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Anotace 

KRYŠKE, Aleš. Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami a technickými 

prostředky soukromé bezpečnostní agentury. 2013. 62 s. Diplomová práce. VŠB – TU 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Tomáš Bolek. 

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, ostraha, analýza, riziko, bezpečnost 

 

Diplomová práce řeší problematiku zabezpečení objektů v centru města s využitím fyzické 

ostrahy. Řeší také problematiku systémů technické ochrany objektu, především tísňových 

tlačítek, které slouží k přivolání fyzické ostrahy. V úvodní části práce jsou umístěny právní 

základy vztahující se na činnost komerční bezpečnosti, a také technické normy. Další kapitola 

popisuje bezpečnostní systém v České republice. Následuje kapitola zabývající se systémy 

ochrany objektu. S touto problematikou souvisí také statistika, která je uvedena v další 

kapitole. Následně se věnuji již vybrané oblasti, jejím popisem, analýzou rizik a opatřeními. 

V závěru práce pokračuje třemi konkrétními návrhy variant, volbou jedné z nich a její 

aplikaci. 

 

Abstract 

KRYŠKE Aleš. Physical security of objects in the centre of mobile services and technical 

means of private security agencies. 2013. 62 p. Diploma thesis. VSB – TU Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering. Diploma thesis supervisor Ing. Tomáš Bolek. 

 

Keywords: physical security, guard, analysis, risk, security 

 

The aim of diploma thesis is the security of buildings in a city centers using elements of 

physical security. The thesis also deals with methods of technical security of such buildings, 

especially using of emergency buttons and panels used for calling a physical security entity. 

Introduction part of this thesis contains legal base information regarding the commercial 

security and technical standards. Next chapter describes security system in the Czech republic 

and following chapter deals with systems used for building's security. With statistics, which is 

closely related with the systems of building's security, deals another chapter. Finally the thesis 

deals with a selected area, with its description of risk analysis and with its precaution. The 

thesis brings three variants of designed security solutions where one of the variants is taken to 

final implementation.  
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1 

Úvod 

Pocit bezpečí je jednou ze základních a nejvýznamnějších lidských potřeb. 

Ty definoval ve své pyramidě Abraham Harold Maslow [22]. Bezpečí lze nazývat stavem, 

kdy jsou veškeré hrozby sníženy na minimum. Ochrana majetku, osob a zdraví patří 

k člověku už odjakživa. Nejčastější forma v historii, fyzická ostraha aktiv, zůstala zachována 

a používána dodnes a to v nejrůznějších podobách. 

V současné době je v České republice nepřeberné množství bezpečnostních agentur, 

které poskytují služby v oblasti komerční bezpečnosti. Velikost a působnost těchto 

společností se diametrálně různí. Řešení problematiky mé práce v praxi využívají podle mého 

průzkumu pouze dvě největší z nich. Služba bezpečná lokalita nabízí pro komerční nebo 

nekomerční subjekty jakousi alternativu v boji proti ochraně vlastních aktiv a kriminalitě. 

Důležitým prvkem v boji proti pachatelům je právě prevence, která je přítomností kvalitního 

a vzdělaného bezpečnostního pracovníka zajištěna. Bohužel tato služba je subjektům 

poskytována na komerčním základě, tudíž se hledá možná nejnižší cena za poskytovanou 

službu, která však je ve většině případů kvalitativním znakem. 

Cílem mé práce je navrhnout inovativní zabezpečení souboru objektů, které se nachází 

v centru města za využití moderních technických prostředků a metod fyzické ostrahy 

soukromé bezpečnostní agentury. Prvním důvodem pro inovace je zvýšení bezpečnosti 

v oblasti, kde se pohybuje velké množství osob. Druhým důvodem je odlehčení práce městské 

policie, která by čas strávený v dané lokalitě mohla využít v jiných částech města. Práce 

je zaměřena na konkrétní oblast a je možné ji tedy aplikovat. 

V první části práce uvádím rešerši odborné literatury věnující se komerční 

bezpečnosti, bezpečnostních systémů a analýze rizik. Dále jsou v práci zahrnuty právní 

základy, příklady aplikace konkrétních paragrafů, výčet technických norem. Další část 

popisuje bezpečnostní systém v České republice a úlohu státu při ochraně osob a majetku. 

Na tuto část navazuje teorie systémů ochrany objektu. Následuje statistika krádeží. Na tu 

navazuje popis vybrané lokality. V této lokalitě je seznam objektů a aktiv, které se v oblasti 

nachází. Také jsou zde popsány události, které zaznamenala Policie ČR a Městská policie 

Kopřivnice. Kapitola následující je věnována analýzám rizik. V práci jsem využil tři metody 

pro modelování a analýzu rizik. Následuje kapitola věnující se obecným opatřením 

a zásadám, které jsou společné pro následující tři varianty řešení. V další kapitole jsou 

popsány tři navrhované varianty a jejich zhodnocení. Poslední praktická kapitola práce 

je věnována aplikací vybrané varianty. 
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Rešerše 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření tzv. bezpečné lokality v centru města. 

V oblasti ochrany osob a majetku je k dispozici několik publikací. Níže uvádím z mého 

pohledu ty nejvýznamnější pro tvorbu mé diplomové práce. 

BRABEC, František. a kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: 

Nakladatelství  Public History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. Tato publikace obsahuje 

bezpečnostní problematiku zabývající se subjekty a systémy zajišťující bezpečnost proti 

rizikům. Je zde kladen důraz na prevenci. Z publikace jsem využil kapitoly, které se zabývají 

bezpečnostním systémem v České republice a analýzou rizik. 

KAMENÍK, Jiří. a BRABEC, František., a kolektiv. Komerční bezpečnost. Soukromá 

bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Praha: ASPI, a. s., 

2007. 338 s. 978-80-7357-309-6. Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní 

činnosti, které využívají a uplatňují soukromé bezpečnostní služby. Jedná se zejména 

o uplatnění práva vlastnictví. Využil jsem kapitoly zabývající se subjekty komerční 

bezpečností, fyzickou ostrahou objektu, jejími formami a právním podkladem. 

LUKÁŠ, Luděk. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. 

vydání Zlín: VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. Publikace je rozdělena do pěti 

částí. První popisuje obecně prostředky fyzické bezpečnosti a detektory narušení. Druhá část 

popisuje elektronické bezpečnostní systémy z hlediska nových technologií a vylepšení. Další 

část se věnuje projektování zabezpečovacích systémů. Na tu navazuje část, která se věnuje 

právním aspektům a vzdělání v oblasti ochrany majetku. Poslední část se věnuje profesní 

obraně v průmyslu komerční bezpečnosti. Z publikace jsem využil kapitolu první, 

která se také věnuje právě systémům fyzické ochrany. 

LUKÁŠ, Luděk. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 1. 

vydání Zlín: VeRBuM, 2012, 387 s. ISBN 978-80-87500-19-4. Publikace je rozdělena do pěti 

částí. První se zabývá kamerovými systémy. Ve druhé části je popsáno řízení rizik 

v bezpečnostním inženýrství. Třetí část se věnuje technologií profesní obrany. Čtvrtá část řeší 

informační podporu a poslední část je o bezpečnostní politice a bezpečnostním systému státu. 

Já jsem použil část třetí, která se věnuje také výstrojí a výzbrojí. 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava, 2009, 

115 s. Tento dokument slouží pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství jako skripta. 

Jedná se o popis bezpečnostních problémů, které mohou vznikat na letišti. Ve své práci jsem 

použil právě část zabývající se analýzou rizik. 
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1 Právní úprava a technické normy dané problematiky 

V první kapitole své diplomové práce popíši zákony a technické normy vztahující 

se pro oblast komerční bezpečnosti. Ochrana osob a majetku není v České republice (ČR) 

řešena speciálním zákonem, proto se tato problematika řídí ostatními zákony. Ohledně 

Zákona o soukromých bezpečnostních službách už odborná veřejnost a politická scéna hovoří 

téměř 20 let [9]. Je pravdou, že část odborné veřejnosti i politické scény se domnívá, 

že speciální zákon potřebný není, jelikož provozovatelé soukromých bezpečnostních služeb 

nepotřebují žádné zvýhodnění. [6] 

1.1 Ústavní právo 

Ústava ČR je nejvyšším ústavním zákonem. Tento zákon číslo 1/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a doplnění, zaručuje základní práva občanů a vymezuje demokratické 

principy státu. Každý člověk je způsobilý mít práva a svobody garantované Ústavou ČR. 

V článku 2., odstavci 4. je deklarováno, že každý občan může činit vše, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. [41] [21] 

Na Ústavu navazuje Listina základních práv a svobod. Tento ústavní zákon číslo 

2/1993 Sb. (ve znění pozdějších předpisů a doplnění) je součást ústavního pořádku ČR. 

Některá ustanovení tohoto zákona lze považovat za právní východisko pro ochranu osob 

a majetku. 

 

Jako příklad uvádím články: 

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

a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

 Článek 12: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí.“ [6] [21] [42] 

1.2 Trestní právo 

Trestní zákoník je právní předpis číslo 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a doplnění. Tento zákon uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. Obecná část 

trestního zákoníku obsahuje ustanovení, která jsou společná všem či více trestným činům 

a vymezuje základy trestní odpovědnosti, uložení trestů a ochranných opatření. Zvláštní část 

obsahuje společensky nepřijatelná jednání, která jsou označena jako trestné činy.  
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Níže uvádím paragrafy tohoto zákona, které úzce souvisí s ochranou osob a majetku, 

a to konkrétně okolnosti vylučující protiprávnost: 

 § 28 Krajní nouze – nepovažuje se za trestný čin, avšak jeví skutkovou podstatu 

trestného činu, při kterém někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící chráněnému zájmu. 

 § 29 Nutná obrana – nepovažuje se za trestný čin, avšak jeví skutkovou podstatu 

trestného činu, při kterém někdo odvrací hrozící nebo trvající útok na zákonem 

chráněný zájem. 

 § 30 Svolení poškozeného – nepovažuje se za trestný čin, avšak jeví skutkovou 

podstatu trestného činu ten, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž 

tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.  

 § 31 Přípustné riziko – nepovažuje se za trestný čin, avšak jeví skutkovou podstatu 

trestného činu ten, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které 

měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo 

poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku 

dosáhnout jinak. 

 § 32 Oprávněné použití zbraně – nepovažuje se za trestný čin, avšak jeví skutkovou 

podstatu trestného činu ten, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. [48] 

 

Zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

a doplnění, je znám spíše jako trestní řád. Trestní řád uceleným způsobem upravuje normy, 

které se dotýkají trestního řízení. Tímto předpisem se také vymezuje postup a činnost orgánů 

činných v trestním řízení při zjišťování trestních činů, pachatelů a následné potrestání těchto 

pachatelů. 

 

Důležitým paragrafem pro oblast komerční bezpečnosti je § 76 odstavec 2 - „Osobní 

svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit 

kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených 

sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody 

bez odkladu oznámit.“ [21] [35] 
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1.3 Zákony vztahující se k působnosti státních složek 

Právní předpis číslo 273/2008 Sb., Zákon o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů 

a doplnění, vymezuje práva a povinnosti Policie ČR. Policie ČR je jednotný ozbrojený 

bezpečnostní sbor, slouží veřejnosti. Úkolem je ochrana bezpečnosti osob, majetku 

a udržování veřejného pořádku. Dále plní Policie ČR úkoly, které jsou dány v § 2 tohoto 

zákona. [47] 

Zákonem zabývající se působností obecní policie je zákon číslo 553/1991 Sb., 

o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplnění, umožňuje zastupitelstvu města obecně 

závaznou vyhláškou vytvořit orgán obce, tedy obecní policii. Obecní policie zabezpečuje 

místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce (pokud není sjednáno jinak) 

a spolupracuje s Policií ČR. [40] 

1.4 Obchodní právo 

Zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění dalších předpisů a doplnění, 

upravuje relace právnických a fyzických osob se společníky. Obchodní zákoník definuje 

provozování soukromé bezpečnostní agentury jako podnikatelskou činnost, jejímž cílem 

je zisk. [39] 

Zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ve znění pozdějších předpisů 

a doplnění) upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním.  

 

Ochrana osob a majetku spadá do živnosti koncesované a to jako: 

 Ochrana majetku a osob, tato koncese zahrnuje tyto činnosti: 

o Strážní služba k zajištění a kontrole míst (statická služba). 

o Pořadatelská činnost. 

o Mobilní (zásahové) hlídky a hasičské družstva. 

o Osobní ochrana. 

o Přeprava cenností a hotovostí. 

o Monitorovací činnost (poplachové příjímací centrum - PPC, kontrola 

oprávněnosti vstupů osob). 

 Služby soukromých detektivů, tato koncese zahrnuje tyto činnosti: 

o Pátraní po osobách a věcech. 

o Monitorovací činnost objektů pevných i mobilních. 

o Vyhledávání relevantních informací. 
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o Sběr informací pro účely komerčního zpravodajství. 

 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, tato koncese zahrnuje tyto 

činnosti: 

o Montáž, servis a provoz poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

včetně monitorování poplachů na PPC, a to stacionárních i mobilních objektů. 

o Montáž, servis a provoz systémů kontroly vstupu, mechanických zámků, 

zařízení k zamykání, oplocení a bran, bezpečnostních skel a fólií, 

elektronických zařízení na ochranu venkovních prostor a plášťů staveb. 

o Montáž, servis a provoz CCTV – monitoring pohybu pomocí kamerových 

systémů. 

o Montáž, servis, provoz a vyhledávání zařízení sloužících k odposlechům 

či k zajištění bezpečné komunikace. 

o Montáž, servis a provoz nových trendů zajišťující bezpečnost pomocí 

biometrických a robotických prostředků. 

 

Požadavky na odbornou a jinou zvláštní způsobilost – Ochrana majetku a osob: 

 Vysokoškolské vzdělání, nebo 

 vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky 

praxe v oboru, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení 

o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením 

akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 

do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace 

pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů). 

 

Dále musí provozovatel splňovat podmínky pro spolehlivosti podnikatele, statutárního 

orgánu nebo členů statutárního orgánu (§ 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.) a bezúhonnost 

všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona 

číslo 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.). 
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Požadavky na odbornou a jinou zvláštní způsobilost – Služby soukromých detektivů: 

 Vysokoškolské vzdělání, nebo 

 vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky 

praxe v oboru, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení 

o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením 

akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 

do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace 

pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů). 

 

Dále musí provozovatel splňovat podmínky pro spolehlivost podnikatele, statutárního 

orgánu nebo členů statutárního orgánu (§ 1 odst. 5 zákona číslo 451/1991 Sb.) a bezúhonnost 

všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona číslo 

455/1991 Sb., ve znění zákona číslo 155/2010 Sb.). 

 

Požadavky na odbornou a jinou zvláštní způsobilost – Poskytování technických služeb 

k ochraně majetku a osob: 

 Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném 

na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 1 rok 

praxe v oboru, nebo 

 vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, 

telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, 

elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru, 

nebo 

 střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, 

elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru, 

nebo 
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 osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, 

zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost 

provozována, a 4 roky praxe v oboru. 

 

Dále musí splňovat provozovatel podmínky pro bezúhonnost všech osob, které pro 

podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona číslo 455/1991 Sb., ve znění 

zákona číslo 155/2010 Sb.).  [38] 

1.5 Ostatní předpisy 

Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů a doplnění) 

upravuje právní relace, které vznikají při provádění závislé práce mezi nadřízeným 

zaměstnavatelem a podřízeným zaměstnancem. Zákon dále upravuje vznik, zánik, délku 

pracovního poměru, délku a rozsah pracovní doby a mzdu, plat nebo odměnu za práci 

odvedenou zaměstnavateli. Zákoníkem práce se řídí také soukromé bezpečnostní služby. 

Zákon stanovuje zaměstnavateli povinnost zaručit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při vykonávané práci, určuje také maximální délku pracovní doby, kterou může odborný 

bezpečnostní pracovník vykonávat. S tím souvisí § 101 odstavec 3. Ten přikazuje dvěma 

a více zaměstnavatelům, kteří mají své pracovníky na stejném pracovišti, vzájemnou 

písemnou informovanost o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 

Tento odstavec také uvádí, že zaměstnavatelé mají spolupracovat při zajišťování ochrany 

a zdraví při práci. Další ustanovení tohoto zákona lze považovat za právní východisko 

pro ochranu osob a majetku, kterým je ustanovení § 238 odstavce 2, která říká: 

„Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět 

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

prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana 

osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.“ [46] 

Dalším předpisem číslo 133/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, je zákon 

o požární ochraně. Cílem zákona je vytvoření podmínek pro ochranu života, zdraví a majetku 

občana před požáry, pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech.  
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Zde bych zdůraznil § 13 Preventivní požární hlídka odst. 2 - Úkolem preventivní požární 

hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru 

provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany 

a zúčastnit se likvidace požáru. [37] 

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (OOÚ), ve znění pozdějších předpisů 

a doplnění, je základní předpis upravující ochranu osobních údajů a činnost Úřadu 

pro ochranu osobních údajů, který tímto zákonem vznikl. Zákon má za cíl zabránit 

neoprávněnému zasahování do soukromého a osobního života neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Dále vymezuje 

osobní údaj v §4 a stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů §5 - §11. Zdroj 

[25] říká, že provozování kamerového systému je považováno za zpracovávání osobních 

údajů, pokud je prováděn také záznam pořizovaných záběrů, nebo pokud je v záznamovém 

zařízení uchována taková informace a účelem pořízení záznamů případně vybraných 

informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v určité souvislosti s určitým 

jednáním. Údaje uchovávané v záznamovém zařízení (obrazové, zvukové) jsou osobní údaje 

za podmínky, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní 

fyzickou osobu - informace z obrazových či zvukových nahrávek umožňují, byť nepřímo, 

identifikaci osoby. [25] [43] 

 

Zpracovávání osobních údajů je přípustné pouze: 

 V rámci plnění úkolů daných zákonem – Policie České republiky. 

 Se souhlasem osoby. 

 Pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce 

nebo jiné dotčené osoby. Toto zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu 

s právem osoby na ochranu jeho soukromého a osobního života. 

 

Povinnosti správce kamerového systému: 

 Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí (WC, sprchy). 

 Specifikace sledovaného účelu (ochrana majetku). 

 Stanovení lhůty pro uchovávání. 

o Lhůta by měla korespondovat časové smyčce (např. 24 hodin). Po uplynutí 

doby musí být data vymazána. V případě, že byl zaznamenán bezpečnostní 

incident, měla by data být přístupná orgánům činným v trestním řízení. 
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 Musí být zajištěna ochrana snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů. 

 Osoba musí být o provozování kamerového systému vhodným způsobem informován.  

o Tabulka s nápisem v monitorované místnosti. 

 Je potřeba garantovat další práva subjektu údajů. 

o Přístup ke zpracovávaným datům. 

o Právo námitky proti jejich zpracovávání. 

 Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů. [25] 

 

Významným předpisem je také zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník (ve znění 

pozdějších předpisů a doplnění) zajišťuje ochranu práv občana i právnických osob.  

 

Pro ochranu osob a majetku lze využít například tato ustanovení občanského zákoníku: 

 § 6 „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“ 

 § 11 „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní 

povahy.“ [6] [21] [36] 

1.6 Technické normy 

Při navrhování a projektování bezpečnostních systémů existuje několik technických 

norem, které jsou však doporučující, nikoliv závazné. 

1.6.1 Technické normy – poplachové systémy 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy Část 1. Systémové požadavky 

Norma se vztahuje na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS). Vztahuje 

se také na systémy obsahující jen detektory vniknutí a pro tísňové poplachové systémy 

obsahující jen tísňové prostředky. Tato norma má pomoci pojistitelům, instalačním firmám, 

uživatelům a policii zpracovat ucelenou specifikaci ochrany vyžadované v konkrétních 

prostorách – nespecifikuje však typ technologie, rozsah a stupeň detekce. Definuje 4 stupně 

zabezpečení a také třídy prostředí, ve kterém se prvky systému mohou nacházet. [28] 
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ČSN EN 50132–1 Poplachové systémy-CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

Norma je určena pro CCTV systémy (systémy uzavřeného televizního okruhu), které 

jsou využívány ke sledování veřejných a soukromých prostor. Její užitek je v pomoci 

organizacím, které působí v oblasti CCTV, k dosažení kompletní specifikace sledovacího 

systému. [29] 

ČSN EN 50133-2-1 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty  

Tato norma slouží pro potřeby certifikace výrobků. Je zde stanoveno názvosloví 

a definice termínů, všeobecné funkční požadavky na systémy a komponenty, klasifikace 

stupňů zabezpečení pomocí stanovených tříd identifikace a tříd přístupu. [30] 

ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1 Systémové 

požadavky 

Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné řídicí 

a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému přivolání pomoci 

včetně technického vybavení a organizování pomoci.  [31] 

ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci. Část 2: Aktivační 

zařízení 

Tato norma specifikuje požadavky a zkoušky na ručně spouštěná aktivační zařízení 

tvořící část systému přivolání pomoci. Týká se pouze ručně spouštěných aktivačních zařízení, 

která přenášejí aktivační poplachový signál k místní nebo řídicí jednotce po kabelu 

nebo bezdrátově rádiovým přenosem.  [32] 

ČSN EN 50518-3 Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Pracovní postupy 

a požadavky na provoz 

Norma stanovuje požadavky na personál, pracovní postupy a provoz dohledových 

poplachových center (přijímacích poplachových center). Norma stanovuje požadavky 

na výcvik, bezpečnostní prověření a lustraci personálu. Požadavky na testování center, správu 
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databází a likvidaci údajů, řízení nouzových stavů evakuačních postupů a audit poplachových 

dohledových center.  [33] 

1.6.2 Technické normy – management rizik 

ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA) 

Tato mezinárodní norma popisuje analýzu způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

a analýzu způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a obsahuje také návod, 

jak metody aplikovat. Jsou v ní popsány procedurální kroky nutné k provedení analýzy, 

stanoveny vhodné termíny, předpoklady, ukazatele kritičnosti a způsoby poruch, jakož 

i základní principy metody.  [34] 

ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy 

managementu bezpečnosti informací - Požadavky 

Norma poskytuje doporučení jak aplikovat vybraná opatření (ISO/IEC 17799:2005) 

v rámci procesu ustavení, provozu, údržby a zlepšování systému managementu bezpečnosti 

informací. V hlavní části normy jsou specifikovány požadavky na vybudování, zavedení, 

provoz, monitorování, přezkoumání, udržování, zlepšování a případnou certifikaci 

zdokumentovaného systému managementu bezpečnosti informací. Jsou zde specifikovány 

požadavky na výběr a zavedení bezpečnostních opatření chránících informační aktiva.  [27] 
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2 Bezpečnostní systém v České republice 

V dnešní době stále trvá názor veřejnosti, že bezpečnost osob (občana, právnických 

osob) je uložena do kompetence výhradně státu. Dle této úvahy musí občanu v nouzi pomoci 

a vše vyřešit stát. To se týká i získání důkazů proti provinilým a jejich následné potrestání. 

Jen hrstka lidí si uvědomuje, že za svou bezpečnost zdraví a majetku, zodpovídá každý 

subjekt sám. Svou neuvážeností může způsobit vážné poškození zdraví, ztrátu vlastnictví, 

ale i špatnou aplikací svých práv ve svůj neprospěch. Přírodní katastrofy lze dnes už předvídat 

a připravit se na ně. Vývoj právních věd také dokáže předpovídat kriminální jevy 

a preventivně jim vzdorovat. Hlavním státním orgánem, který má chránit bezpečnost osob 

a majetku v ČR je Policie ČR, poté jsou policie obecní, které působí na území obce, a pak 

také subjekty komerční bezpečnosti. [6] 

2.1 Policie České republiky 

Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní 

rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob 

a majetku, veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního 

řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy 

Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu 

České republiky. [15] 

Policie ČR je subsystémem státu pro uskutečňování bezpečnosti státu a občanů. Jedná 

se o subjekt a nástroj státní správy k zabezpečení nejpřijatelnějšího fungování bezpečnostního 

systému, nejpřijatelnější realizace přijatých norem a zákonů, ale taktéž orgánů činných 

v trestním řízení. Je také důležitým prvkem v prevenci kriminality a zločinnosti. Zákon 

o Policii ČR a související normy dávají policii pravomoci, tedy oprávnění, které mohou 

citelně zasáhnout práva a svobody občana. To je často zaměňováno s mocí. Toto pojetí pak 

způsobuje nedorozumění a konflikty, které snižují efektivnost celého bezpečnostního 

systému. Tabulka číslo 1 ukazuje tendenci poklesu příslušníků Policie ČR.  [2] 
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Tabulka číslo 1 Stav příslušníků Policie ČR od roku 2007 do roku 2013 [50] 

Datum Počet 

1.1.2007 45 429 

1.1.2008 42 364 

1.1.2009 42 441 

1.1.2010 43 272 

1.1.2011 41 224 

1.1.2012 39 037 

1.1.2013 38 363 

2.2 Obecní policie 

Kapacity Policie ČR jsou určeny převážně pro celostátní, popř. regionální působnost. 

Existují však úkoly a povinnosti, které Policie ČR nemůže předávat jiným subjektům. Lidské 

a materiální zdroje i teritoriální rozdělení Policie ČR neumožňují znalost místního prostřední. 

Místní znalost je však důležitá a ve velké míře napomáhá k efektivní prevenci. Proto také 

vznikla obecní policie. Obecní policii řídí starosta nebo jiný pracovník, kterého starosta 

pověří. 

 

Úkoly obecní policie: 

 Dohlížejí na dodržování obecně závazných právních norem a předpisů včetně ochraně 

veřejného pořádku. 

 Přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku. 

 Dohlížejí na dodržení pravidel občanského soužití. 

 Odhalují přestupky v rozsahu stanoveném zákonem. 

 Ukládají pokuty v blokovém řízení za přestupky (a to i v silničním provozu). 

 

Obecní policie provádí preventivní činnost jako přirozenou součást své činnost i, 

ale také se aktivně podílí a pomáhá při vzniku občanských aktivit v oblasti prevence, 

výchovy, rozvíjení pozitivních zájmových činností, v oblasti kultury a sportu, práci s mládeží, 

pomoci ohrožených občanů atd.  [2] 

Tabulka číslo 2 udává počet zaměstnanců obecní policie (statistika pro rok 2012 bude 

zveřejněna v 6. měsíci 2013). 
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Tabulka číslo 2 Počet zaměstnanců obecní policie v období 2009 – 2011 [49] 

Datum Počet 

2009 9 307 
1
 

2010 9 582 

2011 9 542 

2.3 Komerční složky bezpečnosti 

V posledním desetiletí bylo vytvořeno nové průmyslové odvětví, které dnes známe 

jako bezpečnostní průmysl. Bezpečnostním průmyslem neboli komerční bezpečností lze 

pojmenovat podnikatelskou činnost s bezpečnostními vybranými metodami a nástroji 

za účelem vytvoření zisku. Jedná se o dynamicky se rozvíjející odvětví ochrany majetku, 

zdraví a života. 

Pod pojmem komerční bezpečnost si lze také představit soukromou bezpečnostní 

činnost (SBČ).  

 

Tato činnost se ještě dělí na další oblasti, viz kapitola 1.4: 

 Činnost poskytující ochranu majetku a osob. 

 Činnost poskytující detektivní služby. 

 Činnost technické služby ochrany osob a majetku. 

 

Soukromá bezpečnostní služba může provozovat činnost ve všech třech oblastech, 

pokud vlastní všechny tři koncese. 

 

Další je dělení dle bezpečnostních činností (převažující činnost): 

 Subjekty zabývající se převážně ochranou osob a majetku. 

 Subjekty zabývající se převážně detektivní činností. 

 Subjekty zabývající se převážně výrobou, montáží a servisem bezpečnostních techniky 

a bezpečnostních technologií. 

 Subjekty, které přímo podporují komerční výkon soukromé bezpečnosti poskytováním 

vzdělání v oboru ochrany osob a majetku, bezpečnostních technologií, vývojem, 

                                                

 

1
 Ministerstvo vnitra doporučuje toto číslo pouze jako orientační. V letech předcházejících roku 2009 se statistické údaje o činnosti obecních 

policií neshromažďovaly (novela zákona o obecní policii provedená zákonem č. 274/2008 Sb. a vyhláška č. 418/2008 Sb., které obě nabyly 

účinnosti k 1. lednu 2009). 
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výrobou a distribucí bezpečnostních pomůcek i výstroje pro výkon činnosti 

(např. Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR).  [6] 

Soukromá bezpečnostní služba 

První soukromé bezpečnostní služby (dále SBS) započaly svou podnikatelskou 

aktivitu již v roce 1989 – 1990. Tuto podnikatelskou činnost povolila správní norma – vládní 

nařízení číslo 1/1988 Sb., která byla jakousi předzvěstí živnostenského zákona. 

SBS je privátní společnost založená na podnikatelském základě, která poskytuje 

služby v oblasti komerční bezpečnosti. V širším pojetí se jedná o bezpečnostní činnosti 

prováděny jak na komerční bázi, tak na podkladě vlastních představ, kdy činnost zisk 

nepřináší a stává se spíše ztrátovou. V užším pojetí se jedná o službu specializovaných 

organizací zaměřených na ochranu osob a majetku a dalších bezpečnostních činností s cílem 

tvorby zisku. Z předchozí věty tedy vyplývá, že se jedná o uplatňování práva jedinců 

a organizací dle ekonomických zásad. Tato služba, jako každý produkt, závisí na nabídce 

a poptávce. Často tak dochází k podbízení nekvalitních služeb, které jsou vybírány pro své 

nízké náklady. To má vliv na degradaci principu bezpečnostních služeb. Právě cena bývá 

jediným hodnotícím měřítkem, pro výběr poskytovatele služby. Rozmezí, ve kterém se cena 

vyskytuje, je mezi 60 Kč až 180 Kč za hodinu, dle typu služby. Horní hranice je však 

výjimkou. U zakázek se spodní hranicí ceny je nemožné, aby bylo uhrazeno sociální, 

zdravotní pojištění, dovolená, daně a ještě i náklady na režii firmy. Reálného zisku lze tedy 

docílit uzavřením pracovního poměru s invalidy a získáním příslušných dotací. Každý 

zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je povinen zaměstnávat 4% osob se zdravotním 

postižením, pokud tomu tak není, musí odvádět částku do státního rozpočtu. Tomuto odvodu 

se dá zabránit tak, že bude odebírat služby nebo výrobky od společnosti, kde je zaměstnáno 

50% invalidů. Tudíž cyklus se uzavírá a tok financí pokračuje. Existují tedy případy, kdy 

některé společnosti zaměstnávají i zmíněných 50% invalidů. Nabízí se tedy otázka, jak moc 

kvalitní tyto služby mohou být?  

 [6] [9] 

SBS v bezpečnostním sektoru státu (armáda, policie, SBS) nemá hlavní úlohu, 

avšak pouze jen doplňuje stávající činnost policie. Zákazník tak dostane nadstandardní služby, 

které by stát stály nemalé prostředky. Hlavní roli hraje SBS především v prevenci kriminality, 

kdy samotná přítomnost pracovníka SBS stačí odradit potenciálního pachatele. 

Aby byla činnost SBS úspěšná, je zapotřebí obzvlášť dobré a dostatečně rychlé 

kooperace se státními institucemi a občany. Cílem poskytování služeb není oprostit stát 
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od odpovědnosti za bezpečnost, ale naopak více posílit. Státní bezpečnostní složky nemají 

k dispozici zdroje a prostředky, které by pokryly a zaručily bezpečnost na všech místech. 

Ostraha a ochrana společensky důležitých oblastí spočívá v kontrole pohybu na významných 

místech (např. budovy bank, areály elektráren), při transportu a střežení cenin, bezpečnosti 

v letecké dopravě, zabezpečování veřejného pořádku na místech, kde za odpovědnost ručí 

majitel.  [6] 

V zahraničí působí SBS i v oblasti vězeňství nebo při organizaci demonstrací a stávek. 

SBS mají především pouze informativní povahu, protože zkušenosti z praxe ukazují, že lidé 

se na zaměstnance ostrahy nejčastěji dotazují na informace, kde se nachází východy, toalety, 

telefon nebo jsou bezpečnostní pracovníci vyzváni, aby poskytli první pomoc nebo zavolali 

lékařskou pomoc. Některé agentury už mají své záchranné týmy. Zpětná vazba je taková, 

že pracovníci SBS na zákazníky klienta působí pozitivním dojmem a to díky dokonalé 

znalosti prostředí, ochoty poskytnout potřebné informace a pomoci zákazníkovi, má-li 

problém. Zaměstnanci SBS jsou proškolení a schopní řešit mimořádné události, 

jako je zmíněná první pomoc a informování zákazníků/zaměstnanců klienta SBS, evakuace 

objektu nebo hašení menšího požáru.  [4] [6] 

Služba ochrany majetku a osob je specifická služba s určeným obsahem činností, 

kterou garantuje SBS a je prováděná bezpečnostními pracovníky (zaměstnanci SBS), určitými 

formami, metodami a prostředky, za účelem zabránění ztrát na movitém a nemovitém majetku 

a ochrany životů a zdraví osob. Tato služba je realizována v duchu smlouvy mezi SBS 

(agenturou) a klientem, případně vlastní svépomocnou ochranou, která je zajišťována 

vlastními zaměstnanci společnosti. V technické vyspělosti dnešní doby je podporována prvky 

technických zařízení a bezpečnostní technologií. Soulad lidského potenciálu a techniky se zdá 

jako nejlepší perspektiva ochrany osob a majetku i do budoucna. [6] 

Poslední údaj o počtu zaměstnanců v SBS jsem nalezl ve sborníku Konfederace 

evropských bezpečnostních služeb z roku 2011, který sumarizoval rok 2010. Počet 

zaměstnanců v roce 2010 byl 51 542. [19] 
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3 Systémy ochrany objektu 

Fyzická ochrana je chápána jako bezpečnostní opatření, do kterých patří režimová 

opatření, fyzická ostraha a technické prostředky fyzické ochrany objektu [45]. Synonymem 

fyzické ochrany pojem fyzická bezpečnost [9]. Oba tyto pojmy pojednávají o stejných 

opatřeních a pro svou práci tedy budu používat pojem fyzická ochrana dle § 14 zdroje [45], 

nikoli fyzická bezpečnost dle § 27 zdroje [44]. 

Bezpečnost je stav, kde rizika plynoucí z hrozeb jsou eliminovány na úroveň, 

kterou je člověk schopný akceptovat. Riziko nelze nikdy zcela odstranit, vždy se musí brát 

v úvahu riziko zbytkové. Chceme-li zajistit bezpečnost objektu, je potřeba znát hrozby. 

Způsob napadení a uskutečnění hrozby určuje, jaké opatření vybrat a jak se proti němu bránit. 

Opatření, která jsou realizována formou fyzické ochrany, mají schopnost eventuálního 

pachatele odradit, zabránit v dalším pokračování, případně ho zpomalit v postupu.  [9] 

Ochrana se dá obecně definovat jako využívání bezpečného prostředí pro daný 

subjekt. Vytvoření ochrany je prezentováno návrhem a koordinací všech prostředků, 

které mají zajistit požadovanou míru bezpečnosti. [9] 

3.1 Režimová opatření 

Režimová opatření si lze představit jako procesní uskutečnění bezpečnostní politiky 

organizace. Cílem těchto opatření je stanovení zásad a pravidel, oprávnění při pohybu 

zaměstnanců a dalších osob, které se mohou nacházet v areálu organizace. Dále zahrnuje 

způsoby s nakládáním důležitých bezpečnostních prvků, pravidla a směrnice pro provádění 

kontrol importního a exportního materiálu. Režimová opatření by měla být navržena tak, 

aby co nejméně omezovala pohyb osob v objektu, avšak dokázala zajistit požadovaný stupeň 

bezpečnosti. Velké opodstatnění má v této oblasti systém kontroly vstupu. [9] 

3.2 Fyzická ostraha 

Různé situace vyžadují adekvátní reakce určené a speciálně vyškolené osoby, 

které jsou schopné v případě hrozby zajistit bezpečnost chráněného zájmu efektivní cestou. 

Fyzická ostraha svou přítomností uvnitř objektu poskytuje v souladu s režimovými opatřeními 

zajištění ochrany aktiv. Zejména se jedná o odhalení narušitele, zabránění odcizení aktiva 

apod. Jedná se o nejnákladnější formu zabezpečení, jelikož režie je velmi finančně náročná. [9] 
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V praxi existuje několik forem fyzické ostrahy: 

 Strážní služba. 

 Pořadatelská činnost. 

 Dálkový dohled. 

 Mobilní (zásahové) hlídky. 

 Osobní ochrana. 

 Přeprava cenností a hotovostí. 

3.3 Technické prostředky fyzické ochrany 

Technické prostředky představují základní bezpečnostní opatření fyzické ochrany. 

Technické prostředky mají za cíl podporovat provádění režimových opatření, zkvalitnit 

fyzickou ostrahu a odstrašit narušitele od jeho úmyslu, popřípadě narušiteli ztížit přístup 

a prodloužit tak dobu k aktivům. Základními technickými prostředky jsou mechanické 

zábranné systémy a poplachové systémy. 

 

Mechanické zábranné systémy např. zahrnují: 

 Dveře. 

 Zámky. 

 Ploty. 

 Mříže. 

 Žiletkové a ostnaté dráty. 

 

Poplachové systémy mají za úkol řídit přístup k aktivu a detekovat neoprávněný 

přistup. 

 

Do kategorie poplachových systémů patří: 

 PZTS. 

 CCTV. 

 Systémy kontroly vstupu. [9] [28] 

 

Tyto prvky můžeme využívat v různé vzdálenosti od chráněného zájmu. 
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Rozlišujeme tak:  

 Perimetrickou ochranu – zajištění ochrany obvodové hranice pozemku. 

 Plášťovou ochranu – zajištění ochrany pláště budovy. 

 Prostorovou ochranu – zajištění ochrany uvnitř objektu. 

 Předmětovou ochranu – zajištění chránění cenných věcí, předmětů. 
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4 Statistika krádeží a vloupání do objektů 

Dnem 1. 1. 2010 vstoupil v účinnost zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

který zavedl oproti předchozímu dělení na přečiny a zločiny. Došlo také k přerozdělení 

krajských ředitelství Policie ČR z 8 na 14 krajů. Aby měla statistická data vypovídající 

hodnotu, bude mým výchozím rokem až rok 2010. 

Tabulka číslo 3 zobrazuje některé trestné skutky v letech 2010 – 2013. Lze vidět, 

že nejvíce zastoupeny jsou majetkové činy (včetně krádeží vloupáním, krádeží prostých) které 

od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013 činí celkem téměř 619 656 skutků. Toto číslo je 64,33 % celkové 

kriminality v České republice za zmíněné období. 

 

Tabulka číslo 3 Statistika trestných skutků mezi léty 2010 – 2013 v České republice [16] 

  

Násilné činy 
Krádeže 

vloupáním 

Krádeže 

prosté 

Majetkové 

činy 

Celková 

kriminalita 

2010 18 073 58 758 126 311 203 717 313 387 

2011 19 409 59 672 124 274 203 675 317 177 

Rozdíl 
1 336 914 -2 037 -42 3 790 

7,39% 1,56% -1,61% -0,02% 1,21% 

2011 19 409 59 672 124 274 203 675 317 177 

2012 18 358 55 554 119 367 194 970 304 528 

Rozdíl 
-1 051 -4 118 -4 907 -8 705 -12 649 

-5,42% -6,90% -3,95% -4,27% -3,99% 

31. 1. 2012 2 069 4 967 10 553 17 610 29 249 

31. 1. 2013 1 894 5 264 10 030 17 294 28 131 

Rozdíl 
-175 297 -523 -316 -1 118 

-8,46% 5,98% -4,96% -1,79% -3,82% 

 

Celkový meziroční nárůst kriminality je tedy 1,21% oproti předchozímu roku 2010. 

 

Tabulka číslo 3 ukazuje prudký nárůst násilných činů (2010 – 2011), mezi které patří 

například: 

 Loupeže (19,3%). 

 Porušování domovní svobody (15%). 

 Neoprávněný zásah do práva domu, bytu (2%) a další. 

 

 



22 

Mírný nárůst dle tabulky je u krádeží vloupáním.  

 

Zde jsou nejvíce zastoupeny tyto objekty: 

 Ostatní objekty (61%). 

 Rodinné domy (8%). 

 Chaty (8%). 

 Byty (7%). 

 Obchody a kiosky (7,5%). 

 Ubytovací zařízení (1,3%). 

 

Mírný pokles, který můžeme v tabulce 3 mezi léty 2011 a 2012 vidět, má sice 

podobný trend, ale celková míra kriminality poklesla téměř o 4%. Tento trend je zatím 

pozitivní a je pozorovatelný i v porovnání hodnot z měsíce ledna let 2012 a 2013. Nárůst však 

zaznamenaly krádeže vloupáním. 

Jelikož se lokalita nachází v Moravskoslezském kraji, který je k 31. 12. 2012 

3. nejobydlenějším krajem v České republice s počtem 1 227 579 obyvatel. Je tedy 

pravděpodobné, že je zde vyšší počet trestných činnů. Tabulka číslo 4 znázorňuje situaci 

pro Moravskoslezský kraj. 

 

Tabulka číslo 4 Statistika trestných skutků v Moravskoslezském kraji 2010 - 2013 [16] 

  
Násilné činy 

Krádeže 

vloupáním 

Krádeže 

prosté 

Majetkové 

činy 

Celková 

kriminalita 

2010 2 767 7 578 16 467 26 511 39 721 

2011 3 038 8 774 17 275 28 837 42 474 

Rozdíl 
271 1 196 808 2 326 2 753 

9,79% 15,78% 4,91% 8,77% 6,93% 

2011 3 038 8 774 17 275 28 837 42 474 

2012 2 876 8 248 16 147 27 269 40 623 

Rozdíl 
-162 -526 -1 128 -1 568 -1 851 

-5,33% -5,99% -6,53% -5,44% -4,36% 

31. 1. 2012 312 767 1 553 2 638 4 006 

31. 1. 2013 320 792 1 254 2 273 3 645 

Rozdíl 
8 25 -299 -365 -361 

2,56% 3,26% -19,25% -13,84% -9,01% 
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Srovnání tabulky číslo 3 a 4 naznačuje, že Moravskoslezský kraj zaznamenal mezi léty 

2010 a 2011 nadprůměrný nárůst krádeží vloupáním a celkově majetkových činů. Ty jsou 

v Moravskoslezském kraji zastoupeny 14,2 % veškerých majetkových činů. Dle zdroje [17] 

jsou okresy Ostrava a Karviná v první čtverce v počtu krádeží vloupáním za rok 2011. 

Dle zdroje [18] se okresy Ostrava a Karviná umístily také na předních příčkách ve statistice 

krádeží prostých. 

Počty celkové kriminality jak na státní, tak krajské úrovni klesají i z důvodů nehlášení 

drobné trestné činnosti od občanů. Ze zkušeností z mého okolí vyplývá skeptický názor 

na hlášení drobné trestné činnosti. Snižující se stav příslušníků tomuto tvrzení. 

Na grafu číslo 1 je zobrazeno srovnání nezaměstnanosti v ČR a Kopřivnici. Z grafu 

číslo 1 je patrné, že nezaměstnanost v ČR, která souvisí s kriminalitou, zpočátku stagnovala a 

mírně klesala. Stejný trend si drží také Kopřivnice, avšak v podstatně větších číslech, než je 

republikový průměr. Koncem roku je znát mírný nárůst, který pokračuje dále. 

 

Graf číslo 1 Nezaměstnanosti v ČR mezi léty 2010 – 2012 [5] [7] [8] [12] [13] 

 

 

Vliv na kriminalitu má kromě nezaměstnanosti také každoroční nárůst cen, který může 

meziročně stoupnout o několik procent. Index spotřebitelských cen se v posledních 3 letech 

pohybuje kolem 2% - 3%. 
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5 Lokalita 

Objekty mého zájmu jsou umístěny v centru Kopřivnice. Město se nachází v okrese 

Nový Jičín, což je necelých 30 km jižně od krajského města Ostrava. Jedná se o město 

s přibližně 23 000 obyvateli. Na obrázku číslo 1 je zobrazena poloha města na mapě ČR. 

 

Obrázek číslo 1 Mapa [26] 

Jelikož město nemá klasické náměstí, které známe např. z Ostravy, vybral jsem 

proto objekty ležící v centru města, které zmíněné náměstí nahrazuje – konají se zde různé 

kulturní a společenské akce. V této oblasti se nachází velké množství obchodů, barů, 

restaurací a kulturní dům s technickým muzeem. V nedaleké vzdálenosti se nachází také 

městský úřad. Denně zde projde velké množství lidí, jelikož oblast spojuje obyvatelstvo 

s průmyslovou zónou, která zaměstnává velké množství místních obyvatel a do které se lze 

také dostat právě přes centrum.  

Lokalita je ohraničena ulicemi Štefánikova, kapitána Jaroše, Záhumenní, které jsou 

jako komunikace pod správou města. Na obrázku číslo 2 je oblast ohraničena červeně. 

Letecký pohled na celou lokalitu je na obrázku číslo 3. Celá lokalita je čtvercového tvaru 

o přibližné délce strany 200 m. Od června roku 2008 je oblast zapojena do prohibiční mapy 

města Kopřivnice, která zakazuje obecně závaznou vyhláškou konzumaci alkoholu 

na veřejných prostranstvích. 

Severně orientované objekty tvoří jedno velké nákupní centrum o dvou nadzemních 

podlažích a jedním podlaží podzemním, které vzniklo na začátku sedmdesátých let. Východně 

orientované objekty tvoří 3 panelové domy s bytovými jednotkami v 6 patrech a komerčními 

prostory v prvním nadzemním podlaží, které jsou konstrukčně spojeny s nákupním centrem. 

Jižním směrem je orientována jedna administrativní budova, kterou tvoří 2 nadzemní a jedno 

podzemní podlaží. V jihozápadní části se nachází budova hotelu, která má 5 podzemních 
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a 1 nadzemní podlaží. Střed oblasti tvoří parkoviště a příjezdová cesta k zásobovacím rampám 

pro nákupní centrum. 

 

Obrázek číslo 2 Situační náhled na lokalitu [11] 

Veškeré objekty, které se v oblasti nachází, jsou uvedeny v tabulce číslo 5, 

kde je i seznam a důležitost aktiv. Jejich podrobnější popis je umístěn v pasportizační tabulce 

jednotlivých objektů, která je uvedena v příloze 1. Jak je zřejmé ze sumarizační tabulky, 

všechny objekty jsem rozdělil do pěti skupin, jelikož jejich aktiva jsou podobná. V I. skupině 

jsou umístěny typické obchody, kterých lze po městě najít více, jelikož mají obvyklé zboží. 

Ve II. skupině jsou malé obchůdky. Je zde malá koncentrace osob a financí. Ve III. skupině 

jsou umístěny objekty vyššího významu. V této skupině objektů se může vyskytovat vyšší 

množství osob i finančních prostředků. Do IV. skupiny jsem zařadil objekty, 

ve kterých se mohou shlukovat lidé, avšak není zde předpoklad, že by se na místě zdržoval 

vysoký finanční obnos. Prioritou pro zařazení do této skupiny je koncentrace osob. Poslední 

V. skupinou jsou objekty, ve kterých se nachází látky, které by bylo možné zneužít. Může 

se jednat o chemické přípravky, které lze zneužít k přípravě improvizované zbraně 

(Molotovův koktejl) nebo také využití léčiv na výrobu narkotik a drog. 
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Tabulka číslo 5 Sumarizační tabulka 

Skupina Objekt Aktivum 

I. 

Optika Zboží 

Módní butik 
Život a zdraví 

Prodejna zeleniny 

Prodejna s mobilními telefony 
Vybavení 

Prodejna se sportovním zbožím 

Obchod s konfekcí 
Finance 

Květinářství 

Klenotnictví Zabezpečovací systém 

Prodejna domácích potřeb 
Faktury 

Papírnictví 

II. 

Prodejna s plastikovými modely Zabezpečovací systém 

Prodejna textilu 
Zboží 

Život a zdraví 

Fast Food 

Vybavení 

Finance 

Faktury 

III. 

Cestovní kancelář se směnárnou 
Životy a zdraví 

Finance 

Pobočka banky Zabezpečovací systém 

Hotel Majetek hostů 

Administrativní budova 
Vybavení 

Citlivé informace 

klientů 

IV. 

Bar Životy a zdraví 

Bar s hernou Vybavení 

Restaurace Finance 

Cukrárna 
Zabezpečovací systém 

Majetek hostů 

V. 

Lékárna 

Životy a zdraví 

Nebezpečný materiál 

Vybavení 

Drogerie 

Finance 

Zabezpečovací systém 

Faktury 

Zboží 
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Obrázek číslo 3 Letecký pohled na lokalitu [11] 

Jelikož ve městě působí obvodní oddělení Policie České republiky, požádal jsem 

o informace týkající se trestné činnosti okresní oddělení v Novém Jičíně. Podle zdroje [51] 

jsem zjistil, že policie není schopna poskytnout validní informace na tak malou oblast. 

Informace, které mi poskytl, obsahují počty trestných činů na jednotlivých ulicích, které 

vymezují lokalitu. V roce 2012 bylo na ulici Štefánikova zaznamenáno 59 trestných činů, na 

ulici Záhumenní 43 a ulice Kapitána Jaroše 1 trestný čin. Skladba trestných činů je různá. 

Jedná se o směs kriminálních činů jako jsou krádeže, poškozování cizí věci, ublížení na zdraví 

apod. Nepřevládá žádný čin, který by převyšoval ostatní. Vše se podle [51] odvíjí od místní 

části v souvislosti se sociální vybaveností, skladbou obyvatelstva, frekventovaností místa a 

také dalších aspektů, které mají vliv na kriminalitu. Jelikož dle mého úsudku není v centru 

objekt zvláštního významu, který by byl střežen Policií České republiky, domnívám se tedy, 

že centrum města Policie České republiky nijak zvlášť nestřeží. [51] 

V Kopřivnici působí také obecní policie. Ta vznikla na základě rozhodnutí městského 

zastupitelstva na začátku roku 1992. Momentálně má 19 strážníků a k dispozici je vozidlo 

a jízdní kola pro cyklohlídky. Městská policie provozuje také městský kamerový systém, 

který lokalitu monitoruje celkem třemi kamerami. Od zdroje [52] jsem zjistil, že nejvíce pod 

dohledem je oblast v nočních hodinách z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. V tyto doby 

využívá dvě hlídky, kdy jedna se zaměřuje na centrum města a druhá je motorizovaná, která 

se zabývá hlášením občanů a patrolovací činností v jiných částech města. Tento stav je dán 

migrací občanů mezi podniky a domovy. V případě všedního režimu je lokalita pod dohledem 

kamer pomocí operátora. Pěší nebo motorizovaná hlídka se věnuje jiným městským částem. 
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V případě hlášení občanů nebo operátora je hlídka stáhnuta k incidentu. Městská policie 

je také vybavena poplachovým přijímacím centrem, ke kterému je připojeno i 9 objektů 

z vybrané lokality. Celkem bylo v Kopřivnici za loňský rok hlášeno a prošetřováno 

1023 přestupků, které byly hodnoceny jako přestupky proti občanskému soužití a přestupky 

proti majetku. Ve vybrané lokalitě bylo uskutečněno celkem 141 těchto přestupků, 

což je přibližně 14%. [52] 
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6 Analýza a hodnocení rizik objektů v centru města 

Pro analýzu a hodnocení rizik objektů využiji tři analýzy: 

 Metoda CARVER 

 Ishikawův diagram příčin a následků 

 Analýzu způsobů, důsledků a kritičnosti poruch FMECA 

 

Metoda CARVER mi určí, který cíl by mohl být potenciálně pro útočníka 

nejlukrativnější z mého výběru objektů. Ishikawův diagram umožňuje modelování rizik 

a metoda FMECA dokáže rizika hodnotit kvantitativně. 

6.1 CARVER 

Aplikací této metody chci zjistit, které objekty by mohly být pro potencionálního 

útočníka nejpravděpodobnějšími cíli. Těmto cílům budu věnovat větší pozornost při návrhu 

opatření za předpokladu vyššího finančního zatížení. Využiji zařazení do skupin z tabulky 

číslo 5, jelikož objekty jsou si typově podobné. 

Jedná se o metodu, která dokáže vybrat cíl. Byla vyvinuta pro válku ve Vietnamu, 

pro použití v bezpečnostní praxi je však mírně upravena. Metoda má za cíl identifikovat 

objekt (věci), který je pro nás velice významný a kterým směrem orientovat své prostředky. 

Faktory CARVER jsou nápomocny při plánování a provozování nějaké činnosti, služby 

aj., k identifikaci kritických míst a kritického poškození bodů.  

 

Samotná zkratka CARVER označuje počáteční písmena slov: 

 Criticaly – Kritičnost. 

o Cíl je kritický, pokud jeho zničení nebo poškození má značný dopad na výkon 

celého systému, podsystému, celku nebo součásti. 

 Accessibility – Přístupnost. 

o Snadnost, s jakou může být cíle dosaženo.  

 Recuperability – Obnovitelnost následků. 

o Jedná se o čas potřebný k nahrazení, opravě nebo překlenutí poškozeného nebo 

zničeného cíle. 

 Vulnerability – Zranitelnost. 
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o Míra schopnosti činnosti útočníka vedoucí k poškození cíle při použití 

dostupných prostředků. 

 Effect on Population – Efekt na obyvatelstvo. 

o Reakce obyvatelstva na provedený čin. 

 Recognizability – Rozpoznatelnost. 

o Tento ukazatel hodnotí, jak snadno útočník sežene informace a kolik úsilí 

k tomu potřebuje. 

 

Hodnocení jednotlivých kritérií je zobrazeno v tabulkách v příloze 2. Tabulky sestavil 

autor na základě výkladu z předmětu Systémy podnikové ochrany. 

 

Po zadání hodnot do tabulky vyšla následná evaluace. Vše je zobrazeno v tabulce číslo 

6. 

 

Tabulka číslo 6 Hodnocení metody CARVER 

Skupina C A R V E R ∑ 

I. 2 3 1 2 2 2 12 

II. 1 3 1 4 1 2 12 

III. 4 1 3 2 5 1 16 

IV. 3 3 2 2 5 2 17 

V. 3 3 2 2 2 2 14 

 

Z tabulky číslo 6 vyplývá, že největší pozornost by měla býti věnována objektům 

zařazeným do IV. skupiny, dále je to skupina III. Hodnocení zbylých tří skupin dopadlo 

podobně, tudíž by jim měla být věnována stejná pozornost. Proto bych sjednotil skupinu IV. 

a III. do nadřazené sekce A, zbylé objekty do sekce B. Vše je zobrazeno v tabulce číslo 7. 
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Tabulka číslo 7 Přiřazení objektů do sekcí 

Sekce Objekt 

A 

Cestovní kancelář se směnárnou 

Pobočka banky 

Hotel 

Administrativní budova 

Bar 

Bar s hernou 

Restaurace 

Cukrárna 

B 

Optika 

Módní butik 

Prodejna zeleniny 

Prodejna s mobilními telefony 

Prodejna se sportovním zbožím 

Obchod s konfekcí 

Květinářství 

Klenotnictví 

Prodejna domácích potřeb 

Papírnictví 

Prodejna s plastikovými modely 

Prodejna textilu 

Fast Food 

Lékárna 

Drogerie 

6.2 Ishikawův diagram příčin a následků 

Ishikawův diagram (rybí kost) je technika, která umožňuje modelovat a strukturovat 

procesy, popřípadě umožňuje identifikaci příčin problému. Cílem je stanovit 

nejpravděpodobnější původ problému, který se řeší. Diagram zobrazuje grafickou formou 

příčiny, které vytvoří následek. Každý zásadní faktor se rozebírá dále a pátrá se po dílčích 

příčinách. Modelováni rizik pomocí Ishikawova diagramu je na obrázku číslo 4. [22] 

.
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Narušení bezpečnosti objektu
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Ztráta klíčů

Krádež

Nepozornost

Vytvoření kopie
Neuzamčení objektu

Nepozornost

Úmysl

Neuzavření oken
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Obrázek číslo 4 Modelování rizik pomocí diagramu rybí kosti 
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6.3 Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch – FMECA 

Zkratka FMECA značí Failure mode, effects, and criticality analysis. 

Jedná se o analýzu, která je modifikací tradiční analýzy FMEA, kdy je přidána ještě kritičnost. 

Stanovení kritičnosti znamená přidání ještě kvalitativního ukazatele velikosti důsledku 

způsobu poruch. Kritičnost má velký počet definic a ukazatelů, většina z nich má téměř stejný 

význam: dopad nebo významnost způsobu poruchy, který by mohla vyžadovat 

pozornost a je nutné se na něj zaměřit a zmírnit. Analýza FMECA vede k relativní klasifikaci 

příspěvků k celkovému riziku.  [34] 

 

Identifikované hrozby jsou hodnoceny podle těchto veličin: 

 Pravděpodobnost. 

 Následek. 

 Odhalitelnost. 

 

Hodnocení hrozeb dle pravděpodobnosti udává bodové hodnocení pravděpodobnosti 

projevení se hrozby. Způsob hodnocení hrozeb podle odhadované míry pravděpodobnosti 

uvádí tabulka v příloze 3. Hodnocení hrozeb dle následků je bodovým vyjádřením míry 

následků při uplatnění hrozby. Způsob hodnocení hrozeb dle odhadované míry následků 

se nachází v příloze 3. Posledním hodnotícím kritériem je odhalitelnost jednotlivých hrozeb. 

Způsob bodového hodnocení hrozeb podle jejich odhalitelnosti uvádí tabulka v příloze 3. 

 

Odhad rizika je stanoven na základě matematického vztahu: 

Riziko (R) = pravděpodobnost (P) x následek (N) x odhalitelnost (H) 

 [22] 

Číselné vyjádření přijatelnosti rizika udává tabulka v příloze 3. Výsledné hodnoty 

rizika jsou uvedeny v příloze číslo 4.  

 

Seřazení rizik podle míry je uvedeno v tabulce číslo 8. Z tabulky číslo 8 je patrné, 

že nepřijatelné rizika jsou 3 (26, 3, 25). Nežádoucích rizik je 6 (19, 6, 12, 24, 35, 37). 

Středních rizik je 18 (20. 27, 11, 14, 15, 17, 2, 1, 16, 22, 21, 4, 5, 13, 32, 33, 34, 36). 

Akceptovatelná rizika jsou 23, 7, 9, 10, 18, 30, 31. Mezi bezvýznamné patří 8, 28, 29. 
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Tabulka číslo 8 Seřazená rizika 

Číslo Identifikace nebezpečí 
Míra 

rizika 

26 Úmyslný útok 125 

3 Ztráta klíčů 100 

25 Nedopalek 100 

19 Úplata 80 

6 Vyzrazení kódů 75 

12 PZTS - Porucha 60 

24 Zkrat zařízení 60 

35 Překonání dveří 60 

37 Překonání oken 60 

20 Oklamání 48 

27 Únik plynu 48 

11 PZTS - Údržba 45 

14 PZTS - Masking 45 

15 PZTS - Chybná manipulace 45 

17 EPS - Chybná manipulace 45 

2 Neuzamčení objektu 40 

1 Stagnace kvality bezpečnostních opatření 36 

16 EPS - Údržba 36 

22 Nepřítomnost 36 

21 Nezkušenost 32 

4 Neuzamčení oken 30 

5 Neuvedení v činnost PZTS 30 

13 PZTS - Kondice baterie 24 

32 Porucha topení 24 

33 Prasklé potrubí vody 24 

34 Opotřebení 24 

36 Překonání mříží 24 

23 Porucha zařízení 20 

7 CCTV - Údržba 12 

9 CCTV - Přerušení vedení 12 

10 CCTV - Rušení signálu 12 

18 EPS - Přerušení vedení 12 

30 Porucha kanalizace 12 

31 Výpadek elektřiny 12 

8 CCTV - Chybná manipulace 8 

28 Nefunkčnost dveří 4 

29 Nefunkčnost oken 4 
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7 Obecná opatření 

Tato kapitola se bude týkat návrhu opatření, která bych na problematiku aplikoval. 

Nejprve v kapitole zmíním opatření obecná, které budou pro všechny varianty společná, 

a následně se budu věnovat jednotlivým variantám. 

 

Do obecných opatření jsem zařadil: 

 Řízení zakázky, neustálé zlepšování. 

 Výběr dodavatele bezpečnostních služeb. 

 Výzbroj a výstroj bezpečnostních pracovníků 

 Úpravu režimové ochrany ve vztahu k otevírací době. 

 Úpravu klíčového režimu. 

 Základní požadavky na technické prostředky fyzické ochrany. 

7.1 Řízení zakázky, neustálé zlepšování 

Nabízené bezpečnostní řešení by mělo být založeno na neustálém zlepšování všech 

procesů v oblasti fyzické ochrany prostřednictvím známého Demingova cyklu, 

který je zobrazen na obrázku číslo 5. 

 

 

Obrázek číslo 5 PDCA cyklus [3] 
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Návrh realizace systému řízení fyzické bezpečnosti v centru města Kopřivnice: 

 Plánování (anglicky „Plan“). 

 Realizace (anglicky „Do“). 

 Kontrola (anglicky „Check“). 

 Vyhodnocování (anglicky „Act“). 

7.1.1  Plánování fyzické ochrany 

Pro zavedení systému řízení fyzické ochrany je zapotřebí analyzovat rizika a stanovit 

požadavky na fyzickou ochranu. V této fázi je důležitá akceptace nejnovějších poznatků 

z oboru fyzické ochrany, aktuální stav příslušných právních předpisů a aktuální bezpečnostní 

situace. Na základě ověření těchto informací bude vždy aktualizovaná analýza rizik 

a definovány požadavky na optimalizaci stavu fyzické ochrany. 

7.1.2 Realizace fyzické ochrany 

Cílem procesu realizace fyzické ochrany bude vlastní implementace navržených 

opatření ke zlepšení stavu fyzické ochrany. 

7.1.3 Kontrola fyzické ochrany 

Cílem procesu kontroly fyzické ochrany je ověření souladu implementovaných 

bezpečnostních opatření s požadovanou úrovní fyzické bezpečnosti. Kontrolní činnost 

zahrnuje provádění plánovaných i namátkových prověrek spojených s analýzou zjištěných 

nedostatků. Kontrolní činnost samozřejmě vede ke zkvalitnění fyzické ochrany. 

7.1.4 Vyhodnocování fyzické ochrany 

Cílem procesu vyhodnocování fyzické ochrany je vyhodnocení správnosti a účinnosti 

definovaných požadavků v závislosti na opatřeních fyzické ochrany. V případě, že jsou 

nalezeny nedostatky v některé z vyhodnocované oblasti, jsou následně navrženy změny, 

jejichž realizací se dosáhne celkové optimalizace stavu fyzické bezpečnosti. Na základě 

závěrečné zprávy z auditu musí být popsány možnosti opatření ke zlepšení stavu fyzické 

ochrany dle nejnovějších poznatků, byť by aktuálně nebyly realizovány. Rovněž je nutné 

provést rozbor aktuální situace, zda není nutno přistoupit ke zvýšeným bezpečnostním 

opatřením. 
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7.2 Ochrana osobních údajů 

Doporučuji, aby byly splněny náležitosti zákona číslo 101/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a doplnění. Předpokládám, že dodavatel bezpečnostních služeb 

by měl mít vlastní know-how ohledně splnění náležitostí tohoto zákona. Dodavatel 

bezpečnostních služeb bude ve většině případů vystupovat jako zpracovatel osobních údajů 

pro zákazníka, který bude správcem osobních údajů dle zákona. 

 

Vybrané povinnosti dodavatele bezpečnostních služeb jako zpracovatele osobních údajů: 

 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů dle §6 zákona číslo 101/200 Sb., 

o ochraně osobních údajů, v platném znění mezi zákazníkem a ostrahou, například: 

o Bude-li ostraha mít právo přístupu k záznamům z kamerových systémů 

zákazníků. 

o Bude-li ostraha vést pro zákazníky seznamy osob v souvislosti s výdejem 

klíčů, návštěvami apod. 

 Zajištění a dokumentování technickoorganizačních opatření proti neoprávněnému 

přístupu k osobním údajům dle §13 zákona číslo 101/200 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění, na základě posouzení rizik dle zákona: 

o Zajištění záznamu uživatelským jménem a heslem, stanovení podmínek 

prohlížení záznamu apod. 

o Vhodná dokumentovatelná manipulace se seznamy osob v souvislosti 

s výdejem klíčů, návštěvami apod. 

 

V této souvislosti by dodavatel bezpečnostních služeb měl správce (zákazníka) upozornit 

na nezbytnost plnění povinností dle zákona nebo tyto povinnosti pro něj realizovat 

outsourcingem, zejména: 

 Splnění informační povinnosti dle §11 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění, 

 Splnění oznamovací povinnosti dle §16 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, 

 Zajištění a dokumentování technickoorganizačních opatření proti neoprávněnému 

přístupu k osobním údajům dle §13 zákona číslo 101/200 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění, na základě posouzení rizik. 



38 

7.3 Obecné požadavky na dodavatele bezpečnostních služeb 

Pro výběr vhodné společnosti pro poskytování služby v oblasti bezpečnostních služeb 

doporučuji subjektům, kterých se řešení mé problematiky týká, splnění určitých kritérií. 

 

Společnost by měla splňovat tyto požadavky: 

 Osvědčení podnikatele minimálně na stupeň utajení „Důvěrné“ pro nakládání 

s utajovanými informacemi vydané Národním bezpečnostním úřadem ČR 

dle příslušných právních předpisů. Prověrka Národního bezpečnostního úřadu ČR 

znamená v podstatě lustraci právnické osoby ve vybraných směrech (například řádné 

placení odvodů státu, přesná znalost vlastnických poměrů firmy apod.). 

 Pojistnou ochranu 100 milionů korun a výše, neboť chráněná aktiva dosahují 

vysokých hodnot. Se zvyšujícími se hodnotou chráněných aktiv je samozřejmě nutno 

počítat se zvýšením pojistné ochrany. 

 Certifikace systému kvality dle ISO 9001 na odpovídající mezinárodní úrovni, neboť 

řízení kvality dle této normy zajistí splnění požadovaného PDCA modelu řízení 

zakázky. 

 Certifikace dle ISO 27001 doplňuje systém řízení kvality a úzce souvisí s ochranou 

manuálního i automatického zpracování informací. 

 Již úspěšně realizované projekty a reference poskytovaných služeb od zákazníků, 

které jsou prokazatelné a snadno ověřitelné. 

 Nastavení systému interního auditu a řídících kontrol u dodavatele bezpečnostních 

služeb, jako jediného měřítka kvality služby. Interní audit umožňuje ověření kvality 

nezávislého orgánu společnosti. Řídící kontroly provádí nadřízený pracovník, 

který dohlíží nad poskytovanou službou. Penalizační řád pro neplnění povinností 

a kvalitních služeb je uveden v příloze číslo 5.  

 Pevné ukotvení soukromé bezpečnostní služby na trhu, dlouhodobé působení v praxi, 

členství v profesních sdruženích a spolupráce s akademickými pracovišti veřejných 

vysokých škol apod. 

 Schopnost realizovat návrh režimových opatření a splnění právních předpisů. 

 Schopnost realizovat návrh, instalaci, správu, údržbu a servis systémů technické 

ochrany. 
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7.4 Fyzická ostraha 

Do celé oblasti navrhuji využít službu bezpečnostních pracovníků, kteří budou 

provádět efektivní kontrolní obchůzkovou činnost fyzické ostrahy jednotlivých objektů. 

Návrh kontrolních bodů obchůzkového systému pro běžné obchůzky a podrobné úkoly jsou 

uvedeny ve směrnici pro výkon fyzické ostrahy – místní dohled. Ta je v příloze číslo 9. 

Pracovníci budou ošaceni v uniformovaném stejnokroji, protože příslušnost k bezpečnostní 

službě má preventivní účinky. 

 

Výbava bezpečnostních pracovníků se skládá z: 

 Uniformovaný stejnokroj. 

 Personal Digital Assistant (PDA) s Guard Reporting System (GRS). 

 Taktická svítilna. 

 Teleskopický obušek. 

 Kovová pouta. 

7.4.1 Uniformovaný stejnokroj 

Jedná se o stejnokroj, který identifikuje bezpečnostního pracovníka. Tento oděv 

je reprezentativní a má také výrazně preventivní charakter. 

7.4.2 Personal Digital Assistant s Guard Reporting System 

Největší z agentur již v dnešní době poskytují moderní online kontrolní systémy. 

Pro ukázku bude popsán jeden z těchto systémů, který je označen jako GRS. Systém 

je založen na PDA, které mají bezpečnostní pracovníci k dispozici při výkonu služby 

a provádění kontrolní činnosti. Systém umožňuje označení kontrolních bodů spolu s výpisem 

povinností na PDA, které musí bezpečnostní pracovník provést na daném stanovišti a zpětně 

potvrdit. Informace jsou on-line zpřístupněny také vybraným osobám zadavatele 

prostřednictvím zákaznického portálu (customer web), takže tyto osoby mají on-line přehled 

o dění v objektu kdekoliv a kdykoliv prostřednictvím internetu. Bezpečnostní pracovník 

je prostřednictvím GRS nepřetržitě ve spojení s centrálním dispečinkem GRS a také 

prostřednictvím panic tlačítka na přístroji PDA, což zvýší efektivitu bezpečnostních opatření. 

Příkladem PDA s GRS může být přístroj na obrázku číslo 6. 
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Systém GRS je přínosem z těchto důvodů: 

 Bezprostřední kontakt s bezpečnostními pracovníky i během pochůzek, možnost 

svázat jednotlivé pochůzkové body s instrukcemi. 

 Online přehled o mimořádných situacích včetně způsobu jejich řešení.  

 Možnost okamžité reakce na změny bezpečnostní situace na objektu. 

 Efektivní a rychlý přenos informace k zákazníkovi. 

 Webová aplikace přehledně shromažďuje všechny informace o průběhu služby 

na jednom místě - detailní přehled o plnění úkolů fyzické ostrahy.  [20] 

 

Obrázek číslo 6 PDA značky Motorola se systémem GRS [23] 

7.4.3 Taktická svítilna 

Taktická svítilna je přenosný zdroj světla sloužící k nasvícení temných prostor. Její 

použití může být využito i při ochraně života a zdraví. Pokud je svítilna vybavena 

vysokofrekvenčním stroboskopem, tak vyvíjí světlo o velkém výkonu a může způsobit 

částečné ochromení útočníka. Příkladem může být svítilna z obrázku číslo 7. [10] 

 

Obrázek číslo 7 Taktická svítilna [24] 
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7.4.4 Teleskopický obušek 

Tento moderní obranný prostředek se skládá ze tří ocelových trubek. Tyto trubky jsou 

v sobě zasunuty. Nejmenší z trubek je jištěna perkem proti samovolnému otevírání. Prudkým 

švihnutím se obušek rozloží do plné své délky, která může být různá (16, 18, 21, 23 nebo 26 

palců). S teleskopickým obuškem je možno uskutečňovat celou řadu technik a úderů. Jeho 

využití nemusí býti jen v obraně, ale i jako pákový nástroj. Teleskopický obušek (obrázek 

číslo 8) lze proti osobě beztrestně použít v okolnostech vylučujících protiprávnost, které jsou 

uvedeny v kapitole 1.2. [10] 

 

Obrázek číslo 8 Teleskopický obušek [14] 

7.4.5 Kovová pouta 

Pouta slouží ke spoutání končetin osoby zadržené. Toto spoutání dočasně omezuje 

pohyblivost. Pouta lze použít v rámci zadržení osoby podezřelé podle §76 odstavce 2 

trestního řádu. Tento technický prostředek pomáhá po dobu, než se na místo dostaví hlídka 

obecní policie nebo Policie ČR. 

Kovová pouta se skládají ze dvou kovových nerozebíratelných objímek a dvou 

kovových pohyblivých ozubených segmentů. Ty jsou navzájem spojeny otočným článkem. 

Každé pouto je vybaveno zámkem. Příklad pout je na obrázku číslo 9. [10] 

 

Obrázek číslo 9 Kovová pouta [1] 



42 

7.5 Upravení režimových opatření ve vztahu k otevírací době objektů 

Navrhuji upravení režimových opatření ve vztahu k otevírací době objektů pro sekci A i B. 

 Objekty sekce A vyjma hotelu a obou barů budou mít v pracovním týdnu otevírací 

dobu od 9:00 hodin do 17:00 hodin. Cukrárna v sobotu a neděli 9:00 hodin až 17:00 

hodin. 

 Objekty sekce B budou otevírány od 8:00 hodin a uzavírány v 17:30 hodin. Sobotní 

a případně i nedělní prodej bude stanoven od 8:00 hodin do 11:30 hodin. 

 Hotelová recepce bude i nadále fungovat mezi 6:00 hodin a 22:00 hodinami. Mimo 

tuto dobu bude hotel přístupný pouze hostům pomocí přístupové karty. 

 Bar s hernou bude otevírán dle dosavadní pracovní doby a to Po - Čt: 9:00 hodin - 

24:00 hodin, Pá: 9:00 hodin - 6:00 hodin, So: 14:00 hodin - 6:00, Ne: 14:00 hodin - 

24:00 hodin. 

 Bar bude stále otevřen nepřetržitě. Jeho případné uzamykání a otevírání musí být 

předem domluveno. 

7.6 Klíčový režim 

Veškeré klíče a přístupové kódy budou svěřeny fyzické ostraze, která bude zajišťovat 

odemykání a deaktivaci PZTS. Deaktivace PZTS bude probíhat dálkově přes PPC. Hotel 

je zaměstnancům přístupný pomocí magnetické karty. Objekty budou odemykány v pořadí, 

které je vyobrazeno tabulkou ve směrnici pro výkonu fyzické ostrahy, která je označena jako 

příloha číslo 9. 

7.7 Základní požadavky na systémy technické ochrany 

V případě technických opatření doporučuji nejprve udělat pasportizaci stávajících 

systémů a jejich případnou revizi. Veškeré objekty, které jsou osazeny PZTS, jsou vybaveny 

kabelovými ústřednami sběrnicového typu. Komunikace CCTV probíhá také prostřednictvím 

kabelových rozvodů. Tyto informace o zabezpečení objektů jsou mírně poupraveny 

tak, aby byla zachována vypovídající hodnota o úrovni zabezpečení jednotlivých prostor. 
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8 Konkrétní opatření 

Tato kapitola se zabývá jednotlivými variantami řešení. 

 

Jako konkrétní opatření navrhuji tyto možnosti: 

 Varianta 1 – Aplikace bezdrátového PZTS do všech objektů, kde dosud PZTS není, 

drátových a bezdrátových tísňových tlačítek, komunikačních modulů do všech objektů 

a využití nepřetržité fyzické ostrahy dvou bezpečnostních pracovníků. 

 Varianta 2 – Aplikace bezdrátového PZTS do všech objektů, kde dosud PZTS není, 

využití prostorových čidel a připojení stávajících i nově navržených PZTS na PPC 

SBS. V případě poplachu v době 18:00 hodin – 6:00 hodin výjezd zásahového vozidla 

SBS. Aplikace drátových a bezdrátových tísňových tlačítek, komunikačních modulů 

do všech objektů a využití fyzické ostrahy dvou bezpečnostních pracovníků přes den. 

 Varianta 3 – Aplikace bezdrátového PZTS do všech objektů, kde dosud PZTS není, 

využití prostorových čidel, aplikace drátových a bezdrátových tísňových tlačítek, 

komunikačních modulů. Připojení na PPC SBS a využití nepřetržité fyzické ostrahy 

dvou bezpečnostních pracovníků přes den, jednoho v noci. 

8.1 Varianta 1 

Tato varianta je založena na stávajícím PZTS, který už je v některých objektech 

instalován. V objektech, v kterých PZTS není, doporučuji využit technologii bezdrátovou. 

Celková kalkulace pro variantu 1 je uvedena v příloze 6. 

 

Souhrn varianty 1: 

 Systémy technické ochrany – Využití současného PZTS, v případě, že PZTS není 

instalován nový bezdrátový systém. 

 Fyzická ostraha – Nepřetržitý provoz dvou bezpečnostních pracovníků. 

8.1.1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém pro variantu 1 

V této variantě doporučuji vybavit každou prodejnu tísňovým hlásičem, který bude 

prostřednictvím ústředny a LAN modulu napojen na PPC. To bude s ústřednou komunikovat 

prostřednictvím internetu. Zmáčknutí tísňového tlačítka bude informovat operátora PPC a ten 

bude delegovat pracovníka fyzické ostrahy pomocí přístroje PDA na určené místo. 
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V případě objektů vybavených PZTS navrhuji využít modul Paradox 

LAN/INTERNET IP100 a tísňový hlásič P68. 

V případě, že objekt není zabezpečovacím systémem vybaven, doporučuji instalaci 

bezdrátového systému, který lze do budoucna snadněji rozšířit bez nutnosti zásahu 

do konstrukčního rázu objektu. Doporučuji využít bezdrátový systém Jablotron OASiS. Tento 

systém bude doplněn o klávesnici pro možnou obsluhu systému.  

8.1.2 Fyzická ostraha pro variantu 1 

V tomto návrhu fyzickou ostrahu zajišťují nepřetržitě 2 bezpečnostní pracovníci 

ve 12 hodinovém provozu. Každý má svou přidělenou sekci A nebo B. Rozložení ceny režie 

je pro sekci A i B rozdílná. Jelikož je v sekci A pouze 8 objektů, je cena hlídky 

na 120 Kč/hodinu. Tato cena je daň za vyšší pozornost těmto objektům. Pro objekty 

sekce B je cena 100 Kč/hodinu. [53] 

8.2 Varianta 2 

Tato varianta využívá bezdrátovou technologii pro objekty, které systém PZTS ještě 

nevlastní. Prvky PZTS, které již jsou v objektech instalovány, budou i nadále napojeny 

drátově na sběrnici stávající ústředny, která prostřednictvím LAN modulu bude komunikovat 

s PPC. V případě objektů vybavených CCTV bude obraz přenášen na PPC pomocí internetu. 

Služba nebude využívat stálého dohledu nad kamerami, ale jen v případě vyhlášení poplachu. 

Musí však být dodrženy podmínky uvedené v kapitole 7.2. Celková kalkulace pro variantu 2 

je uvedena v příloze 7. 

 

Souhrn varianty 2: 

 Systémy technické ochrany – Instalace bezdrátových PIR detektorů a PIR detektorů 

s detektorem rozbití skla, bezdrátových ústředen a klávesnic, tísňových tlačítek. 

Pro objekty s PZTS instalace tísňových tlačítek drátových a komunikačních modulů 

bezdrátová. 

 Fyzická ostraha – Ostraha u všech objektů sekce A i B. V době 18:00 hodin až 6:00 

hodin ostraha není zajištěna. Poplach značí výjezd vozidla SBS. V případě výjezdu 

bude účtován poplatek ve výši 550 Kč. 
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8.2.1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém pro variantu 2 

V této variantě doporučuji využít bezdrátový systém Jablotron OASiS pro všechny 

objekty, které ještě nejsou vybaveny PZTS. Tento systém bude doplněn o klávesnici 

pro možnou obsluhu systému, prostorovými PIR čidly. Objekty, které již jsou vybaveny 

PZTS doporučuji osadit ústřednu komunikačním modulem a tísňovým tlačítkem.  

8.2.2 Fyzická ostraha pro variantu 2 

V tomto druhém návrhu fyzickou ostrahu zajišťují 2 bezpečnostní pracovníci v době 

od 6:00 hodin do 18:00 hodin. Každý má svou přidělenou sekci A nebo B. Rozložení ceny 

režie je pro sekci A i B rozdílná. Jelikož je v sekci A pouze 8 objektů, je cena hlídky 

na 120 Kč/hodinu. Tato cena je daň za vyšší pozornost těmto objektům. Pro objekty 

sekce B je cena 100 Kč/hodinu. Mimo dobu po kterou budou pracovníci zajišťovat fyzickou 

ostrahu, bude k dispozici výjezdová skupina, která bude reagovat na narušení objektu 

výjezdem. Jak už bylo zmíněno, bude zpoplatněn částkou 550 Kč. [53] 

8.3 Varianta 3 

Tato varianta je založena na stávajícím PZTS, který už je v některých objektech 

instalován. V objektech, ve kterých PZTS není, doporučuji využit technologii bezdrátovou. 

Celková kalkulace pro variantu 3 je uvedená v příloze číslo 8. 

 

Souhrn varianty 3: 

 Systémy technické ochrany – Využití současného PZTS, v případě, že PZTS není 

instalován nový bezdrátový systém s prostorovou ochranou. 

 Fyzická ostraha – Nepřetržitý provoz dvou bezpečnostních pracovníků v čase 

6:00 hodin – 18:00 hodin. V době 18:00 hodin – 6:00 hodin přítomnost jednoho 

bezpečnostního pracovníka. 

8.3.1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém pro variantu 3 

V této 3. variantě doporučuji vybavit každou prodejnu tísňovým hlásičem, který bude 

prostřednictvím ústředny a LAN modulu napojen na PPC. Ten bude s ústřednou komunikovat 

prostřednictvím internetu. Zmáčknutí tísňového tlačítka bude informovat operátora PPC a ten 

bude delegovat pracovníka fyzické ostrahy pomocí přístroje PDA na určené místo. 
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V případě objektů vybavených PZTS navrhuji využít modul Paradox 

LAN/INTERNET IP100 a tísňový hlásič P68. 

V případě, že objekt není zabezpečovacím systémem vybaven, doporučuji instalaci 

bezdrátového systému, který lze do budoucna snadněji rozšířit bez nutnosti zásahu 

do konstrukčního rázu objektu. Doporučuji využít bezdrátový systém Jablotron OASiS. Tento 

systém bude doplněn o klávesnici pro možnou obsluhu systému a jedním duálním PIR 

detektorem s detektorem tříštění skla. 

8.3.2 Fyzická ostraha pro variantu 3 

Tato varianta využívá dvou bezpečnostních pracovníků pouze v době 6:00 hodin - 

18:00 hodin. V době 18:00 hodin - 6:00 bude lokalita hlídkována pouze jedním člověkem. 

Cena fyzické ostrahy od 6:00 hodin do 18:00 hodin je 120 Kč/hodina/sekce A 

a 100 Kč/hodina/sekce B. Cena mimo tuto dobu je stanovena na 100 Kč/hodina. [53] 

8.4 Zhodnocení variant 

Abych vybral nejvhodnější variantu, zvolil jsem upravenou metodu rozhodovací 

matice. Pro aplikaci této metody zvolím nejdříve znaky, podle kterých se budou varianty 

hodnotit. Těmto znakům budou přidělovány hodnoty v rozsahu 1 – 5. Číslo 1 vypovídá 

o nejméně výhodném znaku, číslo 5 naopak jako znak výhodný. Jednotlivé znaky jsou 

obodovány v tabulce číslo 9. 

 

Kriteriální znaky: 

 Znak 1 – Cena PZTS. 

 Znak 2 – Cena režie fyzické ostrahy. 

 Znak 3 – Rozsah poskytované služby. 

 Znak 4 – Náročnost a doba realizace. 

 Znak 5 – Cena doplňujících služeb. 

 Znak 6 – Efektivní zásah.  
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Tabulka číslo 9 Bodování jednotlivých znaků u variant 

Znak 
Varianta 

1 2 3 

1 4 2 3 

2 1 5 2 

3 5 4 4 

4 3 2 3 

5 1 3 1 

6 4 2 3 

∑ 18 18 16 

 

Nyní je zapotřebí jednotlivým znakům přidat váhy. Váhu přidělím pomocí metody 

pořadí. Seřazením jednotlivých kritérií podle důležitosti a jejich obodování. Poté celkový 

součet bodů podělím body přidělenými a získám procentní váhu jednotlivých znaků. Přiřazení 

pořadí a určení vah je v tabulce číslo 10. 

 

Tabulka číslo 10 Určení váhy jednotlivým znakům 

Znak Pořadí Body 

% 

zastoupení 

1 4. 4 19,05% 

2 1. 6 28,57% 

3 3. 3 14,29% 

4 6. 1 4,76% 

5 5. 2 9,52% 

6 2. 5 23,81% 

∑ 21 100% 

 

Jednotlivé procentuální váhy, převedu na koeficient váhy, který vznikne součtem čísla 

1 a procentního zastoupení (Příklad znak 2  1 + 0,2857 = 1,2857). Dále jednotlivé znaky 

všech variant vynásobím koeficientem váhy. Vše je v tabulce číslo 11. 
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Tabulka číslo 11 Aplikace vah k bodovaným variantám 

Znak Váha 
Varianta 

1 2 3 1 2 3 

1 1,1905 4 2 3 4,8 2,4 3,6 

2 1,2857 1 5 3 1,3 6,4 3,9 

3 1,1429 5 4 4 5,7 4,6 4,6 

4 1,0476 3 2 3 3,1 2,1 3,1 

5 1,0952 1 3 1 1,1 3,3 1,1 

6 1,2381 4 2 3 5,0 2,5 3,7 

∑ 18 18 17 21,0 21,2 20,0 

Pořadí II. I. III. 

 

Podle tabulky číslo 11 je zřejmé, že za inovativní návrh bude nejvhodnější varianta 2, 

která získala nejvíce bodů i po vynásobení váhovým koeficientem. 
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9 Aplikace zvolené varianty 

Díky metodě posouzení variant jsem zjistil, kterou variantu využiji. Jedná se 

o variantu 2. Tato kapitola bude popisovat její aplikaci. 

9.1 Systémy technické ochrany objektů bez poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů 

Objekty, které nejsou PZTS vybaveny: 

 Módní butik. 

 Prodejna zeleniny. 

 Prodejna textilu. 

 Fast Food. 

 Bar. 

 Květinářství. 

 Cukrárna. 

 Papírnictví. 

 Hotel. 

 

Do objektů bez PZTS doporučuji instalaci bezdrátového systému. Příkladem instalace 

je papírnictví. Schéma rozmístění prvků je na obrázku číslo 10. Legenda prvků PZTS je 

v příloze číslo 11. 

Cena prvků PZTS pro každý objekt činí 13 344 Kč. 

9.1.1 Ústředna 

V každém výše zmíněném objektu bude umístěna ústředna systému OASiS JA – 83K 

napojená na samostatný jistič rozvaděče. Ústředna bude osazena bezdrátovým modulem JA –

 82R pro bezdrátovou komunikaci. Komunikace probíhá na frekvenci 868 MHz. Dále bude 

bezdrátový modul komunikovat s tísňovým hlásičem RC 87, který bude mít obsluha objektu 

na ruce. Komunikaci mezi PPC a ústřednou bude zajišťovat komunikátor JA – 80V, který 

bude využívat komunikaci prostřednictvím sítě internet. Do ústředny bude osazen akumulátor 

SA-214/18 s maximální možnou kapacitou 18 Ah. 
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9.1.2 Klávesnice 

Klávesnice komunikující bezdrátově JA – 81F bude umístěna za vstupními dveřmi 

objektů. Klávesnice může také sloužit jako docházkový systém. Její využití bude spíše 

informativní a spíše nouzové řešení situací, kdy přes PPC nebude možno objekt zastřežit. 

9.1.3 Tísňové tlačítko 

Tísňové tlačítko RC 87 ve tvaru hodinek umožňuje na dálku aktivovat tísňový 

poplach. Komunikační dosah bezdrátového tlačítka je přibližně 50 m na přímou viditelnost. 

9.1.4 Pasivní infračervený detektor 

Doporučuji využít PIR detektor Jablotron JA-80P a JA-80PB. První zmiňovaný 

doporučuji využít v zadních částech objektu, které směřují k nákladové rampě, tedy 

v místnostech bez skleněných ploch. Druhý zmiňovaný (JA-80PB) je vybaven také 

detektorem tříštění skla, tedy ho lze využít v prostoru, kde se nachází výloha popř. vstup 

do objektu. 

Vedlejší 

prodejna

Sklad

Prodejna

U + LAN

P

 

Obrázek číslo 10 Schéma rozmístění bezdrátových prvků v objektu papírnictví 
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9.2 Systémy technické ochrany objektů s poplachovými zabezpečovacími 

a tísňovými systémy 

Objekty, které už PZTS vlastní: 

 Optika. 

 Prodejna s plastikovými modely. 

 Cestovní kancelář se směnárnou. 

 Prodejna s mobilními telefony. 

 Prodejna se sportovním zbožím. 

 Obchod s konfekcí. 

 Bar s hernou. 

 Restaurace. 

 Klenotnictví. 

 Prodejna domácích potřeb. 

 Lékárna. 

 Pobočka banky. 

 Drogerie. 

 Administrativní budova. 

 

U objektů, které už PZTS vlastní bude připojen komunikátor, který bude komunikovat 

s PPC a drátové tísňové tlačítko. Příkladem instalace je prodejna se sportovním zbožím. 

Schéma rozmístění prvků je na obrázku číslo 11. Legenda prvků PZTS je v příloze číslo 11. 

Cena prvků PZTS pro každý objekt činí 4 437 Kč. 

9.2.1 Komunikační modul 

U objektů, které již PZTS využívají, doporučuji ústředny vybavit komunikačním 

modulem pro komunikaci s PPC. Jedná se o modul Paradox LAN/INTERNET IP100, který 

umožňuje ovládání systému pomocí dálkového přístupu. Modul se připojuje pomocí 

standartního sériového portu. Umožňuje dálkový přístup a ovládání. 

9.2.2 Tísňové tlačítko 

Drátové tísňové tlačítko typu PB 68 bude umístěno pod pultem, aby bylo prodejci 

vždy k dispozici. Po jeho aktivaci je aretováno a jeho vypnutí je možné pouze pomocí klíče. 
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Obrázek číslo 11 Schéma rozmístění drátových prvků v objektu prodejny se sportovním 

zbožím 

9.3 Režimové opatření 

Režimová opatření je možné realizovat formou opening meetingu s jednotlivými 

provozovateli objektů. 

9.4 Fyzická ostraha 

Tato varianta využívá dvou bezpečnostních pracovníků pouze v době 6:00 hodin -

 18:00 hodin. V době 18:00 hodin - 6:00 hodin nebude lokalita hlídkována. Jednotlivé objekty 

budou monitorovány přes PPC pomocí PZTS. Povinnosti ostrahy a její činnost je podrobně 

popsána ve směrnici o výkonu ostrahy (směrnice o výkonu fyzické ostrahy – výkon ostrahy), 

která je v příloze 9. Poplachový plán (směrnice o výkonu fyzické ostrahy – PPC), 

který nabádá na reakci PPC je umístěn v příloze 10. 

Cena ostrahy pro objekt sekce A je zaokrouhleně 5 490 Kč měsíčně. U sekce B je cena 

2 440 Kč měsíčně. 
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Závěr 

První část práce tvoří právní náležitosti a technické normy související s problematikou 

řešení práce. Dále je popsán bezpečnostní systém v ČR, kde je nastíněna také činnost 

soukromé bezpečnostní služby. Navazují systémy ochrany objektu, které jsou 

charakterizovány obecně. Dále navazuje statistika, která vypovídá o skutcích, které se 

minulosti staly. Následuje podrobný popis zvolené oblasti. 

Velkou část své diplomové práce jsem se zabýval tvorbou nového systému 

zabezpečení objektů s využitím prvků PZTS a tísňových tlačítek. Reakce na tísňová tlačítka je 

delegována prostřednictvím přijímacího poplachového centra na fyzickou ostrahu, 

která provádí v dané oblasti obchůzkovou činnost. Směrnice pro pracovníky fyzické ostrahy, 

kteří provádějí zásah je popsaná v příloze číslo 9. Tato příloha je nedílnou součástí fyzické 

ostrahy, jelikož udává postupy a způsob jednání v situacích, které jsou důležité pro splnění 

požadavků klienta soukromé bezpečnostní služby. Pro modelování rizik jsem využil diagram 

rybí kosti. Následně jsem použil metodu FMECA, pomocí které jsem jednotlivým rizikům 

přiřadil jejich míru. Další část práce se věnuje obecným opatřením. Do této oblasti spadá 

řízení zakázky, jelikož je potřeba udržovat systémy ochrany stále aktuální a moderní. Využil 

jsem cyklus PDCA. Dalším obecným požadavkem je vyřešení problematiky ochrany osobních 

údajů při využívání kamerových systémů. Navazují požadavky na dodavatele bezpečnostních 

služeb. Nedílnou součástí obecných opatření je upravení režimových opatření související 

s otevírací dobou a klíčový režim. V práci jsem navrhl tři varianty možných řešení. Pro 

zvolení vítězné varianty jsem použil upravenou rozhodovací matici s šesti znaky spolu 

s metodou určení vah pomocí pořadí. Z této metody mi vyplynula varianta druhá. Tato 

varianta je založena na stávajícím PZTS, který už je v některých objektech instalována. 

V objektech, ve kterých PZTS není, navrhuji využit technologii bezdrátovou. Dle mého 

úsudku jsou vynaložené finanční prostředky rozumnou investicí do ochrany osob a majetku. 

Podle mého názoru byl cíl práce splněn, jelikož bylo navrženo inovativní řešení 

pro objekty, které se nacházejí v centru města. V návrhu je zahrnuta moderní forma fyzické 

ostrahy (tzv. bezpečná lokalita) a moderní technologie pro práci bezpečnostních pracovníků 

(PDA/GRS). Ve svém návrhu jsem se zaměřil na komerční objekty, ale v případě rozšíření 

například o bytové jednotky panelových domů situovaných v lokalitě by došlo 

k dalšímu snížení režijních nákladů a tedy i ceny navrhovaných bezpečnostních opatření. 

Svůj přínos diplomové práce vidím v možnosti realizace zmíněných opatření 

a vytvoření bezpečnějšího prostředí v centru města. 
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