
Příloha číslo 1 Pasportizační tabulka jednotlivých objektů, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami a technickými prostředky soukromé 
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Příloha číslo 1 Pasportizační tabulka jednotlivých objektů 

Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Optika CCTV 

  

ne 

Adresa Štefánikova 1154, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 2 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 50 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:00 hodin - 17:00 hodin, Čt: 8:00 hodin - 18:00 hodin 

 

 

Optika je situována v 1. nadzemním podlaží šestipatrového 

panelového domu. Přízemí tohoto domu je naprojektováno 

tak, aby mohlo být využíváno pro komerční účely. 

Jednotka slouží jako prodejna i jako malá dílna pro výrobu 

a úpravu brýlí. Do prostoru jednotky vedou dva vchody. 

Jeden veřejný a druhý zásobovací ze zadní části 

panelového domu. Vstup do objektu pro obyvatele 

panelového domu je separátní a chráněn přístupovým 

systémem. V prodejně se střídají 2 osoby. Objekt 

je zabezpečen standartním poplachovým systémem (PIR + 

magnetické detektory). Zboží je chráněno zamykatelnými 

vitrínami. Fasádní výplně tvoří okna, která tvoří výlohu 

a dveře. Okna z přední části nejsou opatřena žádnou 

ochranou a všechny profily jsou plastové s železnou 

výztuhou včetně dveří. Okna ze zadní strany jsou opatřeny 

mříží.  Hlavní dveře jsou vybaveny vícebodovým 

zamykacím systémem. Zadní jsou navíc opatřeny mříží. 

Optika za celou svou historii ještě nebyla vykradena ani 

přepadena. 

  



Příloha číslo 1 Pasportizační tabulka jednotlivých objektů, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami a technickými prostředky soukromé 

bezpečnostní agentury, 2/23 

Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Prodejna s plastikovými modely CCTV 

  

ne 

Adresa Štefánikova 1154, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 1 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 20 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 10:00 hodin - 17:30 hodin, So: 9:00 hodin - 11:30 hodin   
 Prodejna s plastikovými modely 

je situována v 1. nadzemním podlaží 

šestipatrového panelového domu. Jedná se 

o malou prodejnu, která slouží také jako 

malá showroom pro nadšence v oboru 

modelářství. Do jednotky vedou dva 

vchody. Jeden klasický pro zákazníky 

a druhý je přes hlavní vchod do panelového 

domu, který je vybaven přístupovým 

systémem. Jednotka je vybavena 

standartním poplachovým zabezpečovacím 

systémem (PIR + magnetické kontakty). 

V prodejně pracuje nájemce sám. Fasádní 

výplň je tvořena výlohou a dveřmi. Vše je 

vyrobeno z hliníkových profilů bez jakékoli 

další úpravy skleněných ploch. Zamykací 

mechanismus je klasický, jednobodový. 

Jelikož je prodejna malá, zboží není nijak 

elektronicky popř. mechanicky hlídáno. 

Modely, které slouží na ukázku, jsou mimo 

dosah zákazníka. Jednotka ještě nebyla 

vykradena ani přepadena. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Módní butik CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1154, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 3 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 90 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:00 hodin - 17:30 hodin, So: 8:00 hodin - 12:00 hodin   
 Módní butik je situován stejně jako optika 

a prodejna s plastikovými modely v přízemí 

stejného domu. Jedná se o největší prodejnu, 

která se v přízemí nachází. V prodejně 

se prodává konfekční značkové zboží. 

Prodejnu obhospodařují 3 pracovníci. 

Do prodejny vedou 2 vstupy. Jeden 

je klasický, druhý zásobovacím vchodem 

ze zadní části panelového domu. Zásobování 

probíhá zadním vchodem, jelikož je zde 

jednoduchý přístup. Prodejna 

je monitorována několika kamerami, avšak 

není mimo pracovní dobu vybavena 

systémem PZTS. Výloha je tvořena dvěma 

bloky se skleněnou výplní, které nemá 

žádnou zvláštní úpravu. Dveře jsou vybaveny 

bezpečnostním kováním s přídavným 

zámkem a jsou tvořeny hliníkovým profilem. 

V zadní části jsou dveře dřevěné vybaveny 

mříží. Butik ještě nebyl vykraden ani 

přepaden, avšak obsluha má zkušenosti 

s krádežemi zboží. 

  



Příloha číslo 1 Pasportizační tabulka jednotlivých objektů, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami a technickými prostředky soukromé 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Prodejna zeleniny CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1155, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 2 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 30 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 7:30 hodin - 17:30 hodin   
 

Prodejna je situována vedle butiku s oblečením. 

Jedná se o prodejnu zeleniny a zdravé výživy. 

V prodejně jsou k dispozici různé speciální 

potraviny, které lze jinde sehnat těžko. Krom 

tohoto je v prodejně k dispozici také klasická 

zelenina a ovoce. Samotná prodejna se nachází 

v levé části. V pravé části se skladuje zboží. 

Do prodejny vede pouze jeden vchod. Není 

propojena s vchodem panelového domu. 

V prodejně se střídají celkem 3 pracovníci. 

Výlohy a dveře jsou jako v předchozích případech 

tvořeny klasickou skleněnou výplní s hliníkovým 

profilem. Dveře jsou opatřeny klasickou vložkou 

s bezpečnostním kováním a přídavným 

zamykáním. Prodejna je vybavena kamerovým 

systémem, který snímá pouze prostor prodejny. 

Provozovatel nemá zkušenosti s vykradením 

mimo pracovní dobu ani s loupeží, pouze 

s drobnými krádežemi. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Prodejna textilu CCTV 

  

ne 

Adresa Štefánikova 1155, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 1 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 30 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:30 hodin - 17:30 hodin, So: 8:30 hodin - 11:30 hodin   
 Tato jednotka je obsazena prodejcem textilu. 

Jedná se o malou jednotku, která je vsazena 

vedle hlavního vchodu do panelového domu 

číslo 1155. Do jednotky je možno vstoupit 

pouze jedním vchodem. Nájemce není 

vybaven žádným kamerovým systémem 

a nevyužívá ani PZTS. Výloha je tvořena 

izolačním dvojsklem bez zvláštní úpravy. 

Dveře jsou tvořeny také izolačním 

dvojsklem. Dveřní systém je opatřen 

bezpečnostním kováním a využívá také 

vícebodové zamykání. Chod obchodu 

zajišťuje pouze jedna osoba. Prodejna 

nebyla napadena ani jinak vykradena. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Cestovní kancelář se směnárnou CCTV 

  

ne 

Adresa Štefánikova 1155, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 4 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 95 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 9:00 hodin - 17:00 hodin   

 

Cestovní kancelář je situována do přízemí 

panelového domu číslo 1155. Jedná se o kancelář, ve 

které pracují celkem 4 osoby. Kancelář obsahuje 

také okno, které funguje jako pokladna, ale primárně 

slouží jako směnárna. Do jednotky vedou 2 vchody. 

Jeden veřejný, druhý služební – zásobovací z opačné 

strany budovy. Výloha je tvořena 2 izolačními okny 

z hliníkového profilu. Vstupní dveře jsou také 

z hliníku opatřené bezpečnostním kováním 

a přídavným zámkem. Zadní dveře jsou dřevěné 

opatřené mříží. Celá kancelář je mimo pracovní 

dobu zastřežena pomocí standartního poplachového 

zabezpečovacího systému (PIR + magnetické 

kontaky). Kancelář za svou existenci ještě nebyla 

vykradena ani napadena. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Prodejna s mobilními telefony CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1155/5, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 1 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 30 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:00 hodin - 12:00 hodin, 13:00 hodin - 17:00 hodin, So: 9:00 hodin - 11:00 hodin 

  
Jedná se o jednotku, ve které 

provozovatel nabízí mobilní telefony, 

fotoaparáty různých typů, příslušenství, 

spotřební materiál, ale také poskytuje 

fotografické služby. Prodejna 

je rozdělena na 2 sekce. Levá část je 

osazena zbožím, pravá slouží jako malý 

ateliér. Nájemce provozuje prodejnu sám. 

Do prodejny vede pouze jeden vchod, 

kterým probíhá také zásobování. 

Prodejna je vybavena kamerovým 

systémem a v případě mimopracovní 

doby je střežena standartním 

poplachovým zabezpečovacím systémem 

(PIR + magnetické kontakty). Výloha 

je tvořena třemi bloky. Levý a pravý tvoří 

výlohu, která je prosklená. Profil 

je hliníkový. Střed tvoří vstupní dveře, 

které jsou rovněž hliníkové opatřeny 

vnitřní mříží a dvěma zámky. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Fast Food CCTV 

  

ne 

Adresa Štefánikova 1156, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 1 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 30 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:30 hodin - 17:00 hodin   

 

Tato jednotka slouží k provozování rychlého 

občerstvení. Jedná se o malou jednotku o výměře 

30 m
2
. Občerstvení obstarává pouze nájemce. 

Do prostoru není veřejný přístup. Jediným 

způsobem jak se do provozovny dostat je možné 

pouze přes vstup do panelového domu, který 

je opatřen přístupovým systémem. Vstup 

je osazen robustními kovovými dveřmi, které jsou 

opatřeny bezpečnostním kováním. Výloha 

s vydávacím oknem je z železného profilu 

a klasického skla. Občerstvení nebylo v historii 

vykradeno. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Prodejna se sportovním zbožím CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1156, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 2 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 110 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 9:00 hodin - 17:30 hodin, So: 9:00 hodin - 11:30 hodin 

 

Tato menší prodejna je situována v přízemí 6 patrového domu 

na ulici Štefánikova s číslem popisným 1156. V prodejně 

pracují celkem 2 zaměstnanci. Prodejna funguje taky jako e-

shop, tudíž se v zadní části nachází sklad pro zboží. Prodejna 

se zaměřuje na prodej oblečení pro mladé a sportovně naladěné 

lidi. Sortimentem prodejny je také vybavení pro míčové sporty 

a v neposlední řadě také vybavení pro zimní sporty 

(např  snowboarding). Do prodejny vedou 2 vchody. Služební 

zásobovací a veřejný. Služební vchod je tvořen dveřmi 

s plastovým profilem s mříží. Stěna směřující do ulice 

je prosklená a za ní se nachází vystavené zboží. Veřejný vstup 

tvoří jednokřídlé dveře z plastového profilu a izolačním 

dvojsklem. Jsou vybaveny zámkem s vícebodovým zamykáním 

a bezpečnostním kováním proti vylomení vložky v obou 

případech. Výloha je velké okno. Rám je tvořen plastovým 

profilem a osazené bezpečnostním sklem. Prodejna 

je monitorována systémem CCTV a mimo pracovní dobu 

je pod dohledem systému PZTS. Prodejna doposud 

nebyla vykradena, avšak byly zjištěny krádeže drobných 

předmětů. Tento problém řešil majitel prodejny umístění 

menších předmětů do uzamykatelných vitrín. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Bar CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1157, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 8 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 250 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Ne: 0:00 hodin - 24:00 hodin   

 

Bar je situován v přízemí nákupního střediska. Bar 

má rozlohu přibližně 250 m
2
. Přibližná kapacita je 

120 osob. Do jednotky je přístup z ulice hlavním 

vchodem a také ze zásobovací rampy. Celý bar 

funguje 24 hodin každý den. Pracuje v něm 

celkem 8 pracovníků. Provozovna je monitorována 

kamerovým systémem. Jelikož stále někdo 

v provozovně je, nemá provozovatel zapotřebí 

střežit prostor elektrickým zabezpečovacím 

systémem. Výloha z ulice je tvořena skleněnými 

sekcemi s hliníkovým profilem, dveře jsou 

z profilu plastového s vícebodovým zamykáním. 

Ze zásobovací rampy jsou železné dveře opatřeny 

mříží. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Obchod s konfekcí CCTV 

  

ne 

Adresa Štefánikova 1157, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 5 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 300 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:00 hodin - 18:00 hodin, So: 8:00 hodin - 12:00 hodin   

 Prodejna s konfekčním textilem 

je situována na severovýchodním rohu 

bloku objektů nákupního centra. Jedná 

se o velkou prodejnu s přibližně 300 

m
2
. V prodejně pracuje 5 zaměstnanců. 

Do prodejny vedou 3 vchody. Dva 

z těchto vchodů jsou dostupné 

veřejnosti. Poslední je umístěn 

za objektem a slouží jako zásobovací 

vchod. Prodejna není monitorována 

kamerovým systémem, avšak 

v mimopracovní době je zastřežena 

standartním poplachovým 

zabezpečovacím systémem. Plášť 

budovy tvoří prosklené výlohy, které 

jsou zasazeny do hliníkových profilů. 

Dveře jsou rovněž hliníkové 

s klasickým zámkovým systémem. 

Zásobovací dveře jsou železné. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Bar s hernou CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1157, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 9 Fyzická ostraha ano (Pá, So) 

Plocha objektu 300 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Čt: 9:00 hodin - 24:00 hodin, Pá: 9:00 hodin - 6:00 hodin, So: 14:00 hodin - 6:00 hodin, Ne: 14:00 hodin - 24:00 hodin 
 Tento bar patří mezi nejoblíbenější podniky v celém městě. 

Je situován v bývalém krytu civilní obrany v suterénu 

budovy. Zaujímá plochu přibližně 300 m
2
. Bar je rozdělen 

do tří částí. V první části je umístěný samotný bar, druhá 

část je taneční a třetí část je oddělená a užívána jako herna. 

V pátek a sobotu se zde nachází přibližně 200 až 250 osob. 

Do baru vedou 2 vstupy. První veřejný a zásobovací, který 

je umístěn za objektem. Bar je monitorován kamerovým 

systémem a vybaven standartním poplachovým 

zabezpečovacím systémem. Ve večerních víkendových 

hodinách je zde velká koncentrace osob, využívá 

provozovatel jednoho člověka jako fyzickou ostrahu, která 

dohlíží na dění uvnitř. Dveře do baru jsou železné a obě jsou 

vybaveny mřížemi. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Restaurace CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1158, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 3 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 120 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 10:30 hodin - 17:30 hodin   
 Rodinná restaurace je umístěna ve druhém 

nadzemním podlaží. Přístup je po schodišti, který 

je společný pro bar s hernou. V restauraci pracují 

3 lidi, kteří se starají o chod podniku. V restauraci 

je 10 stolů s celkovou kapacitou kolem 60 osob. 

V objektu je využíváno kamerového systému 

a mimo pracovní dobu je objekt zastřežen 

standartním poplachovým zabezpečovacím 

systémem. Do restaurace je pouze jeden veřejný 

vchod, který vede po zmíněném schodišti. Dvě 

strany pláště jsou tvořeny prosklenou výlohou, která 

je usazena v hliníkovém profilu. Dveře jsou také 

hliníkové se skleněnou výplní. Zámek 

je jednobodový s bezpečnostním kováním. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Květinářství CCTV 

  

ne 

Adresa Štefánikova 1158, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 4 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 140 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:00 hodin - 18:00 hodin, So: 7:30 hodin - 11:00 hodin   

 

Tato jednotka je situována v přízemí 

nákupního střediska. Plocha této prodejny 

je přibližně 140 m
2
. Celou prodejnu 

obsluhují 4 pracovníci. Prodejna není 

monitorována kamerovým systémem ani 

po pracovní době elektrickým 

zabezpečovacím systémem. Do prodejny 

vedou 2 vstupy. První veřejný a druhý 

neveřejný z rampy pro zásobování a vstup 

pro personál do prodejny. Vchod z rampy 

tvoří dřevěné dveře s bezpečnostním 

kováním, které jsou opatřeny bezpečnostní 

mříží. Výloha je skleněná, rám tvoří 

hliníkový profil. Dveře jsou dvoukřídlé 

hliníkové, prosklené. Za těmito dveřmi 

se nachází ještě jedny, které jsou stejné. 

Tyto dveře jsou vybaveny přídavným 

zámkem a bezpečnostním kováním. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Klenotnictví CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1158/11, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 4 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 125 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 9:00 hodin - 18:00 hodin, So: 9:00 hodin - 12:00 hodin   
 Prodejna se šperky a dárky se nachází vedle 

květinářství. Chod prodejny zajišťují 

4 zaměstnanci. Celková výměra prodejny 

je 125 m
2
. Objekt je monitorován kamerovým 

systémem a po pracovní době je zastřežen 

standartním poplachovým zabezpečovacím 

systémem. Zboží uvnitř prodejny není nijak 

elektronicky chráněno, avšak šperky a další 

cenné výrobky jsou umístěny ve vitrínách. 

Do prodejny vedou 2 vstupy. První veřejný, 

který tvoří dvoje prosklené dveře 

z hliníkového profilu, které jsou vybaveny 

bezpečnostním kováním a doplňujícími 

zámky. Druhý vchod je neveřejný a slouží 

k zásobování z rampy. Tyto dveře jsou 

ocelové také vybaveny bezpečnostním 

kováním. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Cukrárna CCTV 

  

ne 

Adresa Štefánikova 1158, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 5 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 140 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Ne: 8:00 hodin - 19:00 hodin   
 Cukrárna je poslední objekt pro číslo popisné 1158. 

Tato jednotka sousedí s klenotnictvím. Jedná 

se o menší provozovnu cukrárny. Cukrárna má 

kapacitu přibližně 30 osob. Celkem chod cukrárny 

zajišťuje 5 osob. Prostor objektu není monitorován 

žádným kamerovým systémem, provozovatel však 

nevyužívá ani střežení mimo pracovní dobu 

elektrický zabezpečovací systém. Do jednotky 

vedou 2 vstupy. První zásobovací z druhé strany 

budovy rampou, druhý veřejný. Výloha je tvořena 

klasickými čirými skly, která nejsou nijak zvlášť 

upraveny. Dveře jsou jednokřídlé s vícebodovým 

zamykáním. Zadní vstup je osazen železnými 

dveřmi. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Prodejna domácích potřeb CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1159, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 6 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 300 m
2
 Elektronická ochrana zboží ano 

Otevírací doba Po - Pá: 8:00 hodin - 18:00 hodin, So - Ne: 8:00 hodin - 16:00 hodin 
 Prodejna je situována v druhém nadzemním podlaží. 

Má samostatný přístup po nechráněných schodech. 

Jedná se o velice rozměrnou prodejnu s přibližně 300 

m
2
. Hlavním sortimentem prodejny je zboží všeho 

druhu. Od oblečení po domácí potřeby. Do prodejny 

se lze dostat veřejnou cestou, která je v případě 

uzavření prodejny krytá mříži a zásobovací cestou, 

která vede od zásobovací rampy na druhé straně 

komplexu. Dveře ze zásobovací rampy jsou železné s 

bezpečnostním kováním a přídavným zámkem. 

Veřejnou cestu obsluhují prosklené dveře 

s hliníkovým profilem. Výloha na galerii je také 

prosklená z hliníkového profilu. Prostor prodejny 

je monitorován kamerovým systém. V mimopracovní 

dobu je prodejna zastřežena standartním 

poplachovým zabezpečovacím systémem. Prodejnu 

obhospodařuje 6 pracovníků. Provozovatel má 

zkušenost s krádežemi, tak byl nucen nainstalovat 

elektronickou ochranu zboží, která je řešená pomocí 

skenerové brány u vstupu a značení zboží čipy. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Papírnictví CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1159/13, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 5 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 150 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:00 hodin - 18:00 hodin, So: 8:00 hodin - 12:00 hodin   
 Papírnictví je situováno v poslední severní části 

nákupního centra. Její sortiment je výlučně 

kancelářský. Prodejnu obsluhuje celkem 

5 zaměstnanců. Prostor prodejny tvoří regály 

a prodejní pult. Do prodejny existují 2 vstupy. 

První veřejný, který je společný se sousední 

lékárnou a dále to je zásobovací vstup 

z nákladní rampy. Ten je osazen dřevěnými 

dveřmi s mříží. Veřejný vstup je prosklený, 

první (společné) dveře jsou prosklené 

z hliníkového profilu. Druhé jsou vyrobeny 

stejným způsobem, ale opatřeny mříží. Výlohu 

tvoří 2 sekce, které jsou kompletně prosklené 

z hliníkového profilu, za kterými se nachází 

mříže. Prodejna nebyla nikdy vykradena ani 

přepadena. Prodejce má zkušenost s drobnými 

krádežemi. 

  



Příloha číslo 1 Pasportizační tabulka jednotlivých objektů, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami a technickými prostředky soukromé 

bezpečnostní agentury, 19/23 

Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Lékárna CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1159/13, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 4 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 130 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 7:30 hodin - 17:00 hodin, So: 8:00 hodin - 11:30 hodin   

 

Lékárna je situována do střední severního bloku 

nákupního centra. Její poloha je v prvním 

nadzemním podlaží. Vchod do lékárny je společný 

se sousední prodejnou papírnických potřeb. Druhý 

vchod do lékárny je umístěn z druhé strany, kde je 

rampa pro možnou vykládku zboží. Uvnitř 

prodejny se nachází pult a vitríny 

se zdravotnickým materiálem. Dále se lékárna 

zaměřuje na prodej zdravotnické obuvi 

a pomůcek. Celková výměra prodejny je přibližně 

130 m
2
. V lékárně jsou zaměstnaní 4 lidé. Lékárna 

využívá systému CCTV a v případě, že je jednotka 

opuštěna, zajišťuje detekci narušení poplachový 

zabezpečovací systém. Výloha je prosklená čirým 

sklem, okno je tvořeno hliníkovým profilem. 

Totéž platí i u vstupních dveří. Ty jsou vybaveny 

bezpečnostním kováním, přídavným zámkem 

a mřížemi. Zadní vstup je také zamřížovaný. 

Dveře jsou železné s klasickým zámkem. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Pobočka banky CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1160/15, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 4 Fyzická ostraha ano 

Plocha objektu 126 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po – Pá: 8:30 hodin – 12:00 hodin, 13:00 hodin – 16:30 hodin   
 Pobočka banky je situována na konci severního křídla. 

Jedná se kancelář, která má rozlohu přibližně 126 m
2
. 

Celkem pobočka zaměstnává 4 pracovníky. Do banky 

je přístup pouze z ulice. V této části se také nachází 

bankomat. Banka je monitorována CCTV systémem. 

V případě, že je zrovna provozovna uzavřena, střeží 

prostor pobočky také poplachový zabezpečovací 

systém. Banky mají vesměs celorepublikové řešení 

fyzické ostrahy. Obvykle to bývá stálá služba nebo 

nahodilá. Při prohlídce jsem strážného nepotkal, 

proto usuzuji, že banka má fyzickou ostrahu nahodilou 

kvůli finanční úspoře. Dále je prodejna zabezpečena 

časovým zámkem trezoru. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Drogerie CCTV 

  

ano 

Adresa Štefánikova 1160/15, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků 6 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 250 m
2
 Elektronická ochrana zboží ne 

Otevírací doba Po - Pá: 8:00 hodin - 18:00 hodin, So: 8:00 hodin - 12:00 hodin  

 

Drogerie je situována na konci severního bloku nákupního 

centra Provoz prodejny zajišťují 4 osoby. Sortimentem 

prodejny je drogistické zboží, jedná se tedy o chemické 

přípravky, prostředky pro osobní hygienu, kosmetika, 

parfémy, malířské potřeby, barvy, laky a další. Plocha 

prodejny se skladem a zázemím je přibližně 250 m
2
. 

Vchod do prodejny je samostatný. Dalším vchodem 

do prodejny je ze zásobovací rampy a míří do skladu. 

Prodejna je od skladu a zázemí pro zaměstnance oddělena 

příčkou. Dražší zboží jako parfémy jsou umístěny v galerii 

za pultem, kde je umístěna pokladna. Prodejna 

je pod dohledem CCTV a po pracovní době je zastřežena 

poplachovým zabezpečovacím systémem. Fasádní výplně 

jsou tvořeny okny s hliníkovým profilem. Dveře jsou také 

prosklené s hliníkovým profilem. U veřejného vchodu 

je využíváno bezpečnostního kování a přídavného zámku. 

U zásobovací rampy jsou dveře železné. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Hotel CCTV 

  

ano 

Adresa Kapitána Jaroše 1399/4a, 742 21 Kopřivnice PZTS ne 

Počet pracovníků 10 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 1200 m
2
 Požární signalizace ano 

Recepce Po - Ne: 6:00 hodin - 22:00 hodin   
 Hotel je postaven na ulici Kapitána Jaroše 1399/4a. 

Jedná se o budovu s pěti nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. V prvním podzemním 

podlaží se nachází wellness centrum. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází kavárna/bar 

a recepce. Další podlaží slouží ubytovaným 

hostům. Hotel má kapacitu až 48 osob. K hotelu 

náleží také parkoviště s kapacitou do 10 aut. 

Celkem se o hosty stará 10 zaměstnanců. Prostory 

hotelu jsou monitorovány systémem CCTV. 

Monitorováno je i okolí a parkoviště. Celý hotel 

je osazen požárními hlásiči. Ohlašovna požáru 

je na recepci. 
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Základní informace Zabezpečení 

Objekt 

  

Administrativní budova CCTV 

  

ano 

Adresa Kpt. Jaroše 896/2, 742 21 Kopřivnice PZTS ano 

Počet pracovníků přibližně 30 Fyzická ostraha ne 

Plocha objektu 1400 m
2
 Požární signalizace - 

Otevírací doba Po – Pá 8:00 hodin – 16:30 hodin   
 

Tato budova je jako samostatný objekt 

na ulici Kapitána Jaroše. V historii sloužil 

jako mateřská škola, nyní je přestavěn 

na administrativní budovu bytového 

družstva. Budova má jedno podzemní 

podlaží, které zajišťuje technické zázemí. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází 

pokladna, příjímací kanceláře, zasedací 

místnost a archiv. Ve druhém nadzemním 

podlaží jsou umístěny kanceláře 

jednotlivých odborů a úseků. Budova 

je oplocena. Vedle ní sousedí ještě 

3 garáže. Budova využívá CCTV 

pro monitorování vstupů a chodeb 

jednotlivých pater. V mimopracovní době 

je objekt zastřežen poplachovým 

zabezpečovacím systémem. 



Příloha číslo 2 Hodnocení jednotlivých kritérií metody CARVER, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů 
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Příloha číslo 2 Hodnocení jednotlivých kritérií metody CARVER 

Kritičnost (C) 

Kritičnost Hodnocení Znak 

Velmi nízká 1 Málo významné objekty 

Nízká 2 Obchody 

Střední 3 Restaurace 

Vysoká 4 Hotely, administrativní budovy 

Velmi vysoká 5 Nádraží, banky 

 

Přístupnost (A) 

Přístupnost Hodnocení Znak 

Velmi nízká 1 Komplikovaná 

Nízká 2 Užitím lsti 

Střední 3 Střední 

Vysoká 4 Jednoduchá 

Velmi vysoká 5 Velmi jednoduchá 

 

Obnovitelnost (R) 

Obnovitelnost Hodnocení Znak 

Velmi nízká 1 Do 1/2 dne 

Nízká 2 Do 3 dnů 

Střední 3 Do 7 dnů 

Vysoká 4 Do 30 dnů 

Velmi vysoká 5 Do 90 dnů 

 

Zranitelnost (V) 

Zranitelnost Hodnocení Znak 

Velmi nízká 1 Velmi vysoké nasazení - bez následků 

Nízká 2 Vysoké nasazení - nízké následky 

Střední 3 Střední nasazení - střední následky 

Vysoká 4 Nízké nasazení -  vysoké následky 

Velmi vysoká 5 Velmi nízké nasazení - fatální následky 
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Vliv na obyvatelstvo (E) 

Vliv na obyv. Hodnocení Znak 

Velmi nízká 1 Bez záznamu 

Nízká 2 Lhostejnost 

Střední 3 Mírná obava 

Vysoká 4 Strach 

Velmi vysoká 5 Panika 

 

Rozpoznatelnost (R) 

Rozpoznatelnost Hodnocení Příznak 

Velmi nízká 1 Velmi málo inform. - velmi vysoké úsilí 

Nízká 2 Málo informací - vysoké úsilí 

Střední 3 Množství informací odpovídající úsilí 

Vysoká 4 Velké množství informací. - malé úsilí 

Velmi vysoká 5 
Velmi velké množství informací. - velmi 

malé úsilí 
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Příloha číslo 3 Hodnocení jednotlivých kritérií metody FMECA 

Hodnocení hrozeb dle pravděpodobnosti [22] 

Bodové hodnocení Odhadovaná 

pravděpodobnost (P) 1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá hrozba 

Hodnocení hrozeb dle míry následků [22] 

Bodové hodnocení Míra následků (N) 

1 zanedbatelná 

2 malá 

3 střední 

4 velká 

5 kritická 

Hodnocení hrozeb dle odhalitelnosti [22] 

Bodové hodnocení Odhalitelnost rizika (H) 

1 riziko odhalitelné v době 

spáchání 2 snadno odhalitelné riziko 

3 středně (snadně/nesnadně) 

odhalitelné riziko 4 nesnadně odhalitelné 

riziko 5 neodhalitelné riziko 

Hodnocení rizika [22] 

Míra přijatelnosti rizika (R) Výsledná míra rizika 

1 – 10 bezvýznamné riziko 

11 – 20 akceptovatelné riziko 

21 – 50 střední riziko 

51 – 99 nežádoucí riziko 

100 – 125 nepřijatelné riziko 
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Příloha číslo 4 Možné příčiny poruch, jejich následků a opatření 

Číslo Systém Subsystém Identifikace nebezpečí P N H 
Míra 

rizika 
Opatření 

1 

S
y
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ém
y
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ra

n
y
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 n
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u
še

n
í 

b
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p
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n
o
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i 
o
b
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k
tu

 

Řízení 

zakázky 

Stagnace kvality 

bezpečnostních opatření 
3 3 4 36 Zavést systém řízení zakázky, neustálé zlepšování 

2 

Režimová 

ochrana 

Neuzamčení objektu 2 5 4 40 Dohled fyzické ostrahy nad uzamčením 

3 Ztráta klíčů 4 5 5 100 Svěření klíčů fyzické ostraze 

4 Neuzamčení oken 2 5 3 30 Dohled fyzické ostrahy nad uzavřením, kontrola všech otvorů 

5 Neuvedení v činnost PZTS 3 2 5 30 Dohled fyzické ostrahy nad uvedením PZTS v činnost 

6 Vyzrazení kódů 3 5 5 75 Odprosit zaměstnance od znalosti PZTS, vše zajistí fyzická ostraha 

7 

Technická 

ochrana 

CCTV - Údržba 2 2 3 12 Pravidelné kontroly funkčnosti, revize každý rok 

8 CCTV - Chybná manipulace 2 2 2 8 Správné používání systému, odprosit provozovatele 

9 CCTV - Přerušení vedení 3 2 2 12 Pravidelná kontrola stavu 

10 CCTV - Rušení signálu 3 2 2 12 Pravidelná kontrola stavu 

11 PZTS - Údržba 3 5 3 45 Pravidelné kontroly funkčnosti, revize 

12 PZTS - Porucha 3 5 4 60 Pravidelné kontroly funkčnosti, odborné zásahy 

13 PZTS - Kondice baterie 2 4 3 24 Pravidelné kontroly stavu, každé 2 roky výměna 

14 PZTS - Masking 3 5 3 45 Zavedení fyzické ostrahy 

15 PZTS - Chybná manipulace 3 5 3 45 Pravidelné kontroly funkčnosti, revize, správné používání systému 

16 EPS - Údržba 3 4 3 36 Pravidelné kontroly funkčnosti, revize každý rok 

17 EPS - Chybná manipulace 3 5 3 45 Pravidelné kontroly funkčnosti, revize, správné používání systému 

18 EPS - Přerušení vedení 3 2 2 12 Pravidelná kontrola stavu 

19 

Fyzická 

ostraha 

Úplata 4 4 5 80 Školení, motivace zaměstnanců 

20 Oklamání 3 4 4 48 Školení, udržování pozornosti 

21 Nezkušenost 4 4 2 32 Školení, cvičení, znalost prostředí 

22 Nepřítomnost 3 4 3 36 Finanční sankce 

 



 

Příloha číslo 4 Možné příčiny poruch, jejich následků a opatření, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami a technickými prostředky 

soukromé bezpečnostní agentury, 2/2 

Číslo Systém Subsystém Identifikace nebezpečí P N H 
Míra 

rizika 
Opatření 

23 
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Požár 

Porucha zařízení 4 5 1 20 Pravidelné revize, údržba, manipulace podle manuálu 

24 Zkrat zařízení 4 5 3 60 Pravidelné revize, údržba 

25 Nedopalek 5 5 4 100 Vymezení kuřáckého prostoru mimo objekt, postihy 

26 Úmyslný útok 5 5 5 125 Zavedení fyzické ostrahy 

27 

Provozní 

porucha 

Únik plynu 3 4 4 48 Kontrola zařízení, ventilů 

28 Nefunkčnost dveří 1 2 2 4 Kontrola stavu, pravidelný servis 

29 Nefunkčnost oken 1 2 2 4 Kontrola stavu, pravidelný servis 

30 Porucha kanalizace 3 2 2 12 Vhazování pouze příslušného odpadu 

31 Výpadek elektřiny 4 3 1 12 Náhradní zdroje pro důležitá zařízení 

32 Porucha topení 3 4 2 24 Kontrola stavu, pravidelný servis 

33 Prasklé potrubí vody 3 4 2 24 Výměna rozvodů 

34 

Klasická 

ochrana 

Opotřebení 4 3 2 24 Pravidelné servisní intervaly 

35 Překonání dveří 3 5 4 60 Zavedení fyzické ostrahy 

36 Překonání mříží 3 2 4 24 Zavedení fyzické ostrahy 

37 Překonání oken 3 5 4 60 Zavedení fyzické ostrahy 

 



Příloha číslo 5 Penalizační řád, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami 

a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 1/1 

 

Příloha číslo 5 Penalizační řád 

Penalizační řád 

Penalizační řád udává prohřešky zaměstnanců a jejich finanční ohodnocení.  

Nedostatek Sankce 

Porušení pravidel kontrolní obchůzkové činnosti 1 000 Kč 

Nedisciplinované chování bezpečnostního pracovníka – nedodržení kurzu 1 000 Kč 

Nereprezentativní chování bezpečnostního pracovníka – alkohol, vulgarita, 

nekompletní stejnokroj 
1 000 Kč 

Nereprezentativní chování bezpečnostního pracovníka – kouření 500 Kč 



Příloha číslo 6 Kalkulace varianty 1, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami 

a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 1/2 

 

Příloha číslo 6 Kalkulace varianty 1 

Sumarizační tabulka pro variantu 1 

Sekce Objekt 

Jednorázové 

vstupní náklady 
Měsíční náklady/30,5 dne 

PZTS Režie ostrahy PPC 

A 

Restaurace 4 437 Kč  10 980 Kč 900 Kč  

Bar 10 129 Kč  10 980 Kč 900 Kč  

Cukrárna 10 129 Kč  10 980 Kč 900 Kč  

Hotel 10 129 Kč  10 980 Kč 900 Kč  

Bar s hernou 4 437 Kč  10 980 Kč 900 Kč  

Administrativní budova 4 437 Kč  10 980 Kč 900 Kč  

Cestovní kancelář se směnárnou 4 437 Kč 10 980 Kč 900 Kč  

Pobočka banky 4 437 Kč 10 980 Kč 900 Kč  

  

B 

Optika 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna s plastikovými modely 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Módní butik 10 129 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna zeleniny 10 129 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna textilu 10 129 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna s mobilními telefony 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Fast Food 10 129 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna se sportovním zbožím 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Obchod s konfekcí 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Květinářství 10 129 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Klenotnictví 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna domácích potřeb 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Papírnictví 10 129 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Lékárna 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Drogerie 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

∑  161 040 Kč 20 700 Kč  

 

Tabulka s cenami jednotlivých prvků pro objekty s PZTS 

Prvek Typ 
Cena/kus 

(metr) 
Počet Cena 

LAN komunikátor   4 325 Kč 14 60 550 Kč 

Drátové tísňové tlačítko PB68 75 Kč 14 1 050 Kč 

Kabel SYKFY 3x2x0,5mm 8 Kč  65 520 Kč  

Cena upgradu PZTS na jeden objekt 4 437 Kč 

  



Příloha číslo 6 Kalkulace varianty 1, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami 

a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 2/2 

 

Tabulka s cenami jednotlivých prvků pro objekty bez PZTS 

Prvek Typ 
Cena/kus 

(metr) 
Počet Cena 

Ústředna JA-83K 2 068 Kč 9 18 612 Kč 

LAN komunikátor JA-80Y 2 256 Kč 9 20 304 Kč 

Bezdrátový komunikátor JA-82R 2 369 Kč 9 21 321 Kč 

Klávesnice JA-81F 1 767 Kč 9 15 903 Kč 

Tísňové tlačítko RC-87 564 Kč 9 5 076 Kč 

Baterie (ústředna) SA-214 / 18 935 Kč 9 8 415 Kč 

Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm 16 Kč 18 288 Kč 

Baterie (klávesnice) CR123A 69 Kč 18 1 242 Kč 

Cena PZTS na jeden objekt 10 129 Kč 

 

Tabulka s cenami fyzické ostrahy pro jednotlivé objekty 

Sekce Objekt Cena/hodina 
Cena/24 

hodin 

Cena/30,5 

dne 

A
 -

 1
2
0
 K

č/
h
o
d
in

a 

Restaurace 

15,00 Kč 

360 Kč 10 980 Kč 

Bar 360 Kč 10 980 Kč 

Cukrárna 360 Kč 10 980 Kč 

Hotel 360 Kč 10 980 Kč 

Bar s hernou 360 Kč 10 980 Kč 

Administrativní budova 360 Kč 10 980 Kč 

Cestovní kancelář se směnárnou 360 Kč 10 980 Kč 

Pobočka banky 360 Kč 10 980 Kč 

  

B
 -

 1
0
0
 K

č/
h
o
d
in

a 

Optika 

6,67 Kč 

160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna s plastikovými modely 160 Kč 4 880 Kč 

Módní butik 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna zeleniny 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna textilu 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna s mobilními telefony 160 Kč 4 880 Kč 

Fast Food 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna se sportovním zbožím 160 Kč 4 880 Kč 

Obchod s konfekcí 160 Kč 4 880 Kč 

Květinářství 160 Kč 4 880 Kč 

Klenotnictví 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna domácích potřeb 160 Kč 4 880 Kč 

Papírnictví 160 Kč 4 880 Kč 

Lékárna 160 Kč 4 880 Kč 

Drogerie 160 Kč 4 880 Kč 

 



Příloha číslo 7 Kalkulace varianty 2, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami 

a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 1/2 

 

Příloha číslo 7 Kalkulace varianty 2 

Sumarizační tabulka pro variantu 2 

Sekce Objekt 

Jednorázové 

náklady 
Měsíční náklady/30,5 dne 

PZTS Režie PPC 

A 

Restaurace 4 437 Kč  5 490 Kč 900 Kč  

Bar 13 344 Kč  5 490 Kč 900 Kč  

Cukrárna 13 344 Kč  5 490 Kč  900 Kč  

Hotel 13 344 Kč  5 490 Kč 900 Kč  

Bar s hernou 4 437 Kč  5 490 Kč 900 Kč  

Administrativní budova 4 437 Kč  5 490 Kč 900 Kč  

Cestovní kancelář se směnárnou 4 437 Kč  5 490 Kč 900 Kč  

Pobočka banky 4 437 Kč  5 490 Kč 900 Kč  

  

B 

Optika 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Prodejna s plastikovými modely 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Módní butik 13 344 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Prodejna zeleniny 13 344 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Prodejna textilu 13 344 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Prodejna s mobilními telefony 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Fast Food 13 344 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Prodejna se sportovním zbožím 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Obchod s konfekcí 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Květinářství 13 344 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Klenotnictví 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Prodejna domácích potřeb 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Papírnictví 13 344 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Lékárna 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

Drogerie 4 437 Kč  2 440 Kč 900 Kč  

∑ 80 520 Kč 20 700 Kč  

 

Tabulka s cenami jednotlivých prvků pro objekty s PZTS 

Prvek Typ 
Cena/kus 

(metr) 
Počet Cena 

LAN komunikátor   4 325 Kč 14 60 550 Kč 

Drátové tísňové tlačítko PB68 75 Kč 14 1 050 Kč 

Kabel SYKFY 3x2x0,5mm 8 Kč  65 520 Kč  

Cena upgradu PZTS na jeden objekt 4 437 Kč 

  



Příloha číslo 7 Kalkulace varianty 2, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami 

a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 2/2 

 

Tabulka s cenami jednotlivých prvků pro objekty bez PZTS 

Prvek Typ Cena/kus 

(metr) 

Počet Cena 

Ústředna JA-83K 2 068 Kč 9 18 612 Kč 

LAN komunikátor JA-80Y 2 256 Kč 9 20 304 Kč 

Bezdrátový komunikátor JA-82R 2 369 Kč 9 21 321 Kč 

Klávesnice JA-81F 1 767 Kč 9 15 903 Kč 

Tísňové tlačítko RC-87 564 Kč 9 5 076 Kč 

Baterie (ústředna) SA-214 / 18 935 Kč 9 8 415 Kč 

Kabel CYKY-J 3 x 1,5 m 16 Kč 18 288 Kč 

PIR detektor + rozbití skla JA-80PB 1 692 Kč 9 15 228 Kč 

PIR detektor JA-80P 1 239 Kč 9 11 151 Kč 

Baterie (detektory) LS(T)14500 142 Kč 18 2 556 Kč 

Baterie (klávesnice) CR123A 69 Kč 18 1 242 Kč 

Cena PZTS na jeden objekt 13 344 Kč 
 

Tabulka s cenami fyzické ostrahy pro jednotlivé objekty 

Sekce Objekt Cena/hodina 
Cena/12 

hodin 

Cena/30,5 

dne 

A
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) Restaurace 

15,00 Kč 

180 Kč 5 490 Kč 

Bar 180 Kč 5 490 Kč 

Cukrárna 180 Kč 5 490 Kč 

Hotel 180 Kč 5 490 Kč 

Bar s hernou 180 Kč 5 490 Kč 

Administrativní budova 180 Kč 5 490 Kč 

Cestovní kancelář se směnárnou 180 Kč 5 490 Kč 

Pobočka banky 180 Kč 5 490 Kč 
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Optika 

6,67 Kč 

80 Kč 2 440 Kč 

Prodejna s plastikovými modely 80 Kč 2 440 Kč 

Módní butik 80 Kč 2 440 Kč 

Prodejna zeleniny 80 Kč 2 440 Kč 

Prodejna textilu 80 Kč 2 440 Kč 

Prodejna s mobilními telefony 80 Kč 2 440 Kč 

Fast Food 80 Kč 2 440 Kč 

Prodejna se sportovním zbožím 80 Kč 2 440 Kč 

Obchod s konfekcí 80 Kč 2 440 Kč 

Květinářství 80 Kč 2 440 Kč 

Klenotnictví 80 Kč 2 440 Kč 

Prodejna domácích potřeb 80 Kč 2 440 Kč 

Papírnictví 80 Kč 2 440 Kč 

Lékárna 80 Kč 2 440 Kč 

Drogerie 80 Kč 2 440 Kč 

 



Příloha číslo 8 Kalkulace varianty 3, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami 

a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 1/2 

 

Příloha číslo 8 Kalkulace varianty 3 

Sumarizační tabulka pro variantu 3 

Sekce Objekt 

Jednorázové 

vstupní náklady 
Měsíční náklady/30,5 dne 

PZTS Režie PPC 

A 

Restaurace 4 437 Kč  10 065 Kč 900 Kč  

Bar 11 963 Kč  10 065 Kč 900 Kč 

Cukrárna 11 963 Kč 10 065 Kč 900 Kč  

Hotel 11 963 Kč 10 065 Kč 900 Kč  

Bar s hernou 4 437 Kč  10 065 Kč 900 Kč  

Administrativní budova 4 437 Kč  10 065 Kč 900 Kč  

Cestovní kancelář se směnárnou 4 437 Kč  10 065 Kč 900 Kč  

Pobočka banky 4 437 Kč  10 065 Kč 900 Kč  

  

B 

Optika 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna s plastikovými modely 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Módní butik 11 963 Kč 4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna zeleniny 11 963 Kč 4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna textilu 11 963 Kč 4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna s mobilními telefony 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Fast Food 11 963 Kč 4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna se sportovním zbožím 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Obchod s konfekcí 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Květinářství 11 963 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Klenotnictví 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Prodejna domácích potřeb 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Papírnictví 11 963 Kč 4 880 Kč 900 Kč 

Lékárna 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

Drogerie 4 437 Kč  4 880 Kč 900 Kč  

∑ 153 720 Kč 20 700 Kč  

 

Tabulka s cenami jednotlivých prvků pro objekty s PZTS 

Prvek Typ 
Cena/kus 

(metr) 
Počet Cena 

LAN komunikátor   4 325 Kč 14 60 550 Kč 

Drátové tísňové tlačítko PB68 75 Kč 14 1 050 Kč 

Kabel SYKFY 3x2x0,5mm 8 Kč  65 520 Kč  

Cena upgradu PZTS na jeden objekt 4 437 Kč 

  



Příloha číslo 8 Kalkulace varianty 3, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů v centru města mobilními službami 

a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 2/2 

 

Tabulka s cenami jednotlivých prvků pro objekty bez PZTS 

Prvek Typ 
Cena/kus 

(metr) 
Počet Cena 

Ústředna JA-83K 2 068 Kč 9 18 612 Kč 

LAN komunikátor JA-80Y 2 256 Kč 9 20 304 Kč 

Bezdrátový komunikátor JA-82R 2 369 Kč 9 21 321 Kč 

Klávesnice JA-81F 1 767 Kč 9 15 903 Kč 

Tísňové tlačítko RC-87 564 Kč 9 5 076 Kč 

Baterie (ústředna) SA-214 / 18 935 Kč 9 8 415 Kč 

Kabel CYKY-J 3 x 1,5 m 16 Kč 18 288 Kč 

PIR detektor + rozbití skla JA-80PB 1 692 Kč 9 15 228 Kč 

Baterie (detektory) LS(T)14500 142 Kč 9 1 278 Kč 

Baterie (klávesnice) CR123A 69 Kč 18 1 242 Kč 

Cena PZTS na jeden objekt 11 963 Kč 

 

Tabulka s cenami fyzické ostrahy pro jednotlivé objekty 

Sekce Objekt Cena/hodina 
Cena/24 

hodin 
Cena/30,5 dne 
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Restaurace 

13,75 Kč 

330 Kč 10 065 Kč 

Bar 330 Kč 10 065 Kč 

Cukrárna 330 Kč 10 065 Kč 

Hotel 330 Kč 10 065 Kč 

Bar s hernou 330 Kč 10 065 Kč 

Administrativní budova 330 Kč 10 065 Kč 

Cestovní kancelář se směnárnou 330 Kč 10 065 Kč 

Pobočka banky 330 Kč 10 065 Kč 
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Optika 

6,67 Kč 

160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna s plastikovými modely 160 Kč 4 880 Kč 

Módní butik 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna zeleniny 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna textilu 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna s mobilními telefony 160 Kč 4 880 Kč 

Fast Food 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna se sportovním zbožím 160 Kč 4 880 Kč 

Obchod s konfekcí 160 Kč 4 880 Kč 

Květinářství 160 Kč 4 880 Kč 

Klenotnictví 160 Kč 4 880 Kč 

Prodejna domácích potřeb 160 Kč 4 880 Kč 

Papírnictví 160 Kč 4 880 Kč 

Lékárna 160 Kč 4 880 Kč 

Drogerie 160 Kč 4 880 Kč 

 



Příloha číslo 9 Směrnice pro výkon fyzické ostrahy – Místní výkon, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů 

v centru města mobilními službami a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 1/17 

 

Příloha číslo 9 Směrnice pro výkon fyzické ostrahy – Místní výkon ostrahy 

Směrnice pro výkon fyzické ostrahy – místní výkon ostrahy 

Objekty v centru města Kopřivnice pro sekci A i B 

Osoby, seznámené s touto směrnicí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost jak o jejich 

obsahu, tak o všech skutečnostech, se kterými se seznámily při zajišťování fyzické ostrahy 

objektů v centru města Kopřivnice. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního 

vztahu, který jim toto seznámení umožňoval. 

Oznamovací povinnost nebo povinnost vypovídat podle zvláštních předpisů není 

předchozím odstavcem dotčena. 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice je vydána pro pracovníky soukromé bezpečnostní agentury, 

kteří zajišťují fyzickou ostrahu objektů v centru města Kopřivnice. Touto směrnicí jsou 

povinni se pracovníci řídit. 

 

Tato směrnice může být při praktickém výkonu služby a výkonu ochrany objektů upravována 

a pokyny mohou být zpřesňovány a to: 

 Vedením objednavatele. 

 Stranou poskytovatele. 

 

Tato směrnice se týká objektů uvedených v tabulce: 

Sekce Objekt Adresa (Kopřivnice) Kontaktní osoba Telefon 

A 

Restaurace Štefánikova 1158     

Cukrárna Štefánikova 1158     

Bar s hernou Štefánikova 1157     

Bar Štefánikova 1157     

Administrativní budova Kpt. Jaroše 896/2     

Cestovní kancelář se směnárnou Štefánikova 1155     

Pobočka banky Štefánikova 1160/15     

Hotel 
Kapitána Jaroše 

1399/4a 
    



Příloha číslo 9 Směrnice pro výkon fyzické ostrahy – Místní výkon, Aleš Kryške, Fyzická ochrana objektů 

v centru města mobilními službami a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 2/17 

 

 Sekce Objekt Adresa (Kopřivnice) Kontaktní osoba Telefon 

B 

Optika Štefánikova 1154     

Prodejna s plastikovými modely Štefánikova 1154     

Módní butik Štefánikova 1154     

Prodejna zeleniny Štefánikova 1155     

Prodejna textilu Štefánikova 1155     

Prodejna s mobilními telefony Štefánikova 1155     

Fast Food Štefánikova 1156     

Prodejna se sportovním zbožím Štefánikova 1156     

Obchod s konfekcí Štefánikova 1157     

Květinářství Štefánikova 1158     

Klenotnictví Štefánikova 1158/11     

Prodejna domácích potřeb Štefánikova 1159     

Papírnictví Štefánikova 1159/13     

Lékárna Štefánikova 1159/13     

Drogerie Štefánikova 1160/15     

 

Zákroky a přivolání Policie České republiky 

Zákroky, které bezpečnostní pracovníci budou provádět, musí být v souladu 

s právními předpisy. Bezpečnostní pracovník při plnění povinností fyzické ostrahy se může 

jednat v souladu s okolnostmi vylučující protiprávnost. 

 

Těmito paragrafy (§ 28 - § 32 trestního zákoníku) jsou: 

 Krajní nouze. 

 Nutná obrana. 

 Svolení poškozeného. 

 Přípustné riziko. 

 Oprávněné použití zbraně. 
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Při plnění povinností ostrahy objektu jsou pracovníci poskytovatele povinni provést tyto 

zákroky: 

 Zamezení vstupu osobám, popř. vyvedení osob, které ignorovaly upozornění i výzvu 

k opuštění objektu či pohrůžku přivolání policie a jejichž chování či zevnějšek 

narušuje bezpečný, nerušený a důstojný chod a režim v objektu, zejména pak: 

o Osobám zjevně podnapilým či pod vlivem jiné návykové látky. 

o Osobám chovajícím se agresivně, provokativně nebo nadměrně hlučně. 

o Osobám vnášejícím silně znečišťující, zapáchající či jinak odpuzující 

předměty, hořlaviny, předměty nadměrné velikosti nebo předměty (zvířata), 

ohrožující život a zdraví, důstojnost a dobré jméno objednatele. 

 

o Osobám hodlajícím zneužívat prostory objednatele ke komerčním, politickým 

nebo náboženským aktivitám. 

o Osobám, o nichž je předem známo, že při pobytu v prostorách objednatele 

nevyužijí jeho služeb. 

 Zamezení odchodu osoby podezřelé ze spáchání přestupku, která odmítá prokázat 

svoji totožnost, přičemž za účelem objasnění přestupku je její dočasná přítomnost 

do příchodu policie nezbytná. 

 Zamezení odchodu osob z objektu, v případě, že v objektu došlo ke spáchání trestného 

činu neznámým pachatelem a charakter události vyžaduje regulovaný odchod osob 

(zjištění totožnosti, zamezení útěku pachatele, zajištění svědectví a jiných důkazů). 

 Zadržení osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté je-li to 

nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Tuto 

osobuje třeba ihned předat policii nebo ji alespoň bez odkladu vyrozumět. Současně 

je nutno učinit taková opatření, aby dočasně zadržená osoba do příchodu policie 

neohrozila sebe, jiné osoby nebo majetek objednatele. 

Pracovník ostrahy a jeho povinnost zavolat Policii České republiky vždy: 

 Bylo zamezeno odchodu osoby (řidiče vozidla) podezřelé ze spáchání přestupku. 

 Bylo zamezeno odchodu osob nacházejících se v blízkosti místa, kde došlo 

ke spáchání trestného činu, požáru, nebo jiné mimořádné události. 
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 Byla zadržena osoba přistižená při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. 

 Při zákroku proti osobě došlo ke zranění. 

 Ve všech případech závažného narušení bezpečnosti či ohrožení oprávněných zájmů 

trestnou činností, požárem či jinak, bez ohledu na zjištění pachatele či jiné příčiny 

události. 

Každou takovou událost jsou pracovníci ostrahy povinni, jakmile to okolnosti dovolí, 

ohlásit svému přímému nadřízenému. Společně s pracovně nejvyšší osobou objednavatele 

zaznamená elektronicky do zařízení PDA. 

Povinnosti pracovníka ostrahy objektů v centru města 

Všichni pracovníci ostrahy jednají se zaměstnanci a návštěvníky objednavatele pouze 

v rámci výkonu služby a to trpělivě, korektním a slušným způsobem. Zásadně nikomu 

nesdělují informace o výkonu služby, budově či jednotlivých osobách. 

 

Pracovník ostrahy je povinen: 

 Znát každý objekt a jeho umístění v lokalitě. 

 Provádět uzamykání a odemykání objektů. 

 Dodržovat vstupní režim. 

 Vykonávat pochůzkovou službu. 

 Zajistit dodržování zákazu zdržování se nepovolaných osob v prostorách objektu 

(např. bezdomovci). 

 Mít přehled o pohybu cizích pracovníků údržby v objektu. 

 V případě nálezu podezřelého předmětu, zjištění kumulace velkého množství plynu, 

tlaku, tepla či chemických látek nebo výhružného oznámení bombového útoku 

je pracovník ostrahy povinen postupovat v souladu s evakuačním plánem. 

 Vést písemnou evidenci o všech vzniklých skutečnostech při ostraze objektu. 

 Udržovat na pracovišti ostrahy pořádek a čistotu. 
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 Zdržet se všech nevhodných činností, které by snižovaly jeho schopnost vykonávat 

stanovené povinnosti. 

 Neprodleně informovat řídícího pracovníka objednavatele o všech mimořádných 

událostech, havarijních situacích a zjištěních, které negativně ovlivňují bezpečnost 

objektu a výkon služby. 

 

Pracovník ostrahy má přísně zakázáno: 

 Požívání alkoholických nápojů či jiných omamných látek před nástupem a v průběhu 

pracovní směny. 

 Kouřit v pracovní době na pracovišti ostrahy či v prostorách objektu objednavatele, 

mimo čas vyhrazený pro osobní přestávku. 

 Bezdůvodně vstupovat do prostor zabezpečených aktivovaným zabezpečovacím 

systémem. 

 Odkupovat či půjčovat si materiál objednatele za tzv. zaměstnanecké ceny. 

 Nahlížet do dokumentů, pořizovat jejich kopie nebo jiným způsobem shromažďovat 

data a neveřejné údaje. 

 V prostorech objednavatele a při obchůzce svačit nebo obědvat. 

 

Specifické povinnosti ostrahy objektu 

Personální obsazení a přehled výkonu služby: 

Strážní činnost: 

 Dva pracovníci v rozsahu pondělí – neděle, 6:00 hodin – 18:00 hodin. 

Rozpis činnosti: 

6:00 hodin – nástup služby, 6:00 – 6:15 hodin převzetí služby, start kontrolních 

obchůzek. Každý pracovník obsluhuje přidělenou sekci. Odemykání objektů probíhá dle 

tabulky – zamykání objektů sekce B je podporováno pracovníkem pro sekci A. Po skončení 

režimu odemykání/zamykání pokračují dále obchůzky podle rozpisu. Hotel bude mimo službu 

recepce přístupný pomocí magnetické karty a přístupového systému. V případě baru, 
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který je otevřen nepřetržitě, musí být jeho uzavření hlášeno s časovou rezervou, pokud to 

situace umožní. 

Sekce Objekt 
Čas 

otevření 

(všední) 

Čas 

uzavření 

(všední) 

Čas 

otevření 

(víkend) 

Čas 

uzavření 

(víkend) 

A 

Restaurace 8:20 17:10 
 

Cukrárna 8:25 17:15 8:45 17:30 

Bar s hernou 8:30 0:30 13:30 6:30 

Administrativní budova 8:35 17:25 

 

Cestovní kancelář se směnárnou 8:40 17:30 

Pobočka banky 8:45 17:35 

  
  

B 

Optika 
7:45 17:40 

Prodejna s plastikovými modely 7:45 11:55 

Módní butik 
7:43 17:45 

 
Prodejna zeleniny 

Prodejna textilu 
7:41 17:50 

Prodejna s mobilními telefony 7:40 11:50 

Fast Food 
7:39 17:55  

Prodejna se sportovním zbožím 7:35 11:45 

Obchod s konfekcí 
7:36 17:50 

 

Květinářství 

Klenotnictví 
7:33 17:45 

Prodejna domácích potřeb 

Papírnictví 

7:30 17:40 Lékárna 7:30 11:40 

Drogerie 7:25 11:35 

 

Veškerá hlášení o zjištěných závadách, nedostatcích, nehodách a podobných 

mimořádných událostech musí být denně sepsány a předány zástupci objednatele. Každý 

pracovník ostrahy dbá na to, aby veškeré jím provedené zápisy a sdělení byly vyčerpávající co 

do popisu, identifikace místa, času a jiných podrobností, aby tato zjištěná fakta plnohodnotně 

posloužila k případnému dalšímu šetření. 

K výkonu služby nastoupí pracovníci ostrahy již řádně ustrojeni ve firemním 

stejnokroji, provedou fyzické převzetí služby. K výkonu služby nastoupí pouze ve zdravotně 

a fyzicky způsobilém stavu a řádně upraveni se všemi technickými prostředky, 

které jsou pro účely služby potřeba. 
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Jejich konkrétní podoba je: 

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

 Taktická svítilna. 

 Teleskopický obušek. 

 Kovová pouta. 

Pracovníci ostrahy musí dokonale ovládat právní předpisy a uvedené interní normy 

upravující danou činnost - viz nástupní školení poskytovatele. 

Obchůzková činnost: 

a) Sekce A – 6:00 – 18:00 hodin 

Obchůzková činnost kolem a uvnitř objektů je prováděna v tomto časovém období 

nepřetržitě, avšak s ohledem na potřeby objednavatelů skupiny A. Tabulka zobrazuje úkoly 

v systému GRS. 

 

Pořadové 

číslo 

Název kontrolního 

bodu 
Instrukce 

1 

Zahájení obchůzky - 

Administrativní 

budova 

Kontrola přilehlého parkoviště 

Kontrola každého patra budovy. 

Kontrola hasicích přístrojů na chodbách. 

Kontrola prostoru toalet. 

2 Hotel 

Kontrola přilehlého parkoviště. 

Kontrola vstupní haly, recepce. 

Kontrola jednotlivých pater. 

Kontrola hasicích přístrojů na chodbách. 

Kontrola stavu CCTV. 

Kontrola stavu EPS. 

3 Pobočka banky 

Kontrola prostoru před pobočkou. 

Kontrola bankomatu. 

Kontrola prostoru prodejny. 

Kontrola hasicích přístrojů. 

Kontrola stavu CCTV. 

Kontrola stavu EPS. 

Kontrola trezoru. 

Dotaz na obsluhu prodejny zda je všechno 

v pořádku. 
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4 Cukrárna 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny. 

Dotaz na obsluhu prodejny zda je všechno 

v pořádku. 

Kontrola hasicích přístrojů. 

Kontrola prostoru toalet. 

5 Restaurace 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny. 

Dotaz na obsluhu prodejny zda je všechno 

v pořádku. 

Kontrola hasicích přístrojů. 

Kontrola CCTV. 

6 Bar s hernou 

Kontrola prostoru před objektem. 

Kontrola prostoru uvnitř provozovny. 

Kontrola CCTV. 

Kontrola prostor toalet. 

Kontrola funkce vzduchotechniky. 

Kontrola prostor výherních automatů. 

7 Bar 

Kontrola prostoru před objektem. 

Kontrola prostoru uvnitř provozovny. 

Kontrola CCTV. 

Kontrola prostor toalet. 

Kontrola funkce vzduchotechniky. 

Kontrola parkoviště před objektem. 

8 
Cestovní kancelář se 

směnárnou 

Kontrola prostoru před objektem. 

Kontrola prostoru uvnitř provozovny. 

Kontrola parkoviště před objektem. 

Kontrola hasicích přístrojů. 

Dotaz na obsluhu prodejny zda je všechno 

v pořádku. 

9 Zásobovací rampa 
Kontrola uzamčení zadních dveří. 

Kontrola parkoviště a vozidel. 

10 

Konec obchůzky - 

Administrativní 

budova 

Ukončení obchůzky. 
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b) Sekce B – 6:00 – 18:00 hodin 

Obchůzková činnost kolem a uvnitř objektů je prováděna v tomto časovém období 

nepřetržitě, avšak s ohledem na potřeby objednavatelů skupiny B. Tabulka zobrazuje úkoly 

v systému GRS. 

Pořadové 

číslo 

Název kontrolního 

bodu 
Instrukce 

1 
Zahájení obchůzky - 

Optika 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

2 
Prodejna s 

plastikovými modely 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

3 Módní butik 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

Kontrola systému CCTV. 

Kontrola části parkoviště před objekty. 

4 Prodejna zeleniny 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

5 Prodejna textilu 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

6 

Prodejna s mobilními 

telefony a 

fotografickým 

materiálem 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

Kontrola části parkoviště před objekty. 

7 Fast Food Kontrola prostoru před prodejnou. 

8 
Prodejna se 

sportovním materiálem 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

Kontrola systému CCTV. 

Kontrola části parkoviště před objekty. 

9 Obchod s konfekcí 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

10 Květinářství 

Kontrola prostoru před prodejnou 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů 

11 Klenotnictví 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

Kontrola systému CCTV. 
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12 
Prodejna domácích 

potřeb 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

Kontrola systému CCTV. 

13 Papírnictví 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

Kontrola systému CCTV. 

14 Lékárna 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

Kontrola vzduchotechniky. 

Kontrola systému CCTV. 

15 Drogerie 

Kontrola prostoru před prodejnou. 

Kontrola prostoru prodejny, kontrola 

hasicích přístrojů. 

Kontrola systému CCTV. 

16 Zásobovací rampa 

Kontrola prostoru u rampy. 

Kontrola zajištění zásobovacích dveří 

objektů. 

Kontrola zaparkovaných aut. 

17 
Konec obchůzky - 

Optika 
Ukončení obchůzky - optika. 

 

Plnění povinností při zjištění nebo nahlášení havarijní situace 

Za havarijní situaci se považuje porucha technologického zařízení objektu. 

 

Za závady kvalifikované jako havarijní situace se považuje zejména: 

 Porušené vodovodní potrubí v objektu. 

 Porušení potrubního systému teplé vody, ústředního topení. 

 Vzduchotechniky. 

 Porucha či ucpání kanalizace. 

 Živelné pohromy. 

 Výpadek dodávky energií (elektřina, plyn, voda). 
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Při vzniku výše uvedených havarijních situací pracovník ostrahy informuje neprodleně 

osoby uvedené objednatelem a kontaktuje servisní společnosti, na které jsou kontakty 

uvedené v tabulce. 

Servis Telefon 

Plyn   

Voda   

Elektřina   

Chladící zařízení   

 

V případě mimořádných havarijních situací je pracovník ostrahy oprávněn vstoupit 

do všech zabezpečených prostor. O vstupu do zabezpečených prostor, jakmile to situace 

dovolí, provede podrobný zápis do PDA. 

Plnění povinností při řešení vzniku škodní události, která nevznikla z důvodu 

havarijní události 

Za škodní událost střežených objektů se považuje stav, kdy z libovolných důvodů 

(úmysl, krádež, vandalismus, nedbalost) vznikne škoda (újma, ztráta, poškození, zničení věci) 

na majetku či oprávněných zájmech tzv. třetí osoby. Pro tento případ jsou třetí osobou: 

objednatel a jeho zaměstnanci a návštěvníci objektu. V případě, že vznikne tato situace 

a škoda, má pracovník ostrahy tyto povinnosti: 

 Škodní událost nahlásit odpovědné osobě uvedené v tabulce popř. jeho zástupci 

a svému nadřízenému. 

 Vždy ohlásit Policii České republiky, když je způsobena škoda výše specifikované 

třetí osobě s výjimkou případu, že třetí osoba písemně odmítne ohlášení policii - 

události provést podrobný písemný záznam do PDA (kdo zjistil či nahlásil škodní 

událost, popis a rozsah škodní události, přesný čas ohlášení řídícímu pracovníkovi 

apod.). Dále zaznamenat, zda byla škoda nahlášena tzv. třetí osobě a přesný čas 

případného ohlášení, zda se Policie České republiky dostaví/dostavila k řešení škodní 

události. V případě, že se policie dostavila k řešení škodní události, pracovník ostrahy 

zaznamená služební číslo příslušníka, název příslušného útvaru a telefonické spojení.  
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Plnění povinnosti ohlašovny mimořádných událostí 

Za mimořádnou událost, která je hodnocena jako stav ohrožení, je považováno: 

 Vyhlášení poplachu. 

 Přijetí výhružné zprávy. 

 Obdržení či nalezení podezřelé zásilky. 

 Výhrůžka uskutečnění teroristického útoku. 

 Demonstrace nebo masové nepokoje přímo ohrožující život nebo zdraví osob 

zdržujících se v objekt a v jeho blízkosti 

Při vzniku výše uvedené mimořádné situaci se pracovník ostrahy řídí ustanoveními 

Havarijního řádu jednotlivých objektů či podle instrukce, kterými se stanoví postup 

při vyhlášení evakuace jednotlivých objektů. 

Vedení dokumentace 

Dokumentace je vedena elektronicky prostřednictvím PDA. Do tohoto zařízení 

se zaznamenávají různé údaje v průběhu služby. 

 

Například se jedná o: 

 Jména pracovníků fyzické ostrahy, začátek a konec výkonu jejich činnosti v příslušné 

směně. 

 Průběh služby s chronologií všech významnějších událostí, majících význam 

pro ochranu objektu. 

 Jakékoliv použití zákroků, osobních zásahů v krajní nouzi či nutné obrané, záznamy 

o jiných mimořádných událostech v objektu a jeho bezprostředním okolí. 

 Poznatky a závěry z kontrol oprávněnými osobami, znění ústních příkazů a pokynu 

zpřesňující směrnice. 



Příloha číslo 10 Směrnice pro výkon fyzické ostrahy – Přijímací poplachové centrum, Aleš Kryške, Fyzická 

ochrana objektů v centru města mobilními službami a technickými prostředky soukromé bezpečnostní agentury, 

1/3 

 

Příloha číslo 10 – Směrnice pro výkon fyzické ostrahy – Přijímací poplachové centrum 

Směrnice pro výkon fyzické ochrany – PPC 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice je vydána pro pracovníky soukromé bezpečnostní agentury, kteří 

zajišťují dohled nad objekty v centru města Kopřivnice pomocí PPC. Touto směrnicí jsou 

povinni se pracovníci PPC řídit. 

Tato směrnice může být při praktickém výkonu služby a výkonu ochrany objektů 

upravována a pokyny mohou být zpřesňovány a to: 

 Vedením objednavatele. 

 Stranou poskytovatele. 

Tato směrnice se týká objektů uvedených v tabulce: 

Sekce Objekt Adresa (Kopřivnice) Kontaktní osoba Telefon 

A 

Restaurace Štefánikova 1158     

Cukrárna Štefánikova 1158     

Bar s hernou Štefánikova 1157     

Bar Štefánikova 1157     

Administrativní budova Kpt. Jaroše 896/2     

Cestovní kancelář se směnárnou Štefánikova 1155     

Pobočka banky Štefánikova 1160/15     

Hotel 
Kapitána Jaroše 

1399/4a 
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 Sekce Objekt Adresa (Kopřivnice) Kontaktní osoba Telefon 

B 

Optika Štefánikova 1154     

Prodejna s plastikovými modely Štefánikova 1154     

Módní butik Štefánikova 1154     

Prodejna zeleniny Štefánikova 1155     

Prodejna textilu Štefánikova 1155     

Prodejna s mobilními telefony Štefánikova 1155     

Fast Food Štefánikova 1156     

Prodejna se sportovním zbožím Štefánikova 1156     

Obchod s konfekcí Štefánikova 1157     

Květinářství Štefánikova 1158     

Klenotnictví Štefánikova 1158/11     

Prodejna domácích potřeb Štefánikova 1159     

Papírnictví Štefánikova 1159/13     

Lékárna Štefánikova 1159/13     

Drogerie Štefánikova 1160/15     

 

Základní povinnosti 

Na pracovišti PPC musí být přítomni minimálně 2 pracovníci. 

Povinnosti pracovníka 

Pracovník služby PPC je zodpovědný za tyto činnosti: 

 Odstřežení objektů v příslušných otevíracích časech. 

 Zastřežení objektů v příslušných zavíracích časech. 

 Příjem a předání informace z tísňových hlásičů jednotlivých objektů. 

 Příjem a předání informace z tlačítka PANIC, kterým je vybaveno PDA. 

 Příjem a předání informace z ústředny zabezpečovacího systému. 

 Monitoring CCTV v případě poplachu a podání informací delegovaným pracovníkům. 

Pracovník služby PPC je povinen při hlášení poplachu informovat: 

 V době 6:00 hodin – 18:00 hodin 

o Pracovníka fyzické ochrany. 
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o V případě, že se jeden z pracovníků nehlásí, informuje druhého. Pokud 

se nehlásí ani jeden z nich informuje operátor jednotku městské policie. 

 V době 18:00 hodin – 6:00 hodin 

o Pracovníka výjezdové skupiny, který provede zásah. 

o Kontaktní osobu uvedenou v seznamu. 

V době 6:00 hodin – 18:00 hodin 

Při poplachu tíseň bezodkladně vysílá pracovníka výjezdové skupiny do objektu, 

který o tíseň požádal. Tento poplach není odvolatelný. Poplach ukončuje pracovník pomocí 

zprávy z PDA. 

Při poplachu PZTS bezodkladně vysílá pracovníka výjezdové skupiny do objektu, 

který poplach vyvolal. Tento poplach je neodvolatelný. Poplach ukončuje pracovník pomocí 

zprávy z PDA.
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Příloha číslo 11 – Legenda prvků PZTS 

Název Značka 

Ústředna s LAN 

komunikátorem 
U + LAN

 

Tísňové tlačítko P
 

Klávesnice 
 

Kamera 
 

PIR detektor 
 

PIR detektor duální 
 

 

 


