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Příloha 1 – Ishikawův diagram 
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Příloha 2 – FMEA – Procesní rizika 

 Identifikována rizika  R Možné Příčiny Následek Doporučené opatření P N H R 

1 
Úmyslné poškození 

strojů, zařízení 
60 

Nedostatečné zabezpečení 

objektu, absence detekce 

neoprávněného vstupu osob 

Finanční ztráta, omezení 

výroby, poškození dobrého 

jména 

Instalace PZTS detekující 

neoprávněný vstup, zlepšení 

ochrany pomocí MZS 

2 5 2 20 

2 
Neoprávněné vynášení 

majetku 
24 

Nedostatečné finanční 

ohodnocení nebo kontrola 

zaměstnanců 

Krádež menšího rozsahu      

3 Krádež majetku 48 

Nedostatečné zabezpečení 

objektu, absence detekce 

neoprávněného vstupu osob 

Finanční ztráta, omezení 

výroby 

Instalace PZTS detekující 

neoprávněný vstup, zlepšení 

ochrany pomocí MZS 

3 3 2 18 

4 Vandalismus 18 

Nedostatečné zabezpečení, 

objekty zájmu kolem 

pozemku a objektu  

Finanční ztráta      

5 
Spolupráce  

s pachatelem 
36 

Využití chybějícího 

zabezpečení, znalost slabin, 

msta 

Neoprávněný vstup osob, 

krádež, poškození majetku 

Výběr zaměstnanců, 

instalace PZTS, oprávnění 

ovládat PZTS pouze pro 

vybrané uživatele v rámci 

pracovní doby 

2 2 3 12 

6 Neuzamčení objektu 36 

Nedbalost, porušení 

předpisů, spolupráce  

s pachatelem 

Jednoduchý vstup do 

prostor objektu, krádež, 

poškození majetku 

Instalace PZTS, která 

detekuje neoprávněný vstup 
3 2 2 12 

7 Neuzavření oken 16 

Nedbalost, porušení 

předpisů, spolupráce  

s pachatelem 

Jednoduchý vstup do 

prostor objektu, krádež, 

poškození majetku 
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8 
Neoprávněná 

manipulace s klíči 
48 

Poskytnutí klíčů třetí osobě, 

vytvoření duplikátu 

Jednoduchý vstup 

neoprávněných osob, 

krádež, poškození majetku 

Instalace PZTS, která 

detekuje neoprávněný vstup 
2 2 4 16 

9 Ztráta klíčů 12 Nedbalost 

Možná vsup neoprávněných 

osob, finanční škoda 

(výměna zámků) 

     

10 
Legální pohyb osob - 

typování 
27 

Otevřená vstupní brána 

v pracovní době 

Postupné získávaní 

informací o současném 

stavu zabezpečení objektu 

Uzavírat bránu v pracovní 

době, identifikace osob 

vstupujících na pozemek 

firmy 

2 3 3 18 

11 
Únik citlivých 

informací 
36 

Úmyslné nebo neúmyslné 

poskytnutí informací  

o současném stavu 

zabezpečení, krádež 

dokumentů 

Krádež, poškození majetku, 

finanční ztráta, poškození 

dobrého jména společnosti 

Instalace PZTS a MZS, 

neposkytovat zaměstnancům 

přesné informace o principu 

funkce systému 

2 2 4 16 

12 Nedbalost zaměstnanců 27 
Nedostatečné předpisy  

a školení zaměstnanců. 

Neúmyslné poškození 

majetku, úraz na pracovišti 
Školení, sankce 2 3 3 18 

13 
Porušení interních 

předpisů 
36 

Úmysl, nedbalost, 

nedostatečné školení 

Opomenutí jednotlivých 

opatření režimové ochrany 

Školení zaměstnanců, 

kontrola dodržování, 

finanční postihy 

2 3 3 18 

14 Požár 20 

Nedbalost, úmyslné 

porušení předpisů, žhářství, 

vnější vlivy 

Škoda na majetku, omezení 

výroby 
     

15 Zanedbaná revize EPS 12 Neodborná manipulace Selhání EPS      
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Příloha 3 – FMEA – Strukturální rizika 

 Identifikována rizika R Možné příčiny Následek Doporučené opatření P N H R 

1 
Překonání oplocení - 

přelezení 
32 

Absence vrcholových 

zábran 

Jednoduché překonání volný 

přístup k plášti objektu 
Vrcholové zábrany 3 2 4 24 

2 
Podhrabání, prostříhání 

oplocení 
12 

Nedostatečná odolnost při 

použití speciálních nástrojů 

nebo těžké techniky 

Volný přístup k plášti objektu      

3 
Překonání vstupních 

bran - přelezení 
40 

Absence vrcholových 

zábran 

Jednoduché překonání volný 

přístup k plášti objektu 

Instalovat vrcholové 

zábrany 
3 2 4 24 

4 
Překonání vstupních 

bran - násilím 
18 

Nedostatečná odolnost při 

použití těžké techniky 

Škoda na majetku, přístup 

k plášti objektu 
 3 3 2 18 

5 Vloupání dveřmi 36 

Chybí detekce 

neoprávněného vstupu 

(otevřením) 

Překonání dveří, neoprávněný 

vstup osob do objektu, 

krádež, poškození majetku  

Instalace PZTS pro detekci 

překonání pláště 
3 3 2 18 

6 Vloupání vraty 60 

Nedostatečné zabezpečení 

prvky MZS, chybí detekce 

neoprávněného vstupu 

Překonání vrat, neoprávněný 

vstup osob do objektu, 

krádež, poškození majetku 

Instalace PZTS pro detekci 

překonání pláště, doplnění  

o prvky MZS 

3 4 2 24 

7 Vloupání okny 32 

Nedostatečná odolnost 

skleněných výplní, chybí 

detekce neoprávněného 

vstupu 

Překonání dveří, neoprávněný 

vstup osob do objektu, 

krádež, poškození majetku 

Instalace PZTS pro detekci 

překonání pláště, doplnění  

o MZS. 

3 3 1 9 

8 
Vniknutí střechou, 

zdivem 
16 

Nedostatečná odolnost při 

použití těžké techniky 

Překonání pláště, 

neoprávněný vstup osob, 

krádež, poškození majetku 
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9 
Překonání dveří uvnitř 

objektu 
36 

Nedostatečné zabezpečení, 

chybí detekce 

neoprávněného pohybu 

uvnitř objektu 

Krádež, poškození majetku, 

finanční ztráta, případný 

pohyb pachatele není 

detekován 

Instalace PZTS pro detekci 

pohybu a otevření dveří 
2 3 2 12 

10 
Překonání úschovných 

skříní 
48 

Nedostatečné zabezpečení, 

chybí detekce 

neoprávněného pohybu 

uvnitř objektu 

Krádež, poškození majetku, 

finanční ztráta, omezení 

výroby 

Instalace PZTS pro detekci 

pohybu uvnitř výrobních 

prostor 

2 4 2 16 

11 Překonání trezoru 27 

Nedostatečné zabezpečení 

objektu, chybí detekce 

neoprávněného pohybu 

uvnitř objektu 

Krádež, únik citlivých 

informací, poškození dobrého 

jména společnosti 

Instalace PZTS pro detekci 

pohybu a otevření dveří 
2 3 2 12 

12 
Neoprávněný vstup 

osob 
48 

Nedostatečné zabezpečení, 

chybí detekce vstupu osob 

v celém areálu 

Překonání perimetru, pláště a 

jednotlivých prostor objektu, 

krádež, poškození majetku 

Instalace PZTS pro detekci 

neoprávněného vstupu osob, 

zlepšení ochrany pomocí 

MZS pro znesnadnění 

vloupání do objektu 

3 3 2 18 

13 Selhání EPS 10 
Zanedbaná revize, úmyslné 

poškození 

Pozdní nebo žádná detekce 

případného požáru 
     

14 
Vniknutí vyústěním 

ventilace 
18 

Nedostatečná odolnost při 

použití těžké techniky, 

chybí detekce 

Překonání pláště, 

neoprávněný vstup osob, 

krádež, poškození majetku 

     

15 Nevyhovující MZS 18 Stáří, technický stav Jednoduché překonání      
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Příloha 4 – Návrh zabezpečení varianta „A“ 

Rozmístění prvků v 1.NP 
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Rozmístění prvků v 2.NP 
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Příloha 5 – Návrh zabezpečení varianta „B“ 

Rozmístění prvků v 1.NP (shodné pro návrhy „B“ i „C“) 
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Rozmístění prvků v 2.NP 
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Příloha 6 – Návrh zabezpečení varianta „C“ 

Rozmístění prvků v 2.NP
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Příloha 7 – Postup Saatyho metody 

Hodnocení srovnávaných párů kritérií se zapisuje vždy do tzv. Saatyho matice S = Si,j, 

u které se využívá stupnice 1 – 9 a převrácené hodnoty. K této stupnici existuje i stupnice 

verbální, která vypadá následovně: 

1 – i a j jsou rovnocenná 

3 – i je slabě preferováno před j 

5 – i je silně preferováno před j 

7 – i je velmi silně preferované před j 

9 – i je absolutně preferované před j 

Hodnoty 2, 4, 6, a 8 jsou využity k hodnocení mezistupňů. 

Při vyplňování Saatyho matice musí platit následující podmínky: 

1) Prvek (kritérium) na hlavní diagonále si je rovnocenný a tedy roven sii = 1. 

2) Hodnota sij ∈ < 0; 9 >, pokud i je preferováno před j. 

3) Matice je reciproční, a proto musí platit sji = 1/sij pro všechna i. 

Saatyho matici zapíšeme následovně: 

 

Dále už stačí pouze určit váhy jednotlivých kritérií zadané matice nejprve spočtením 

geometrického průměru každého řádku této matice dle následujícího vztahu:  

    √∏    
 
   

 
              

Váhy kritérií následně určíme podle vztahu: 
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