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ANOTACE 

JEŢKOVÁ, Pavlína.: Metodika tvorby kontrolních seznamů. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2011, Diplomová práce. 

Klíčová slova: analýza, riziko, kontrolní seznam, integrální bezpečnost, metodika  

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou kontrolních seznamů. Navrhuje obecnou 

metodiku tvorby kontrolních seznamů, uplatnitelnou v oblasti bezpečnosti. Součástí metodiky 

je i návrh opatření, kde je kladen důraz na integrální (komplexní) pojetí bezpečnosti. 

V úvodní časti je práce zaměřena na bezpečnost společnosti, na formulaci rizika, které je 

nutné řídit a sniţovat na přijatelnou úroveň, a také na potřebu analýz pro zjišťování rizik a 

stavu bezpečnosti. V další části je rozebrána integrální bezpečnost. Zde jsou vymezeny i 

jednotlivé oblasti bezpečnosti a poukázáno na důleţitost integrálního pojetí. Největší část 

práce je věnována problematice kontrolních seznamů, a to jejich vyuţití, vytváření a 

hodnocení. Metodika tvorby kontrolních seznamů je popsána v závěrečné části. Následně je 

vytvořená metodika vyzkoušena v praxi na konkrétním příkladu.  

 

ANNOTATION 

JEŢKOVÁ, Pavlína.: A Methodology for Checklist Creation. Ostrava: VSB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011, Thesis. 

Key words: analysis, risk, checklist, integral safety, methodology 

 

This thesis deals with the check lists problems. It proposes general methodology of 

check lists’ formation applicable in safety field. Part of the methodology is the arrangement 

proposal which places emphasis on integral (complex) safety conception. In the introductory 

section, the attention is focused on the society security, the formulation of risk which is 

necessary to lead and to decrease to acceptable level and also on the needs of analyses to find 

out risks and safety status. In the following part the integral safety is analysed. There are also 

limited separate safety areas and pointed out the importance of integral conception. The main 

part of the thesis is dedicated to check lists problems, respectively their usage, creation and 

evaluation. The methodology of check lists formation is described in the conclusion. 

Consequently, the created methodology is applied to a concrete example in practice.  
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1 Úvod 

Mezi hlavní priority existence společnosti patří zajišťování bezpečnosti osob. 

Společnost je neustále vystavována rizikům, kterým musí čelit. Ať uţ jde jedinec do 

zaměstnání nebo do divadla, všude je vystaven působení rizik. K tomu, abychom zjistili, jaká 

rizika jsou pro společnost nepřijatelná, je potřeba provedení vhodné analýzy rizik. Ta určí, 

jakým rizikům je potřeba věnovat pozornost. Zjištěná rizika se eliminují vhodnými 

opatřeními, která musí splňovat legislativní, organizační i technické poţadavky. To, zda jsou 

splněny tyto poţadavky, popř. zda jsou opatření kompletní a patřičně kvalitní lze zjistit 

vyuţitím kontrolních seznamů.  

Vzhledem k tomu, ţe je v současné době značně diskutována problematika integrální 

bezpečnosti, je třeba, aby stanovená opatření byla v tomto duchu realizována. Integrální 

bezpečnost totiţ můţeme chápat jako nástroj pro ochranu a rozvoj chráněných zájmů. Jedná 

se o způsob propojení řízení jednotlivých oblastí bezpečnosti do jednoho celku. Protoţe rizik 

ve všech oblastech řízení je mnoho, je třeba je mezi sebou porovnávat a hledat vazby. 

Kontrolní seznam je hojně pouţívaná metoda v České republice. Řadí se mezi 

jednoduché metody, je oblíbená a má vyuţití v celé řadě odvětví lidské společnosti. Její 

jednoduchost spočívá ve snadném pouţití, tzn. zkontrolování stavu systému se 

stanovenými poţadavky. I přesto, ţe je povaţována za jednoduchou metodu, vytvoření nebo 

sestavení kontrolního seznamu aţ tak jednoduché není.  

V oblasti bezpečnosti je nutné, aby vytvořil kontrolní seznam odborník s dostatečnými 

teoretickými a praktickými znalostmi. Vyuţití kontrolních seznamů můţe být v různých 

oblastech bezpečnosti. Metoda je nejvíce pouţívána v provozech, ať uţ se jedná o výrobní 

podniky nebo provozování sluţeb, apod. Neexistují obecná pravidla, podle kterých by se mohl 

sestavit jakýkoliv kontrolní seznam. 

Cílem diplomové práce je vytvořit metodický návod na sestavení kontrolních 

seznamů. Tento návod vychází z předpokladu, ţe prvotním krokem bude identifikace rizik a 

to především vyuţitím analýzy rizik systému a začlenění těchto rizik do vymezených oblastí 

bezpečnosti, kde je kladen důraz na integrální pojetí bezpečnosti. Výsledná metodika bude 

ověřena v praxi a její výsledky prezentovány v závěru práce. 
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2 Rešerše 

V průběhu studia materiálů a zjišťování informací k obecné metodice tvorby 

kontrolních seznamů jsem nezjistila, ţe by tato problematika byla podrobněji řešena. 

V jednotlivých publikacích jsou řešeny spíš konkrétní vytvořené kontrolní seznamy zaměřené 

na určité oblasti bezpečnosti a na systémy hodnocení. Níţe jsou uvedeny zdroje, které mi 

pomohly se v dané problematice zorientovat a pochopit problematiku kontrolních seznamů. 

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana; ŠESTÁK, Bedřich. Kontrolní seznamy a jejich aplikace v praxi 

: Nástroj rizikového inženýrství. první. Praha : Policejní akademie České republiky, 2006. 

319 s. ISBN 80-7251-225-0. [10] 

 

Úvod publikace vymezuje teoretické informace týkající se kontrolních seznamů. 

Největší část je věnována kontrolním seznamům aplikovaných na konkrétní činnosti z oblastí 

bezpečnosti. Zde jsou přímo jmenovány konkrétní otázky na kontrolu daného problému. 

Publikace pojednává i o některých formách hodnocení kontrolních seznamů.  

 

ŠENOVSKÝ, Michail, et al. Metodika analýzy zranitelnosti : Systémů zabezpečujících 

dodávku pitné vody. Ostrava : SPBI, 2009. 28 s. ISBN 978-80-7385-066-1. [12] 

 

Obsahem publikace jsou kontrolní seznamy aplikovány na zranitelnost prvku kritické 

infrastruktury, a to systémů zabezpečujících dodávku pitné vody. Je zde popsán způsob 

hodnocení těchto kontrolních seznamů a klasifikační stupnice.  

 

GUSTIN, Joseph F. Disaster & Recovery planning : A guide for Facility Managers 

[online]. čtvrté. United states : The Fairmont Press, Inc., 2007 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z 

WWW: <http://www.scribd.com/doc/30564962/Disaster-amp-Recovery-Planning-A-Guide-

for-Facility-Managers-4th>. ISBN 0-88173-558-2. [21] 

 

 Publikace je svým obsahem velice rozsáhlá, zaměřená na bezpečnost z několika 

pohledů. Co se týče kontrolních seznamů, je v Příloze 2, této publikace, uveden podrobný 

kontrolní seznam pro podniky všech velikostí k identifikaci potenciálních rizik na pracovišti. 

Posuzuje jak vnitřní, tak i vnější rizikové faktory. I v textu je několikrát odkázáno na význam 
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pouţití kontrolního seznamu, např. násilí na pracovišti, atd. Je zde ukázka i pouţití 

kontrolního seznamu formou tvrzení a odpovědnosti za vykonání tohoto tvrzení.  

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Řízení bezpečnosti : Základní údaje. první. Praha : Policejní 

akademie České republiky , 2007. 304 s. ISBN 978-80-7251-260-7. [8] 

 

 V publikaci můţeme sledovat uplatnění kontrolních seznamů ve velkém mnoţství 

oblastí, a to nejen v oblasti bezpečnosti, ale i v činnostech běţného ţivota. Je zde uveden 

výčet konkrétních kontrolních seznamů na vybrané prvky. 

 

Checklist.com [online]. 2010 [cit. 2011-02-25]. Webové stránky. Dostupné z WWW: 

<http://www.checklist.com/>. 

 

Z webového serveru je patrné, jak široké vyuţití má metoda kontrolního seznamu. 

Vypracované šablony kontrolních seznamů jsou ze všech částí ţivota a některé z nich se 

dotýkají i osobní bezpečnosti člověka. Je zde mnoţství šablon, které si uţivatel přizpůsobí 

svému problému. 
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3 Základní pojmy 

Pro pochopení následujících kapitol a problematiky týkající se rizik, integrální 

bezpečnosti a kontrolních seznamů je potřeba vymezit základní pojmy (Tabulka 1). 

Vysvětlení dalších potřebných pojmů je rozvedeno v rámci příslušných kapitol. 

 

Tabulka 1: Základní pojmy a jejich význam 

POJEM VÝZNAM POJMU 

Analýza rizika Metodický nástroj pro řízení a ocenění rizik. [11] 

Analýza zdroje rizika 

Postup, ve kterém se provádí identifikace neţádoucích událostí, které 

vedou k realizaci individuálního nebezpečí; analýza mechanismu, kterým 

se tyto neţádoucí události mohou vyskytnout; odhad jejich 

pravděpodobnosti a odhad rozsahu jakýkoliv škodlivých jevů a účinků. [6] 

Havárie 

Mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení 

a budov, uţitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou 

nebezpečných látek nebo nakládáním s nebezpečnými odpady. [31] 

Hodnocení rizika 

Komplexní proces kvantitativního ohodnocení pravděpodobnosti 

neţádoucích událostí a jejich následků, zvláště s ohledem na poškození 

zdraví a škody na majetku a ţivotním prostředí. Součástí můţe být i 

rozhodnutí o závaţnosti rizika nebo jeho sloţek na základě výsledků 

analýzy rizika. [6] 

Chráněné zájmy 

Cíle předurčené pozornosti státu, které jsou prioritně ochraňovaný, tj. 

obvykle ţivoty, zdraví a bezpečí lidí, majetek, ţivotní prostředí, kritická 

infrastruktura, samotná existence státu a jeho demokratických základů. 

[10] 

Integrální (komplexní) 

bezpečnost 

Soubor opatření pro ochranu a rozvoj lidského systému, tzn. pro ochranu a 

rozvoj chráněných zájmů. [11] 

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. [31] 

Prevence rizik 

Opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 

Riziko 

Funkce (kombinace) četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu mimořádné 

události a jejích následků nebo také moţnost vzniku neţádoucích 

následků. 
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Udrţitelný rozvoj 

Rovnováha mezi třemi základními oblastmi ţivota (ekonomika, sociální 

aspekty, ţivotní prostředí). Udrţitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, 

který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniţ by oslaboval moţnosti 

budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. 

Základní funkce státu 

Činnosti státních orgánů, které jsou nutné k zajištění svrchovanosti, 

územní celistvosti, demokratických základů a mezinárodních závazků 

státu, práv a svobod občanů, jejich ţivotů a zdraví, vnitřní bezpečnosti a 

veřejného pořádku, majetkových hodnot a ţivotního prostředí. [27] 

Zdroj rizika 

(nebezpečí) 

Vlastnost látky nebo jevu, děje, faktoru způsobit neočekávaný negativní 

jev. Jako objekty je třeba zahrnovat veškeré technické zařízení, látky a 

materiály, organizaci práce a jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví a 

ţivoty lidí, způsobit materiální škody anebo poškodit ţivotní prostředí. Je 

to vlastnost „vrozená“ a projeví se pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu 

vystaven. [2] 

Zranitelnost 

Náchylnost systému, objektu, organizace, společnosti, státu ke vzniku 

škody. Jedná se o slabá místa určitého systému, která jsou méně odolná 

vůči nepříznivým vlivům. Mění se v prostoru i čase a jistým způsobem 

také územně specificky, protoţe závisí na systému samotném a na 

podmínkách, do kterých je systém zasazen. 
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4 Bezpečnost společnosti 

Jedním z hlavních úkolů státu je zajišťovat bezpečnost, která je vymezena ústavním 

zákonem o bezpečnosti ČR
1
, a rozvoj společnosti. Mezi základní povinnosti také patří 

zajišťování udrţitelného rozvoje státu a ochrana a rozvoj chráněných zájmů. Aby byla 

zajištěna maximální bezpečnost společnosti, měla by být posuzována komplexně (viz 

Kapitola 7). 

Dle MV je bezpečnost stav, kdy je systém schopen odolávat známým 

a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti 

jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, 

jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. [27] 

Dle publikace [10] společnost můţeme chápat jako lidský systém, coţ je otevřený 

systém, který se dynamicky vyvíjí na základě procesů probíhajících uvnitř i vně systému. Jeho 

vývoj v čase z hlediska člověka a jeho přání je narušován jevy, které mají nebo mohou mít od 

určité velikosti neţádoucí dopady na systém, tj. působí újmu na chráněných zájmech systému, 

vznikají rozmanité škody a ztráty.  

Lidská společnost se neustále vyvíjí a disponuje širokými moţnostmi vědy a techniky. 

Postupem vývoje se mění i podmínky, ve kterých ţijeme. Ţivot je obohacován věcmi, které 

nám usnadňují ţití. Tyto samé věci ale můţeme povaţovat za problém, který dokáţe působit 

destruktivně. Technická vyspělost dnešního světa jde neustále dopředu a je otázkou, zda to 

pro lidskou společnost nebude zničující. Je třeba technickou vyspělost neustále korigovat. 

Lidská bezpečnost je soubor opatření k ochraně a rozvoji lidí a lidské společnosti, a to 

při zváţení všech vazeb a toků v lidském systému, které mohou zprostředkovat nebo přispět 

ke vzniku újmy na lidech nebo lidské bezpečnosti. 

 

Dle OSN [26] lidská bezpečnost vychází ze základních principů zachování a udrţování 

lidských práv včetně práv na ţivot, seberealizaci a lidskou důstojnost.  

Základní znaky lidské bezpečnosti: 

 Lidská bezpečnost je integrální. 

 Sloţky lidské bezpečnosti jsou spojené s jednotlivými chráněnými zájmy 

a jsou vzájemně závislé, tj. jsou propojené různými typy vazeb a toků. 

                                                
1 Ústavní zákon 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR [28]  
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 Pro rozvoj lidské bezpečnosti je daleko důleţitější včasná prevence neţ 

pozdější sebekvalifikovanější odezva. 

 Lidská bezpečnost je zaměřena na lidi, nikoli na zvládnutí pohrom 

(mimořádných událostí) všeho druhu a na rizika a hrozby z nich vyplývající. 

 Lidská bezpečnost je souhrnem podmínek a okolností, které nabízí 

institucionální prostředí, avšak není a nemůţe být výsledkem pouhých 

administrativních opatření.[7] 

 

Cílem lidské bezpečnosti je ochrana před škodlivým působením kaţdodenního ţivota a 

před moţnými mimořádnými událostmi. Obecně můţeme říci, ţe udrţitelný rozvoj stojí na 

bezpečnosti a s tím spojenými prvky jako ţivoty, zdraví a bezpečí lidí, ţivotní prostředí, 

majetek a veřejné blaho, technologie a infrastruktura. Cílem lidské bezpečnosti je ochrana 

a rozvoj chráněných zájmů. 

 

4.1 Chráněné zájmy 

Chráněné zájmy jsou cíle státu, které jsou prioritně ochraňovány, tj. obvykle ţivoty, 

zdraví a bezpečí lidí, majetek, ţivotní prostředí, kritická infrastruktura a existence státu. [7] 

V České republice jsou chráněné zájmy deklarovány v Ústavě České republiky
2
 

a zákoně o bezpečnosti České republiky
3
. V tomto pojetí se jedná o ţivoty, zdraví, majetek 

a bezpečnost. Později se mezi chráněné zájmy zařadilo i ţivotní prostředí a samozřejmě 

i kritická infrastruktura, o které je v současné době velmi diskutováno. Byl pochopen význam 

infrastruktur a technologií pro zajištění bezpečnosti, a proto bez kritické infrastruktury 

nemůţe lidská společnost z dlouhodobého hlediska fungovat. 

 

  

                                                
2 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, v platném znění [28] 
3 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, v platném znění [29] 
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5 Riziko 

V reálném ţivotě rizika existují. Postupem času se objevují stále nová rizika. Četnost 

rizik se zvyšuje se stupňujícím se rozvojem společnosti. Riziko jako takové nikdy nelze 

odstranit beze zbytku. Je snaha ho sníţit na akceptovatelnou úroveň. Proto je důleţité věnovat 

pozornost řízení rizik i řízení bezpečnosti a je potřeba dodrţovat určitá pravidla, díky kterým 

se zajistí ochrana chráněných zájmů. Nebezpečné pro člověka jsou jak velká rizika, tak 

i rizika denního ţivota. Člověk si více uvědomuje rizika velká, ale ty dennodenní často 

opomíjí.  

Jestliţe chceme zjistit riziko, musíme nejprve objekt nebo systém vymezit, tzn., jestli 

se jedná o činnost, pracoviště, stroj, zařízení, látka, apod. Je důleţité v tomto objektu nebo 

systému formulovat kritéria, ke kterým budeme riziko vztahovat. Sniţování jakéhokoliv rizika  

s sebou nese zvyšování nákladů, nároky na vědecké a technické znalosti a na technické 

prostředky, přičemţ je nutné brát ohled i na sociální, ekonomické a další podmínky. Pro 

člověka je podstatné sníţit riziko na takovou úroveň, aby bylo přijatelné. 

 

5.1 Přijatelnost rizika 

Přijatelné riziko je takové riziko, kdyţ ti, kteří jsou jím ovlivněni, si ho neuvědomují 

nebo jej vědomě podstupují. Přijatelného rizika lze dosáhnout jen sníţením zranitelnosti 

území, objektu nebo zařízení, které je předmětem hodnocení rizika.  

Přijatelnost rizika je pro jednotlivce a pro společnost různá. Postoj jednotlivce k riziku 

závisí na vnímání rizika a stresu, působícího na daného jednotlivce. Přijatelnost rizika 

společnosti také závisí na celkovém vnímání rizika. Pro společnost je přijatelnější více havárií 

s jednotlivými úmrtími neţ jedna havárie s velkým mnoţstvím úmrtí. Veřejnost akceptuje 

ochotněji riziko třikrát vyšší z aktivit, kterých se zúčastňuje dobrovolně, neţ naopak. 

Kritéria přijatelnosti rizika mohou být obecně definována různým způsobem dle 

deterministického či pravděpodobnostního přístupu k hodnocení rizika. V ČR je preferován 

pravděpodobnostní přístup. Obvykle se přijatelná úroveň rizika odvozuje z rizik, kterým jsou 

vystaveni lidé v běţném ţivotě.  

Rizika posuzovaného systému je vhodné zařadit do tzv. matice rizik dle výsledků 

analýzy rizik. Matice rizik (Obrázek 1) vyjadřuje závislost mezi pravděpodobností výskytu 

a závaţností (dopady). Kritéria pro rozhodnutí o přijatelnosti musí být stanoveny před 

samotnou analýzou.  
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Obrázek 1: Přijatelnost rizika - matice rizik [3] 

 

Hlavní přínos matice rizik je srovnání všech posuzovaných zdrojů rizika ve studované 

oblasti. Umoţňuje totiţ třídit zdroje rizika podle míry rizika. [3] 

U rizik vyhodnocených jako přijatelné není vyţadována další aktivita a jsou 

akceptovatelné. Zde záleţí na provozovatelovi, zda bude investovat do případných opatření. 

Nesmí se ale na tato přijatelná rizika zapomenout a musí být i nadále sledována. U podmíněně 

přijatelných rizik je potřeba rizika sníţit opatřeními na přijatelnou mez. Největší pozornost se 

musí věnovat nepřijatelným rizikům, kde se prioritně musí stanovit organizační a technická 

opatření k rychlému sníţení rizika.  

 

5.2 Řízení rizika 

Cílem řízení rizik je sníţení nebo zmírnění všech nepřijatelných rizik, a to buď 

sníţením pravděpodobnosti vzniku neţádoucí události, nebo sníţením závaţnosti jejich 

dopadů (následků).  

Abychom mohli riziko řídit, nejprve ho musíme poznat. Rizika nelze úplně eliminovat, 

proto je nutné naučit se s nimi ţít a seznamovat se s nimi. Je nezbytné v tomto ohledu 

provádět analýzu rizika, identifikovat rizika, stanovit opatření, aby riziko bylo sníţeno 
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na sociálně přijatelnou úroveň. Sniţování rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, proto je 

nutné riziko sníţit tak, aby náklady na to vynaloţené, byly rozumné. 

Dle publikace [15] je řízení rizika zorganizování takového rozhodovacího procesu, při 

kterém technickými, sociálními a legislativními opatřeními v oblasti prevence a represe 

dokáţeme sníţit (a tím fakticky řídit) riziko na sociálně přijatelnou úroveň. 

Řízení rizik tedy představuje neustále opakující se proces (Obrázek 2), kdy nejprve se 

stanoví vlastnosti systému, dále v rámci hodnocení rizik se provede identifikace rizik, analýza 

rizik a vyhodnocení těchto rizik, které se dále musí optimalizovat na přijatelnou úroveň. Celý 

proces se musí neustále sledovat a vyhodnocovat. Je důleţité dané výsledky prokonzultovávat 

a diskutovat. 

 

 

Obrázek 2: Proces řízení rizika [19] 

Řízení rizika spočívá v tom, ţe jeho plným pochopením a včasným podchycením 

můţeme příslušnými zásahy přesměrovat negativní vývoj přes jeho stabilizaci aţ k plnému 

zvládnutí. Takto můţeme zachránit mnohé hodnoty, které dobře aplikovanými zásahy 
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zůstanou ušetřeny. Jde o hodnoty lidského ţivota a zdraví, ţivotního prostředí a hodnoty 

materiální, kulturní, estetické a etické. 

 

5.3 Řízení bezpečnosti 

Řízení bezpečnosti úzce souvisí s řízením rizik. Sleduje totiţ všechna rizika, která 

existují, a sleduje úroveň bezpečnosti. Prvním krokem je určení zdrojů rizik a jejich 

vzájemných souvislostí v působení a aplikuje opatření ve prospěch ochrany chráněných zájmů 

a udrţitelného rozvoje. Řízení bezpečnosti zahrnuje prevenci, připravenost, odezvu a obnovu.  

Obecně řízení bezpečnosti spočívá ve stanovení politiky bezpečnosti a v definování 

cílů bezpečnosti. Jde o plánování a organizování úloh a procedur, definování zodpovědnosti 

a určení kompetencí, přidělování pracovních úkolů, dokumentování a průběţné sledování 

nebezpečí, kontroly, udrţování bezpečnostního informačního toku s cílem dosáhnout 

poţadované úrovně bezpečnosti. Dle současného poznání je řízení bezpečnosti strategické 

řízení. Cílem je zajistit udrţitelný rozvoj celého lidského systému a zabezpečit racionální 

chování veřejné správy, a to i za kritických situací.  

Hodnocení a řízení moţných ohroţení a z nich plynoucích rizik patří k náročným 

a klíčovým procesům řízení bezpečnosti. 

 

Dle [7] řízení bezpečnosti zajišťuje:  

 cílené sníţení či zmírnění všech nepřijatelných rizik, jejichţ pravděpodobnost 

je vyšší neţ stanovená hodnota,  

 zmírnění všech vysokých dopadů nepřijatelných rizik, jejichţ pravděpodobnost 

je sice velmi malá, ale jejich výskyt znamená katastrofu. 

 

Systém řízení bezpečnosti – Součást celkového řízení objektu nebo zařízení. Je to 

v podstatě trvalý plánovací, organizační a výkonný proces, jehoţ výstupem jsou mj. 

definované a vyhodnotitelné výstupy pro jednotlivé oblasti (organizace a zaměstnanci, 

identifikace nebezpečí – zdrojů rizik, analýza, ocenění a hodnocení rizik, řízení rizik, řízení 

provozu objektu nebo zařízení, řízení změn v objektu nebo zařízení, havarijní plánování, 

sledování plnění programu, kontrola a audit) pro zajištění cílů a zásad prevence závaţné 

havárie.[6] 
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6 Význam analýzy v rámci hodnocení rizik 

Základním prvkem hodnocení rizik je analýza rizik. Analýza rizik je nástrojem pro 

rozhodovací a řídicí činnost, resp. pro řízení rizika a také pro nouzové plánování, kterým 

slouţí jako podklad. Analýza je prvotním krokem ke sniţování rizik. 

Analýza rizik identifikuje a klasifikuje zdroje rizika, určuje priority různých druhů 

rizika, analyzuje příčiny a následky. Pozornost se musí věnovat výběru vhodné metody, popř. 

kombinací metod v závislosti na posuzovaném systému či poţadavcích, které vyplývají z cíle 

řízení. Taková analýza rizik pak poskytuje moţnost přijímat opatření k předcházení vzniku 

nebo omezení důsledků mimořádných událostí.  

 

Výběr vhodné metody analýzy a hodnocení rizik se v kaţdém konkrétním případě 

provádí podle: 

 cíle, kterému má výsledek v procesu řízení slouţit, 

 dle kvality vstupních dat, která jsou k dispozici, 

 dle nároků na přesnost výsledků (někdy stačí jen orientační výsledky a jindy zase jsou 

nutné přesné hodnoty, u kterých musíme znát, zda jsou konzervativní nebo jaká je 

hladina jejich věrohodnosti). [3] 

 

Základními kroky analýzy rizik dle (Obrázek 3) jsou identifikace zdrojů rizika, u 

kterého hodnotíme následky a pravděpodobnost výskytu a na základě těchto údajů pak 

stanovíme rizika posuzovaného systému a přijatelnost rizika (viz Kapitola 5.1.).  

 

Identifikace zdrojů 

rizika

Hodnocení 

následků

Hodnocení 

pravděpodobnosti

Stanovení rizika

 

Obrázek 3:Základní kroky analýzy rizik [2] 
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Výsledek analýzy rizik nám musí vypovědět, zda se jedná o riziko přijatelné, 

podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné, zda riziko můţeme tolerovat nebo stanovit vhodná 

opatření. Některé analýzy nám mohou slouţit i pro výběr vhodných opatření ke sníţení rizik.  

Vlastní analýzu a interpretaci výsledků musí provádět tým zkušených specialistů, 

protoţe jde o specializovanou činnost, jejíţ neodborné provedení můţe vést k malé účinnosti 

stanovených opatření nebo nepříznivým dopadům.  

Hlavními přínosy analýzy rizik v provozech a ve způsobu uţívání technologií jsou 

detailní identifikace zranitelných míst, úplný přehled o moţných ohroţeních, návrh 

konkrétních opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 

Analýza rizik je prvním a zcela zásadním krokem v komplexním zabezpečení 

prevence ţivelních či jiných pohrom a v přípravě schopnosti lidské společnosti dopady ţivelní 

či jiné pohromy zvládnout anebo alespoň zmírnit. [8] Při stanovování priorit jednotlivých 

rizik mají nejvyšší prioritu aktivity s vysokou pravděpodobností a závaţnými následky. [3] 
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7 Integrální bezpečnost a kontrolní seznamy 

V současnosti se bezpečnost sleduje pouze v jednotlivých oborech jako například 

vnitřní bezpečnost, vnější bezpečnost, poţární ochrana, bezpečnost technologií, bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci a další. Kaţdá oblast bezpečnosti je většinou regulována 

legislativou (zákony, vyhlášky nebo technické normy). Často však unikají souvislosti a vazby 

mezi jednotlivými pohledy na bezpečnost. 

V České republice neexistuje ţádný předpis, který by řešil ochranu z pohledu celkové 

integrální (komplexní) bezpečnosti. Podle legislativy je nutné se jednotlivým částem 

bezpečnosti věnovat separátně. V podnicích působí bezpečnostní technik, který má na starosti 

většinou poţární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyplývající ze zákona.  

Je vhodné se bezpečností zabývat v komplexním pojetí. Komplexní pojetí přináší 

mnohem víc, neţ samostatné sloţky systému. Integrální bezpečnost totiţ můţeme chápat jako 

nástroj pro ochranu a rozvoj chráněných zájmů. Jedná se o způsob propojení řízení 

jednotlivých zájmových oblastí do jednoho celku. Je důleţité, aby integrální bezpečnost dbala 

na všechny aspekty systému a přitom zajišťovala bezpečí a udrţitelný rozvoj systému. 

Vzhledem k tomu, ţe rizik ve všech oblastech řízení je opravdu velké mnoţství, je třeba je 

mezi sebou porovnávat a hledat vazby. 

Z pohledu integrální bezpečnosti je nutné zabývat se všemi druhy chráněných zájmů 

společně a nezaměřovat se na jednotlivé zájmy odděleně. Měly by se sledovat jejich vzájemné 

vazby, hledat mezi nimi souvislosti a vytvářet metody a principy pro ochranu a rozvoj tohoto 

souboru chráněných zájmů komplexně. Nutný je i systémový přístup. Prostředí se totiţ 

neustále vyvíjí a mění se v čase i prostoru, proto je nutné, aby integrální bezpečnost byla 

flexibilní a uměla se změnám přizpůsobit. 

V rámci kontrolního seznamu je vhodné, aby po vyhodnocení následovalo stanovení 

opatření v oblastech bezpečnosti a tato opatření by měla být provedena v souladu s integrální 

bezpečností. V následující kapitole jsou popsány jednotlivé oblasti bezpečnosti.  

7.1 Oblasti bezpečnosti 

Aby byla zajištěna ochrana ţivota a zdraví osob, musí být zajištěna bezpečnost ve 

všech svých oblastech. Kaţdá oblast bezpečnosti má určitá pravidla, na základě kterých se 

můţe realizovat v praxi. Některé oblasti bezpečnosti (Tabulka 2) jsou důleţité pro výrobní 

provozy, jiné pro administrativní budovy, apod.  
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Tabulka 2: Oblasti bezpečnosti 

 OBLASTI BEZPEČNOSTI 

1. bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

2. poţární ochrana 

3. fyzická ochrana objektu 

4. bezpečnost technologických zařízení 

5. protivýbuchová ochrana 

6. informační bezpečnost 

7. hygiena 

8. ochrana technologií (větrací, klimatizační, vytápěcí systémy, chladící zařízení,…) 

9. havarijní připravenost 

 

7.1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Vzhledem k tomu, ţe neexistuje bezpečné pracovní prostředí, ani bezpečná práce, je 

potřeba zajistit bezpečnost v této oblasti. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je 

soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo 

realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohroţení nebo poškození 

lidského zdraví sníţila na minimum. BOZP je mezivědní obor zabývající se nalézáním 

a uplatňováním metod a prostředků, jejichţ cílem je zajistit, aby člověk v pracovním procesu 

nebyl ohroţován fyzicky, ani mentálně. [5] Cílem BOZP je omezení všech negativních 

aspektů souvisejících s prací. 

BOZP vyplývá pro kaţdého zaměstnavatele ze zákoníku práce.
4
 Jsou zde vymezeny 

nejen povinnosti zaměstnavatele, ale také práva a povinnosti zaměstnanců a také to, jakým 

způsobem předcházet ohroţení ţivota a zdraví při práci.  

Dalším předpisem je zákon o zajištění dalších podmínek BOZP.
5
 Z něho vyplývají: 

A. Další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně – právních 

vztazích – poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, pracoviště a pracovní 

prostředí na staveništi a výrobní a pracovní prostředky a zařízení, bezpečnostní 

značky, značení, signály  

B. Předcházení ohroţení ţivota a zdraví – rizikové faktory pracovních podmínek 

a kontrolovaného pásma, zákaz výkonu některých prací  

C. Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost,  

                                                
4 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Část V. [32] 
5 zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [33] 
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D. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy, pracovní úrazy 

 

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou ročně prověrky BOZP na všech 

pracovištích a zařízeních, zjištěné nedostatky odstraňovat. Je také povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň BOZP, a to zejména stav výrobních a pracovních prostředků i vybavení 

pracovišť. Zaměstnavatel musí z hlediska BOZP zajistit na pracovištích firmy bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika moţného ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců. 

Kaţdý zaměstnavatel je podle platného znění zákoníku práce povinen neustále vyhledávat 

rizika plynoucí z výkonu činnosti a rizika odstraňovat.  

Plnění povinností vyplývajících z legislativy BOZP kontroluje Státní úřad inspekce 

práce a jeho oblastní inspektoráty, které jsou zřízeny na základě zákona o inspekci práce
6
 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. V případě nedodrţení, můţe úřad udělit pokutu za 

kaţdý zjištěný přestupek. Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce 

jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, 

působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za 

porušení stanovených povinností.  

BOZP v ČR také vychází z Národní politiky BOZP. Ta vyjadřuje vůli nejvyšších 

výkonných orgánů státu zajistit odpovídající podmínky pro zachování maximální pracovní 

kapacity v rámci udrţitelného ekonomického a sociálního rozvoje a to tak, aby byla zajištěna 

co nejvyšší celková výkonnost ekonomiky a přitom bylo naplněno právo na uspokojivé 

pracovní podmínky. 

 

7.1.2 Bezpečnost technických zařízení 

Bezpečnost technických zařízení je stav technických zařízení, který poskytuje vysokou 

míru jistoty, ţe při dodrţení poţadavků na jejich funkčnost a obsluhu a bez působení 

nepředpokládatelných vnějších rušivých vlivů nedojde k poruše zařízení, resp. k vzniku 

situace, při které by mohly být ohroţeny osoby nebo hospodářské hodnoty. [5] 

Samotné poţadavky bezpečnosti technických zařízení jsou určeny na základě poznatků 

vědy a techniky, které jsou vyuţívány při projektování, konstrukci, výrobě a provozu, revize, 

apod. takovýchto zařízení. To, zda se jedná o vyhrazená technická zařízení, stanoví 

                                                
6 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce [34] 
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autorizovaná společnost. Některá technická zařízení se zvýšenou mírou ohroţení zdraví 

podléhají dozoru inspekce práce.  

Vyhrazená technická zařízení jsou zařízení se zvýšenou mírou nebezpečnosti, ohroţují 

bezpečnost a zdraví osob a jsou to technická zařízení, která jsou vyhláškami a nařízením 

vlády určena (Tabulka 3). Vyhrazená technická zařízení jsou zařízení tlaková, zdvihací, 

plynová a elektrická. 

 

Tabulka 3: Přehled typů vyhrazených technických zařízeních a příslušná legislativa 

Vyhrazená technická 

zařízení 
Právní předpis 

Tlaková 
Vyhláška č.18/1979 Sb. o vyhrazených tlakových zařízeních a 

podmínkách jejich bezpečnosti 

Zdvihací 
Vyhláška č.19/1979 Sb. o vyhrazených zdvihacích zařízeních a 

podmínkách jejich bezpečnosti 

Plynová 

Vyhláška č. 21/1979 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a 

podmínkách jejich bezpečnosti 

Vyhláška č.  85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Elektrická 
Nařízení vlády č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických 

zařízeních 

 

Technologie jako součást objektu 

Existují technologická zařízení, bez kterých se neobejde fungování moderního objektu. 

Jsou vyuţívána k stabilnímu chodu objektu a musí být povaţována za nedílnou součást 

vybavení objektu a jeho provozuschopnosti. Jedná se o systémy, které jsou pro provoz objektu 

nezbytné, ale přesto samy o sobě představují hrozbu, tj. nefunkčnost systémů, neúmyslné 

poškození, úmyslné poškození systému, narušení jeho částí, aplikace látek CBRN. 

 

Technologická zařízení:  

 větrací systémy, 

 vytápěcí systémy, 

 klimatizační systémy, 

 významné zdvihací systémy, 

 chladící zařízení, apod. 
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Je nutný technický popis všech technologií, které jsou přítomny v objektu, ať je jejich 

vyuţití dennodenní nebo mimořádné. U těchto zařízení je nutné znát jejich popis, 

dokumentaci, obsluhu, denní - noční reţimy, chod za mimořádných událostí, poţadavky 

na bezpečné zajištění chodu, apod. 

Je důleţité monitorování těchto technologií, protoţe mohou být příčinou vzniku 

mimořádné události, i přesto, ţe jsou ve výborném technickém stavu (např. šíření CBRN 

ventilací). 

 

7.1.3 Protivýbuchová ochrana 

Protivýbuchová ochrana je typická pro výrobní provozy, kde můţe, byť na krátký 

časový okamţik, vzniknout výbušná atmosféra. Výbušná atmosféra je sloţená ze směsi 

vzduchu a hořlavých látek (plyn, pára, mlha) nebo hořlavého prachu. Je důleţité dodrţovat 

zásady bezpečnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, aby nedošlo ke katastrofě. 

Oblast protivýbuchové ochrany je legislativně vymezena nařízením vlády
7
 (Evropská 

směrnice ATEX 137). To stanovuje způsob organizace práce a pracovních a technologických 

postupů a bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, 

dopravních prostředků, přístrojů a nářadí na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Zaměstnavatel má povinnost: 

 posoudit vlastnosti látek pouţívaných v technologiích a majících vliv na tvorbu 

výbušné atmosféry, 

 určit pravděpodobnost výskytu nebezpečných koncentrací výbušných látek, 

 posoudit zařízení z hlediska moţného působení jako zdroje výbuchu, 

 zpracovat dokumentaci o ochraně před výbuchem, 

 a další. 

 

Vzhledem k tomu, ţe povinnosti týkající se protivýbuchové ochrany vyplývají ze 

zákona, bývají kontrolovány úřadem inspekce práce.  

                                                
7NV 406/2004 bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výbušném prostředí, které stanovuje bliţší poţadavky na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. [42] 
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7.1.4 Hygiena 

Obecně můţeme říci, ţe hygiena je dodrţování zásad pro uchování zdraví. Znaky 

správné hygieny jsou absence špíny a zápachu. Dodrţování hygieny vychází ze zákona 

o zdraví lidu
8
 a dalších předpisů. 

Dodrţovat hygienu je nutné i v pracovních podmínkách. Základní poţadavky jejího 

dodrţování v pracovním prostředí vychází ze zákoníku práce. Dle výskytu faktorů, které 

mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, se prováděné činnosti zařazují do jedné ze čtyř kategorií. 

Kategorizace prací vychází z vyhlášky ministerstva zdravotnictví.
9
 Zpracovává se ve formě 

interní směrnice podniku. 

Zaměstnavatel je povinen provést hodnocení faktorů pracovního prostředí a zařadit 

podle výsledků hodnocení práci do kategorií: 

1. Vykonávaná práce nemá nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců. 

2. Vykonávaná práce má nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců jen výjimečně, 

nejsou překračovány hygienické limity. 

3. Vykonávaná práce překračuje hygienické limity. Pro zajištění ochrany zdraví osob 

je nezbytné vyuţívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační či jiná 

opatření. Práce způsobuje opakování se nemoci z povolání. 

4. Vykonávaná práce vysoce ohroţuje zdraví a ohroţení nelze vyloučit ani při 

pouţívání dostupných a pouţitelných ochranných opatřeních. 

 

Státní zdravotnický dozor kontroluje plnění zákonných povinností v oblasti ochrany 

zdraví při práci. 

 

7.1.5 Požární ochrana 

Hlavním úkolem poţární ochrany (PO) je předcházení vzniku poţárů a sniţování 

poţárního rizika. Poţárním rizikem se rozumí míra rozsahu škod a ztrát, způsobených 

případným poţárem. Poţár je dle [5] kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení 

nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo ţivotním prostředí 

a neţádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo ţivotní prostředí 

bezprostředně ohroţeny.  

                                                
8 Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu [41] 
9 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli [44] 
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Plnění povinností v oblasti poţární ochrany vyplývá ze zákona o poţární ochraně.
10

 

Ten ukládá právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám 

povinnosti na úseku poţární ochrany.  

 

Prvotním krokem provozovatele činnosti je zařazení činnosti do jedné z kategorií: 

 s vysokým poţárním nebezpečím,  

 se zvýšeným poţárním nebezpečím,  

 bez zvýšeného poţárního nebezpečí. 

 

Na základě začlenění do příslušné kategorie vznikají provozovateli povinnosti, 

vyplývající pro danou kategorii ze zákona o PO. Nezáleţí na tom, zda se jedná o výrobní 

provoz nebo podnikání ve suţbách. Podmínky pro začlenění jsou vymezeny zákonem. 

Začlenění provádí buď technik poţární ochrany, nebo osoba odborně způsobilá v PO. 

Podmínky poţární bezpečnosti u činností se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím 

jsou zakomponovány v Dokumentaci PO.  

 

Dokumentace PO: 

 Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým poţárním 

nebezpečím 

 Posouzení poţárního nebezpečí 

 Stanovení organizace zabezpečení poţární ochrany 

 Poţární řád 

 Poţární poplachové směrnice 

 Poţární evakuační plán 

 Dokumentace zdolávání poţáru 

 Řád ohlašovny poţárů 

 Tematický plán školení zaměstnanců 

 Tematický plán odborné přípravy preventivních poţárních hlídek 

 Tematický plán odborné přípravy preventistů poţární ochrany 

 Dokumentace o provedeném školení 

 Poţární kniha 

 

                                                
10 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně v platném znění 
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Mezi povinnosti provozovatele spadá školení zaměstnanců o poţární ochraně, školení 

vedoucích zaměstnanců, odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních 

poţárních hlídek a odborná příprava preventistů poţární ochrany. 

Základem PO je zjišťování a vyhodnocování faktorů, které mohou za určitých 

okolností vést ke vzniku poţáru. Zaměřujeme se zejména na sníţení pravděpodobnosti vzniku 

poţáru a na efektivní připravenost na zdolání neţádoucího hoření.  

Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní poţární dozor a je dotčeným orgánem 

státní správy na úseku poţární ochrany. 

Pro zvýšení PO v objektu je vhodné vybudovat tzv. bezpečnostní systémy. Jedná se 

především o systém elektrické poţární signalizace (EPS), stabilního hasicího zařízení (SHZ) a 

zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT). 

 

 EPS – systém je schopen v krátké době rozpoznat vznikající poţár, upozornit 

na tuto skutečnost bezpečnostní sluţbu vyhlásit poţární poplach, 

 SHZ – autonomní systém, který většinou reaguje na zvýšenou teplotu, při 

které praskne tepelná pojistka a tím je spuštěno hašení, 

 ZOKT – zařízení, které v místě největšího zadýmení a nárůstu teploty otevře 

konstrukci otvor, kterým se odvádí teplo a zplodiny hoření. 

 

7.1.6 Zabezpečení objektu 

Jedním ze způsobů ochrany před hrozbami je vybudování systému ochrany objektu. 

V tomto pojetí se hrozbami rozumí spíš neoprávněné vniknutí, terorismus, apod. Způsoby 

realizace zabezpečení objektu nejsou legislativně vymezeny. Existují normy
11

, které vymezují 

poplachové systémy, některé mechanické systémy, apod.  

 

Je třeba věnovat pozornost vnější i vnitřní ochraně: 

 mechanické zábranné systémy,  

 technická ochrana (EZS),  

 reţimová ochrana (kontrola vstupu),  

 fyzická ostraha (stráţní, soukromá bezpečnostní sluţba) 

 

                                                
11 Normy uvedeny v publikaci Ščurek – Ochrana objektu, Základní právní normy upravující ochranu objektu 
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Vnější ochranou se rozumí opatření zaměřená na okolí areálu. Vyuţívá zejména 

mechanických zábranných systémů. Jedná se o oplocení, závory, brány, zámky, bezpečnostní 

dveře, apod., coţ jsou prvotní překáţky proti vniknutí do areálu objektu. Vnější ochrana se 

musí přizpůsobit okolním rizikům, které mohou ohroţovat objekt. Největší pozornost je nutné 

věnovat zabezpečení vchodů, nouzových východů, oken u významných místností, skladů, 

výrobní hale, apod. 

Dalším opatřením je tzv. reţimová ochrana. Tímto se rozumí kontrola vstupu, která 

je realizována fyzickou ostrahou nebo identifikačním zařízením. Oprávněné osoby se 

prokazují např. identifikačními kartami, průkazem, apod. Zabraňuje neoprávněným osobám 

nebo prostředkům vstoupit do chráněného prostoru.  

Abychom co nejvíce ochránili objekt před hrozbami, je potřeba jej vybavit vhodným 

a funkčním zabezpečovacím zařízením. Jedná se o soubor technických a organizačních 

opatření, která zajistí poţadovanou bezpečnost.  

Technickou ochranou se rozumí elektronický zabezpečovací systém. Je tvořen 

různými detekčními čidly a kamerovým systémem. Jedná se o systém, který můţe být dle 

poţadavků zaměřen na:  

 monitorování pohybu v objektu,  

 systém kontroly vstupů, 

 systém přivolání pomoci.  

Na toto upozorňuje obsluhu bezpečnostního dispečinku. 

Co se týče ochrany citlivých informací nebo financí, těm je důleţité provést 

důkladnější zabezpečení, a to hlavně vymezením pravomocí zaměstnancům v nakládání 

s nimi. 

Fyzická ostraha v objektech má na starosti hlavně udrţení pořádku v objektu. Má za 

úkol také chránit zdraví osob v objektu, zadrţet pachatele trestné činnosti a přivolat Policii 

ČR. Má také odstrašující efekt. Svoji činnost vykonává buď fyzickou přítomností, nebo 

přeneseně prostřednictvím kamerového systému. Při MU musí poskytnout první zdravotní 

pomoc, evakuaci objektu, uhasit malý poţár, přivolat posily, atd.  

Ostraha spravuje výše zmiňované systémy vnější a vnitřní ochrany. 

7.1.7 Informační bezpečnost 

Informační bezpečnost je neustálým a nikdy nekončícím procesem. Musí zajišťovat 

ochranu:  

 informačních technologií (hardware, software),  
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 dat a  

 uţivatelů.  

Je důleţitá pro organizace pracující s informačním systémem, jejichţ prioritou musí 

být zpracování bezpečností politiky.  

Nejdůleţitější je v rámci informační bezpečnosti prevence. Ta často bývá podceňována 

z důvodu vysokých finančních nároků, ale bez které by mohlo dojít k narušení informačního 

systému. Ztráta informací je vysoké riziko pro organizace, zvláště jedná-li se o obchodní 

tajemství.  

 

Preventivní ochrana: 

 nepouštět nepovolané osoby k počítači, 

 nepouţívat sdílení souborů nebo sdílení zabezpečit kódem, 

 nespouštět neověřené programy, 

 pouţívat legálně získaný software, 

 pravidelně aktualizovat software opravnými balíčky, 

 nespouštět přílohy e-mailů od neznámých lidí, 

 pouţívat osobní firewall, 

 a další opatření. [24] 

 

Informační technologie musí být umístěny na bezpečném místě, ke kterým mají 

přístup pouze určené osoby, a opatřeny prvky, kterými se ověřuje identita uţivatele. Musí být 

napojeny na náhradní zdroj elektrické energie v případě výpadku. Útoky na informační 

technologie jsou většinou realizovány profesionály. Ti mohou způsobit vymazání softwaru, 

kopírování, přidat viry, atd. Zabránit se tomu dá pouţíváním legálního softwaru, instalací 

antivirů, antispywarů, apod. a jejich průběţnou aktualizací. 

Data jsou velmi důleţitá pro kaţdou organizaci. Na jejich ochranu se musí zaměřit 

velká pozornost. Ochranu dat můţe provádět zálohováním, vytvářením a rušením 

uţivatelských kont, řízením manipulace s přenosnými médii nebo šifrováním dat. 
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7.1.8 Havarijní plánování 

Oblasti havarijního plánování se věnuje např. zákon o prevenci závaţných havárií a 

zákon o IZS, resp. vyhláška o podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému. Zde se zaměřím na provozovatele. 

Dle zákonu o prevenci závaţných havárií se provozovatelé dle mnoţství NL dělí 

do skupin A nebo B. Provozovatelé v skupině B mají povinnost vypracovat vnitřní havarijní 

plán a poskytnou podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu.  

Vnitřní havarijní plán zajišťuje připravenost provozovatele k zvládnutí havárie 

a minimalizaci jejích škod. Vnitřní havarijní plán se skládá z informativní části (identifikace 

objektu nebo zařízení, informace o struktuře týkající se havarijního plánování, činnost 

v objektu, nebezpečné látky a zdroje rizika), dále operativní části (popis scénářů moţných 

havárií a jejich řešení, bezpečností opatření a prostředky likvidace, plány konkrétních 

činností), grafická část.  

Vnější havarijní plán zajišťuje havarijní připravenost v okolí objektu nebo zařízení. 

Řeší moţné havárie s dopady do okolí na lidi, majetek a ţivotní prostředí. Provozovatel pro 

tento plán předává krajskému úřadu podklady pro stanovení zóny havarijního plánování 

a zpracování vnějšího havarijního plánu. 

 

7.1.9 Ochrana životního prostředí 

Ochrana ţivotního prostředí zahrnuje činnosti, jimiţ se předchází znečišťování nebo 

poškozování ţivotního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje 

a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých sloţek, druhů organismů nebo konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu ţivotního prostředí jako celku. [30] 

Z hlediska provozovatelů činností je kaţdý provozovatel zodpovědný za svoji 

provozovanou činnost, při které vzniká odpad, a proto musí řešit problematiku odpadového 

hospodářství.
12

 V rámci odpadového hospodářství musí probíhat třídění a evidování odpadů 

a také nakládání a ukládání odpadů. Je povinnost hlásit produkci odpadů příslušnému 

obecnímu úřadu. 

Provozovatel při své činnosti musí také hledět na ochranu povrchových a podzemních 

vod, vypouštění odpadových vod, apod. a ochranu půdy. Musí dbát na to, jestli produkuje 

                                                
12Zákon č.238/1991 Sb. o odpadech [38] 
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látky znečišťující ovzduší, dodrţovat limity pro mnoţství vypouštěných látek (emise) a limity 

pro látky vyskytující se v ovzduší (imise).  

 

7.2 Dílčí závěr 

Problematika bezpečnosti by neměla být posuzována separátně. I přesto, ţe 

legislativně je kaţdá oblast vymezena samostatně, je nutné bezpečnost chápat v komplexním 

pojetí. To znamená brát v úvahu důleţitost vzájemných vazeb mezi oblastmi bezpečnosti. 

Z tohoto hlediska je výhodné pouţití kontrolních seznamů. Výsledky hodnocení, získané 

kontrolním seznamem, z kaţdé oblasti bezpečnosti, můţeme totiţ mezi sebou porovnávat 

a hledat vzájemné vazby a toto vyuţít při navrhování komplexního zabezpečení či 

stanovování technických a organizačních opatřeních.   
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8 Kontrolní seznam 

Kontrolní seznam (často pouţíváno i označení kontrolní list) se řadí mezi jednoduché 

metody a má vyuţití v celé řadě odvětví. Při identifikaci nebezpečí (zdrojů rizik) se kontrolní 

seznamy řadí mezi tradiční metody. Touto metodou se kontrolují poloţky nebo kroky, podle 

kterých se ověřuje stav systému. Tradiční kontrolní seznamy jsou široce vyuţívány k označení 

splnění standardů a zvyklostí.  

Z globálního hlediska je metoda kontrolním seznamem velice oblíbená v celé šíři 

různých odvětví společnosti. Jedná se o jednoduchý nástroj, jehoţ vyuţívají lidé, ať uţ 

vědomě nebo nevědomě, i v běţném ţivotě.  

 

Kontrolní seznam kontroluje: 

 zda skutečnost odpovídá určenému poţadavku, tzn., zda jsou ve skutečnosti 

přítomny věci, které jsou poţadovány na základě určitých pravidel, předpisů, 

směrnic, ale i legislativy, apod. - KVALITU systému, 

 zda postupné na sebe navazující kroky jsou plněny při vykonávání určité 

činnosti – KOMPLETNOST systému. 

 

Pod pojmem systém si můţeme představit hmotný výrobek nebo i nehmotný produkt 

lidské tvořivosti, např. kufr sbalený na dovolenou, běţné nakupování, technologický postup, 

ţádost na úřadě, atd. Zde je nutné kontrolovat, zda splňují potřebné poţadavky. 

 

8.1 Kontrolní seznamy v zahraničí 

Kontrolní seznamy v zahraničí jsou velice oblíbenou záleţitostí. Pouţívají se ve velké 

škále činností. Klade se zde důraz na vysoce kvalitní výstup a jeho kompletnost. 

V kontrolních seznamech nesmí být prostor pro chyby a musí se věnovat pozornost speciálně 

na rutiny, na které by mohlo být zapomenuto nebo na věci, na které bylo zapomenuto 

v minulosti. Dokonce v roce 2010 byl vyvinut v Nizozemsku webový portál na vytvoření více 

neţ 1000 kontrolních seznamů z běţného ţivota.
13

  

Při studování zahraničních materiálu jsem se z hlediska bezpečnosti nejvíc setkávala 

s kontrolními seznamy v oblasti bezpečnosti letectví. Také Světová zdravotnická organizace 

klade důraz na pouţití kontrolního seznamu (tzv. Surgical Safety Checklist) v chirurgii, kde 

                                                
13 www.checklist.com 
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díky jeho pouţívání došlo k souladu s normami a sníţení komplikací při výkonu činnosti 

a ke sníţení úmrtí.
14

  

Ve spojených státech vyšla rozsáhlá publikace [21], která se zabývá mimořádnými 

událostmi a plánováním bezpečnosti. Je zde ale i vymezeno vyuţití kontrolních seznamů 

v této oblasti. Např. v Příloze 2 uvedené publikace je vypracován kontrolní seznam 

ke stanovení potenciálních katastrof v území.   

 

8.2 Využití kontrolních seznamů 

Kontrolní seznamy hojně vyuţívá při své pracovní činnosti např. Ministerstvo financí, 

Státní úřad pro kontrolu léčiv, oblast účetnictví, kde jej vyuţívá Komora certifikovaných 

účetních a v neposlední řadě např. společnost Microsoft. Kontrolní seznamy jsou vyuţívány 

napříč společností. 

Kontrola kontrolním seznamem je v různých oborech řešena různými způsoby 

od papírového formuláře, přes elektronické dokumenty Excel či Word, aţ po sloţité 

softwarové systémy. Existuje i aplikace „Kontrolní listy“
15

, která je vyvinuta pro interní 

záleţitosti ve firmách.  

Metodu kontrolního seznamu můţeme vyuţít jak pro kontrolu činností spojených 

s bezpečností ve veřejné správě, metodickou pomůcku velitele JPO při zásahu
16

, k posuzování 

úrovně poţární bezpečnosti hotelů
17

, tak i jako velmi oblíbený nástroj v podnicích, apod.  

Nejvíce se setkáváme s kontrolními seznamy v oblasti bezpečnosti osob a zdraví při 

práci a poţární ochrany v podnicích. Je to dáno nejspíš tím, ţe plnění povinností zde vyplývá 

ze zákona. 

Z hlediska podniků s technologickými provozy lze kontrolní seznamy zpracovávat 

buď pro konkrétní objekt (např. stroj, zařízení), nebo celý provoz.  

 

Moţné typy kontrolních seznamů dle pracovních pozic či odpovědností: 

 pracovní pozice vedoucího zaměstnance (např. mistr), 

 pracovní pozice osoby odpovědné za správu objektu (např. technik správy 

budov), 

 osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení, apod. 

                                                
14 http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ 
15 http://kontrolni-listy.inter-informatics.com/index.html [22]  
16 http://prometheus.vsb.cz/materialy/metodikaJPO_novy/KJPO/ 
17 http://www.safehotel.org/index.php?id=8&L=2 
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Moţné typy kontrolních seznamů dle objektů nebo zařízení: 

 stroj, zařízení, přístroj, nářadí, 

 provozní budova, objekt, provoz. 

 

8.3 Kontrolní seznam  - oblast bezpečnosti 

Z hlediska bezpečnosti se kontrolní seznam řadí mezi nejpouţívanější metody v České 

republice. Sestavení otázek musí provádět odborník z dané kontrolované oblasti, který má 

dostatek praktických a teoretických poznatků. Následné pouţití kontrolního seznamu můţe 

provádět kdokoliv. Kontrolní seznam pouze kvalitativně hodnotí proces a sniţuje riziko, ţe 

bude něco opomenuto. 

Metoda se často pouţívá v kombinaci s jinou metodou odhalování zdrojů rizika (např. 

what – if analysis), aby nedošlo k opomenutí některého z nich. Pomocí kontrolního seznamu 

můţeme odhalit odchylky od ţádoucího stavu systému nebo činnosti. Jestliţe jsou tyto 

odchylky závaţné, je třeba provést opatření k dosaţení poţadované úrovně bezpečnosti.  

Nejčastěji uvedeným obecným vymezením kontrolního seznamu, se kterým se 

setkáváme v literaturách ([10],[8]) je, ţe kontrolní seznam je postup zaloţený na systematické 

kontrole plnění předem stanovených podmínek a opatření. To znamená, ţe jeho aplikací 

kontrolujeme stav určitého systému jako území, objekt, úsek apod. Seznamy kontrolních 

otázek jsou zpravidla generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému 

nebo činností, které souvisejí se systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému a 

vznikem škod. Jejich struktura se můţe měnit od jednoduchého seznamu aţ po sloţitý 

formulář, který umoţňuje zahrnout různou relativní důleţitost parametru (váhu) v rámci 

daného souboru.[10]  

Kontrolní seznam má dva zásadní kroky a to vytvoření nebo výběr vhodného 

kontrolního seznamu pro daný problém a systém hodnocení. V (Tabulka 4) jsou shrnuty 

výhody a nevýhody kontrolního seznamu. 
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Tabulka 4: Výhody a nevýhody kontrolních seznamů 

VÝHODY NEVÝHODY 

Poměrně rychlé odhalení odchylek od ţádoucího 

stavu nebo ţádoucího průběhu procesu 

Většinou pouze kvalitativní hodnocení (bez 

kvantitavního odhadu souvisejícího rizika) 

Pouţití i k detailnímu seznámení nezkušeného 

personálu s procesem 

Výsledky kontrolního seznamu jsou limitovány 

zkušenostmi a znalostmi autora 

Výhodné pouţití ke zjištění nedodrţování 

předpisů, směrnic a norem 

Nutná velmi dobrá znalost zkoumané oblasti 

Velké uplatnění v oblasti bezpečnosti 

technologických procesů 

Nedokáţe identifikovat jiné zdroje rizika neţ ty, 

které jsou uvedeny v kontrolním seznamu 

Aplikovatelné v kterémkoli stádiu ţivota daného 

procesu 

Často mají strukturu informací podle příslušných 

norem, kódů, standardů, předpisů, pravidel 

Posouzení hodnocení daného procesu  

 

Metoda Kontrolní seznam je proměnlivá metoda. Typ ohodnocení takto získaný se 

můţe měnit. Technika kontrolního seznamu můţe být pouţita pro jednoduchá vyhodnocení 

nebo i pro nákladnější podrobnější výsledky.  

 

8.4 Vytváření kontrolních seznamů 

Nejdůleţitější při tvorbě kontrolního seznamu je určení cíle, tzn., čeho chci dosáhnout, 

co chci zjistit a tomuto přizpůsobit celou tvorbu. Kontrolní seznam je tvořen souborem otázek 

zaměřených na daný cíl. Otázky musí být poloţeny jasně a výstiţně ve vhodném na sebe 

navazujícím logickém pořadí.  

 

Otázky jsou vytvářeny odborníkem na základě:  

 charakteristik sledovaného systému, 

 nedostatků a rozdílů se standardy, normami, směrnicemi, apod., 

 potenciálních dopadů a škod, 

 apod. 

 

Výhodou je i pouţití váhového koeficientu, dle váţnosti jednotlivých otázek.  
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Při vytváření kontrolních seznamů je důleţité respektovat nároky: 

1. Kontrolní seznam je logicky uspořádaný a pro zjišťovaný problém úplný soubor 

otázek, kterým se zjišťuje stav. 

2. Otázky kontrolního seznamu jsou vzájemně nezávislé, transparentní (průhledné, jasné) 

a mají jasnou vypovídací hodnotu. 

3. Odpovědi na jednotlivé otázky kontrolního seznamu se hodnotí určeným hodnotovým 

systémem (např. 0 nebo 1; ano nebo ne; klasifikace 0 aţ 5 či 0 aţ 10 či 0 aţ 100; 

apod.). 

4. Výsledek je součet nebo váţený součet nebo medián nebo modus dle přijatých 

pravidel.[10] 

 

Z hlediska kvalifikovanosti u kontrolních seznamů rozhoduje: 

 úplnost a pořadí otázek, 

 způsob a kritéria hodnocení a váhy jednotlivých otázek, 

 způsob a kritéria hodnocení a váhy souboru otázek. [8]  

 

Kontrolní seznamy musí být rovněţ zpracovány s ohledem na zamýšlený systém 

kontroly, tzn., zda tyto kontrolní seznamy budou k dispozici pouze osobě, která provádí 

kontrolu, nebo budou dány rovněţ k dispozici kontrolovaným osobám za účelem přípravy 

před zahájením kontroly.  

 

8.5 Hodnocení kontrolních seznamů 

U kontrolního seznamu je nejdůleţitějším krokem výběr vhodného procesního modelu 

a systém hodnocení. 

Obecně můţeme hodnocení kontrolního seznamu vymezit jako posouzení odpovědí na 

otázky kontrolního sezamu pomocí jednoho nebo více kritérií, která jsou přijatelná pro 

společnost. V rámci hodnotového systému je důleţité vytvoření klasifikační stupnice. 

V ţádném předpise v ČR neexistuje obecně platný hodnotový systém.  

Hodnocení kontrolního seznamu je nejdůleţitější částí. Je nutné v tomto ohledu 

stanovit vhodné hodnocení v závislosti na kontrolovaném systému. Vyhodnocením získám 

zkontrolování stavu určitého systému, ověření stavu provozu, stavu plnění nějaké činnosti, 

stavu informovanosti, apod. 
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Z prostudované literatury a internetu jsem vymezila škálu metod hodnocení dosud 

uţívaných. S hodnocením typu ANO x NE jsem se setkala v cca 95% mnou prostudovaných 

kontrolních seznamech. Jedná se o nejsnadnější a nejoblíbenější formu hodnocení. 

 

Struktura procesu hodnocení závisí na faktorech: 

 co je hodnoceno, 

 kdy je to hodnoceno, resp. vzhledem k jakému časovému okamţiku je to hodnoceno, 

 jak, tj. na základě jakých kritérií, je to hodnoceno a pro co je to hodnoceno.[10]  

 

V rámci kontrolního seznamu je podstatný způsob hodnocení, který musí být vţdy 

odborně opodstatněný a přizpůsobený dané situaci. S ohledem na cíl hodnocení, nemusí být 

systém klasifikace vţdy stejný. Jestliţe se celkové hodnocení skládá z více kontrolních 

seznamů, můţe mít kaţdý z nich rozdílnou váhu. 

Hodnocení můţeme vymezit jako porovnání se stanoveným limitem a domyšlení 

všech více či méně pravděpodobných moţností, jevů a událostí, které se za určitých okolností 

mohou vyskytnout. Hodnocení představuje uplatnění jistých kritérií, hodnotících funkcí nebo 

preferencí. [10] 

 

Při zpracování odpovědí je metoda kontrolního seznamu oblíbená proto, ţe zde 

můţeme uplatnit:  

 tvořivé myšlení,  

 brainstorming,  

 metodu písemné diskuze,  

 synektiku (kreativní řešení problémů, spojuje odlišné věci dohromady, coţ 

vede k rozvoji nových nápadů) 

 delfská metoda (forma dotazování, jejíţ účelem je aktivace a stimulace 

expertních znalostí) 

 apod. 

 

8.5.1 Klasifikační stupnice 

Nejsloţitějším a také nejdůleţitějším krokem hodnocení je vytvořit vhodnou 

klasifikační stupnici. Na základě správné klasifikační stupnice se můţeme dobrat relevantního 
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výsledku. Klasifikační stupnici je třeba zvolit tak, aby měla správnou vypovídací hodnotu. 

Aplikací více klasifikačních stupnic se musí dojít ke stejnému závěru. Klasifikační stupnice 

můţe být vytvořena na základě např. stavu systému, vzniku škod, dopadu na ţivotní prostředí, 

atd. 

Není jednoduché vytvořit vhodnou klasifikační stupnici. Na takové vytvoření stupnice 

je potřeba mít dostatek znalostí jak z managementu rizik, tak i z matematické statistiky. Dle 

literatury [10] klasifikační kritéria bývají kvalitativního charakteru a mnohá z nich jsou 

nesouměřitelná, a proto se podle potřeby v praxi pouţívá celá škála metod z matematické 

statistiky, statistiky velkých čísel, multikriteriální analýzy, teorie mlhavých mnoţin apod.  

K tomu, aby byly správně vymezeny intervaly stupnice je především potřeba znalostí, 

zkušeností a odbornosti expertů, kteří kontrolní seznam vyhodnocují. Tito musejí mít znalosti 

z oblasti matematické statistiky a samozřejmě z oblasti, kde kontrolní seznam uplatňují.  

K stanovení klasifikační stupnice se vyuţívá někdy tzv. „selský rozum“, ale jestliţe 

má být kontrolní seznam více důvěryhodný je potřeba klasifikační stupnici zaloţit, jak bylo 

uvedeno i výše, na vědeckých metodách. 

 

8.5.2 Typy hodnocení 

Dle stanoveného cíle, ke kterému je pouţit kontrolní seznam, se zvolí vhodný typ 

hodnocení. Jsou uvedeny některé typy pouţívaných hodnocení. 

 

1. První typ hodnocení 

Tento typ hodnocení je v rámci analýzy kontrolním seznamem pouţíván ve velké 

většině případů. Vyhodnocení systému probíhá tak, ţe nejprve je poloţena otázka a to tak, ţe 

na ni musí být odpovězeno buď ANO, nebo NE. Následně se musí počet kladných odpovědí 

procentuálně vyjádřit v závislosti na celkovém počtu odpovědí.  

Na (Obrázek 4) vlevo je uveden algoritmus stejného hodnocení, ale je zde 

zakomponován ještě váhový koeficient. Na základě tohoto váhového koeficientu můţeme 

rozlišit otázky a jejich odpovědi dle významu pro posuzovaný systém.  
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Otázka

Odpověď

ANO

NE

Kladné 

odpovědi (%)

Zařazení do 

klasifikační 

stupnice

Váha

Otázka

Odpověď

ANO

NE

Kladné 

odpovědi (%)

Zařazení do 

klasifikační 

stupnice

 

Obrázek 4: Postup prvního typu hodnocení Kontrolního seznamu 

 

Jako klasifikační stupnice se nejčastěji pouţívá rozdělení uvedené v (Tabulka 5). 

Jedná se o rozdělení do pěti kategorií. Intervaly tohoto rozdělení závisí na zkušenostech a 

znalostech odborníka, který kontrolní seznam vyhodnocuje. 

 

Tabulka 5: Ukázka rozdělení kladných odpovědí do kategorií a vyhodnocení stavu systému 

Kladné odpovědi (%) Hodnocení stavu systému 

100 – 95 Velmi dobré 

94 – 70 Dobré 

69 – 50 Dostačující 

49 – 20 Nízké 

20 a méně Velmi nízké 
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2. Druhý typ hodnocení 

Tento typ hodnocení můţeme pouţít jednak pro vyhodnocení jednoho kontrolního 

seznamu, ale je především vhodný, pokud chceme získat jeden výsledek z více kontrolních 

seznamů. Navazuje na první typ hodnocení. Odpovědi na kontrolní seznam jsou ANO, nebo 

NE, opět se procentuálně vyjádří kladné odpovědi. Kaţdý kontrolní seznam se vyhodnotí 

tímto způsobem samostatně a přiřadí se body dle klasifikační stupnice (např. 100% - 1 bod, 

64% a méně – 5 bodů, apod.). Po sečtení bodů všech kontrolních seznamů se tato hodnota 

vydělí počtem kontrolních seznamů a tím se získá výsledek pro celý posuzovaný systém, 

který bude mít hodnotu 1 aţ 5, přičemţ se pouţije stejná klasifikační stupnice. Tzn. 1 bod je 

nejlepší úroveň, 5 bodů je nejhorší úroveň. Při získání hodnoty 3 a více je nutné přijmout 

a realizovat určitá opatření a zpracovat kontrolní seznam znovu. 

Otázka

Odpověď

ANO

NE

Kladné 

odpovědi (%)

Přiřazení bodů 

každému 

kontrolnímu 

seznamu

Sečtení bodů

Vydělení bodů 

počtem 

kontrolních 

seznamů

Zařazení do 

klasifikační 

stupnice
 

Obrázek 5: Postup druhého typu hodnocení kontrolního seznamu 
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3. Třetí typ hodnocení 

Nejprve se stanoví tzv. Cílový indikátor, tím je míněn určitý soubor činností 

ve vybraném posuzovaném celkovém systému. Tento typ hodnocení je zaloţen na tom, ţe 

místo poloţení otázky se stanoví parametr z cílového indikátoru. Tomuto parametru se stanoví 

směrnice pro přiřazení bodů a dále pak váha, která vyjadřuje váţnost parametru. Jako 

parametr můţeme chápat např. tvrzení. Váha se vyjadřuje takovým číslem, aby celkový 

součet vah všech parametrů byl roven předem zvolenému číslu. Kaţdému parametru se pak 

přiřadí počet bodů (většinou stupnice 1 – 10) s přihlédnutím na Směrnici pro přiřazení bodů. 

Váţený průměr se spočítá jako součin váhy a počtu bodů.  

Součet váţených průměrů všech parametrů v cílovém indikátoru je výsledek 

hodnocení. Tento výsledek je opět číslo a proto je třeba mít zvolenou klasifikační stupnici. 

Parametr

Směrnice pro 

přiřazení bodů

Vážnost 

(koeficient dle 

parametru)

Přiřazení bodů 

odpovědi

Vážený průměr 

(váha x počet 

bodů)

Zařazení do 

klasifikační 

stupnice

Výsledek 

(součet 

vážených 

průměrů)

 

Obrázek 6: Postup třetího typu hodnocení Kontrolního seznamu 
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4. Čtvrtý typ hodnocení kontrolního seznamu 

Tento typ hodnocení je zaloţen na tom, ţe otázka je poloţena takovým způsobem, ţe 

na ni existuje slovní odpověď. Tato slovní odpověď je klasifikována známkami od 1 do 5 

(přičemţ 1 je nejhorší a 5 nejlepší) dle úrovně porovnání se skutečným stavem. Výsledný 

součet bodů všech odpovědí se zařadí do předem připravené klasifikační stupnice. 

 

Otázka

Zařazení do 

klasifikační 

stupnice

Odpověď 

(slovní)

Obodování 

odpovědi 

 

Obrázek 7: Postup čtvrtého typu hodnocení kontrolního seznamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

5. Pátý typ hodnocení kontrolního seznamu 

Další typ hodnocení je vhodný především pro hodnocení dopadů MU. Vyjmenují se 

všechny moţné dopady obecně pro všechny MU, jako např. poţár, výbuch, dopravní nehoda, 

selhání dodávky zemního plynu, atd. Dále se určí posuzovaná MU a odpovídá se ANO 

v případě, ţe MU způsobí daný dopad nebo NE v případě, ţe ho nezpůsobí. Jestliţe se odpoví 

odpovědí ANO, musí se tyto dopady konkrétněji popsat. 

 

Dopady MU

Popis dopadu

Odpověď

ANO

NE

 

 

Obrázek 8:Postup pátého typu hodnocení kontrolního seznamu 

 

 Existují samozřejmě ještě další hodnotové systémy, např. publikace [10]. Jejich výčet 

je rozsáhlý. Můţeme totiţ v rámci hodnocení postupovat jak z deterministického hlediska, tak 

i z pravděpodobnostního, kde hraje roli určení nejistot a následně statistický přístup. Takové 

formy hodnocení jsou sloţitější a vyţadují odborné znalosti. 
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9 Metodika tvorby kontrolních sezamů 

Jak uţ bylo řečeno výše, je kontrolní seznam metoda, která zjišťuje stav určitého 

systému. Před samotnou kontrolou systému ale musí předcházet určité kroky. Tyto kroky jsou 

rozebrány v rámci této kapitoly a na závěr shrnuty v (Tabulka 6) nebo graficky znázorněny 

v Příloze č. 1. 

 

DATA 

O posuzovaném systému musíme shromáţdit data, díky kterým zjistíme hrozící 

nebezpečí a identifikujeme rizika.  

Tato rizika určíme na základě: 

 provedené analýzy rizik, 

 statistik o úrazech, nehodách, krádeţích, vstupu nepovolaných osob, atd.,  

 dokumentace (záznamy a údaje o dřívějších nehodách, poruchách na zařízení, 

apod.), 

 inspekce, konzultace s odborníky – rozebrání funkcí systému a posouzení, jaké 

nebezpečné situace mohou nastat, 

 apod.   

 

Co se týče analýzy rizik, není snadné zvolit metodu vhodnou pro řešený problém. Při 

výběru metody hraje důleţitou roli i znalost metody a zkušenosti s její aplikací. Rizika mají 

zřejmou vypovídací hodnotu, jsou-li stanovena s ohledem na chráněné zájmy.  

 

Pro identifikaci zdrojů rizika jsou vhodné metody: 

 What-if Analysis – identifikace zdrojů rizika, nebezpečných stavů nebo 

určitých událostí, které mohou způsobit neţádoucí dopady (rizika), 

 FTA (Fault Tree Analysis) – analýza stromem poruch je jedna z klasických 

metod pro identifikaci zdrojů rizik, které mohou vést k havárii, v rámci této 

metody se pouţívá Analýza příčin a následků,  

 Analýza souvztaţnosti – vyhledává rizika systému a vazby mezi zdroji rizik a 

objekty rizik, 

 PHA (Preliminary Hazard Analysis) – poskytuje velmi rychlý přehled 

provozních zdrojů rizik, který můţe být výchozím podkladem pro detailní 

analýzu, 
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 HAZOP (Hazard and Operability Study) – identifikace zdrojů rizik, vhodná 

pro malé i velké provozy, 

 FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) – identifikace moţností druhů 

poruch jednotlivých zařízení a systémů, 

 atd. 

Vzhledem ke své vypovídací schopnosti by se měla analýza rizik provést pokaţdé. 

 

FORMULACE RIZIKA 

 Po identifikování zdrojů rizik je nutné tato rizika seřadit dle nebezpečnosti. Prioritní 

bude takové riziko, které tvoří pro posuzovaný systém největší hrozbu a je třeba mu věnovat 

pozornost v první řadě. Toto seřazení by se mělo provádět s odborníkem se znalostmi 

posuzovaného systému a na základě výsledků z analýzy rizik (např. Analýza souvztaţností). 

Abychom zabránili vzniku MU, je třeba ke kaţdému zdroji rizika stanovit opatření, 

která by riziko eliminovala a sníţila na přijatelnou úroveň. Kaţdé riziko svojí povahou 

vyţaduje opatření z různé oblasti bezpečnosti. To znamená např., jestliţe je zdrojem rizika 

vloupání do objektu, musí se určit opatření z oblasti ochrany objektu. 

 

OBLASTI BEZPEČNOSTI 

Jednotlivé oblasti bezpečnosti jsou vymezeny výše (viz Kapitola 7.1 Oblasti 

bezpečnosti). Klade se důraz na jejich komplexní pojetí, tzn. chápat bezpečnost jako celek. 

I přesto, ţe komplexní pojetí bezpečnosti je věc nová, je ţádoucí jí věnovat pozornost a snaţit 

se o propojení oblastí bezpečností. Pro kaţdý objekt nebo systém budou prioritní různé oblasti 

bezpečnosti. 

Kaţdému riziku se přiřadí oblast bezpečnosti (viz Kapitola 7.1 Oblasti bezpečnosti), 

v jejíţ kompetenci jsou provedena nebo se musí (např. dle zákona) provádět opatření. Takto 

shromáţděné informace existujících opatření nyní podlehnou kontrole kontrolním seznamem.  

 

VOLBA HODNOTOVÉHO SYSTÉMU 

Ještě neţ se začne s tvorbou otázek, je nutné zvolit hodnotový systém dle cíle, ke 

kterému je pouţit kontrolní seznam. Hodnotový systém se volí proto, aby mu byla 

přizpůsobena struktura otázek a poté jejich odpovědí. Není nutné odpovídat na kaţdou otázku 

ANO/NE, proto se předem volí typ hodnocení. 
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Typy hodnocení jsou uvedeny výše (viz Kapitola 8.5.2 Typy hodnocení). Jsou to 

nejčastěji pouţívané hodnotové systémy. V podstatě záleţí na uţivateli, jaký způsob 

hodnocení si zvolí a bude pro něj nejvýhodnější.   

 

TVORBA OTÁZEK 

 K vytvoření správných logicky na sebe navazujících otázek je potřeba odborníků 

s teoretickými i praktickými znalostmi daného konkrétního systému. Při tvorbě otázek 

vycházíme ze zdrojů rizik, se kterými se setkáváme uţ v počáteční analýze rizik.  

 

Otázky jsou vytvářeny tak, aby byly v souladu se sledovanou oblastí bezpečnosti na 

základě:  

 charakteristik sledovaného systému,  

 nedostatků a rozdílů se standardy, normami, směrnicemi, apod.,  

 potenciálních dopadů a škod,  

 apod. 

Je především nutné zaměřit se na bezpečnost a zdraví osob. 

  

Ke kaţdému riziku se vytvoří soubor otázek v rámci přiřazené oblasti bezpečnosti. 

Podle počtu rizik bude vytvořen stejný počet souborů otázek. Kaţdý soubor otázek bude mít 

tolik otázek, aby byly pokryty veškeré opatření k zabránění vzniku rizika. 

 Otázky musí být poloţeny jasně a výstiţně ve vhodném na sebe navazujícím logickém 

pořadí, vzájemně nezávislé, transparentní a musí mít jasnou vypovídací hodnotu. 

 

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍHO SEZNAMU 

Samotné vyhodnocení souborů otázek musí probíhat dle předem stanoveného typu 

hodnocení. Postup jednotlivých typů hodnocení je popsán výše (viz Kapitola 8.5.2 Typy 

hodnocení). 

Vyhodnotit se můţe jak kaţdý soubor otázek zvlášť, tak i celkové zabezpečení. 

Většina hodnocení končí zařazením do klasifikační stupnice, odkud je patrná úroveň 

zabezpečení systému či jiné kritérium stanovené dle předem vytvořené klasifikační stupnice.   
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STANOVENÍ OPATŘENÍ 

Podle výsledků kontrolních seznamů musí dojít k realizování patřičných opatření 

v těch oblastech bezpečnosti, které jsou pro provozy, z hlediska jejich činností, nejdůleţitější. 

Největší pozornost se bude věnovat těm opatřením, jejichţ realizace zabrání nebo zmírní 

dopad nejzávaţnějšího rizika. 

Na závěr se musí zhodnotit výsledek ve vztahu k integrální bezpečnosti. Mohou se 

mezi sebou porovnávat výsledky jednotlivých kontrolních seznamů a nacházet vzájemné 

souvislosti v navrhování opatření ke zvýšení bezpečnosti. 

 

 V Příloze č. 1 je uveden vývojový diagram, kde je graficky znázorněn postup při 

aplikaci metodiky. Vychází z výše uvedeného textu v rámci této kapitoly. Jedná se o 

přehledné vyjádření jednotlivých kroků. 
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9.1  Postup tvorby kontrolních seznamů 

Metodiku tvorby kontrolních seznamů je třeba realizovat formou postupných kroků 

(Tabulka 6), které je nutné plnit, aby bylo dosaţeno poţadovaného cíle.  

  

Tabulka 6: Postup tvorby kontrolních seznamů 

POSTUP TVORBY KONTROLNÍCH SEZNAMŮ 

1. 

Shromáţdění dat pro účely kontrolního seznamu - Identifikace rizik systému na základě: 

analýzy rizik, statistik a dokumentací o nehodách, poruchách v minulosti, konzultací 

s odborníky, inspekcí, apod. 

2. 
Seřazení rizik dle priority nebezpečnosti (Riziku na prvním místě věnovat největší 

pozornost a investovat nejvíce financí na organizační a technická opatření.). 

3. 

Kaţdému riziku přiřadit oblast bezpečnosti, tzn. takovou oblast bezpečnosti, z jehoţ 

hlediska bude nutná kontrola jiţ existujících opatření nebo návrh dalších potřebných 

opatření. 

4. 
Stanovení cíle kontroly a podle toho zvolení typu hodnocení. (typ hodnocení je nutné znát 

předem, aby se na základě typu hodnocení přizpůsobila tvorba otázek). 

5. Vytvoření souborů otázek (jeden soubor otázek = jedna oblast bezpečnosti). 

6. 

Tvorba otázek odborníky v posuzovaném systému (Metody tvorby otázek: tvořivé 

myšlení, zjištění stavu, synektika, brainstorming, metoda písemné diskuze, delfská 

metoda). Otázky jsou vytvářeny na základě:  

 charakteristik sledovaného systému,  

 nedostatků a rozdílů se standardy, normami, směrnicemi, apod.,  

 potenciálních dopadů a škod, 

 apod. 

Otázky musí být poloţeny jasně a výstiţně, ve vhodném na sebe navazujícím logickém 

pořadí, vzájemně nezávislé, transparentní s jasnou vypovídací hodnotou. 

7. Vyhodnocení kontrolních seznamů dle zvoleného vhodného typu hodnocení. 

8. 
Zařazení do předem vytvořené klasifikační stupnice. (u různých typů hodnocení nemusí 

vţdy platit). 

9. Tvorba opatření na základě výsledků kontrolního seznamu. 

10. Návrh zavedení integrální bezpečnosti do podmínek systému či organizace. 
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9.2 Dílčí závěr 

Metodika tvorby kontrolních seznamů je vhodná pro posouzení různých systémů, a to 

jak výrobních provozů, tak i objektů, organizací apod. Je zaloţena na určitých pravidlech, 

která nejprve riziko identifikují a následně jsou stanoveny kroky pro tvorbu a vyhodnocení 

kontrolních seznamů z posuzovaných oblastí bezpečnosti. Vzhledem k tomu, ţe v současné 

době je diskutována problematika integrální bezpečnosti, je závěr metodiky věnován 

důleţitosti propojení opatření z různých oblastí bezpečnosti. Spočívá v návrhu zavedení 

integrální bezpečnosti do činnosti organizace a poukázáno na výhody, které toto komplexní 

pojetí přináší.   
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10 Ověření metodiky 

Pro ověření metodiky v praxi jsem zvolila objekt administrativního charakteru. 

10.1 Charakteristika objektu 

Posuzovaný objekt je součástí areálu, který je společný i jiným objektům. Objekty 

mají společnou vrátnici, kde je zajištěna 24 - hodinová fyzická ostraha areálu. Do areálu smí 

vjíţdět pouze automobily s platným povolením, které předkládají fyzické ostraze před 

vjezdem dovnitř. Vlastník objektu disponuje 13 osobními automobily, které jsou parkovány 

vedle objektu.  

Objekt je nevýrobní a nachází se v obytné zástavbě (Obrázek 9). 

 

 

Obrázek 9:Umístění administrativní budovy (vyznačeno červeně) 

 

Jedná se o objekt administrativního charakteru. Budova je tvořena třemi nadzemními a 

jedním podzemním podlaţím. Všechna podlaţí jsou uţitná. V 1. a 2. podlaţí jsou umístěny 

kanceláře, jednací místnosti, místnost serveru, sociální zázemí. Na úrovní 1. podlaţí se 

nachází plynová kotelna se samostatným vstupem z venkovního prostoru. 3. podlaţí je 

částečně tvořeno pokoji pro příleţitostné ubytování (obytné buňky vybavené hygienickým 

zázemím), kancelářemi, posilovnou s příslušným šatnovým a sociálním zázemím a příručními 
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skladovacími prostory. V podzemním podlaţí se v jedné části nachází příruční sklady pro 

administrativní provoz a druhou část tvoří zasedací místnost s příslušným zázemím (čajová 

kuchyň, sociální zázemí). V části objektu je instalována vzduchotechnika.  

Nadzemní podlaţí jsou spojena schodištěm. Jedná se o jedinou chráněnou únikovou 

cestu, přičemţ na úrovni vstupního podlaţí jsou k dispozici dva východy. V objektu je 

instalován i výtah, nejedná se ale o evakuační výtah. 

Pro objekt je zpracováno poţárně bezpečnostní řešení. Provozovaná činnost je 

zařazena do kategorie činností bez zvýšeného poţárního nebezpečí. Objekt je rozdělen na 9 

poţárních úseků. 

Z hlediska BOZP se z dostupných informací získaných od bezpečnostního technika 

objektu nestal ţádný pracovní úraz. Objekt nedisponuje ţádným vyhrazeným technickým 

zařízením a nemá riziková pracoviště. 

Do objektu vstupují zaměstnanci pomocí čipových karet, slouţících současně jako 

docházkový systém. Z programu je moţnost zjištění přítomných i nepřítomných zaměstnanců 

s uvedenými důvody přítomnosti nebo nepřítomnosti. V objektu je zaměstnáno asi 90 osob. 

Systém vstupu ostatních osob do objektu je zajištěn přes vchod označeným „Vstup pro 

veřejnost“, který je opatřen zvonkem s kamerovým systémem.  

Na chodbách je instalován kamerový systém (EZS) propojený s určeným pracovištěm, 

kde se sleduje pohyb osob. Zde je zajištěna 24 – hodinová sluţba, která kromě své činnosti 

zabezpečuje ostrahu objektu. Hlídá výstupy z kamery. 

Zaměstnanci nakládají s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené a 

Důvěrné. Podle stupně utajení je zaměstnanec proškolen na dané úrovni dle poţadavků 

zákona o ochraně utajovaných informací. V objektu se nachází místnost pro doručování a 

vytváření utajovaných informací. Je opatřena zámkem a pečetí. Klíč je uschován v trezoru. 

Uvnitř je umístěno vybavení na nakládání s utajovanými informacemi. Zde tyto informace 

zůstávají archivovány.  

 Pro administrativní činnost je typická práce s informačními systémy (hardwarem a 

softwarem). Vzhledem k výkonu činnosti je nutné, aby tyto technologie byly řádně 

zabezpečeny a byla zajištěna ochrana dat. Existuje náhradní zdroj energie vyhrazený pro 

určený okruh klíčových elektronických zařízení. V objektu jsou zaměstnanci zajišťující 

správu a elektronických zařízení. 
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10.2 Aplikace metodiky 

Aplikace metodiky vychází z postupu uvedeného v (Tabulka 6), grafické znázornění 

uvedeno formou vývojového diagramu v Příloze č. 1. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o administrativní budovu, hrozících rizik bude méně, 

neţ ve výrobních provozech. Je nutné, aby kontrolní seznamy dle metodiky vytvořila osoba 

s patřičnými znalostmi o posuzovaném objektu. Následná kontrola pomocí vytvořeného 

kontrolního seznamu můţe být provedena pověřeným zaměstnancem. 

 

KROK 1 a 2 

Je třeba shromáţdit informace, ze kterých se určí, jaká rizika hrozí pro daný konkrétní 

objekt. Je vhodné provést analýzu rizik, vzhledem k její vypovídací schopnosti. V tomto 

případě bude jako analýza rizik pouţita analýza souvztaţností. Je vhodná i z důvodu seřazení 

rizik dle priority nebezpečnosti (KROK 2). 

 

Rizika objektu 

 Na základě konzultací se zaměstnancem a dle expertního odhadu byla vymezena 

rizika: 

 únik informací (i utajovaných) – únik dat důleţitých při vykonávání činnosti, 

 odcizení majetku – neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty, 

 selhání elektronického zařízení – jedná se o napadení, zneuţití, technická závada, 

apod. (vše co vyřadí hardware, software z provozu) a můţe dojít k úniku dat, 

 kontaminace vzduchu – kontaminování vzduchu nebezpečnou látkou a následné 

rozšíření po objektu vzduchotechnikou, 

 selhání EZS – vyřazení z provozu kamerového systému, 

 poţár – vznik poţáru v objektu, 

 únik plynu, 

 vloupání do objektu – vniknutí cizí osoby do objektu s úmyslem krádeţe či ohroţení 

zdraví nebo ţivota zaměstnanců, 

 výpadek elektrické energie, 

 selhání technického zařízení – porucha na elektroinstalaci, topení, plynovodech a 

vodovodech.  
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Analýza souvztaţnosti 

Řešení analýzy probíhá v jednotlivých etapách. Kaţdá etapa má svou vypovídací 

schopnost, můţeme přijímat určité dílčí závěry, ale samozřejmě jsou podkladem pro 

posuzování nejlépe celých objektů. Prvním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního 

rizika. K určení těchto zdrojů musíme vědět, pro jaký účel analýzu budeme provádět. Analýza 

je také vhodná k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik.   

 

Porovnávání rizik, posouzení vazeb mezi riziky 

 (Tabulka 7) vyjadřuje porovnání vazeb mezi riziky, přičemţ 1 vyjadřuje vazbu rizik a 

0 vyjadřuje, ţe mezi riziky není vazba. Koeficienty  Σ Kar a Σ Krb se dále zpracovávají. 

 

Tabulka 7: Identifikace rizika 

 Rb Ra 

Σ Kar 
Identifikace rizik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Únik informací (i utajovaných) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 

2. Odcizení majetku 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

3. 
Selhání elektronického zařízení 

(hardware, software) 
1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6 

4. 
Kontaminace vzduchu 

(vzduchotechnika) 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

5. Selhání EZS 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 

6. Poţár 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7. Únik plynu 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

8. Vloupání do objektu 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

9. Výpadek el. energie 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 

10. 
Selhání technického zařízení 

(elektrika, topení, voda, plyn) 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 

Σ Krb 7 5 4 1 3 5 0 7 3 3  

 

Výpočet koeficientů Kar a Kpr 

Koeficient Kar je procentním vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která mohou být 

vyvolána rizikem Ra, x = počet hodnocených rizik celkem. 

 

Kar [%] = [ ∑ Kar / (x-1) ] · 100    (1) 
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Kpr je procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik, x = počet hodnocených rizik 

celkem. 

 

Kpr [%] = [ ∑ Krb / (x-1) ] · 100    (2) 

 

Tabulka 8: Výpočet koeficientů Kar a Krb pro všechny rizika 

 
Rizika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kar[%] 45 34 67 23 56 45 45 45 45 56 

Kpr[%] 78 56 45 12 34 56 0 78 34 34 

 

Poloha os 

Je nutné stanovit polohu os, které rozdělí graf do 4 kvadrantů. Osy vypočítáme dle 

vzorců se spolehlivostí s = 0 – 100 [%]. 

 

Osa O1 je rovnoběţná s osou Y. 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] · s     (3) 

O1 = 100 – [(67 – 23) : 100] · 80 

O1 = 65 

 

Osa O2 je rovnoběţná s osou X. 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min) : 100] · s    (4) 

O2 = 100 – [(78 – 0) : 100] · s 

O2 = 38 

 

Graf souvztaţností 

Na základě vypočtených hodnot lze z grafu vyčíst rizika, která jsou pro daný objekt 

posuzovaná jako primární, sekundární a rizika, která nejsou velkou hrozbou. I přesto se s nimi 

ale musí počítat. 
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Obrázek 10: Graf souvztaţností 

 

Výsledek analýzy souvztaţností 

I. kvadrant – primární rizika – Selhání elektronického zařízení (hardware, software), 

II. kvadrant – sekundární rizika – únik utajovaných informací, vloupání do objektu, 

odcizení majetku, poţár,  

III. kvadrant – ţádná primární rizika – ţádné riziko, 

IV. kvadrant – relativní bezpečnost – kontaminace vzduchu, únik plynu, selhání EZS, 

výpadek elektrické energie, selhání technického zařízení (elektrika, topení, voda, 

plyn). 

 

Seřazení rizik dle nebezpečnosti (na základě výsledku z analýzy) 

1. Selhání informačního zařízení (hardware, software) 

2. Únik utajovaných informací 

3. Vloupání do objektu 

4. Odcizení majetku 

5. Poţár 

 

KROK 3 

Kaţdému riziku se nyní přiřadí oblast bezpečnosti. 
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1. Selhání informačního zařízení (hardware, software) Informační bezpečnost 

2. Únik utajovaných informací  Informační bezpečnost 

3. Vloupání do objektu Zabezpečení objektu  

4. Odcizení majetku  Zabezpečení objektu 

5. Poţár Poţární ochrana 

 

KROK 4 

 Cílem je zkontrolovat úroveň bezpečnostních opatření v objektu. Pro tyto účely jsem 

pouţila hodnocení typu 2. 

 

KROK 5 a 6 

Prvním nejzávaţnějším rizikem je selhání elektronického zařízení (hardware, 

software). Je nutné zabezpečit elektronické zařízení tak, aby mohla být vykonávána 

administrativní činnost a aby nedošlo ke ztrátě dat. Oblastí bezpečnosti je Informační 

bezpečnost.  

 

Tabulka 9: Kontrolní seznam č. 1 – Informační bezpečnost 

Informační bezpečnost 

1. Má organizace stanovenou osobu odpovědnou za bezpečnost informačních systémů? A 

2. Jsou zaměstnanci kontrolování při pouţívání hardware a software? A 

3. Existují pravidla pro správné pouţívání elektronického zařízení? A 

4. Je zařízení vybaveno autentifikačními prvky pro ověření identity uţivatele? N 

5. Jsou klíčová zařízení, v případě výpadku el. energie, napojena na náhradní zdroj energie? A 

6. Je software chráněn proti napadení viry, spamy, chybami, apod.? A 

7. Je software pravidelně aktualizován? A 

8. Je interní počítačová síť řádně zabezpečena? A 

9. Probíhá v pravidelných intervalech zálohování dat? A 

10. Jsou zálohovaná data archivována? A 

11. Je zajištěn systém obnovy dat? A 

 

Druhým závaţným rizikem je únik informací (především utajovaných) a s tím 

související oblast bezpečnosti je informační bezpečnost. Otázky budou tvořeny na zjištění 

úrovně informační bezpečnosti. Otázky vytvořené v oblasti Informační bezpečnosti jsou 
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vytvořeny výše. Nyní je nutné vytvořit otázky v té samé oblasti bezpečnosti, ale zaměřené na 

jiné riziko z této oblasti. 

 

Tabulka 10: Kontrolní seznam č. 2 – Informační bezpečnost 

Informační bezpečnost 

1. Jsou určeni zaměstnanci, kteří mají pravomoc nakládat s utajovanými informacemi? A 

2. 
Vlastní tito zaměstnanci Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci 

stupně utajení Vyhrazené nebo Osvědčení fyzické osoby nebo Doklad a Poučení? 
A 

3. Jsou tito zaměstnanci proškoleni jednou ročně z předpisů z oblasti utajovaných informací? A 

4. Je dodrţována administrativní bezpečnost? A 

5. 
Je zajišťována fyzická bezpečnost utajovaných informací (opatření ke ztíţení nebo 

zabránění přístupu k utajovaným informacím)? 
A 

6. Je zajišťována bezpečnost informačních a komunikačních systému? A 

7. Je zajištěna kryptografická ochrana? A 

8. Nachází se v objektu zabezpečená oblast pro nakládání s utajovanými informacemi? A 

9. Jsou utajované informace archivovány na bezpečném místě? A 

 

Třetím a čtvrtým závaţným rizikem je vloupán do objektu a odcizení majetku. Oblast 

odpovídající tomuto riziku je Zabezpečení objektu. K zabránění těmto rizikům je třeba 

stanovit stejná opatření v obou případech, proto je vytvořen jeden kontrolní seznam na obě 

rizika. 

 

Tabulka 11: Kontrolní seznam č. 3 – Zabezpečení objektu 

Zabezpečení objektu 

1. Je kontrolován vstup osob do areálu objektu pro osoby? N 

2. Je kontrolován vjezd do areálu objektu pro automobily? A 

3. Jsou kontrolovány vstupy osob do objektu? A 

4. Jsou zabezpečená okna proti úmyslnému vniknutí do objektu? N 

5. Je prováděna evidence návštěvníků? N 

6. Jsou návštěvníci viditelně označeni? N 

7. Je stanoveno, kam návštěvníci nesmí? A 

8. Je věnována dostatečná pozornost přijíţdějícím automobilům? A 

9. Jsou kontrolováni zaměstnanci ve smyslu odcizení věcí? N 

10. Je instalován EZS (např. kamerový systém)? A 

11. Jsou důleţité (významné) věci, prostory adekvátně chráněny? A 
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12. Jsou finance a cenné předměty bezpečně uloţeny? A 

 

Pátým významným rizikem je poţár. Odpovídající oblast bezpečnosti je poţární 

ochrana. 

 

Tabulka 12: Kontrolní seznam č. 4 – Poţární ochrana 

Poţární ochrana 

1. Jsou prováděny preventivní poţární prohlídky minimálně jednou ročně? A 

2. 
Je objekt vybaven poţárně bezpečnostními zařízeními dle schváleného poţárně 

bezpečnostního řešení? 
A 

3. 
Provádí se kontroly provozuschopnosti poţárně bezpečnostní zařízení minimálně 

jedenkrát ročně? 
A 

4. Je objekt vybaven potřebným počtem hasicími přístroji? A 

5. Jsou hasicí přístroje správně umístěny? A 

6. Jsou hasicí přístroje rozmístěny dle poţárně bezpečnostního řešení? A 

7. Provádí se kontroly provozuschopnosti hasicí přístroje minimálně jedenkrát ročně?  A 

8. Je zřetelně označeno číslo tísňového volání? A 

9. Je zřetelně označen hlavní uzávěr vody, plynu a  hlavní vypínač el. proudu a topení? A 

10. Jsou nouzové východy volně přístupné? A 

11. Jsou označeny únikové východy a směry úniku? A 

12. Je trvale volně průchodná chráněná úniková cesta?  A 

13. 
Jsou dodrţovány návody od výrobců na pouţívání elektrospotřebičů a dalších 

pouţívaných zařízení? 
A 

 

KROK 7 a 8 

 Nyní následuje vyhodnocení dle typu hodnocení č. 2 (popsáno v Kapitole 8.5.2 Typy 

hodnocení). Kontrolní seznamy jsou vyplněny zaměstnancem administrativní budovy a to tak, 

ţe do tabulek s kontrolními seznamy byly zaznamenány buď odpověď ano (označeno - A) 

nebo odpověď ne (označeno – N). V (Tabulka 13) jsou uvedeny počty kladných odpovědí 

z jednotlivých kontrolních seznamů, procentuální vyjádření kladných odpovědí a přiřazení 

bodového ohodnocení dle (Tabulka 14).   
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Tabulka 13: Vyjádření kladných odpovědí 

 Počet kladných 

odpovědí (z 

celkového počtu) 

Procentuální 

vyjádření [%] 

Bodové 

ohodnocení (dle 

Tabulka 14) 

Kontrolní seznam č. 1 

Informační bezpečnost  

(selhání elektronického zařízení) 

10 (11) 90 2 

Kontrolní seznam č. 2 

Informační bezpečnost 

(únik informací (utajovaných)) 

9 (9) 100 1 

Kontrolní seznam č. 3 

Zabezpečení objektu 

(vloupání do objektu,  

odcizení majetku) 

7 (12) 58 5 

Kontrolní seznam č. 4 

Poţární ochrana 

(poţár) 

13 (13) 100 1 

 

Tabulka 14: Bodová stupnice 

Kladné 

odpovědi 

Méně neţ 

64% 
65 – 74% 75 – 84% 85 – 94% 95 – 100% 

Body 5 4 3 2 1 

 

Ke kaţdé obodované oblasti bezpečnosti se přiřadí (dle počtu bodů) stav bezpečnosti 

dle klasifikační stupnice (Tabulka 15). Tím zjistíme úroveň bezpečnosti v kaţdé sledované 

oblasti (Tabulka 16). 

 

Tabulka 15: Klasifikační stupnice 

Stav bezpečnosti Body 

Vynikající 1 

Uspokojivý 2 

Dobrý 3 

Špatný 4 

Velmi špatný 5 
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Dle poţadavků organizace se můţe kaţdý ze 4 kontrolních seznamů vyhodnotit 

samostatně nebo i celkově, sečtením bodů všech kontrolních seznamů a podělením počtem 

kontrolních seznamů. 

Celkový stav bezpečnosti objektu je určen ze zkoumaných výše uvedených oblastí 

bezpečnosti, jejichţ úroveň je pro provozovanou činnost prioritní. Relevantnější výsledek 

celkového stavu bezpečnosti bychom získali po zhodnocení všech oblastí bezpečnosti. 

V tomto případě vyšla hodnota 2.25, coţ odpovídá úrovni zabezpečení - Dobrý. 

Výsledek je zaokrouhlen směrem vzhůru, a to z toho důvodu, ţe je vţdy lepší stát na straně 

větší bezpečnosti. 

 

Tabulka 16: Vyhodnocené kontrolních seznamů 

 
Bodové ohodnocení 

Stav bezpečnosti v dané 

oblasti 

Informační bezpečnost  

(selhání elektronického zařízení) 
2 Uspokojivý 

Informační bezpečnost 

(únik informací (utajovaných)) 
1 Vynikající 

Zabezpečení objektu 

(vloupání do objektu,  

odcizení majetku) 

5 Velmi špatný 

Poţární ochrana 

(poţár) 
1 Vynikající 

Celkový stav bezpečnosti 2,25 Dobrý 

 

KROK 9 

 Dle výsledků kontrolních seznamů lze usuzovat, ţe celkové zabezpečení je dobré, tzn., 

je třeba se tímto zabývat a v oblastech, které nejsou na vynikající úrovni zabezpečení, provést 

zvýšení opatření. Po zvýšení opatření se kontrola stavu bezpečnosti provede znovu. 

Z hlediska rizika úniku utajovaných informací je stav informační bezpečnosti 

vynikající, proto zde není nutné zvyšování opatření. Nutností ale je tato stávající opatření 

pravidelně kontrolovat. Totéţ platí i pro oblast poţární ochrany. 

Jako uspokojivý je vyhodnocen stav opatření informační bezpečnosti ve smyslu 

selhání elektronického zařízení. Zde je třeba věnovat zvýšenou pozornost zabezpečení 

počítačů a také ochraně dat.  
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Největší pozornost je nutné věnovat oblasti zabezpečení objektu z hlediska vloupání 

do objektu a odcizení majetku. Zde je třeba věnovat část finančních prostředků na vybudování 

patřičných opatření (např. vybudování vrátnice v objektu, evidenci návštěvníků, apod.). 

 

KROK 10 

Je nutné cíle celého systému nadřadit zájmům dílčích částí. Vhodná je formulace 

politiky bezpečnosti objektu (organizace), která bude zaměřena především na organizační a 

právní oblast. Bylo by vhodné vytvoření jednoho souboru interních předpisů, který postihne 

všechny oblasti bezpečnosti.  
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11 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit metodický návod na sestavení kontrolních 

seznamů. Metodika dává návod na tvorbu kontrolních seznamů širokému spektru uţivatelů 

z oblasti bezpečnosti.  

Vyuţití kontrolních seznamů je rozmanité a sahá do různých oblastí existence člověka. 

K tomu, aby metodika byla efektivní, je třeba se zaměřit na jednu zájmovou oblast a tou je, 

v tomto případě, oblast bezpečnosti.  

Diplomová práce se skládá ze tří úseků. První část pojednává o bezpečnosti jako 

takové a jejího významu pro společnost, přičemţ je zdůrazněna důleţitost ochrany a rozvoje 

chráněných zájmů. K tomu, abychom mohli společnost adekvátně chránit, je třeba 

identifikovat rizika systému a sniţovat ho na přijatelnou úroveň. Nástrojem sniţování rizik je 

riziko poznat a následně ho řídit. Ruku v ruce s tím jde i řízení bezpečnosti. 

Další úsek je věnován integrální bezpečnosti. K bezpečnosti by se mělo přistupovat 

komplexně. Současná legislativa toto neumoţňuje, proto její realizace v praxi je poněkud 

obtíţná. Je třeba chápat jednotlivé oblasti bezpečnosti v komplexním pojetí a vytvářet návrhy 

v jejich provázanosti. V rámci tohoto úseku jsou jednotlivé oblasti bezpečnosti specifikovány. 

Velká část diplomové práce je věnována problematice kontrolních seznamů. Pouţití 

kontrolních seznamů je velice rozmanité a neexistují pravidla pro jejich tvorbu. Nejdůleţitější 

je, umět správně kontrolní seznam vyhodnotit. Metod na vyhodnocení kontrolního seznamu je 

několik, přičemţ zvolení vhodného hodnocení závisí na cíli, ke kterému výsledek má slouţit. 

Správné vyhodnocení závisí na správném vytvoření klasifikační stupnice. Ta nám musí sdělit 

poţadovaný výsledek, tzn. úroveň či stav bezpečnosti systému. 

 V rámci vytvořené metodiky je nejprve nutné rizika identifikovat. Opatření proti 

kaţdému riziku se vytváří v rámci příslušné oblasti bezpečnosti. Abychom zjistili úroveň 

opatření, je nutná kontrola pomocí seznamu otázek. Vyhodnocení kontrolního seznam nás 

informuje o stavu bezpečnosti. Je důleţité jednotlivé kontrolní seznamy posoudit společně a 

najít řešení při realizaci opatření z hlediska integrální bezpečnosti. Součástí diplomové práce 

je přehledná tabulka popisující jednotlivé kroky při tvorbě kontrolních seznamů a také 

grafické znázornění v Příloze č. 1. 

 Navrţená metodika byla ověřena v praxi na objektu administrativního charakteru. 

Výsledky jsou formulovány v závěrečné části diplomové práce. Vytvořená metodika můţe 

mít uplatnění jak v oblasti technologických procesů, tak i v oblasti kontroly stavu bezpečnosti 

objektů, apod. 
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Seznam zkratek 

 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CBRN chemické, biologické, radiační, nukleární 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EPS elektrická poţární signalizace 

EZS elektronický zabezpečovací systém 

JPO jednotka poţární ochrany 

MU mimořádná událost 

MV Ministerstvo Vnitra 

NL nebezpečná látka 

OSN Organizace spojených národů 

PO poţární ochrana 

SHZ stabilní hasicí zařízení 

ZOTK zařízení pro odvod kouře a tepla 
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