
Příloha č. 1:Tabulky vybraných technických norem 
 

Tabulka 1: Vybrané technické normy pro mechanické zábranné systémy [15] 

Číslo normy Popis normy 

ČSN EN 949 
Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří 
proti nárazu měkkým a těžkým tělesem 

ČSN EN 950 Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem 

ČSN EN 1627 
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – 
Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 1630 
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – 
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 

ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení 

ČSN EN 1522 Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Požadavky a klasifikace 

ČSN EN 1523 Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Zkušební metody 

ČSN EN 13123 – 1 
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace – Část 1: 
Rázová trubice 

ČSN EN 13123 – 2 
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace – Část 2: 
Zkouška na volném prostranství 

ČSN EN 13049 
Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní 
požadavky a klasifikace 

ČSN 16 5190 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy 

ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody 

ČSN EN 12209 

Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, 
střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody 
 

ČSN EN 1300+A1 
Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností 
vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

ČSN EN 1143-1 

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 
odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a 
komorové trezory 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 2: Vybrané technické normy pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy [15] 

Číslo normy Popis normy 

ČSN EN 50131-1 ED.2 
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: 
Systémové požadavky 

ČSN EN 50131-2-(2-7) 

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-(2-7):  
Soubor norem se zabývá požadavky na detektory narušení v rámci technologicky 
rozdílných používaných typů (pasivní infračervená, mikrovlnná, kombinovaná, 
akustická a další) 

ČSN EN 50131-3 
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: 
Ústředny 

ČSN EN 50131-4 
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 4: 
Výstražná zařízení 
 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

ČSN CLC/TS 50131-7 
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: 
Pokyny pro aplikace 

ČSN EN 50132-1 
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 
aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

ČSN EN 50132-5 
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 
aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu 

ČSN EN 50133-1 
Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 
aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

ČSN EN 50133-2-1 
Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 
aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty 

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

 

 

Tabulka 3: Vybrané technické normy pro požárně – bezpečnostní řešení objektu tiskárny [15] 

Číslo normy  Popis normy 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty + změna Z1 02.13 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty + změna Z1 02.13 

ČSN 73 0810 
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení + změna Z1 05.12, Z2 02.13, Z3 
06.13 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami + změna Z1 10.02 

ČSN 73 0821 ED.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí  

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci + změna Z1 02.06 

ČSN 73 0872 
Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

 

 



 

Příloha č. 2: Ishikawův diagram příčin a následků [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Rozbor strukturálních a procesních rizik – metoda FMEA 
 

Tabulka 4: Rozbor strukturálních rizik – metoda FMEA[zdroj autor] 

STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

 
Identifikované 

faktory 
Následek Příčina 

Stávající 
zabezpečení 

N P H R 
Navrhovaná 

opatření 

1 Absence PZTS Průnik narušitele 
Neodhalení 
narušitele 

Částečné pokrytí 
CCTV, fyzická 

ostraha 
4 4 4 64 

Instalace systémů 
PZTS 

v dostatečném 
rozsahu 

2 Nedostatečné 
pokrytí CCTV 

Průnik narušitele 
Neodhalení 
narušitele 

Fyzická ostraha 3 3 4 36 
Rozšíření systému 

CCTV na celou 
plochu areálu 

3 
Špatný systém 

kontroly 
zaměstnanců 

Krádež, vynášení 
materiálu, 
vynášení 

informací, 
zpronevěra 

Nedodržování 
režimových 

opatření, selhání 
fyzické ostrahy, 

nedůslednost 

Fyzická ostraha, 
režimová opatření 4 2 4 32 

Kontrola činnosti 
fyzické ostrahy, 
posílení fyzické 
ostrahy, omezení 

osobních kontaktů 
fyzické ostrahy se 

zaměstnanci 
tiskárny 

4 Nedostatečné 
osvětlení 

Špatná kontrola 
části areálu, 

atraktivita pro 
narušitele 

Nedostatečné 
osvětlení, 

nedostatečné 
pokrytí CCTV 

Fyzická ostraha 
 – obchůzková 
činnost 

2 3 4 24 

Rozšíření systému 
CCTV i pro 
sledování za 
snížených 
světelných 

podmínek na celou 
plochu areálu, 
instalace PZTS 

perimetrické 
ochrany, dodatečná 
instalace osvětlení 

5 Kolaps IT 
systémů 

Zastavení výroby, 
ztráta klíčových 

informací, 
zablokování 

expedice 

Technická závada, 
selhání fyzické 

ochrany, 
neautorizovaný 
přístup, sabotáž, 

napadení viry 

Kvalitní systém 
IT zabezpečení, 
fyzická ostraha 

5 2 1 10 

Kvalitní systém 
fyzické ochrany 

serverovny, 
zachování 

důsledného 
zálohování a 
prověřování 
náhradního 

napájecího zdroje 

6 Výpadek proudu 

Zastavení výroby, 
dlouhodobě 

možné poškození 
strojů, ztráty 

Technologická 
závada, sabotáž 

Jištění IT systémů 
náhradním 
napájecím 
zdrojem po 

nezbytně nutnou 
dobu 

3 3 1 9 

Důsledné 
zálohování dat 

v IT, prověřování 
náhradních 

napájecích zdrojů 

7 Porucha CCTV 

Značné 
komplikace v 

kontrolní a 
propustkové 
činnosti, 

vjezdového a 
výjezdového 

režimu, 

Technologická 
závada, sabotáž, 

neodborné 
zacházení 

- 3 2 1 6 

Periodické 
kontroly 

funkčnosti 
jednotlivých prvků 

a celého CCTV 
systému, odborné 

zacházení 



neodhalení 
narušitele 

8 
Porucha 

nouzového 
otevírání dveří 

Možné 
zablokování 

únikových cest při 
požárním 
poplachu 

Technologická 
závada, sabotáž, 

nedodržení 
požárně – 

bezpečnostních 
předpisů 

Režimová 
opatření, 

periodická 
kontrola 

funkčnosti 

3 1 2 6 

Důsledné 
dodržování 

periodických 
kontrol funkčnosti, 
důsledné dodržení 

režimových 
opatření 

9 Požár 

Ohrožení života a 
zdraví osob, 

majetkové újmy 
(narušení 

celistvosti budov, 
poškození 
výrobních 

zařízení, materiálů 
apod.) 

Úmyslné založení, 
porucha, nedbalost, 

porucha EPS, 
porucha SHZ, 
přírodní vlivy 

(úder blesku apod.) 

Kvalitní požárně 
– bezpečnostní 

řešení, 
nadstandardní 
systém EPS a 

SHZ, periodické 
kontroly EPS, 

SHZ a související 
dokumentace 

5 1 1 5 

Zachování 
důsledných 

periodických 
kontrol celého 

systému, 
dodržování 
režimových 

opatření (zákaz 
kouření v celém 

areálu, manipulace 
s hořlavými 

látkami) 

10 Rozbitá výplň 
rolovacích vrat 

Usnadnění 
průniku 

narušitele, 
narušení systému 
fyzické ochrany, 
estetické hledisko  

Neodborná 
manipulace 

s materiálem, 
vozíkem apod., 

úmyslné poškození 

Elektronický 
systém otevírání 2 2 1 4 

Zvýšená pozornost 
spjatá s manipulací 

s jakýmkoli 
materiálem a 

pohybem 
pojízdných 

zařízení, i pro 
zaměstnance 

externích dopravců  

11 Rozbitá okenní 
výplň 

Umožnění 
průniku narušitele 

do budovy, 
narušení systému 
fyzické ochrany, 

estetické hledisko 

Úmyslné jednání 
narušitele, 

vandalismus, 
neopatrnost 

- 2 1 1 2 
Možná instalace 
bezpečnostních 

fólií 

12 Porucha 
vodoinstalace 

Technologická 
havárie 

Technologická 
závada, sabotážní 

jednání 
- 2 1 1 2 

Pravidelné 
kontroly stavu 
vodoinstalace 

v rozsahu, 
definovaném 
příslušným 

odpovědným 
orgánem 

13 Rozbité vstupní 
dveře 

Volný přístup 
narušitele / 

zablokovaný 
hlavní přístup do 
administrativní 

budovy, narušení 
systému fyzické 

ochrany, estetické 
hledisko 

Úmyslné jednání 
narušitele, 

vandalismus, 
neopatrnost 

- 2 1 1 2 
Možná instalace 
bezpečnostních 
fólií, opatrnost 

 
 

   
     

 
 
 
 
 



Tabulka 5: Rozbor procesních rizik – metoda FMEA[zdroj autor] 

PROCESNÍ RIZIKA 
 Identifikované 

faktory 
Následek Příčina 

Stávající 
zabezpečení 

N P H R 
Navrhovaná 

opatření 
1 

Nepřítomnost 
ostrahy na vrátnici 

Porušení 
vstupního / 
výstupního 

režimu, 
neodhalení 
narušitele 

Vysoká vytíženost 
fyzické ostrahy, 

obchůzková 
činnost, zdravotní 

obtíže, 
nedůslednost 

Možnost uzamčení 
vstupních dveří 3 5 4 60 

Důsledné kontroly 
činnosti fyzické 
ostrahy, revize 

pracovní náplně a 
povinností, 

posílení fyzické 
ostrahy, odlehčení 
povinností fyzické 
ostrahy ve formě 
např. kvalitního 

PZTS 

2 

Překonání plášťové 
ochrany 

Proniknutí do 
prostoru budov 

Absence PZTS, 
absence 

mechanických 
zábranných 

systémů, 
nedostatečná 

fyzická ostraha 

Fyzická ostraha, 
otvorové výplně, 
CCTV systém a 

mechanické 
záchranné systémy 

4 3 4 48 

Instalace PZTS, 
posílení fyzické 

ostrahy, dodatečné 
mechanické 

zábranné systémy 
(okenní 

bezpečnostní fólie) 

3 

Pohyb nepovolané 
osoby v objektu 

Možná krádež, 
sabotáž, 

poškození 
technologií, 
získávání 
informaci 

narušitelem, 
tipovací činnost 

Absence PZTS, 
nedostatečná 

fyzická ostraha / 
selhání, porušení 

režimových 
opatření (vstup / 

výstup) 

Vstupní a výstupní 
režim = režimová 

opatření, 
prostředky fyzické 
ochrany (CCTV, 
fyzická ostraha) 

3 5 3 45 

Obchůzková 
činnost fyzické 

ostrahy, důsledné 
označení návštěv, 
kvalitní PZTS a 
CCTV systém 

4 

Kopie klíče 
Překonání dveří, 
skříně, šuplíku 

Nedodržení 
klíčového režimu, 
půjčování klíčů, 

nepozornost 

Klíčový režim, 
docházkový 

systém 
3 3 5 45 

Důsledné 
dodržování 

klíčového režimu, 
omezení nutnosti 

využívat klíčů 

5 

Nepozornost 
fyzické ostrahy 

Neodhalení 
narušitele, 
porušení 

vstupního / 
výstupního 

režimu 

Nezodpovědná 
osoba, 

nedostatečná 
kvalifikace, 
přetíženost 

- 3 5 3 45 

Prověřování 
činnosti fyzické 

ostrahy, 
kvalifikovaný 

pracovník fyzické 
ostrahy, posílení 

6 

Krádež výrobního 
materiálu 

Majetková újma 
– tiskárna, 
zákazník 

Nedodržení 
vstupního / 

výstupního režimu, 
špatný systém 

kontroly 
zaměstnanců, 

narušitel 

Režimová 
opatření, CCTV 
systém, fyzická 

ostraha 

2 5 4 40 

Důsledné 
dodržování 
vstupního a 

výstupního režimu, 
důsledné kontroly 

pracoviště 

7 

Krádež hotových 
výrobků 

Majetková újma 
– tiskárna, 
zákazník 

Nedodržení 
vstupního / 

výstupního režimu, 
špatný systém 

kontroly 
zaměstnanců, 

narušitel, 
nepozornost, 

záměna 

Režimová 
opatření, CCTV 
systém, fyzická 

ostraha 

2 5 4 40 

Zamezení přístupu 
zaměstnanců 

externích dopravců 
do prostor mimo 
expedici, zákaz 
volného pohybu 

nepovolaných osob, 
důsledné dodržování 

vstupního a 
výstupního režimu 

          



8 Ztráta RFID karty Neodhalený 
přístup do 

výrobních hal 

Nepozornost, 
krádež, zpronevěra 

Možnost blokace 
po nahlášení 

2 5 4 40 Neprodlené hlášení 
ztráty či zcizení 
karty vrátnému a 

nadřízenému 
zaměstnanci 

9 

IT - napadení viry 

Ztráta dat, možný 
kolaps IT 

systémů, výrobní 
komplikace 

Úmyslný útok, 
internet – 

nevhodný obsah, 
porušování 

bezpečnostní 
politiky ISMS 

Kvalitní systém IT 
ochrany 4 3 3 36 

Zachování 
moderního 

kvalitního systému 
IT ochrany, 

sledování trendů, 
pravidelné 

bezpečnostní 
aktualizace, 
dodržování 

bezpečnostní 
politiky ISMS 

10 

Přístup do 
kanceláří 

Zisk informací, 
krádež, 

poškození 
výbavy, 

manipulace 
s chráněnými 

materiály 

Absence PZTS – 
neodhalení 
narušitele, 
nedodržení 

klíčového režimu, 
nedodržení vstupu 
/ výstupu, sabotáž 

Klíčový režim, 
fyzická ostraha 4 3 3 36 

Instalace systémů 
PZTS, dodržování 

zákazu volného 
pohybu 

nepovolaných 
osob, dodržování 

zóny 
s doprovodem a 
označení návštěv 

11 

Překonání 
perimetrické 

ochrany 

Pohyb po 
pozemku, možné 
vniknutí do haly / 

administrativní 
budovy, krádež 
nestřeženého 
materiálu na 
pozemku, cíl 

krádeže 
automobilu apod. 

Absence PZTS, 
nedostatečné 

pokrytí CCTV, 
nedostatečná 

pozornost fyzické 
ostrahy 

Kvalitní 
bezpečnostní 

oplocení, CCTV 
systém, fyzická 

ostraha 

2 5 3 30 

Rozšíření pokrytí 
perimetru CCTV 

systémem, 
instalace PZTS 

perimetrické 
ochrany, možná 

instalace 
vrcholových 

zábran 

12 

Porušení vstupního 
režimu 

Pohyb 
nepovolané 

osoby po objektu 

Nedůslednost 
fyzické ostrahy 

- 3 5 2 30 

Důsledné 
dodržování 
režimových 

opatření, 
prověřování 
činnosti fyzické 
ostrahy, zajištění 

dostatečného 
dohledu pomocí 

CCTV apod. 

13 

Porušení 
výstupního režimu 

Vynesení / 
krádež materiálu 

Nedůslednost 
fyzické ostrahy, 

porušení 
režimových 

opatření osobou, 
opouštějící objekt 

Elektronicky 
otevíraná hlavní 

brána pro 
automobily 

3 5 2 30 

Důsledné 
dodržování 
režimových 

opatření a kontrola 
odcházejících osob 
a zaměstnanců dle 

příslušných 
směrnic, 

prověřování 
činnosti fyzické 
ostrahy, zajištění 

dostatečného 
dohledu pomocí 

CCTV apod. 
 



14 

IT - ztráta dat 

Výrobní 
komplikace, 

posílení 
konkurence 

Úmyslný útok 
hackera, 

zpronevěra, 
technická závada 

Kvalitní systém IT 
ochrany, záložní 

napájecí zdroj pro 
nejdůležitější 

operace 
k zabránění ztráty 

dat 

5 2 3 30 

Zachování 
kvalitního systému 

IT ochrany, 
pravidelné 

aktualizace a 
údržba systému, 

antivirů a 
hardware. 

Důsledná fyzická 
ochrana 

serverovny, 
zamezení přístupu 

do kanceláří, 
instalace PZTS 

15 

Zpronevěra 
zaměstnance 

Výrobní 
komplikace, 

posílení 
konkurence 

Nespokojenost, 
uplácení, 

výpovědní lhůta 

Režimová 
opatření, systém 

kontroly 
zaměstnanců 

3 3 3 27 

Kontrola činnosti 
zaměstnanců, 

motivace pro práci 
právě na 

konkrétním místě, 
při výpovědní 
lhůtě zvýšená 
pozornost či 
přeřazení na 
„neškodnou“ 

pozici 

16 

Krádež strojních 
součástí 

Majetková újma, 
nedostupnost 

náhradních dílů, 
komplikace při 

poruše výrobních 
zařízení 

Selhání výstupní 
kontroly, 

nedodržení 
režimových 

opatření, 
přehlížení, 

nepozornost 

Výstupní kontrola, 
zodpovědnost 

vedoucího 
oddělení za stav 

pracoviště 

2 3 3 18 

Důsledná výstupní 
kontrola, 

periodické 
kontroly stavu 
strojů, jejich 

součástí a příslušná 
evidence 

17 

Nekvalifikovaný 
zaměstnanec 

Výrobní 
komplikace, 

možné výrobní 
ztráty, 

nedůsledná 
fyzická ostraha  

Špatný výběr 
zaměstnance, 
doporučení 

nekvalifikované 
osoby 

Personální činnost 3 3 2 18 

Dostatečné 
zaškolování, 
prověřování 
činnosti 

zaměstnanců, 
umožnění získávat 

zkušenosti 

18 

IT - poškození 
hardware 

Výrobní 
komplikace, 
ztráta dat až 

zastavení výroby 

Technická závada, 
mimořádná událost 

– vnější vlivy 

Průběžné 
zálohování a 

vzájemná 
zástupnost části 

technologií, 
pravidelná údržba 

4 2 2 16 

Zachování 
průběžného 
zálohování, 
vzájemné 

zástupnosti části 
technologií a 

pravidelná údržba 

19 

IT - 
neautorizovaný 

přístup 

Ztráta dat, 
zpronevěra 
informací, 

informací o 
zákaznících, 
zakázkách, 

infikování IT 
systému viry 

Překonání systému 
IT ochrany, 
porušování 

bezpečnostní 
politiky 

informačních 
systémů 

Kvalitní systém IT 
ochrany 4 2 2 16 

Důsledné 
dodržování 

bezpečnostní 
politiky ISMS, 
přísný zákaz 

ponechání volného 
přístupu 

k přihlášenému 
účtu apod. 

20 
Únik informací o 

systému 
zabezpečení 

Důsledná 
připravenost 

možného 
narušitele 

Nedůslednost při 
ochraně informací 

- 2 2 1 4 

Ochrana informací 
pouze pro 

zodpovědné osoby, 
princip „need to 

know“ 



Příloha č. 4: Prostorové uspořádání prvků PZTS, varianta zabezpečení "A" 

Obrázek 1: Prostorové uspořádání prvků PZTS –admin.budova, 1.NP  varianta "A"[zdroj autor] 



 
 
 

Obrázek 2: Prostorové uspořádání prvků PZTS –admin.budova, 2.NP  varianta "A"[zdroj autor] 



 
 
 

Obrázek 3: Prostorové uspořádání prvků PZTS – perimetrická ochrana, varianta "A"[zdroj autor] 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5: Prostorové uspořádání prvků PZTS, varianta zabezpečení "B" 

 

Obrázek 4: Prostorové uspořádání prvků PZTS –admin.budova, 1.NP  varianta "B"[zdroj autor] 



 
 

Obrázek 5: Prostorové uspořádání prvků PZTS –admin.budova, 2.NP  varianta "B"[zdroj autor]



 

 
Obrázek 6: Prostorové uspořádání prvků PZTS – perimetrická ochrana, varianta "B"[zdroj autor] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 6: Prostorové uspořádání prvků PZTS, varianta zabezpečení "C" 
 

 
Obrázek 7: Prostorové uspořádání prvků PZTS –admin.budova, 1.NP  varianta "C"[zdroj autor] 



 
Obrázek 8: Prostorové uspořádání prvků PZTS –admin.budova, 2.NP  varianta "C"[zdroj autor] 

 



 

Obrázek 9: Prostorové uspořádání prvků PZTS – perimetrická ochrana, varianta "C"[zdroj autor] 

 

 
 



Příloha č. 7: Prostorové uspořádání prvků PZTS, základní varianta 

 

Obrázek 10: Prostorové uspořádání prvků PZTS –admin.budova, 1.NP  - zákl.varianta [zdroj autor] 



 
 
 

Obrázek 11: Prostorové uspořádání prvků PZTS –admin.budova, 2.NP  - zákl.varianta [zdroj autor] 



 
Obrázek 12: Prostorové uspořádání prvků PZTS – perimetrická ochrana  - zákl.varianta [zdroj autor] 

 


