavebními kameny skupiny Brano, Brano Group, Branoros, a.s., působící v Ruské 

federaci a menší členové skupiny – Aftermarket, Branomarket, s.r.o., Brano Slovakia, s.r.o.  

a Deltacol cz, s.r.o. 

     Historie firmy sahá až do roku 1862, kdy byla 28. října založena továrna na výrobu drobného 

železářského zboží. Nejdůležitějšími milníky v další historii podniku byly následující období: 

28. října 1862 – založení továrny na výrobu drobného železářského zboží.  

1939-1945 – výrobní program byl přizpůsoben potřebám německé armády  

1970 – výroba pro automobilový průmysl byla rozšířena o další komponenty 

1992 – na základě privatizačního projektu schváleného usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna byla 

1. května byla založena firma Brano se sídlem v Hradci nad Moravicí. Se stejným datem byla firma 

zapsána do obchodního rejstříku u Okresního soudu v Ostravě. 

1999 – firma Brano vstoupila do akciové společnosti Ateso. 

2004 – došlo k fúzi firmy Brano a Brano-Ateso. 

 

5.2 Současnost  

 

     Firma zaměstnává k 1. 4. 2010 1500 zaměstnanců. Rozlohu má 525 m na délku a 165 m  

na šířku. Firma z 90% vyrábí pro odvětví autoprůmyslu, pro klíčové evropské i světové výrobce 

automobilů. Mezi její největší odběratele patří značky Volkswagen, Škoda, Audi, BMW, Seat, 

Volvo a Ford. 

     Je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 a ISO 14001. 

     Firma je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 1213. Je tvořena divizemi „Dveřní systémy“, „Zvedací zařízení a zavírače“ a „Slévárna“. 

Organizační schéma je na obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3 – organizační schéma firmy Brano 

 

 

5.4 Bezpečnostní řízení firmy Brano 

 

     Firma Brano je výrobní firmou, ve které se z důvodů exportu a importu, kromě zaměstnanců 

pohybuje velké množství cizích lidí. Proto je nutné, aby byl objekt dobře hlídán a zabezpečen, aby 

nedocházelo k žádným újmám na majetku firmy a také na osobních věcech zaměstnanců. 

 

Ve firmě je použito těchto bezpečnostních prvků: 

 

� Mechanické zábranné systémy 

� Přístupový systém 

� CCTV  

� Strážní služba 
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Mechanické zábranné systémy 

 

Jsou použity tyto mechanické zábranné systémy: 

• klasické drátěné oplocení 

• bezpečnostní oplocení 

• vrcholové zábrany 

• závory 

• vestavěné účelové trezory 

 

5.4.1 Klasické drátěné oplocení 

 

     Klasické drátěné oplocení je ve firmě použito ze tří stran, z hlavní strany, kde je z části hlavní 

vchod a hlídané parkoviště. Dále z boční strany, kde je hlavní cesta a ze zadní strany, kde sousedí 

s další firmou. Je z materiálu zinkovaného o průměru 3,9 mm a dosahuje výšky 1,5 m.  

Je na betonovém základu vysokém 0,5 m. Toto oplocení je i s betonovým základem vysoké 2 m,  

je překonatelné, ale z důvodu umístění snižuje možnost překonání. 

 

5.4.2 Bezpečnostní oplocení 

 

     Bezpečnostní oplocení je z ocelového materiálu, které je ve výšce 2,5 m. Na bezpečnostním 

oplocení jsou umístěné vrcholové zábrany z ostnatého drátu. Toto oplocení je použito v zadní části 

firmy, kde je po celé délce řeka Moravice. 

 

5.4.3 Vrcholové zábrany 

 

     Vrcholové zábrany jsou použity jako nástavce z ostnatého drátu na bezpečnostním oplocení. 

 

5.4.4 Závory 

 

     Závora je použita u hlavního vstupu, kterou ovládají vrátní. Pracují na principu sklápěcí 

dvoukřídlé páky. Systém pracuje na principu hydrauliky a elektřiny. Závoru mohou ovládat vrátní 

z vrátnice, nebo pomocí ovládacího zařízení. 
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5.4.5 Vestavěné účelové trezory 

 

     Vestavěný účelový trezor je umístěný v hlavní budově, v kanceláři sekretářky generálního 

ředitele.  Vestavěný účelový trezor slouží k předmětové ochraně, k zabezpečení cenných papírů, 

peněz, dokumentů a jiných hodnot.  Chrání před poškozením, zcizením a také před požárem.  

Je umístěn ve zdi. Přístupové klíče mají pověřené osoby. 

 

 

Přístupový systém 

 

     Přístupový systém se nazývá ID-Ware, který se skládá z těchto dílčích systémů, kterými jsou 

docházkový systém, přístupový systém, stravovací systém a evidenční systém. Z  hlediska 

bezpečnosti si popíšeme pouze přístupový systém. Každý zaměstnanec má svou čipovou kartu, 

která je zobrazena na obrázku č. 4. Přístupové systémy jsou umístěny při vstupu do jednotlivých 

objektů či místností. Vstup do objektů, nebo do jednotlivých místností je vybaven snímačem 

čipových karet, jenž po přiložení platné čipové karty otevře požadované dveře a tím umožní přístup 

dané osobě do zvolené místnosti. Informace o průchodu danými dveřmi je uložena do databáze  

pro možnost kontroly. Přístupová práva určují pro každou osobu snímače, které může daná osoba 

používat. Pro každou dvojici osoba - snímač je možné dále nastavit tzv. časovou zónu, která určuje 

časové rozpětí, ve kterém bude mít osoba přístup na daný snímač. Snímač je zobrazen na obrázku 

č. 5. 

Výsledkem nastavení přístupových práv je vytvoření seznamu o třech položkách: 

• osoba 

• snímač 

• časová zóna 
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Obrázek č. 4 – čipová karta   Obrázek č. 5 – snímač čipových karet 

 

     Přístupová práva jsou následně naplněna do jednotlivých snímačů a zabezpečují tak, aby každá 

osoba mohla používat pouze povolené snímače a současně pouze v povolenou dobu – časovou 

zónu. 

     Režim přístupových práv nebo také přístupový režim určuje u každé osoby způsob, jakým budou 

přístupová práva pro konkrétní osobu nastavována. Pokud nemá určitá osoba nastaven přístupový 

režim, nebude mít daná osoba přístup pro žádný snímač. 

 

 

Přístupový režim dělíme: 

• výchozí 

• dle osoby 

• dle skupiny 

• dle pracovní pozice 

• dle střediska 
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• Přístupový režim: Výchozí 

     Výchozí přístupový režim se používá pro definici přístupových práv bez nutnosti rozdělovat 

osoby do skupin a současně není nutné ani procházet jednotlivé osoby a těm přidělovat přístupová 

práva. Přístupová práva se v tomto případě nenastavují jednotlivým osobám nebo skupinám osob, 

ale přímo jednotlivým snímačům. Pro každý jednotlivý snímač je tedy nutné nastavit, zda je 

povoleno ho používat ve výchozím přístupovém režimu a současně je také možné určit časovou 

zónu pro používání tohoto snímače. 

 

• Přístupový režim: Dle osoby 

     Tento přístupový režim se používá pro individuální definici přístupových práv konkrétním 

osobám. Přístupová práva se v tomto případě nastavují jednotlivým osobám. 

 

• Přístupový režim: Dle skupiny 

     Tento přístupový režim se používá pro definici přístupových práv skupinám osob. Osoby je 

nutné nejdříve rozdělit do skupin, přičemž každá osoba může být pouze v jedné skupině. Přístupová 

práva se nastavují jednotlivým skupinám a platí pro všechny osoby dané skupiny. 

 

• Přístupový režim: Dle pracovní pozice 

     Tento přístupový režim se používá pro definici přístupových práv pracovním pozicím. Osoby je 

nutné nejdříve rozdělit do pracovních pozic, přičemž každá osoba může být pouze v jedné pracovní 

pozici. Přístupová práva se nastavují jednotlivým pracovním pozicím a platí pro všechny osoby 

dané pracovní pozice. 

 

• Přístupový režim: Dle střediska 

     Přístupový režim se používá pro definici přístupových práv střediskům. Osoby je nutné nejdříve 

rozdělit do středisek, přičemž každá osoba může být pouze v jednom středisku. Přístupová práva se 

nastavují jednotlivým střediskům a platí pro všechny osoby daného střediska. 

 

     V příloze č. 1 je zobrazen výpis snímačů. V příloze č. 2 je znázorněn vzor programu, který se 

používá pro zřizování přístupových přístupů a v příloze č. 3 je uveden vzor, který zobrazuje seznam 

přístupových snímačů ve firmě.       
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CCTV ( closed cirtuit television – uzavřený televizní okruh) 

 

     Ve firmě je použito dvou typů kamer, starší analogové kamery a nové IP kamery. Analogové 

kamery jsou připojeny koaxiálním kabelem, který je sveden do softwaru, který disponuje speciální 

dekódovací kartou, která převádí analogový záznam na digitální. Tyto kamery jsou napájeny 

adaptéry z elektrické sítě. IP kamery dekódovací kartu nepotřebují, protože samy o sobě produkují 

digitální signál, připojeny jsou běžným ethernetovým kabelem. Napájení těchto kamer zajišťuje 

PoE přepínač, který po ethernetovém kabelu posílá přímo napájení do kamery. IP kamery jsou fixní 

od firmy VIVOTEK modelové řady IP 3112, IP3122 a IP3132. Tyto typy kamer jsou univerzální, 

které mohou být také ovládány z libovolného místa prostřednictvím internetu. Kamery mají kvalitní 

1/4“CCD senzor, MPEG-4 video kompresi a inteligentní detekci pohybu. Kamera je zobrazena  

na obrázku č. 6. Z 90% jsou IP kamery použity jako venkovní. Pro venkovní použití musí být 

kamery uloženy do venkovních krytů, které jsou z hliníkového materiálu a jsou opatřeny 

vyhříváním, aby nedocházelo k orosení čelního skla. Kryty se používají také z důvodu ochrany 

proti prachu, dešti, slunečnímu záření a také proti mechanickému poškození.  

     Kamerový systém je navržen tak, aby sledoval důležité body, vstupy a výstupy z budov, příjezd 

do areálu a další místa, která jsou pro firmu důležitá. 

     Kamerový systém je centrálně spravován z prostoru informační technologie (IT) oddělení 

umístěné v hlavní budově. Dohledový software je použit od firmy AVER MEDIA, typ je AverDigi 

NV5000. Tento software digitálně sleduje záznam, řeší funkce dálkového nahrávání a sledování. Je 

rozšířitelný na 4 až 14 kamer, poskytuje nástroje potřebné pro celkovou bezpečnost v téměř 

jakémkoliv prostředí.  

     Kamery jsou nastaveny tak, že nahrávají záznam pouze v případě pohybu a uložené záznamy se 

uchovávají v délce 14 dnů, poté dochází k jejich přemazávání novými záznamy. Pomocí 

nainstalovaného softwaru je možno zpětně procházet kamerové záznamy a provádět export videa  

do souboru na přenosná média. Novější IP kamery mají možnost zaznamenávat i audio stopu. 

Audio stopa je nahrávání zvuku, ve firmě se audia nevyužívá. K záznamům smí nahlížet  

pouze oprávněné osoby, kterými jsou generální ředitel, ředitelé útvarů a správci IT. Přenos on-line 

videa lze sledovat na kterémkoliv počítači ve firmě, pokud má daná osoba oprávnění. Každá osoba 

se do kamerového systému hlásí pomocí přístupového jména a hesla. Do kamerového systému je 

také možno nahlížet z prostoru vrátnice, kde se sledují veškeré kamery najednou.  

V příloze č. 4 uvádím náhled kamer.  
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Obrázek č. 6 - kamera VIVOTEK  IP3112-IP3122-IP3132 

 

 

Strážní služba 

 

     Strážní služba (nebo také ostraha) musí dodržovat předpisy z Organizační normy, která je platná 

pouze pro firmu Brano. Pokud navštíví firmu návštěva, je strážní služba povinna ji zapsat 

do knihy návštěv a vydat ji identifikační štítek, který je návštěva povinna si připnout na oděv  

na viditelné místo, současně vystaví propustku, kterou po ukončení návštěvy navštívený podepíše. 

Při průchodu vrátnicí návštěva propustku společně s vizitkou vrátí a strážní služba zapíše čas 

odchodu do knihy návštěv. 

     Do areálu firmy smí vjet vozidla na základě smluv o výkonu služeb, nebo jiných činností 

pro firmu, dále za účelem dodávek pro a z firmy, nebo jako návštěvy. Povinnosti ostrahy je oznámit 

kontaktní osobě v Brano a po zapsání do knihy evidence vozidel vydá „vjezdové povolení 

jednorázové“. Zapisuje se příjmení řidiče, čas příjezdu, státní poznávací značka (dále jen SPZ), 

název firmy a kam jede.  

Toto povolení si musí řidič umístit viditelně na čelní sklo automobilu. Při výjezdu ho odevzdá 

a člen ostrahy zapíše čas odjezdu. Pro osoby ve vozidle vydá člen ostrahy vizitku „cizí firma“ nebo 

„návštěva“ podle charakteru důvodu vjezdu. 

     Při výjezdu musí řidič předat členu ostrahy příslušnou propustku z areálu na odvážené zboží, 

materiál, dílce, stroje a zařízení. Při nákupu předloží potvrzení o zaplacení. V knize evidence 

vozidel člen ostrahy zapíše čas odjezdu. 
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     Ostrahu majetku ve firmě vykonává ostraha, a to na pevném i pohyblivém stanovišti dle režimu 

ostrahy. Členové ostrahy jsou organizováni v jednotce ostrahy, v jejímž čele je velitel. Pro zvláštní 

účely přísluší členům ostrahy plynové pistole, které jsou uloženy na pracovišti ostrahy. Povinnosti 

ostrahy jsou zejména střežit majetek a s využitím svých oprávnění zabránit jeho rozkrádání, ztrátě, 

zneužití, poškození a zničení, dále zabránit neoprávněnému vstupu osob nebo neoprávněnému 

vjezdu dopravních prostředků do firmy a kontrolovat s využitím svých oprávnění osoby a dopravní 

prostředky opouštějící prostor objektu. Zaměstnanec ostrahy je při výkonu služby v případech 

svého ohrožení oprávněn použít hmatů a chvatů sebeobrany, paralytického plynu a obušku. 

     Členové ostrahy při obchůzce kontrolují, zda jsou veškeré kanceláře zamknuty, zda je vypnuto 

ovládání vrat na provozech. Mezi další povinnosti ostrahy je provádět obchůzky. Obchůzky jsou 

prováděny namátkově, kdy se pomocí speciální tužky sleduje reálnost provedení obchůzek 

a kontrolní činnosti strážných. Tato kontrola je prováděna pomocí načítání informací z jednotlivých 

čipů, kterých se musí vrátní při obchůzce dotknout. Informace jsou načítány do databáze 

výpočetního systému co 14 dní. Čipů je v podniku 10. 
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6 POPIS HALY ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ A ZAVÍRAČE 

 

     Divize „Zvedací zařízení a zavírače“ je hala, ve které pracuji. Jedná se o zděnou budovu, která 

má rozlohu 65 m na délku a 40 m na šířku. Obvodové a nosné zdi jsou o tloušťce 250 mm. Střecha 

budovy je mírně sedlová. Jedná se o trojpodlažní budovu, kde se v přízemí nachází výroba, sklad  

a expedice, tyto prostory jsou zobrazeny v příloze č. 6 a v přílohách č. 7, č. 8 a č. 9 uvádím detailní 

zobrazení těchto prostor. V prvním patře jsou šatny a kanceláře, které jsou zobrazeny v příloze  

č. 14 a v druhém patře jsou pouze kanceláře pro administrativní pracovníky. 

     Hala má šest vchodů, hlavní vchod, který slouží ke vstupu do prostor divize, druhý ke vstupu  

do haly do prostoru výroby, třetí ke vstupu do expedice a další tři vstupy nejsou určeny k průchodu, 

slouží pouze k navážení materiálu. Vedle vchodu do výroby jsou umístěna vrata, která mají 

provedení z hliníkových lamel, vrata mají boční pohon, která jsou opatřena integrovanou  

proti pádovou brzdou. 

     Vrata jsou ovládána zevnitř pomocí elektropohonu, nebo se také mohou ovládat zvenčí pomocí 

dálkového ovládání, které mají pouze oprávněné osoby. Druhá vrata jsou umístěna v expedici, která 

slouží k navážení a vyvážení výrobků a materiálu. Vrata jsou protipožární a dodavatel garantuje 

bezpečnost. Vstup na provoz výroby je opatřen přístupovým systémem, který je zobrazen  

na obrázku č. 5. Přes tyto dveře se do prostor výroby nedostanou lidé, kteří nemají přístup povolen. 

Hlavní vchod a vchod do expedice není tímto systémem opatřen. Z hlavního vchodu vedou dveře, 

které slouží ke vstupu na provoz z druhé strany, tyto dveře jsou tímto systémem opatřeny. Výroba 

je s expedicí oddělena stahovacími plastovými vraty, která jsou také opatřena přístupovým 

systémem. Stahovací vrata jsou zobrazena na obrázku č. 7.  

     V prostoru výroby jsou dvě kamery, které jsou směřovány na vchodové dveře. Tyto kamery jsou 

typu KPC 600, tento typ je zobrazen na obrázku č. 8.  Kamery jsou černobílé s velmi vysokým 

rozlišením. Systém snímání 2 : 1 prokládaně, snímací frekvence 50.00Hz. 
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Obrázek č. 7 – Stahovací vrata 

 

 

Obrázek č. 8 – kamera typu KPC 600 

 

     První ani druhé patro nemá přístupový systém nainstalován. V prvním patře se nacházejí pánské 

šatny a tři kanceláře a v druhém patře se nacházejí čtyři kanceláře, toalety pro administrativní 

pracovníky a kuchyňka, tyto prostory také nemají přístupový systém nainstalován.  

     Šatny mají dva vstupy, z prvního patra a z haly výroby. Šatny jsou tedy chráněny jen jedním 

vstupem a to z haly výroby.  Skříňky se vyznačují svařovanou konstrukcí z ocelového plechu. Šatní 

skříňky jsou na zámek. Na oknech nejsou použity žádné mechanické zábrany, okna jsou plastová. 

Dveře jsou také z plastového materiálu.  
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7 OBECNÁ IDENTIFIKACE RIZIK VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH A TEORIE 
BEZPEČNOSTNÍ EXPERTÍZY 

     Bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy 

 a kdy je objekt k eliminaci i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní 

spolupracovat. Pokud se bezpečností zabývá nebo ji zabezpečuje stát, firma či organizace hovoříme 

zpravidla o tzv. bezpečnostní politice.  

     Objekt, u kterého má být zajištěna bezpečnost se rozlišuje: 

• Bezpečnost vnitřní – jedná se o stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby, 

které objekt ohrožují akcemi zevnitř  

• Bezpečnost vnější – je to stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby 

ohrožující objekt zvenčí 

     Riziko je pravděpodobnost, že dojde ke škodlivé události, jež postihne danou hodnotu.  Skládá 

se z kombinací vztahujících se k fyzické podstatě objektu a ke střeženému majetku (potenciální 

nebezpečí). Riziko je odvozená závisle proměnná a dá se určit tzv. analýzou rizik. [20] 

     Ve výrobních objektech je výčet předpokládaných rizik většinou omezen, i přesto je nutné je 

identifikovat, provést analýzu a poté následný návrh optimálního bezpečnostního řešení. 

 

7.1 Rizika a jejich zdroje 

     Ve firmě se denně pohybují desítky, stovky i více lidí, jedná se o zaměstnance, návštěvníky 

a externí pracovníky. Možná nebezpečí a následná ohrožení mohou vznikat provozem 

technologických zařízení, neuposlechnutím nařízení návštěvníků, zaměstnanců či teroristickým 

útokem apod. Ohroženy mohou být nejen osoby, majetek ale také životní prostředí.  
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Objekt může být ovlivňován těmito riziky: 

• Rizika související s kriminální činností – zde řadíme krádeže hmotného majetku, nebo také 

možné napadení teroristickým útokem. Tato rizika mají v dnešní době stále větší závažnost  

a četnost. 

• Rizika způsobená závadou technického charakteru – jedná se především o závady 

bezpečnostního systému, výpadky energie či technické závady konstrukce objektu. Tato rizika 

jsou poměrně frekventovaná a zasluhují pozornost v preventivní oblasti. 

• Rizika způsobující přírodní vlivy – k rizikům, která jsou způsobována přírodní vlivy patří 

povodňová nebezpečí, nebezpečí způsobená vichřicemi a tornády, ohrožení zemětřesením 

apod. [20] 

 

7.2 Bezpečnostní politika organizace 

     Bezpečnostní politika organizace tvoří jeden ze základních pilířů, na kterém stojí systém řízení 

informační bezpečnosti. Zabývá se především všemi aspekty bezpečnosti organizace a definuje jaké 

bezpečnostní prostředí je pro organizaci optimální a jakými prostředky toto bezpečnostní prostředí 

bude dosaženo. Pokud nejsou definovány základní parametry, jako jsou povinnosti a odpovědnosti 

klíčových rolí a zaměstnanců organizace, může být poté celý systém budován chaoticky 

a neefektivně. [1] Bezpečnostní politika by měla být podřízena v souladu s politikou celé 

organizace, definuje základní strategii, cíle, zodpovědnosti a také zásady, které se týkají činností 

spojených s informační bezpečností.  Bezpečnostní politika informačních a komunikačních 

technologií popisuje základní bezpečnostní požadavky a nařízení, jejichž cílem je zajistit ochranu  

a bezpečnost v organizaci. Bezpečnostní politika popisuje základní požadavky organizace  

na zabezpečení a cílem je ochrana veškerého hmotného a majetku firmy, ochrana jejího dobrého 

jména a předmětu činnosti organizace. Tento dokument schvaluje vedení firmy a musí se jim řídit 

všichni zaměstnanci. Také tento dokument podléhá pravidelné kontrole a revizím. Bezpečnostní 

politika může být vypracována interně, nebo externí firmou. Při vypracování bezpečnostní politiky 

se považuje tým, který je sestaven s účastí externí firmy a s dostatečným počtem zaměstnanců dané 

organizace. 
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     Za standardní postup při tvorbě bezpečnostní politiky je považován souhrn těchto kroků: 

• předběžná studie  

• zadání 

• analýza rizik 

• bezpečnostní politika organizace 

• realizace bezpečnostní politiky 

• realizace a tvorba bezpečnostní dokumentace nižší úrovně 

• udržování bezpečnostní povědomí zaměstnanců 

 

     Tento postup se však nepovažuje za nezbytnou součást řešení, jeho výhodou je poměrně levná 

finanční záležitost. Pokud je kvalitně provedena analýza rizik, je také poté sestavena bezpečnostní 

politika. Analýza rizik poskytne řešitelskému týmu odpovědi na otázky co chránit, proti čemu 

a jakým způsobem. Výstupem bude ocenění hmotných či nehmotných hodnot, to jsou aktiva 

organizace, včetně finančního ohodnocení či prostřednictvím scénářů, které stanovují, co se stane 

v případě poškození, ztráty či nedostupnosti daného aktiva. Dalším výstupem bude seznam 

veškerých hrozeb, které byly ve vztahu k aktivům organizace popsány i s jejich ohodnocením 

a návrhem postupů na minimalizaci. [3] 

     Bezpečnostní politika organizace popisuje souhrn odpovědí vedení organizace na tři základní 

otázky: 

Co má organizace v oblasti bezpečnosti dělat a z jakého důvodu? 

Jakých cílů by chtěla organizace v oblasti bezpečnosti dosáhnout? 

Jaká budou provedena opatření, aby bylo dosaženo stanovených bezpečnostních opatření? 

     Nejen problematika bezpečnosti, ale také obecná bezpečnostní politika organizace se zaměřuje 

na tři základní oblasti (lidi, majetek, informace). Pro každou oblast, která je předmětem 

bezpečnostních zájmů, formuluje samostatná bezpečnostní politika, zejména v oblasti personální, 

organizační a administrativní, v oblasti informačních systémů a oblasti ochrany majetku.  
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Bezpečnostní politiku také ovlivňují vnější vlivy, které nemůžeme svým jednáním ovlivnit, jedná se 

např. o smlouvy mezi podnikatelskými subjekty, mezinárodní smlouvy, nebo o celkové 

konkurenční prostředí, ve kterém organizace podniká.  

     Mezi poslední základní východisko pro stanovení zásad a cílů bezpečnostní politiky patří vnitřní 

vlivy.  Tyto vlivy může organizace ovlivnit, jedná se o úroveň personálního vybavení, 

o ekonomické možnosti organizace, úroveň řízení, o technickou úroveň a další. [20] 

 

7.3 Bezpečnostní analýza 

     Bezpečnostní analýza zkoumá a vyhledává vnitřní zranitelnosti, vnější hrozby a implementované 

ochranné mezaniny, působící na zkoumaný objekt ve zvolených vrstvách bezpečnosti – fyzické, 

personální, technologické a administrativní.  Hlavním cílem bezpečnostní analýzy je identifikovat 

maximum zranitelnosti, které jsou obsaženy ve zkoumaném objektu, odhadnout hrozby, rizika 

a možné negativní dopady na zkoumaný objekt, určit funkčnost dosavadních ochranných 

mechanizmů a navrhnout nové tak, aby byla všechna rizika efektivně snížena na akceptovatelnou 

úroveň. [17] 

     Na bezpečnostní analýzu navazuje analýza hodnotová, která zahrnuje zejména hodnotu 

hmotného a nehmotného majetku, hodnotu materiálu a hodnotu strategickou. Vyhodnocení 

a zpracování těchto dvou analýz má odpovědět na otázky, které jsou podstatné pro další plánovaná 

opatření: 

Jaké škody mohou vznikat při nedostatečném zabezpečení? 

Jaká je pravděpodobnost škod? 

Na jakou úroveň je účelné snížit pravděpodobnost vzniku škod? 

Bezpečnostní analýza nemá obecně zpracovány žádné platné postupy a techniky ani mezinárodní 

standarty.  
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     Pro vlastní provedení bezpečnostní analýzy lze využít řady metod a technik z oblasti financí  

a ekonomiky, mezi nejpoužívanější techniky a metody patří:  

� SWOT analýza 

� PEST analýza 

� PARETOVA analýza 

� ISHIKAWŮV diagram  

� Modifikovaná analýza stupně ohrožení 

 

7.4 Metodika analýzy rizik  

     Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, které přispívají k rozvoji poznání a jsou velmi důležité 

v praxi. Analýza a hodnocení tvoří podklady pro rozhodovací proces a slouží pro potřeby řízení. 

Z toho vyplývá, že pracovní postupy musí respektovat určité požadavky zaručující správné 

a kvalifikované rozhodování.  

    Hodnocení rizik je možné provést jen na základě konkrétních, pravdivých a ověřených datových 

souborů o dané živelné pohromě, nehodě, havárii, útoku apod. 

    Analýza rizika definuje popis příčin a důvodů analýz rizika, vyjádření předpokladů a stanovení 

systémů, který se podrobuje analýze, identifikace všech zdrojů rizik a rozhodnutí.  

Rizika jsou vyhledávána podle: 

• místa (budovy, místnosti, provozy atd.) 

• procesu (probíhající činnosti, jednotlivé funkční místa) 

• organizace (ohraničení odpovědnosti, struktury organizace) 

• času jejich vzniku (denní nebo noční doba) 
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    Identifikace zdrojů, které poskytují podrobné informace o prostředí, o právních a organizačních 

aspektech, o technických okolnostech. 

     Stanovení nebezpečí je hlavní krok k hodnocení nebezpečí a k hodnocení rizika, jedná se 

o proces, který se nazývá proces rozpoznávání. Identifikace nebezpečí zahrnuje přezkoumávání 

studovaného systému pro identifikaci typu nebezpečí, která se v systému vyskytují 

a přezkoumávání způsobů, jakými by mohlo k nebezpečí dojít. Hodnocení velikosti rizika je 

klíčovým procesem analýzy rizik. Po provedené analýze je nutno stanovit jednotlivé hrozby 

způsobující snížení úrovně zabezpečení objektu. Většinou hrozby působí jen na některé části 

systému a to na ty, které jsou málo odolné a představují tak slabinu využitelnou ke způsobení škody 

útokem na systémy ochrany. [2] 

      Cílem analýzy rizik je identifikovat firemní aktiva, nalézt možné hrozby a slabiny a navrhnout 

vhodná opatření. [11] 
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8 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

     V praktické části bakalářské práce, která navazuje na poznatky uvedené v části teoretické, byla 

provedena identifikace rizik pomocí ISHIKAWOVA diagramu a výzkum pomocí dotazníku, který 

se týkal spokojenosti zabezpečení firmy. 

 

 

8.1 Identifikace rizik pomocí ISHIKAWOVA diagramu 

 

      Analýza a hodnocení rizik jsou procedury sloužící pro potřeby řízení a tvoří hlavní podklady 

pro rozhodovací proces, proto musí postupy respektovat určité požadavky zaručující kvalifikované 

a správné rozhodování. Aby bylo vše správně vyhodnoceno je nutno vycházet z opatření, která jsou 

v daném provozu či zařízení apod. 

      Pro přehledné shrnutí jsem se rozhodla využít metodu ISHIKAWOVA diagramu. 

 

       ISHIKAWŮV diagram je známý také pod názvem „diagram příčin a následků“ nebo „diagram 

rybí kosti“. Umožňuje velmi jednoduše znázornit konkrétní analyzovaný problém z hlediska jeho 

příčin. Jednoduchost spočívá v grafickém vyjádření. Výhoda spočívá v možnosti jeho použití nejen 

pro hledání příčin určitého následku, ale také pro hledání jednotlivých řešení.        

     Pomocí ISHIKAWOVA diagramu jsem vytýčila hlavní kategorie, které mohou vést 

k nedostatečnému zabezpečení objektu. Diagram, který je zobrazen na obrázku č. 9, je sestaven 

pouze z obecného hlediska, nikoli z hlediska strukturálního. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

    

 
 

  

    

Obrázek č. 9 – ISHIKAWŮV diagram 
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8.2 Vyhodnocení identifikace rizik 

     

      Pomocí ISHIKAWOVA diagramu jsem dospěla k závěru, že identifikovaná rizika 

v jednotlivých částech jsou růžně závažná. V následujících řádcích vytipuji dle mého uvážení 

nejzávažnější rizika, která mohou významně přispět k nedostatečnému zabezpečení objektu firmy, 

nebo k jeho narušení.   

     Diagram, který je zobrazen na obrázku č. 9, je sestaven pouze z obecného hlediska, nikoli 

z hlediska strukturálního. 

 

� Zaměstnanci (dělníci) 

 

Spolehlivost: 

     Zaměstnanec by měl být zodpovědný, loajální k firmě a při přijímání do pracovního poměru být 

dotazován na předchozí důvody změny zaměstnání. 

 

Vědomá spolupráce s pachatelem:  

     Zaměstnanec může spolupracovat s pachatelem, proto by se měly provádět namátkové kontroly 

zabezpečení MZS a mělo by být v objektu více kamer. 

 

 

� Vnější prostředí 

 

Normy: 

     Je nutné, aby firma dodržovala stávající předepsané normy, v případě nedodržení se nemůže 

počítat s funkčním zabezpečením objektu. Doporučeny jsou normy ČSN EN 5013x. 

 

Zákonné předpisy a vyhlášky: 

     Pro správné zabezpečení firmy musí být dodrženy platné zákonné předpisy a vyhlášky  

v této oblasti. Při jejich nedodržení mohou vzniknout problémy, které souvisí s ochranou objektu. 
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� Bezpečnostní technika MZS 

 

Odolnost: 

     Materiály by měly být odolné, pokud dojde k zjištění, že se v objektu vyskytují méně odolné, 

případně poškozené materiály, měly by být vyměněny, než dojde k vykradení objektu. 

 

Neodborná montáž: 

     S neodbornou montáží stoupá riziko možného překonání systému zabezpečení. Mohou být 

špatně nainstalovány např. zavírače dveří, poté nedojde k jejich dovření a tím je objekt snadno 

dostupný, nebo špatná dovíratelnost vrat, proto by mělo být zabezpečení prováděno odborníky 

s praxí. 

 

Vada, opotřebovanost: 

    MZS musí být při zjištění vady, či vlivem opotřebení okamžitě vyměněny. Opotřebení může být 

vlivem stáří. Měly by být také prováděny preventivní kontroly. 

 

 

� Zaměstnanci (opovědní za zabezpečení) 

 

Systém výběru: 

     Na systému výběru pracovníka by měl být kladen velký důraz především v kvalifikaci 

a schopnosti se správným naistalováním a ovládáním zabezpečovacích systémů. 

 

Vědomá spolupráce s pachatelem: 

     Zaměstnanci mohou vědomě spolupracovat s pachatelem při vloupání do objektu, nebo  

při odcizení hmotného zařízení, proto by se měly provádět preventivní kontroly MZS a dále by měli 

být tito zaměstnanci odpovědni za správný chod kamerového systému. 

 

Spolehlivost: 

     Zaměstnanec by měl být spolehlivý, loajální k firmě a vzhledem k odpovědnosti být prověřen, 

zda neměl v minulosti problémy se zákonem. 

 

Kvalifikace: 

     Za riziko je také považována nedostatečná kvalifikace zaměstnance k zabezpečení objektu, 

např. ve špatné kvalifikaci k ovládání, uvádění v provoz a mimo provoz bezpečnostního systému.  
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� Ostatní fyzické osoby 

 

Kontrola veškerých návštěv: 

     Kontrola veškerých návštěv a externích zaměstnanců by měla být, protože představují riziko  

ve znehodnocení části zabezpečovacího zařízení a poté k odcizení majetku.  

 

Kontrola zaměstnanců Brano kromě zaměstnanců divize SBU-ZZ: 

     Kontrola zaměstnanců firmy Brano kromě zaměstnanců divize SBU-ZZ vychází přímo 

z požadavků na zabezpečovací systém objektu divize SBU-ZZ. Pohyb neoprávněných osob  

v tomto objektu představuje riziko k neoprávněnému obhlížení a následnému odcizení majetku  

či zařízení. 

 

8.3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

     V této části jsem provedla výzkum pomocí dotazníku týkající se spokojenosti zabezpečení firmy 

a divize SBU-ZZ. Obsahoval 15 otázek, které byly jak otevřené, tak uzavřené. Pomocí něhož jsem 

vyhodnotila pohled zaměstnanců na současnou situaci týkající se ochrany majetku ve firmě Brano. 

 

      Týden před zahájením samotného výzkumu jsem provedla pilotáž u pěti respondentů, která 

měla potvrdit srozumitelnost a pochopitelnost otázek dotazníku. Žádný z respondentů nevznesl 

dotaz a byla potvrzena bezproblémová pochopitelnost otázek. Z tohoto důvodu nebyly otázky 

upravovány a měněny.  

 

     Dotazník byl osobně rozdán pouze zaměstnancům divize SBU-ZZ. Byl rozdán pouze těmto 

zaměstnancům, protože byl směřován hlavně na tuto divizi SBU-ZZ. Z celkového počtu 115 

dotazníků bylo zpracováno řádně vyplněných 110, které splňovaly dané požadavky. Dotazníkové 

šetření mělo přinést přehledné informace, názory a také návrhy na kvalitnější zabezpečení firmy. 

Dotazník byl zcela anonymní. Dotazník uvádím v příloze číslo 5. 

 

8.4 Výsledky výzkumu 

 

     Cílem tohoto výzkumu bylo získat názory a doporučení zaměstnanců na případné zlepšení 

zabezpečení podniku.   
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Graf č. 1 - Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

 

 

Komentář: 

     Na otázku č.1 odpovědělo 110 respondentů z toho 66 je v pracovním zařazení „dělník“ 7 

„management“ a 37 je „THP“ z grafu vyplývá, že nejvíce odpovídajících je v pracovním zařazení 

„dělník“. 

 

Graf č. 2 – Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání? 

 

 

Komentář: 

     Graf č. 2 znázorňuje dosažené nejvyšší vzdělání respondentů.  

Základního vzdělání dosáhlo 8 respondentů, s výučním listem 45 respondentů, středoškolského 

vzdělání 44 respondentů a 13 dosáhlo vysokoškolského vzdělání. 
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Graf č. 3 – Je Vám známo, že je ve firmě Brano kamerový systém? 

 

 

Komentář: 

     Z celkového počtu odpovědělo 109 respondentů že ví, že má Brano kamerový systém,  

pouze 1 respondent o kamerovém systému neví. Z toho vyplývá, že 99% je informováno  

o kamerovém systému.  

 

Graf č. 4 – Myslíte si, že je objekt firmy dostatečně zabezpečen? 

 

 

Komentář: 

     62% respondentů si myslí, že je objekt firmy dostatečně zabezpečen, a že je toto zabezpečení 

dostačující. 42% není spokojeno s dosavadním zabezpečením celého objektu firmy. 
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Graf č. 5 – Myslíte si, že je objekt divize SBU-ZZ dostatečně zabezpečen? 

 

 

Komentář: 

     Se zabezpečením divize je nespokojena větší polovina zaměstnanců. 56% si myslí, že objekt 

SBU-ZZ není dostatečně zabezpečen. 44% je se zabezpečením objektu spokojeno. 

 

 

Graf č. 6 – Máte strach o své věci na pracovišti? 

 

 

Komentář: 

     69 respondentů má strach o své věci na pracovišti, 41 respondentů se o své věci nebojí. 
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Graf č. 7 Máte starost o své věci (mobil, peníze apod.) ve skříňce na šatně? 

 

 

Komentář: 

     O své věci v šatní skříňce se bojí 49 dotazovaných, 17 dotazovaných o své věci strach nemá  

a 44  dotazovaných šatní skříňku nemají, jedná se o manažery a THP. 

 

 

Graf č. 8 – Byla Vám v práci někdy odcizena věc? 

 

 

Komentář: 

     88 respondentů se s krádeží svých osobním věcí ve firmě nesetkalo a 22 respondentům byla věc 

odcizena. 
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Graf č. 9 – Víte o krádežích, které nebyly dořešeny? 

 

 

Komentář: 

      Z celkového počtu dotazovaných ví 43 o krádežích které nebyly dořešeny. To je celkem 39% 

z celkového počtu dotazovaných. 

 

 

Graf č. 10 – Pokud o některých víte, tak kolik? 

 

 

Komentář: 

     Největší počet zaměsntnanců o žádných krádežích neví, v počtu méně jak 3 krádeže ví 

23 dotazovaných, více jak 3, méně jak 7 ví 18 dotazovaných a o více jak 7 a méně jak 10 krádežích 

ví 2 dotazovaní, z toho vyplývá, že nejvíce krádeží je v počtu méně jak 3. 
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Graf č. 11 – Myslíte si, že je provoz dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných 

osob? 

 

 

Komentář: 

      79 respondentů si myslí, že provoz není dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

Větší polovina je názoru, že se na provoz mohou dostat neoprávněné osoby. 

 

 

Graf č. 12 – Jsou podle Vás dostatečně zabezpečeny šatny? 

 

 

Komentář: 

     Celkem 73,6%, to je 81 respondentů není spokojeno se zabezpečením šaten, pouhých 

29 respondentů si myslí, že jsou šatny dostatečně zabezpečeny. 
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Graf č. 13 – Myslíte si, že se zaměstnanci chovají k majetku firmy šetrně?  

(ke strojům,nářadím, materiálu) 

 

Komentář: 

     77 odpovídajících si myslí, že se zaměstnanci nechovají šetrně k majetku firmy a majetek ničí. 

 

 

Otázka č. 14  - Stručně navrhněte opatření, aby nedocházelo k odcizení soukromých 

věcí v prostoru šaten. 

 

     Tato otázka byla otevřená, tedy nepovinná. Na tuto otázku odpovědělo 25 respondentů. 

     Návrhy respondentů jsem rozdělila do pěti skupin. 16 respondentů navrhlo, aby byl vstup  

do šaten opatřen přístupovým systémem, 15 respondentů navrhlo kvalitnější, bezpečnější šatní 

skříňky a 5 respondentů doporučilo, aby byly šatní skříňky opatřeny číselnými kódy a 3 respondenti 

ještě navrhlí kamery nad vchodové dveře šatny. 

 

 

Otázka č. 15 – Jaké vidíte zlepšení v zabezpečení majetku firmy, aby nedocházelo ke 

krádežím? 

 

     Otázka č. 15 byla také otevřena, tedy nepovinná. Na tuto otázku odpovědělo 28 respondentů. 

U této otázky navrhlo 12 respondentů zkvalitnění kamerového systému, 8 respondentů důslednější 

kontrolu ostrahy při výjezdu aut, dále častější namátkové a detailnější kontroly zaměstanců 

ostrahou, 5 respondentů doporučilo, aby veškeré vstupy byly opatřeny čipy a 3 respondenti navrhli 

zamezení vsutpu do šaten nepovolaným osobám. 
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     Dále jsem zanalyzovala některé otázky, které jsem pro lepší názornost převedla do grafů.  

Záměrně jsem porovnala v každém grafu pracovní zařazení, abych mohla zjistit názory pracovníků 

s rozdílným pracovním zařazením. 

 

Graf a – Pracovní zařazení zaměstnanců k otázce -  Myslíte si, že je objekt SBU-ZZ 

dostatečně zabezpečen? 

 

 

Komentář: 

U tohoto porovnání jsem zjistila, že více pracovníků s rozdílným pracovním zařazením si myslí, že 

objekt divize SBU-ZZ není dostatečně zabezpečen. 

 

 

Graf b -  Pracovní zařazení zaměstnanců k otázce - Máte strach o své věci? 

 

 

Komentář: 

     Z této otázky vyplynulo, že většina pracovníků o své věci strach nemá. 
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Graf c - Pracovní zařazení zaměstnanců k otázce - Byla Vám v práci odcizena nějaká 

věc? 

 

 

Komentář: 

     Nejvíce věcí bylo odcizeno dělníkům a to v počtu šestnáct, třem THP a jednomu manažérovi 

byla také odcizena věc, z toho vyplývá, že se i přes dosavadní zabezpečení odcizují věci. 

 

 

 

Graf d -  Pracovní zařazení zaměstnanců k otázce - Myslíte si, že je provoz dostatečně 

zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob? 

 

 

Komentář: 

      Také u tohoto vyhodnocení vyšlo, že si větší polovina zaměstnanců rozdílného pracovního 

zařazení myslí, že provoz není dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 
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Graf e - Pracovní zařazení zaměstnanců k otázce - Myslíte si, že se chovají 

zaměstnanci k majetku firmy šetrně? 

 

 

Komentář: 

      Z celkového počtu respondentů si 42 dělníků, 28 THP a 7 manažerů myslí, že se lidé nechovají 

k majetku firmy šetrně. 

 

 

8.5 Shrnutí ISHIKAWOVA diagramu a dotazníkového šetření 

 

     Pomocí ISHIKAWOVA diagramu jsem stanovila rizika, která představují nebezpečí pro firmu. 

Rizika jsem dle mého názoru ohodnotila v tabulce č. 1, kde nejvyšší číslo představuje největší 

riziko pro firmu. 

     Z dotazníku jsem získala názory na dosavadní zabezpečení a návrhy a doporučení  

na zabezpečení.  

 

     Za nejvyšší riziko nebezpečí považuji spolehlivost zaměstnance. Pokud je nespolehlivý  

a nezodpovědný vůči fungování zabezpečovacího systému, např. neuvede v provoz zabezpečovací  

a kamerový  systém, případně ho záměrně uvede mimo provoz, vystavuje tím firmu velkému riziku.  

     Mezi další závažné riziko považuji neodbornou montáž kamerového a MZS a následné revize.  

     Za třetí závažné riziko považuji nedostatečné kontroly zaměstnanců. Následná rizika považuji  

za méně závažná, ne však opomenutelná. 
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     Z dotazníkového šetření jsem zjistila, že zaměstnanci ať už dělníci, THP, nebo manažeři nejsou 

spokojeni s dosavadním zabezpečením objektu divize SBU-ZZ. Nejvíce se o své věci bojí dělníci, 

protože mají své věci v šatnách, u kterých není vstup žádným způsobem zabezpečen. 

V následujících řádcích popíšu názory a doporučení, které se nejčastěji vyskytovaly 

v dotazníkovém šetření.  

      73,6% zaměstnanců si myslí, že šatny nejsou dostatečně zabezpečeny. 56% zaměstnanců není 

spokojeno se zabezpečením celého objektu divize SBU-ZZ, nejsou spokojeni s dosavadním  

přístupovým a kamerovým systémem.  

     Zaměstnanci nejčastěji navrhovali rozšířit kamerový a přístupový systém a důslednější 

zabezpečení šaten. 

 

Tabulka č. 1 

Stanovení rizik 

 

IŠIKAVŮV DIAGRAM % hodnocení DOTAZNÍK % hodnocení 

spolehlivost 20 nedostatečný kamerový systém 20 

neodborná montáž 15 nedostatečný přístupový systém 20 

nedostatečná kontrola 13 nedostatečně zabezpečeny šatny 20 

kvalifikace 10 zastaralé poničené šatní skříňky 16 

systém výběru 8 nedostatečná kontrola automobilů 12 

vědomá spolupráce 8 nedostatečná kontrola zaměstnanců 12 

opotřebovanost 6   

normy 5   

odolnost 5   

kontrola návštěv 5   

právní předpisy 5   

Komentář: 

V tabulce jsem stanovila rizika, která představují pro firmu nebezpečí. 
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9 NÁVRHY A DOPORUČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 

      V této části jsem navrhla optimální zabezpečení firmy Brano. Zabývala jsem se vylepšením 

nejen kamerovým a přístupovým systémem, zavedením elektrického zabezpečovacího systému, ale 

také určitými možnostmi zabezpečení.   

 

     V objektu divize SBU-ZZ doporučuji rozšířit kamerový systém do všech přístupových vstupů. 

Použila bych IP kamery Vivotek, z důvodu snadné instalace, zapojení a konfigurace a z důvodu, že 

tyto kamery lze použít pro vnitřní i venkovní účely.   

     Dále navrhuji lépe zabezpečit prostor mezi výrobou a expedicí. Tento prostor je zabezpečen 

pouze rychloběžnými vraty z PVC materiálu, která jsou zobrazena na obrázku č. 7. Tato vrata 

nejsou uzamykatelná, otvírání je nastaveno pomocí přístupového systému, přístup mají pouze 

skladníci a expedienti. Vrata jsou však snadno překonatelná, např. rozkopnutím, rozřezáním či 

najetím vozíku, proto doporučuji stahovací vrata nahradit vraty rolovacími z hliníkového materiálu, 

které nelze překonat. Navrhuji vrata, která jsou zobrazena na obrázku č. 10. 

 

 

Obrázek č. 10 – průmyslová rolovací vrata 
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Rozšíření přístupového systému 

      Z důvodu zabránění vstupu nepovolaných osob doporučuji, aby byly vstupy, které umožňují 

přístupy do prostorů šatny, expedice a skladu opatřeny čipovým systémem. Současná situace 

dovoluje vstoupit do všech prostorů objektu divize SBU-ZZ. Přesto, že výroba tento čipový systém 

má, lze se do části prostoru výroby dostat přes šatny, které nejsou vůbec zabezpečeny,  

a proto zde např. na noční směně mají přístup neoprávněné osoby. Současná situace dovoluje 

vstoupit také do prostorů skladu a expedice zvenčí, aniž by byl prostor jakkoliv monitorován,  

či zabezpečen. 

     Přístupový systém by zajistil v případě krádeže zjištění, která osoba se v daný čas v prostorech 

pohybovala. 

 

     Dále navrhuji, aby bylo otvírání dveří na kouli a ne na kliku, tento návrh uvádím v příloze č. 10. 

  

     Jelikož se expedice a sklad nachází v přízemí budovy, navrhuji prostor zabezpečit elektrickým 

zabezpečovacím systémem, tento systém by v případě narušení prostoru ihned informoval strážní 

službu.  

     V šatnách navrhuji vyměnit staré poškozené šatní skříňky za nové, které by byly z kovového 

materiálu a uzamykatelné na kódový zámek.  

 

     Pro lepší přehlednost uvádím původní zabezpečení v přílohách č. 6 a 14 a nové návrhy 

zabezpečení v přílohách č. 10 a 15. Pro lepší názornost jsem původní a navrhovaný nákres rozdělila 

do výseků, původní uvádím v přílohách č. 7, 8, 9 a navrhované zabezpečení v přílohách č. 11, 12, 

13 a 15. 

 

Zavedení video záběrů 

     Navrhuji, aby byla hlavní brána firmy vybavena video záběrem, který umí rozpoznávat SPZ. 

Tento systém navrhuji, protože dle mého názoru dosavadní zapisování do sešitu není dostačující 

z důvodu opomenutí zapsání. U tohoto systému se nastaví seznamy vítaných a nevítaných značek, 

který pak vyvolá požadovanou akci při detekci dané poznávací značky, např. otevření brány. 

Systém by byl nastaven tak, že by automaticky pouštěl automobily firmy Brano po sejmutí SPZ. 

Systém automaticky ukládá veškeré video záznamy všech přijíždějících a odjíždějících vozidel, 

proto je snadné dohledání pomocí SPZ, času, data. 
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11 ZÁVĚR 

 

      Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout optimální zabezpečení firmy Brano konkrétně jeho 

části objektu divize SBU-ZZ, technickými prostředky a nalézt prvky ochrany, které jsou slabými 

články zabezpečení.   

     Na základě ISHIKAWOVA diagramu byla zjištěna řada rizik z nichž za nejzávažnější považuji 

spolehlivost zaměstnance, neodbornou montáž kamerového systému a MZS. Za další závažné riziko 

považuji nedostatečné kontroly zaměstnanců. Ostatní rizika považuji za méně závažná, ne však 

opomenutelná. Pro zjištění názorů a návrhů zaměstnanců jsem provedla dotazníkové šetření.  

Bylo zjištěno, že zaměstnanci nejsou spokojeni se zabezpečením divize SBU-ZZ, a že mají starost  

o své věci.  

     Dle mého názoru neexistuje zabezpečovací systém, který by zajistil absolutní ochranu objektu. 

Veškeré systémy jsou ovládány lidmi, u kterých může dojít např. k pochybení, opomenutí, nebo 

ke spolupráci s pachatelem, atd. Také záleží na schopnostech a prostředcích, se kterými případní 

pachatelé disponují a tím mohou také více nebo méně jakýkoliv bezpečnostní systém narušit, nebo 

uvést zabezpečení mimo provoz, nebo ho narušit. Snahou bezpečnostního systému je toto narušení 

ochrany detekovat a signalizovat. 

      Ve své práci jsem se snažila zohlednit všechny aspekty, které jsou pro správné zabezpečení 

majetku firmy a osobních věcí zaměstnanců důležité a navrhnout taková opatření bezpečnostního 

systému, která přispějí nejen k většímu zajištění ale i k lepšímu uživatelskému komfortu, který 

v konečném důsledku znamená úsporu času a kapacit. Prioritním však stále zůstává ochrana  

a zabezpečení majetku podniku a osobních věcí zaměstnanců.  

     Za úspěch budu považovat to, že budu moci svou práci předat managementu a ti využijí některé 

části mých návrhů a zrealizují je a tím zkvalitní zabezpečení majetku firmy Brano a také osobních 

věcí zaměstnanců.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

a.s. – akciová společnost 

CCTV – Closed circuit television (uzavřený televizní okruh) 

č. - číslo 

ČR – Česká republika 

EPS – elektrická požární signalizace 

EZS – elektrické zabezpečovací systémy 

IT – informační technologie 

např. – například 

NP – nadzemní podlaží 

PVC -  polyvinilchlorid 

MZS – mechanické zábranné systémy 

SBU-ZZ - Zvedací zařízení a zavírače 

SPZ  - státní poznávací značka 

THP – technicko hospodářský pracovník 

tzv. – takzvaný 
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