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1 Úvod 

Potřeba jistoty a bezpečí byla vytýčena jako druhá nejdůležitější ze základních 

lidských potřeb v díle amerického psychologa Abrahama Harolda Maslowa. Její zajištění 

se stává pro každého jednou ze zásadních otázek.  

Každému jedinci stačí pro pocit bezpečí něco jiného - někomu přítomnost blízké 

osoby, jinému vědomí, že ve státě fungují bezpečnostní sbory a ti méně důvěřiví 

preventivně aplikují na svůj majetek zabezpečovací systém, aby měli o bezpečí jistotu. 

Ochrana byla součástí lidské činnosti již v počátcích civilizace, kdy lidé začali žít 

v tlupách, ve kterých měli rozděleny své povinnosti. Už tehdy byla určena skupina mužů, 

která krom lovení také ochraňovala ostatní před dravou zvěří či před útoky ostatních klanů. 

Postupně s hromaděním majetku začali lidé stavět první osady, které obehnali ploty, čímž 

vznikly první mechanické zábranné systémy. S rozvojem doby a schopností začali lidé tyto 

systémy zlepšovat - například tím, že začali kolem hradeb hloubit příkopy, přes které vedly 

pouze padací mosty, kovali mříže do bran a všemožně se snažili postavit případným 

zlodějům či útočníkům do cesty mezi sebou či svým bohatstvím takový počet zábran, aby 

jim co nejvíce znesnadnili jejich cíl ublížení na zdraví či krádeže majetku.  Ten už 

prokazatelně v dobách faraonů uchovávali v uzamykatelných prostorách a později 

například v různých kovaných truhlicích se složitými zámkovými mechanismy.  

O několik století později byly mechanické zábranné systémy doplněny 

elektrickými zabezpečovacími systémy. Byly jimi v podstatě první telefonní linky, kde pro 

přenos hlasu přes dráty použil Edwin Holmes zabezpečovací rozvody pultu centrální 

ochrany. Tento obchodník byl také průkopníkem poplašných zařízení a prvních telefonních 

ústředen [4].  

Díky pokroku společnosti i technologií existují v této době stále dokonalejší 

ochranné systémy jak mechanické, tak elektrické. Bohužel se technologie nevyvíjí jen 

pozitivním směrem a novodobí zloději a lupiči přichází se stále promyšlenějšími útoky. 

Proto je v současné době nezbytné nastavit v objektech s výskytem aktiv vyšší hodnoty 

dostačující zabezpečovací systém. 



2 
 

Cílem mé práce je zhodnotit tento systém u objektu na výrobu a prodej šperků, 

analyzovat možná rizika a na jejich základě navrhnout patřičná bezpečnostní opatření. Ta 

sice nemohou rizika odstranit, ale mohou potenciální pachatele odradit. V případě, že by 

k útoku i přes opatření došlo, mohou jeho trvání prodloužit na takovou dobu, dokud 

nepřijede pomoc.  

2 Legislativa  

Stejně jako jiné oblasti i téma ochrany osob a majetku podpírají právní předpisy. 

V současnosti neexistuje Zákon o civilních a bezpečnostních službách, ani žádný jiný, 

který by detailně vyměřoval práva a povinnosti v oblasti ochrany osob a majetku. Proto je 

nezbytné se řídit širokou škálou předpisů, které se této problematiky dotýkají jen okrajově. 

Níže je uveden výčet vybraných zákonů, z nichž některé budou rozebrány podrobněji. 

2.1 Základní právní předpisy 

 Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava české republiky; 

 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a 

svobod; 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník; 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním; 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí; 

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací; 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; 

 Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59828&fulltext=&nr=101~2F2005&part=&name=&rpp=100#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59828&fulltext=&nr=101~2F2005&part=&name=&rpp=100#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49228&fulltext=z~C3~A1kon~C3~ADk~20pr~C3~A1ce&nr=101~2F2000&part=&name=&rpp=100#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49228&fulltext=z~C3~A1kon~C3~ADk~20pr~C3~A1ce&nr=101~2F2000&part=&name=&rpp=100#local-content
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Základním právním předpisem je Listina základních práv a svobod. Důležitá 

základní práva zde určují, že každý má právo na ochranu soukromého života a že má každý 

právo vlastnit majetek. Vlastnické právo různých vlastníků má v tomto případě stejnou 

váhu a není možné vstoupit do soukromého obydlí bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravuje majetkové vztahy mezi 

osobami právnickými či fyzickými, popřípadě majetkové vztahy se státem. Také je zde 

uvedena možnost zabránění neoprávněného zásahu do svých práv pomocí přiměřeného 

způsobu (právní úprava ochrany subjektu). 

Dle tohoto zákoníku je povinnost každého počínat si tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví, majetku, přírodě a na životním prostředí.  Jeho součástí je ustanovení o 

povinnosti zakročit přiměřeným způsobem dle okolností, aby hrozící škodě zabránil. Dále 

zákon dovoluje provést vhodné a přiměřené opatření v případě vážného ohrožení. Pokud 

způsobil jedinec škodu, když se snažil odvrátit nebezpečí, není za ni zodpovědný, pokud 

použil přiměřených prostředků. Stejně tak není nikdo zodpovědný za škodu způsobenou 

v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku. A v neposlední řadě se může 

jedinec odvracející nebezpečí domáhat nákladů na účelně vynaložené prostředky 

k odvrácení škody a současně lze vymáhat i náhradu způsobené škody [1]. 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (tento zákoník nahrazuje starý trestní řád: 

Zákon o trestním řízení soudním č. 141/1961 Sb.) uvádí několik podstatných právních 

ustanovení pro naši tématiku, především v hlavě III. Zde jsou určeny čtyři okolnosti 

vylučující spáchání trestného činu, ze kterých budou uvedeny tři relevantní k tématice 

zabezpečení. 

 § 28 definuje krajní nouzi, která není trestním činem v případě, že někdo odvrací 

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Pokud ovšem nebezpečí lze 

odvrátit jiným způsobem anebo pokud je způsobený následek stejně závažný nebo ještě 

závažnější než hrozící škoda, nejedná se o krajní nouzi. 
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Krajní nouze tak umožňuje postupovat v nesouladu s jinými částmi trestního 

zákoníku - například v případech nehod, přírodních katastrof, útoku zvířetem či stavu 

hrozícímu poruchou a především ve všech dalších případech, kdy jsou ohroženy zájmy 

společnosti nebo jednotlivce, ať už vlastních zájmů nebo cizích [2]. 

§ 29 o nutné ochraně definuje, že jinak trestný čin odvracející přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem není trestným činem. Meze nutné 

ochrany je ovšem nezbytné přísně vyměřovat, především podle toho, jaký trestný čin byl 

spáchán. Pojem nutné ochrany se tudíž neopírá o široký výklad, ale naopak je pojat velmi 

úzce podle podoby útoku, času útoku (velmi krátce před samotným útokem nebo trvající 

útok, nikoli skončený útok), zájmů chráněných zákonem a přiměřenosti obrany, kde nesmí 

nastat zřejmý nepoměr mezi hrozící škodou a způsobenou škodou. 

Na tomto místě je důležité zdůraznit rozdíly a podobnosti mezi krajní nouzí a 

nutnou ochranou. Nutná ochrana odvrací útok, zatímco krajní nouze nebezpečí. U krajní 

nouze se zasahuje proti činnosti páchané proti třetím osobám, ale u nutné ochrany se jedná 

o škodu na útočníkovi samém. Na rozdíl od nutné ochrany, kdy je možné způsobit i větší 

škodu, lze v krajní nouzi způsobit škodu podstatně menší. Také krajní nouze ukládá 

povinnost odvrátit nebezpečí jiným způsobem, ovšem nutná ochrana nemá povinnost takto 

činit.  

Jak v případě krajní nouze, tak v případě nutné ochrany se připouští zásah 

kohokoliv, tudíž se nemusí jednat o bezprostřední ohrožení sebe sama. 

§ 31 vymezuje z trestních činů přípustné riziko, což je takový čin, který je 

spáchán osobou jednající v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které 

měla v době svého rozhodování o dalším postupu, a vykonává v rámci svého zaměstnání, 

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

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

dosáhnout jinak. O přípustné riziko se nejedná, pokud tato činnost ohrozí zdraví nebo život 

člověka, aniž by byla opora v jiném právním předpise a zcela zřejmě neodpovídá míře 

rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního 

předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. 

§ 32 popisuje oprávněné použití zbraně. Vysloveně uvádí, že trestný čin nespáchá 

ten, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem. Tím se 
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především mají na mysli Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky § 

42, Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky § 39, Zákon č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii § 20, Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky § 

18 nebo Celní zákon č. 13/1993 Sb [2]. 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., neboli trestní řád, stále zůstal v platnosti. Jeho součástí je i 

§76, odst. 2, kde se opravňuje omezení osobní svobody osobě, která byla přistižena při 

trestném činu nebo bezprostředně po něm. Z tohoto vyplývá, že bezpečnostní pracovníci 

mohou zakročit právě v souvislosti s tímto paragrafem. Toto omezení slouží k následujícím 

účelům: zjištění totožnosti osoby, zamezení jejímu útěku, zajištění důkazů. Podstatným 

doplněním je povinnost zadržujícího předat zadržovaného v co nejkratší době policejním 

orgánům, příslušníku ozbrojených sil, vojenské policii nebo nejbližšímu vojenskému 

útvaru. V případě, že toto není ihned možné, musí zadržující neprodleně informovat 

příslušné orgány. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů především 

nahrazuje starý zákoník práce z roku 1965. Zákon zde vymezuje podobu pracovněprávních 

vztahů, tedy právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, jakož i upravuje vztahy 

kolektivní povahy v pracovněprávní oblasti. Podle tohoto zákona mají zaměstnavatel a 

vedoucí pracovníci podle jejich zodpovědností povinnost zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při výkonu jejich práce. 

Zákoník práce se také věnuje předcházení škod na pracovišti a to v části 

jedenácté, náhrada škody, Hlava I, předcházení škodám, §248 odst. 2. Je zde například 

popsáno oprávnění zaměstnavatele k provedení opatření k ochraně svého majetku 

prostřednictvím kontroly věcí, které zaměstnanci vnášejí nebo vynášejí na či z pracoviště. 

Součástí mohou být i prohlídky zaměstnanců. Kontrola musí být prováděna osobou 

stejného pohlaví a musí být dodrženy právní předpisy o ochraně osobní svobody.  

V § 249, odst. 1 je zaměstnanci uložena povinnost počínat si tak, aby nevznikly 

škody na zdraví, majetku a aby nedošlo ani k bezdůvodnému obohacení. V případě hrozící 

škody má upozornit vedoucího zaměstnance. Stejný paragraf, odst. 2 zase zaměstnanci 



6 
 

předpisuje povinnost zákroku, hrozí-li zaměstnavateli škoda, s podmínkou, že neohrozí 

sebe nebo jiné zaměstnance nebo také osoby blízké. 

 

V  roce 2005 bylo schváleno nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, kde §3 odst. 3 písmena f) a g) ukládají 

zaměstnavateli povinnost zabezpečení pracoviště před vstupem do provozu a používání 

proti vstupu nepovolených osob v pracovní i nepracovní době. Zajištěna také musí být 

opatření pro zdolávání mimořádných událostí na pracovišti.   

 

Závěrem je zapotřebí zmínit zakotvení ochrany osob a majetku v obchodních 

smlouvách, které se řídí Občanským nebo Obchodním zákoníkem. Jedná se o služby 

sloužící k ochraně osob a majetku nebo k dodání a instalaci zařízení sloužících k témuž 

účelu. Soukromé bezpečností činnosti jsou definovány v Živnostenském zákoně č. 

455/1991 Sb., kde je popsána činnost podniků zajišťujících ostrahu majetku a osob, služby 

soukromých detektivů a poskytování technických služeb k ochraně. 

 

Dalšími právními předpisy, které se ochranou osob a majetku zabývají, jsou 

vyhlášky různých ministerstev. Nejdůležitější z nich je uvedena v následující kapitole. 

2.2 Vyhlášky 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti 

a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů se věnuje opatřením 

fyzické bezpečnosti, nejnižší míře zabezpečení, definuje metodu hodnocení rizik a určuje 

další požadavky na opatření fyzické bezpečnosti a certifikace každého technického 

prostředku. 

2.3 Technické normy 

Níže bude uveden výčet norem, které úzce souvisí s návrhem nových opatření pro 

zajištění bezpečnosti vybraného objektu. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59828&fulltext=&nr=101~2F2005&part=&name=&rpp=100#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59828&fulltext=&nr=101~2F2005&part=&name=&rpp=100#local-content
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 ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - 

Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace 

 ČSN EN 12209 Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – mechanicky 

ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební 

metody 

 ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky 

a zkušební metody  

 ČSN EN 1906 Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky zámky – 

Požadavky a zkušební metody  

 ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a 

klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku 

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

tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky 

 ČSN CLC-TS 50131-7 Poplachové systémy- Poplachový zabezpečovací a 

tísňový systém  - Část 7: Pokyny pro aplikaci    

 

Po uvedení nejdůležitějších právních předpisů a norem je důležité definovat 

způsob ochrany osob a majetku. Pro potřeby této práce bude uvedena pouze fyzická 

ochrana. 

3 Fyzická ochrana a prostředky její realizace 

 Formy zajištění bezpečnosti lze dělit podle předmětu zájmu fyzické ochrany na 

ochranu osob a ochranu majetku hmotného nebo nehmotného. Vzhledem k účelu práce 

bude blíže rozebráno pouze pojetí fyzické ochrany hmotného majetku a zajištění ochrany 

osob.  

Dnešní dělení fyzické ochrany je zpravidla následovné [3]: 

 režimová opatření; 

 fyzická ostraha; 

 technická ochrana; 
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o mechanická; 

o elektrická; 

o smíšená; 

o speciální. 

 

Jednotlivé skupiny budou podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách. 

3.1 Režimová opatření 

Režimovými opatřeními se myslí administrativně organizační soubor vnitřních 

předpisů organizace sloužících k zajištění maximální bezpečnosti objektu. Smysl 

režimových opatření je v umožnění běžného chodu organizace spolu se zajištěním 

bezpečnosti v co možná největší míře, která bude garantovat minimální možné škody. 

V praxi jde především o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob po objektu, pro 

manipulaci s hodnotami, provoz a používání zabezpečovacích systémů, průběh ostrahy 

objektu apod. Režimová opatření mohou být vnějšího a vnitřního charakteru.  

3.1.1 Vnější režimová opatření 

Tento soubor opatření se dotýká všech vstupních a výstupních míst z a do objektu. 

Může se jednat o vchodové dveře, požární východy, nákladové brány, propusť vodních 

toků, ventilační šachty apod. Při ustanovení těchto míst se obvykle také stanoví systém 

kontroly těchto opatření. 

3.2 Vnitřní režimová opatření 

Dodržování vnitřních režimových opatření v objektu má za následek omezení 

pohybu osob a vozidel podle přijatých zásad, vytvoření systému vnitřního a vnějšího 

hrazení, osvětlení, oplocení, vytvoření režimu pohybu materiálu a skladování materiálu [4]. 

3.3 Fyzická ostraha 

Bezpečí objektu může být narušeno různými způsoby. Nejčastějšími jsou 

například krádež, požár, havárie apod. Fyzická ostraha má v tomto případě oproti dalším 

druhům ochrany podstatné výhody. Především díky své akceschopnosti a možnosti 
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adekvátně reagovat na odpovídající situace je fyzická ostraha stále velmi využívaným 

způsobem ochrany. Bohužel je také finančně nejnáročnější. Nicméně stále platí, že 

kvalifikované, speciálně připravené osoby jsou svou přítomností v objektu schopny 

v souladu s režimovými opatřeními zajistit ochranu maxima aktiv organizace. Pokud není 

fyzická ostraha zajišťována vlastními zaměstnanci, je obvykle zajišťována 

specializovanými organizacemi, které tuto ochranu vykonávají pro vlastníka objektu jako 

službu [5]. 

Fyzická ostraha může být dělena [6]: 

 podle času 

o ostraha v  pracovní době; 

o permanentní; 

o nárazová. 

 

 podle druhu výkonu: 

o stacionární; 

o dohledová 

o doprovodná 

o víceúčelová 

o přehledově dozorová 

o revírní 

 

 podle způsobu výstroje a výzbroje: 

o ozbrojená 

o neozbrojená 

o uniformovaná 

o civilní 

o skrytá (detektivní) 
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3.5 Technická ochrana 

Společně s fyzickou ostrahou objektu se technická ochrana stala základním 

prostředkem k zajištění bezpečnosti objektu. Technické prostředky moderního charakteru 

umožňují lepší provádění režimových opatření a efektivnější reakce fyzické ostrahy.  

Základními prostředky technické ochrany jsou mechanické zábranné systémy jako 

dveře, zámky, ploty, mříže, ostnaté dráty a jiné. Druhou možností zajištění technické 

ochrany se staly poplachové systémy zahrnující poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy (dále jen PZTS), systémy kontroly vstupu, elektrická požární signalizace, 

kamerové systémy a jiné. Je třeba ještě zmínit možnosti smíšené ochrany mechanickými a 

elektrickými systémy nebo speciální ochranné formy např. pomocí chemické a fyzikální 

ochrany předmětů a dokumentů. 

Technickou ochranu objektů lze dělit podle prostorového zaměření. Toto dělení 

platí pro mechanické i elektrické zabezpečovací systémy. U elektrických zabezpečovacích 

systémů se zpravidla jedná o různé detektory signalizující narušení. Mechanické systémy 

jsou uvedeny v příkladech u každého typu. Samotné dělení technických prostředků podle 

prostoru vypadá následovně [2], [3], [4], [5]: 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Prostorová ochrana 

 Předmětová ochrana 

 Klíčová ochrana 

3.5.1 Obvodová ochrana / perimetrická  

Narušením obvodu / perimetru objektu podle jeho katastrálního vyměření dojde 

k její inicializaci, jež spustí signalizaci. K potřebě elektrické obvodové ochrany se vyrábí 

specializované venkovní ochranné systémy.  Příklady mechanických ochranných systémů 

jsou ploty, vrcholové zábrany, vstupy, vjezdy apod. 

3.5.2 Plášťová ochrana  

Na rozdíl od předešlého příkladu signalizuje narušení pláště objektu, čímž bývá 

budova nebo daný soubor místností ve větším zařízení. Příklady mechanických systémů: 
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zdi, dveře, dveřní zámek, zárubně, mříže, rolety, kování, bezpečnostní ochranné fólie, 

okenní skla, bezpečnostní skla. 

3.5.3 Prostorová ochrana  

Zde se jedná o signalizaci narušitele v prostorách chráněného objektu, k čemuž 

slouží především různé PZTS. Příkladem mechanických zábranných systémů (dále jen 

MZS) je postavení jakékoli bariéry / přepážky mezi hlídaný předmět / chráněnou osobu a 

potenciálního pachatele. 

3.5.4 Předmětová ochrana  

Tento systém signalizuje jakékoliv neoprávněné manipulování s předmětem 

ochrany. Příklady MZS jsou různé trezory, skříně, přenosné pokladny. 

3.5.5 Klíčová ochrana  

Signalizuje narušení klíčových míst v objektu, např. schodů, hal, chodeb apod. 

 

Poslední nezbytnou teoretickou kapitolou pro tuto práci jsou základy řízení rizik, 

které budou popsány v následující kapitole. 

4 Řízení rizik 

Cílem optimalizace zabezpečení je omezení rizik, která by mohla ohrozit zdraví a 

život lidí, majetek či životní prostředí. K určení adekvátního závěru je nejdříve nutné 

vysvětlit význam pojmu riziko a postup jeho řízení. 

Riziko je pravděpodobnost (možnost) škody neboli očekávaná hodnota škody. Dá 

se také říci, že je to výsledek aktivace nějakého nebezpečí, následkem čehož dojde 

k negativnímu jevu, který způsobí škody. Riziko je funkcí pravděpodobnosti, že četnost, 

míra a trvání aktivace bude dostatečně vysoká k tomu, aby se nebezpečí přeměnilo na 

negativní následek [7]. 

Vztah mezi nebezpečím a rizikem je popsán v následujících definicích: 

 nebezpečí:  
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o je vlastnost (schopnost) něčeho (materiálu, stroje, pracovní činnosti, 

člověka, apod.), která může způsobit vznik škody; 

o je zdrojem možného ohrožení. 

 

 ohrožení: 

o je aktivace nebezpečí, která vede k negativnímu následku (úraz, 

škoda); 

o je stav, kdy se materiály, stroje, pracovní činnosti, člověk, apod., které 

obsahují nebezpečí, aktivují v konkrétním čase a prostoru tak, že je 

těmto vlastnostem vystaven člověk nebo prostředí. 

 

 riziko: 

o je kvantitativní a kvalitativní vyjádření míry (stupně) ohrožení; 

o vyjadřuje pravděpodobnost vzniku negativního jevu, jeho důsledků a 

opakování tohoto jevu; 

o je kombinací pravděpodobnosti nežádoucího jevu a rozsahu 

závažnosti možného zranění (poškození zdraví) či škody. 

 

V souhrnu to znamená, že nebezpečí je zdrojem ohrožení, jehož míru vyjadřuje 

riziko [7]. 

 

Pro řízení nebo omezení rizik je doporučeno postupovat pomocí následujících 

kroků: 

 identifikace rizik (určení toho, co, jak a proč se může stát); 

 posouzení rizik (celkový proces analýzy a hodnocení rizik); 

 analýza rizik (systematické využívání dostupných informací s cílem určit jak 

často mohou nastat konkrétní události - např.: pravděpodobnost, četnost, 

věrohodnost, … - a velikost následků - např.: finanční ztráty, úrazy, …); 

 hodnocení rizik (proces využívaný k určení priorit řízení rizik porovnáním 

úrovně rizika s předem danými cíli na jeho snížení nebo jinými kritérii); 
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 zacházení s rizikem (výběr a zavedení vhodných volitelných opatření na 

zaopatření rizika); 

 snížení rizika (aplikace příslušných vybraných technik a manažerských zásad 

s cílem snížit pravděpodobnost výskytu rizika, jeho následků či obého); 

 akceptování rizika (kvalifikované rozhodnutí akceptovat následky a 

pravděpodobnost konkrétního rizika); 

 residuální riziko (zbytková úroveň rizika po přijetí opatření vyplývajících 

z řízení rizik).  

 

Pro identifikaci dostatečného množství příčin a z nich vyplývajících rizik je 

nezbytné vzít v úvahu veškerá možná nebezpečí vyplývající z režimu provozu, přístupu 

zaměstnanců, lokality a charakteristiky samotného objektu [9]. 

 

Dalším významným faktorem pro posouzení rizik je míra kriminality v daném 

prostředí. V tabulce č. 1 je uvedeno procentuální srovnání počtu trestných činů za rok 2013 

v jednotlivých obvodech města Ostravy. Ty, jejichž počet trestných činů spáchaných za rok 

2013 nepřesáhl hranici 100, byly sloučeny.  Tato data byla získána na webové stránce 

Otevřené společnosti, o. p. s., která je zpracovává ve spolupráci s Policií České Republiky 

(dále jen PČR) [8]. 
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Tabulka 1, Podíl městských obvodů na celkové kriminalitě v Ostravě [8] 

Obvody města Ostravy 

Počet 

zjištěných 

trestných 

činů 

Počet 

objasněných 

trestných 

činů 

Objasněné 

činy v 

procentech 

Podíl na 

celkové 

kriminalitě 

v % 

Plesná 110 76 69,1 0,6 

Ostatní obvody celkem 914 170 18,6 5,2 

Slezská Ostrava 1439 551 38,3 8,2 

Ostrava - Poruba 2 1548 533 34,4 8,8 

Ostrava - Přívoz 1757 551 31,4 10,0 

Ostrava - Vítkovice 1795 693 38,6 10,2 

Ostrava - Střed 1823 654 35,9 10,3 

Ostrava - Hrabůvka 1929 673 34,9 10,9 

Ostrava - Poruba 1 1954 611 31,3 11,1 

Ostrava - Zábřeh 2046 578 28,3 11,6 

Ostrava - Mariánské Hory 2330 638 27,4 13,2 

Ostrava celkem 17645 5728 100 100,0 

 

Z tabulky vyplývá, že s ohledem na celkový počet obvodů v Ostravě (23) jich 

významně k výši kriminality přispívá pouze devět. Jejich podíl je téměř totožný, ale 

v Mariánských Horách je počet trestných činů nejvyšší. Tento fakt je zdůrazněn proto, že 

se zde nachází i předmět této práce. 

V souvislosti s trestnými činy je také nutné si uvědomit jejich charakter. Většina 

z nich je páchána ze zoufalství pachateli nevysokého intelektu, ale řada z nich naopak 

vzdělanými lidmi, kteří dokážou ve svůj prospěch zneužít technický pokrok a jsou schopni 

naplánovat například následující zločin. 

Tento útok na zlatnictví se odehrál na Moravě roku 2012. K napadení objektu 

došlo v noci čtyřčlenným ozbrojeným komandem. V okruhu několika ulic byli na silnici 

položeni kovoví ježci na proražení pneumatik, přes ulici byl natáhnut řetěz proti vjezdu 

jiných vozidel, ústředna byla vyřazena a pachatelé do objektu vnikli silou. Bylo odcizeno 

veškeré vystavené zboží, což pachatelům trvalo jen 3 minuty, ale za tu chvíli byla 

způsobena škoda v řádu téměř milionu korun. Po ujetí z místa činu byl použitý vůz spálen 

a gang doposud podle dostupných zpráv nebyl dopaden.  

To svědčí o promyšlenosti celého aktu a o tom, že zabezpečení takového objektu 

nelze s ohledem na podobné pachatele podceňovat. V následující kapitole bude popsán 
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vybraný objekt se stávajícím zabezpečením, které bude s ohledem na výše uvedené 

okolnosti zhodnoceno. 

5 Popis vybraného objektu zpracování drahých kovů a výroby šperků 

Společnost na prodej a zpracování drahých kovů, která se nachází v městské 

zástavbě Mariánských hor u hlavního tahu do centra Ostravy, byla založena po roce 2000. 

Jedná se sice o malý podnik, který zaměstnává pouze osm lidí, ale výše chráněných aktiv 

byla podle současné tržní ekonomiky vyčíslena na 18 000 000 Kč. Pouze jedna šestina této 

částky udává hodnotu strojů a technologií. Zbývající hodnota je tvořena materiály na 

výrobu šperků a šperky samotnými.  

Majitel má pronajaty ve dvoupodlažním historickém rohovém domě dvě přízemní 

místnosti, z nichž jedna slouží jako prodejna a druhá jako výrobna. Provoz výrobny je 

přizpůsoben otevírací době prodejny: od pondělí do pátku v časovém intervalu 9:00 až 

17:00 hod.  

Místnost prodejny má nepravidelný lichoběžníkový tvar. Vpravo vchází zákazníci 

z ulice, uvnitř je propojena s výrobní místností. Do výrobny vede vchod pro zaměstnance 

z chodby, která je společná pro ostatní prostory budovy, viz obrázek 1.  
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  Obrázek 1, Půdorysný nákres pronajatého objektu 

 

Nad prodejnou se nachází jeden nájemní byt a čtyři kanceláře patřící jiné 

společnosti. Vedle prodejny přes chodbu jsou další komerční místnosti a ze zadní strany na 

objekt navazuje budova penzionu. Vnější zdi mají tloušťku 60 cm a vnitřní (kromě příčky 

mezi místnostmi) 80 cm.  

V blízkosti budovy pronajatého objektu se nachází tramvajová a autobusová 

zastávka. To značí, že se kolem podniku neustále vyskytuje vysoký počet osob.  
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V okruhu 800 m okolo objektu se rovněž vyskytuje kasino, několik restaurací, 

pivnic a zastaváren. Z toho vyplývá, že se v okolí mohou pohybovat nepřizpůsobivé či 

podezřelé osoby, čímž je zvýšena pravděpodobnost útoku na takový druh podniku. 

5.1 Současné zabezpečení objektu 

V současné době jsou pro zabezpečení použity prvky PZTS, MZS a kamerový 

systém (dále jen CCTV). Jednotlivá opatření jsou zakreslena na obrázku 2 a výkresovou 

dokumentaci lze najít v příloze 1. 

 

Obrázek 2, Současné zabezpečení objektu 
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Perimetrická ochrana není zajištěna, protože okolí budovy je ve vlastnictví města. 

Vnější prostor není monitorován pomocí CCTV. 

 

Plášťová ochrana je zajištěna pomocí klasických i technických prvků. Jako prvky 

MZS jsou použity na dvojitých sklech výloh směrem do hlavní ulice fólie proti tříštění 

skla, které jsou zapuštěny v rámech. Dalším prvkem jsou mříže, které jsou našroubovány k 

oknům z vnitřní strany výrobny. Kvůli přehlednosti a estetičnosti nabídky nemohou být 

výlohy zamřížovány a proto jsou použity hliníkové bezpečnostní rolety, které se spouští 

taktéž z vnitřní strany objektu po ukončení pracovní doby.  

 Vstupní dveře do prodejny mají dvojitý rám a uzamčení objektu zabezpečují dva 

klasické zámky. Po uzavírací době se zavírá mříž z hustého pletiva o tloušťce cca 3 mm. 

Vchodové plastové dveře pro zaměstnance vedoucí do hlavní chodby mají 

kovovou výplň. Jsou zasazeny v kovové zárubni, která má vícebodové jištění a je opatřena 

zábranami proti vysazení. Dveře zevnitř místnosti chrání mříž o tloušťce cca 2,5 cm. Krom 

klasického zámku je na dveřích použit i elektronický. Každý zaměstnanec si zvolí svůj 

kód, který se nemění a není předáván. Záznam vstupu je posílán na dispečink a archivován. 

Dojde – li ke vstupu do objektu v jinou, než předem nahlášenou dobu, obdrží majitel 

upozornění prostřednictvím textové zprávy (dále jen SMS). 

 

MZS jsou podpořeny akustickými detektory tříštění skla, které směřují na okna a 

výlohy ze strany vedlejší ulice.  

 

Prostorová ochrana je v každé místnosti realizována pomocí pasivního PIR 

detektoru s detekčním úhlem 110°. Ve výrobně je umístěn v rohu místnosti, aby zabíral 

celý prostor a v prodejně v půli příčky, aby bylo umožněno snímání prostoru za výkladní 

skříní, která sahá téměř ke stropu. 

Z důvodu manipulace s otevřeným ohněm je v dílně použit detektor požáru a v každé 

místnosti se nachází alespoň jeden hasicí přístroj. 
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Jako doplněk k PZTS je v obou místnostech nainstalován registrovaný kamerový 

systém se záznamem. Prodejna i  dílna je monitorována dvěma širokoúhlými IP kamerami, 

které zabírají téměř celý prostor. Jsou zaměřeny zejména na výlohy, trezory a okna a díky 

použité technologii je majiteli umožněno dálkové připojení přes mobilní telefon. 

 

Hlavními prvky předmětové ochrany jsou 4 zakotvené trezory, ve kterých je uchován 

materiál na výrobu šperků a šperky samotné. Trezory jsou opatřeny mechanickým a 

elektrickým zámkem a párovými magnetickými detektory otevření. Trezory jsou 

certifikovány a splňují podmínky bezpečnostní třídy III. Pokud by došlo k útoku 

sofistikovaným způsobem, trvalo by prolomení 20 – 30 minut. 

Další předměty, jako např. vystavená bižuterie a šperky, jsou uloženy v pultech pod 

přilepeným sklem, které je opatřeno bezpečnostní folií proti tříštění skla. Přístup do pultu 

je umožněn pouze ze strany personálu. Výlohy jsou zákazníkům znepřístupněny pomocí 

výkladní skříně, dřevěné příčky a pultu ve tvaru písmene U, který ústí k východu 

z prodejny. Prostor mezi přední výlohou a pultem zabezpečuje dřevěná branka opatřená 

petlicí ze strany zaměstnanců.  

Přes den je většina aktiv vystavena a používána, na noc se veškeré materiály a 

výrobky schovávají do trezorů. 

 

Podstatou celého PZTS je ústředna, která je napojena na pult centrální ochrany (dále 

jen PCO), který je spravován bezpečnostní agenturou (dále jen BA). Kód k ústředně vlastní 

výhradně majitel objektu a nepředává ho ani bezpečnostní agentuře ani zaměstnancům.  

Z pohledu přenosu informací mezi ústřednou a PCO dochází k vzájemné komunikaci 

v časových intervalech 10 minut. V případě výpadku komunikace je tato událost 

zaznamenána na PCO. Pracovník příslušné BA může k vyhodnocení poplachu 

a aktuálnímu posouzení situace využít informaci z instalovaného CCTV systému a na 

základě osobního rozhodnutí může následně k příslušnému objektu vyslat pracovníky 

zajišťující fyzickou ostrahu. Smluvní doba jejich příjezdu od vyhlášení poplachu jsou 4 

minuty. 



20 
 

Všechny PZTS napájí záložní zdroj. Signál z ústředny k PCO je přenášen po pevné 

lince, rádiovou frekvencí i přes mobilní síť. Přenos signálu pomocí mobilního operátora 

umožňuje, aby pověření lidé (majitel a rodinní příslušníci, kteří zastávají ve firmě vedoucí 

pozice) mohli také získávat prostřednictvím SMS poplachová hlášení. 

  

Fyzická ostraha je zajištěna v mimoprovozní době pouze dálkovým dohledem BA 

a výjezdovou skupinou. S ohledem na frekventovanost lokality se předpokládá přítomnost 

jakékoli osoby, která by v případě útoku mohla přivolat policii nebo pachatele alespoň 

vyplašit. Také rodinní příslušníci majitele žijí nedaleko objektu a mohou v případě 

podezření zjistit, zda je objekt v ohrožení. V pracovní době jsou vždy přítomni v prodejně 

alespoň tři lidé (ve výrobně se neustále pracuje, dveře mezi místnostmi se nezavírají). 

 

Režimová ochrana není s ohledem na velikost firmy zpracována v žádných 

směrnicích, ale každý zaměstnanec podepisuje hmotnou odpovědnost a má smluvně určená 

svá práva, povinnosti a oprávnění. Například manipulace s trezory je umožněna pouze 4 

lidem. Jejich přístup je rozlišen podle toho, zda potřebují pro výkon své práce používat 

trezor chránící prodávané kusy či výrobní materiál. Každý z nich vlastní 1 klíč k jemu 

určenému trezoru, od kterého neexistuje kopie, aby v případě ztráty byla jednoznačně 

určitelná zodpovědnost. 

V objektu se nachází pouze jeden počítač (dále jen PC), ke kterému mají všichni 

jednotný přístup. IT bezpečnost není řešena, ačkoliv jsou umožněny dálkové přístupy nejen 

majiteli, ale i ostatním vedoucím zaměstnancům. Ty by mohly být zneužity z důvodu 

absence záznamu kdo co kdy v jakém souboru / programu vymazal/změnil.  

Jako preventivní opatření proti riziku ze strany zaměstnanců se dbá na nízkou 

fluktuaci. Lidé jsou najati většinou na základě doporučení. Je kladen důraz na jejich 

spolehlivost, loajalitu a motivaci. Občas dochází k namátkovým kontrolám.  

 

Následující kapitola bude věnována zhodnocení dosavadního zabezpečovacího 

systému. 
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5.3 Zhodnocení dosavadního zabezpečení 

Současné zabezpečení bylo naplánováno majitelem za pomoci odborníků. Je 

vidět, že plán byl dobře promyšlen. O tom svědčí například montáž mříží a rolet z vnitřní 

strany objektu, aby došlo nejprve ke spuštění poplachu detekcí tříštění skla a až poté 

k pokusu o překonání těchto MZS. Použití rolet zase brání lidem v blízkosti objektu 

nahlížet do výloh v nepřítomnosti personálu, čímž na sebe objekt nepoutá pozornost a 

může být eliminován náhodný útok. Pomocí prvků PZTS je zajištěna detekce nežádoucího 

pohybu. Nejvýraznějším prvkem ochrany jsou však trezory, ve kterých je v mimopracovní 

době uchováno veškeré zboží a materiály na výrobu šperků. V objektu sice není zajištěna 

pravidelná fyzická ostraha, ale z důvodu místa bydliště rodinných příslušníků se investice 

do ní nejeví jako nezbytná. Za negativní faktor je považováno to, že většina MZS není 

pořízena od certifikovaného výrobce a proto není prokazatelná jejich odolnost. 

 

Majitelem objektu bylo přiznáno, že za dobu od otevření podniku došlo k cca šesti 

krádežím (většinou se jednalo o vytržení zboží z rukou prodavače s následným útěkem 

pachatele, což nezpůsobilo příliš vysoké ztráty) a dvěma vloupáním. Ta probíhala vždy 

stejným způsobem – průnik do objektu byl veden skrze boční výlohu. Díky dosavadnímu 

bezpečnostnímu systému bylo pachatelům zabráněno proniknout dál než po roletu, protože 

narušením skleněné plochy došlo ke spuštění alarmu. Protože doba překonání rolety je 

delší než doba příjezdu BA, nemohli pachatelé před útěkem stihnout probít se do objektu. 

Došlo pouze ke škodě na plášti budovy – výloha musela být opět zasklena a roleta 

vyměněna. Tyto škody jsou ve srovnání s tím, co mohlo být odcizeno, velmi malé.  

Za předpokladu, že pachatel bude útočit pouze silou bez důkladně 

propracovaného plánu, se jeví dosavadní zabezpečení jako vystačující. Přesto se ale 

doporučuje sjednání pojištění majetku pro případ krádeže / vloupání, aby nastalé škody 

byly hrazeny pojišťovnou. 

Ač je s ohledem na běžné zloděje / lupiče objekt zabezpečen dostatečně, je 

doporučeno provést určitá záložní opatření pro případ, že by byl objekt napaden skupinou 

sofistikovaných pachatelů. 
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K vytyčení nejslabších míst bude provedena analýza rizik a její vyhodnocení, aby 

bylo zřejmé, do jakých opatření je nezbytné investovat. 

6 Analýza rizik  

Po zohlednění okolností, které mají vliv na vznik rizik, byly určeny samotné 

příčiny. K tomu existuje velké množství metod, ze kterých byl pro přehlednost zvolen 

Ishikawův diagram, pomocí kterého byly tyto možné příčiny znázorněny. Na jejich základě 

mohly být identifikovány možné následky (pro metodu FMEA poruchy), které byly 

pomocí metody Failure Mode and Effects Analysis (dále jen FMEA) posouzeny a 

ohodnoceny. Na závěr bylo pomocí Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky stanoveno 20% 

příčin, ze kterých pramení 80% důsledků. 

6.1 Ishikawův diagram 

Pomocí tohoto diagramu lze přehledně znázornit souvislosti mezi potenciálními 

důsledky a jejich možnými příčinami, což dále v procesu usnadní určit, na jaké problémy 

je třeba nalézt řešení [10], [12]. 

Hlavní větev diagramu znázorňuje důsledek, za který byla zvolena újma na zdraví 

/ životě / majetku. Boční větve jsou možné následky, ze kterých daný důsledek vyplyne. 

Ty jsou větveny do jednotlivých příčin, které tento stav mohou způsobit, viz obrázek 3. 

Tyto příčiny a další následky z nich vyplývající budou použity pro analýzu 

pomocí metody FMEA. 
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Obrázek 3, Ishikawův diagram s hlavním důsledkem: újma na zdraví / životě / majetku 

6.2 Analýza poruch a jejich dopadů (FMEA) 

 

Tato metoda je vhodná pro identifikaci způsobů poruch jednotlivých systémů 

(zařízení) a jejich následků pro daný systém (zařízení). Cílem analýzy je stanovení 

doporučení pro zvýšení spolehlivosti systému (zařízení) a tím také zlepšení jejich 

bezpečnosti. Pomáhá vyhodnotit i nejhorší z případů jednotlivých poruch [10].  

Výhoda metody spočívá v přehlednosti a snadných úpravách díky tabulkovému 

znázornění. Jednotlivé poruchy, viz tabulka 6, se vyčíslí na základě následujícího vzorce 

(1): 

 

                   (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

 

Míra rizika je vypočítána znásobením pravděpodobnosti vzniku (existence) rizika, 

závažnosti následků a odhalitelnosti rizika. K tomu je třeba určit číselné parametry. Norma 

ČSN EN 60812:2006 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – postup analýzy 

způsobů a důsledků poruch (FMEA) sice využívá 10 parametrů, ale pro naše potřeby 

vystačí pouze 5 parametrů jednotlivých prvků. Ty jsou znázorněny v následujících 

tabulkách 2 - 5 a ve výsledné analýze byly určeny zcela subjektivně [11].  
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Tabulka 2, Pravděpodobnost vzniku a existence rizika [10] 

P Pravděpodobnost 

1 velice nepravděpodobná, pouze za výjimečných okolností 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 

4 velmi pravděpodobný vznik 

5 trvalá hrozba, nastane ve většině případů 
 

Tabulka 3, Závažnost následků [10] 

N Závažnost následků 

1 zanedbatelné materiálové škody, malé finanční ztráty 

2 
minimální poškození majetku z venku, malé finanční ztráty, 

minimální náklady na opravu 

3 
rozsáhlé poškození majetku z venku i zevnitř, střední finanční 

ztráty, vyšší náklady na opravu 

4 
rozsáhlé poškození majetku, odcizení chráněného zájmu, vysoké 

finanční ztráty, vysoké náklady na obnovu 

5 

zničení majetku, odcizení chráněného zájmu bez možnosti náhrady, 

enormní finanční ztráty, nemožná nebo téměř nemožná obnova 

původní struktury 

 

Tabulka 4, Odhalitelnost rizika [10] 

H Odhalitelnost rizika 

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2  snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3  odhalitelné riziko do jednoho dne 

4  nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5  neodhalitelné rizik 

 

Tabulka 5, Míra rizika [10] 

R  Výsledná (porovnatelná) míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 
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Tabulka 6, Výsledky analýzy metodou FMEA 
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6.3 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

Tato analýza jedním z nejdůležitějších nástrojů sloužících k rozhodnutí, které z 

poruch je nutno prioritizovat, protože nejen kvůli financím se nelze zabývat všemi riziky. 

Pomocí diagramu byly jednotlivé položky předchozí analýzy, podílející se na konečném 

důsledku, uspořádány do posloupnosti podle jejich významu [13]. 

Vilfred Pareto prokázal, že pouze malé procento jednotlivých položek (20) 

zapříčiní často právě zbývající procento (80) následků. Tento stav později znázornil 

statistik M. O. Lorenz jeho křivkou, která zdůrazňuje podíl těchto příčin [12]. 

Pro sestrojení diagramu se musí stanovit jednotlivé kumulativní četnosti a dále 

relativní kumulativní četnosti míry rizika R. Toho se dosáhne užitím následujících vzorců 

[14]: 

 

   ∑   
 
                                   (2) 

 

Ni – kumulativní četnost daného parametru 

n1 - ni – hodnoty daného parametru 

 

  
  

 
                                       (3) 

 

Fi – relativní kumulativní četnost daného parametru 

Ni – kumulativní četnost daného parametru 

N – kumulativní četnost všech hodnot daného parametru 

 

Výsledky jsou znázorněny v tabulce 7. 
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Tabulka 7, Kumulativní a relativní kumulativní četnosti míry rizika R 

Pořadí Způsob (identifikace poruchy) R  
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R 

(%) 

E Průnik výlohami 24 24 6,6 

P 
Vynucené zneužití přístupových 

kódů 
18 42 11,6 

R Krádež klíčů 18 60 16,5 

U Sabotáž 18 78 21,5 

Z Pomsta majiteli 18 96 26,4 

B Průnik obvodovými dveřmi 18 114 31,4 

C Otevření oken 18 132 36,4 

D Průnik okny 18 150 41,3 

L Nedostatečná ochrana vitrín 18 168 46,3 

O Nepozornost zaměstnanců 18 186 51,2 

Q Ztráta klíčů 18 204 56,2 

X Působení mimořádné události 18 222 61,2 

Y Vandalismus 18 240 66,1 

A Otevření obvodových dveří 18 258 71,1 

V Požár 12 270 74,4 

S Únik informací 12 282 77,7 

F Průnik stěnami 12 294 81,0 

H Průnik stropem 12 306 84,3 

K Neukládání aktiv do trezorů 10 316 87,1 

I Vnesení nebezpečného předmětu 9 325 89,5 

M Nespolehlivost zaměstnanců 8 333 91,7 

N Nedbalost zaměstnanců 6 339 93,4 

W Požár-úmyslný 6 345 95,0 

J Vstup podezřelé osoby 6 351 96,7 

G Průnik podlahou 6 357 98,3 

T Nedovolené vynášení majetku 6 363 100,0 

 

Z vypočtených hodnot byl sestrojen Paretův diagram s Lorenzovou křivkou, viz 

graf 1, ze kterého je patrné, které poruchy vyžadují řešení. Ty jsou v tabulce 7 zvýrazněny 

červeně. Protože míra rizika poruchy H má stejnou hodnotu jako hraniční porucha F, je 

nutné se jí zabývat také.  



29 
 

Graf 1, Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

 

Pro řízení těchto rizik je nutno vypracovat návrh opatření k jejich snížení. 

V kontextu s touto prací budou v následující kapitole navržena opatření v podobě 

přídavných mechanických zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémů, režimových opatření, případně služeb fyzické ostrahy. 

7 Inovativní opatření fyzické ochrany vybraného objektu zpracování 

drahých kovů a výroby šperků 

Některá opatření na zlepšení současného stavu zabezpečení budou navržena 

v souladu s Moderním evropským standardem zabezpečení, který v roce 2013 vydal Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen Sborník). Tato 

publikace byla zvolena z toho důvodu, že přiřazuje konkrétním komerčním objektům 
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doporučenou úroveň zabezpečení a daným úrovním doporučuje třídy odolnosti výrobků 

jednotlivých zabezpečovacích prvků podle vybraných bezpečnostních norem, viz tabulka 

8. 

 

Tabulka 8, Doporučené třídy odolnosti výrobků [15] 
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 Podle sborníku byl objekt zařazen do 4. úrovně zabezpečení, viz tabulka 9.  

 

Tabulka 9, Úroveň rizika a způsoby zabezpečení [15] 

Úroveň 

zabezpečení 

Úroveň 

rizika 
Preventivní opatření 

1 velmi nízké Jednoduché mechanické zabezpečení 

2 nízké Zvýšené mechanické zabezpečení 

3 střední 
Zvýšené mechanické zabezpečení a minimální 

elektrické zabezpečení 

4 vysoké 
Rozsáhlé mechanické zabezpečení a střední elektrické 

zabezpečení 

5 
velmi 

vysoké 

Rozsáhlé mechanické zabezpečení a vysoké elektrické 

zabezpečení 

 

Na základě této publikace, budou navržena pouze opatření na vylepšení systému 

MZS, protože bylo zjištěno, že současné PZTS Sborníku vyhovují. Návrhy opatření 

nebudou uváděny v pořadí podle míry rizika, ale tematicky podle jednotlivých prvků 

vyžadujících nové / vylepšené zabezpečovací opatření. U každého z nich budou kvůli 

přehlednosti popsány všechny druhy ochrany. Rizika, která tato publikace nezahrnuje, 

budou navržena na základě subjektivního úsudku. 

 

Veškerá nová opatření budou znázorněna v příloze 2. 

7.1 Skleněné plochy 

Z analýzy vyplynulo, že nejpravděpodobnější způsob průniku do objektu je 

výlohou. Některé z nich jsou opatřeny bezpečnostní fólií, ale protože nejsou certifikovány, 

není prokazatelný soulad s normou ČSN EN 356. Z toho důvodu je na základě Sborníku 

doporučeno použít pro všechny dosažitelné zasklené plochy výplně kategorie odolnosti 

P7B [15].  
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V mimopracovní době je ve výlohách zatahována roleta a zboží je ukládáno do 

trezorů. V pracovní době jsou ale exponáty ze vnitř prodejny chráněny pouze nízkým 

pultem a dřevěnou příčkou. Pokud by došlo k loupežnému přepadení, tyto zábrany nejsou 

časově náročné na překonání a v krátké době by bylo možné z výloh odcizit zboží o vysoké 

hodnotě. Proto je navrženo z vnitřní strany namontovat okna s bezpečnostním sklem a 

s klikami na klíč, aby nebylo možné okna jednoduše otevřít. Pro úsporu financí se 

doporučuje použít sklo s kategorií odolnosti P3A.  

 

Další opatření se budou týkat oken ve výrobní místnosti. Sborník doporučuje 

podle normy ČSN EN 1627 použít výplně bezpečností třídy RC4. Jednotlivé třídy jsou 

určeny podle současných známých metod vloupání, viz tabulka 10 [15]. 
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Tabulka 10, Předpokládané metody a pokusy o vloupání [15] 

Bezpečnostní 

třída RC/čas 

napadení 

Předpokládané metody a pokusy o vloupání 

RC 1 

Neaplikuje se 

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a 

fyzickým násilím, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. 

Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o úrovni odolnosti mechanických zábranných 

systémů (MZS), má málo času a snaží se nezpůsobit hluk. 

RC 2 

3 min. 

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a 

fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží 

se nezpůsobit hluk. 

RC 3 

5 min. 

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm a dalšího 

šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčíky a mechanická ruční 

vrtačka. Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen 

těchto znalostí využít. Při použití páčidla délka 710 mm lze aplikovat zvýšené 

fyzické násilí. 

RC 4 

10 min. 

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta, sekáče, přenosnou 

akumulátorovou vrtačku atd. Toto další nářadí umožňuje zloději rozšířit počet 

způsobů napadení, případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd. Problém 

hluku zloděj neřeší. 

RC 5 

15 min. 

Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí např. úhlovou 

brusku do průměru kotouče 125 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se 

hlukem. 

RC 6 

20 min 

Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí např. úhlovou 

brusku do průměru kotouče 230 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se 

hlukem. 

 

Z ekonomických důvodů nejsou navržena žádná nová bezpečnostní opatření pro 

vitríny, protože se z nich v mimopracovní době veškeré zboží ukládá do trezoru. V 

případě loupežného přepadení v pracovní době by byl čas překonání prodloužen pomocí 

bezpečnostní folie. Tím bude zaměstnancům umožněno dostat se k dalšímu opatření - 

panikovému tlačítku, které se doporučuje nainstalovat na dvě místa pultu ve tvaru písmene 

U, aby bylo dosažitelné z obou stran. 
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Ač už je v obou místnostech namontován detektor tříštění skla s dosahem 9m, 

navrhuje se doinstalovat do prodejny další detektor tříštění, který je schopen detekovat 

rozbití skla zpevněného bezpečnostními fóliemi. Pro vyloučení náhodného poplachu se 

doporučuje zakoupit detektor s duálním senzorem. V případě, že by došlo k selhání 

detektorů tříštění skla v mimopracovní době, navrhuje se všechna okna opatřit 

magnetickými detektory otevření.  

 

Dalšími významnými prvky MZS jsou dveře. Jejich bezpečnostní požadavky 

budou uvedeny níže. 

7.2 Dveře 

Podle již zmíněného Sborníku by dveře měly prokazovat bezpečnostní třídu RC4, 

která splňuje dobu průlomové odolnosti 10 min., která je stanovena normou EN 

1630:2011, viz tabulka 11 [15].  

 

Tabulka 11, Sady nářadí a doba průlomové odolnosti [15] 

Bezpečnostní 

třída 

Sada nářadí (viz 

kapitola 7 EN 

1630:2011) 

Doba průlomové 

odolnosti min 

Maximální 

celková doba 

zkoušky min 

RC 1 A1 - - 

RC 2 A2 3 15 

RC 3 A3 5 20 

RC 4 A4 10 30 

RC 5 A5 15 40 

RC 6 A6 20 50 

 

Jednotlivé prvky na dveřích pak musí splňovat požadavky norem ČSN EN 1303, 

ČSN EN 1906 a ČSN EN 12209 [15]. 

Požadavek dveří na výplň je pravděpodobně splněn, ale ty nejsou opatřeny 

bezpečnostními zámky ani štítky proti páčení. Proto se doporučuje tyto bezpečnostní prvky 

doplnit, popřípadě zakoupit celé certifikované dveře s  veškerými bezpečnostními prvky 
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integrovanými, aby si majitel mohl být jist, že nebudou překonány dřív než za stanovenou 

dobu.  

Dveře do prodejny nesplňují žádný z požadavků, proto je navrhnuto je zcela 

nahradit bezpečnostními a opatřit je také trny proti vysazení. 

Posledním opatřením na všech dveřích budou magnetické detektory otevření.  

 

Dalším důležitým prvkem návrhu na vylepšení dosavadního zabezpečení je PZTS. 

Ten bude blíže popsán v následující kapitole.  

7.3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Pro stanovenou úroveň zabezpečení je ve Sborníku doporučena úroveň střežení 

stupně 2 podle normy ČSN EN 50131-7, viz tabulka 12. Sborník dále uvádí požadavky na 

hlásicí zařízení, viz tabulka 13 [15]. 

 

Tabulka 12, Úrovně střežení [15] 

Vzít v úvahu  stupeň 1  stupeň 2  stupeň 3  stupeň 4 

Obvodové dveře  O O O+P O+P 

Okna    O O+P O+P 

Ostatní otvory    O O+P O+P 

Stěny        P 

Stropy nebo střechy        P 

Podlahy        P 

Místnosti  T* T* T* T* 

Předmět (vysoké 

riziko) 
    S S 

Klíč:  

O = otevření  

P = průnik (tj. dohled na stavební komponenty pro detekci narušení nebo pokusu o narušení) 

S = objekt, vyžadující zvláštní pozornost 

T = past (tj. dohled ve vybraných prostorech, v nichž je vysoká pravděpodobnost detekce) 

* Bezpečnostní doporučení (nad rámec ČSN CLC/TS 50131-7) pro všechny stupně je možné 

použít prostorová čidla stupně zabezpečení 3 (s antimaskingem).  
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Tabulka 13, Požadavky na hlásicí zařízení [15] 

Stupeň 

zabezpečení  
Hlásicí zařízení/ přenosový systém 

1 Nezávisle napájená siréna 

2 Přenosový systém s intervalem kontrolních hlášení 30 min 

3 
Hlavní přenosový systém s intervalem kontrolních hlášení 3 min 

Doplňkový přenosový systém s intervalem kontrolních hlášení 30 min 

4 

Hlavní přenosový systém s intervalem hlášení 90 s + doplňkový přenosový 

systém s intervalem hlášení 3 min 

nebo  

Hlavní přenosový systém s intervalem kontrolních hlášení 20 s  

 

Systém byl od začátku nastaven tak, aby 2. stupeň střežení splňoval.  

 

Tímto byla vyčerpána veškerá relevantní doporučení ze Sborníku, ale přesto jsou 

navržena další opatření. 

 

Jako další ochranný prvek prostorové ochrany je doporučena křížová instalace 

duálních pohybových detektorů (například kombinace PIR + MW nebo US) se záběrem 

alespoň 90°. Tento způsob instalace je navržen z důvodu co nejlepšího pokrytí prostoru 

místností.  

K lepšímu zajištění předmětové ochrany je navrženo opatření všech trezorů 

otřesovým detektorem, aby mohl být zavčasu rozpoznán pokus o vytrhnutí nebo útok přes 

stěnu. 

Jako poslední doplněk PSTS se na žádost majitele navrhuje instalace 

zamlžovacího zařízení, který bude umístěn ke dveřím mezi místnostmi, protože ty se téměř 

nezavírají. Zařízení je schopno do 20 vteřin zamlžit prostor o objemu 300 m
2
. To by 

v případě selhání celého bezpečnostního systému dopomohlo k dezorientaci pachatele, 

který by v tu chvíli nebyl schopen nic odcizit. 
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Vzhledem k navrhnutému PZTS se jeví, že i kdyby došlo k pokusu o průnik skrze 

stěnu / strop, byl by zavčasu spuštěn poplach, což by aktivovalo sirénu i zamlžovač a 

pachatelé by byli od svého úmyslu odrazeni nebo pravděpodobně dopadeni smluvenou BA. 

 

Aby mohli být pachatelé snadněji identifikováni, navrhují se i úpravy na CCTV 

systému. 

7.4 Kamerový systém 

Je doporučeno systém doplnit o 2 kamery s úzkým zorným úhlem a to z vnitřní 

strany naproti vchodových dveří do prodejny a dále z vnější strany naproti dveří do 

výrobny. Tím by bylo zajištěno včasné rozpoznání podezřelé činnosti (a to nejen pokus o 

vloupání, ale i případný pokus o poškození majitele). Vzhledem k existující registraci 

dosavadního systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) se 

předpokládá, že registrace přídavných zařízení bude povolena. 

 

Následující kapitola bude věnována návrhům na minimalizaci ostatních 

identifikovaných rizik.  

7.5 Ostatní opatření 

Velmi rizikovým faktorem je vynucené zneužití přístupových kódů. Ač je při 

každém nenahlášeném vstupu majiteli zaslána informativní SMS, navrhuje se nastavení 

univerzálního kódu, který by se použil výhradně při násilném vynucení otevření 

elektrického zámku. Jeho propojením na ústřednu by došlo k vyhlášení poplachu. 

 

Co se týče úniku informací a ztráty nebo krádeže klíčů, doporučuje se zdůraznění 

mlčenlivosti a povinnosti klíče nosit a uchovávat tak, aby byla zmíněná událost 

nepravděpodobná. Toto by mělo být uvedeno v interních směrnicích, které by se měly 

zavést.  

Stejně tak by měly být stanoveny bezpečností předpisy a zajištěna průběžná 

proškolování zaměstnanců pro případ, že by vypukl požár. Pomocí předpisů a školení se 
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zajistí vědomí zaměstnanců o tom, jak se mají v případě vypuknutí případného požáru 

chovat. 

 

S ohledem na IT bezpečnost se doporučuje zavést alespoň systém logování do PC 

alespoň při dálkovém přístupu, aby bylo zřejmé, který uživatel nakládal s jakými 

informacemi. 

 

Pokud by došlo k implementaci dosavadních návrhů a doporučení, nemohlo by 

dojít v případě nepozornosti zaměstnanců k žádným výrazným ztrátám.  

 

Poslední rizika, která byla analýzou vytyčena, jsou vandalismus a působení 

mimořádné události (dále jen MU). Vzhledem k tomu, že se objekt nachází přímo u hlavní 

cesty a potřebuje vypadat reprezentativně kvůli obchodní činnosti, nemůže být obehnán 

žádným plotem. Nainstalování kamer z exteriéru by mohlo být vyhodnoceno ÚOOÚ jako 

nevhodné a proto se navrhuje namontovat na zdi z každé strany objektu alespoň makety 

kamer, které by působily odstrašujícím účinkem na případného pachatele.  

Co se týče působení MU, tato rizika jsou jakýmkoli dalším zabezpečovacím 

systémem neovlivnitelná, a proto se doporučuje zvážit možnost pojištění, kdyby taková 

událost nastala. 

Nová opatření jsou znázorněna na obrázku 4. 
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Obrázek 4, Návrh na zlepšení současného stavu zabezpečení objektu 

 

Součástí návrhu inovativních bezpečnostních opatření je také jeho ekonomické 

zhodnocení, které bude blíže rozebráno v následující kapitole. 

8 Ekonomické zhodnocení 

Pro vynaloženou výši nákladů se uplatňují pravidla ALARA a ALARP - as low as 

reasonably achievable a as low as reasonably practicable, což v kontextu této práce 

znamená „náklady tak nízké, aby byl cíl rozumně dosažitelný a proveditelný“. Obecně se 

udává, že vhodným poměrem je vynaložení 10 % hodnoty aktiv na jejich zabezpečení. 

Pokud se budou považovat pouze aktiva v podobě drahých kovů a šperků, bude uvolněná 

částka činit 1 500 000 Kč. 
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Přestože se zprvu mohla zdát opatření jako výměna veškerých dveří a skleněných 

výplní, znásobení detektorů a kamer a přídavné zamlžovací zařízení příliš nákladná, 

z tabulky 14 je zřejmé, že daná částka nebyla ani zdaleka překročena. Náklady dokonce 

nečiní ani 2 % celkové hodnoty aktiv. 

Práce byla započítána pouze v položkách na výměnu oken a dveří, kde se tato 

možnost dala zahrnout do ceny v e-shopu. Předpokládá se, že ostatní zařízení si pracovníci 

zvládnou namontovat sami. Pokud by však montáž měla být provedena profesionály, stále 

zbývá z rozpočtu dostatečně vysoké procento k užití. 

 

Tabulka 14, Ekonomické zhodnocení 

 

Zabezpečovací prvek počet  
cena za 1ks 

/ 1m
2
 

Cena s DPH  

Kč 

Bezpečnostní sklo P7B ve výlohách z polykarbonátu 19 m2 3021,7 57412,30 

Bezpečnostní sklo P6B v oknech 3 m2 2 060 6180,75 

Okna s bezpečnostním sklem P4A a uzamykatelnými klikami 

za výlohami 
3 ks 17 700 53100,00 

Vstupní dveře bezpečnostní třídy RC4 2 ks 19 490 38980,00 

Dveře se zárubní k ústředně bezpečnostní třídy RC2 1ks   11474,00 

Zábrany proti vysazení 2 sady 77,00 154,00 

Duální PIR + MW detektor pohybu, 110° 3 ks 887,00 2661,00 

Magnetický detektor otevření 8 ks 297 2376,00 

Detektor tříštění skla pro skla s fóliemi 1 ks   980,00 

Duální detektor tříštění skla 1 ks   807,00 

Detektor otřesů a náklonu 4 ks 520 2080,00 

Ústředna s rádiovým modulem 1ks   5 052,20 

Panikové tlačítko 2 ks   115,00 

Vyzdění příček pro ústřednu (cihly + malta) 3,5 m2   7450,33 

Generátor mlhy  1ks    50155,00 

Kamera s nočním viděním do chodby 1ks    1799,00 

Kamera se záběrem 80° 1ks    576,00 

Atrapa kamery 2ks   221,00 442,00 

Celkem     236742,38 

 

  



41 
 

9 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnocení současné úrovně zabezpečení objektu na výrobu 

a prodej šperků, analýza možných rizik v daném objektu a návrh nových opatření 

vedoucích ke snížení rizik.  

Současné zabezpečení je provedeno pomocí prvků mechanických, elektrických i 

režimových a objekt je monitorován kamerovým systémem. S odkazem na předchozí 

incidenty, které nezpůsobily příliš velké ztráty a škody, se dosavadní ochrana jeví jako 

dostatečná. Je ale nutno zohlednit fakt, že se nejednalo o příliš sofistikované útoky.  

K identifikaci možných nedostatků současného stavu zabezpečení byla 

vyhotovena analýza rizik. Pomocí Ishikawova diagramu byly znázorněny možné následky 

a jejich příčiny, které byly zvoleny na základě možné nefunkčnosti systému či selhání 

lidského faktoru. Tyto byly následně pro užití analýzy FMEA více rozvedeny a jednotlivé 

možné poruchy systému byly ohodnoceny s ohledem na dobře připravené pachatele. 

Nakonec byly pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy křivky vytyčeny faktory 

nejrizikovější. Bylo zjištěno, že takovým faktorem by byl zejména průnik do objektu přes 

plášť, protože ne všechny otvory byly dostatečně zabezpečeny. Jedná se konkrétně o 

možný průnik výlohou z vedlejší ulice, jelikož je chráněna pouze roletou, a dále vstupními 

dveřmi pro zákazníky, které nejsou ošetřeny ani prvky proti vypáčení ani bezpečnostními 

zámky. Další riziko vzniká důsledkem absence směrnicového a školícího systému, což by 

mohlo vést k selhání zaměstnanců (například při manipulaci s otevřeným ohněm nebo při 

nechtěném úniku informací).  

Na základě této analýzy byla navržena bezpečnostní opatření sloužící 

k minimalizaci rizik. Podkladem pro návrh optimalizace mechanických zábranných 

systémů byl Moderní evropský standard zabezpečení, který v roce 2013 vydal Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tento standard řadí pronajímaný 

objekt do druhé nejvyšší úrovně zabezpečení, což je úroveň zabezpečení 4, viz tabulka 9. 

Pro zlepšení systému byly podle současných bezpečnostních norem navrženy prvky jak 

mechanické, tak elektrické. Jako hlavní opatření byla doporučena náhrada skleněných 

výplní ve výlohách bezpečnostními skly kategorie odolnosti P7B a výměna oken a dveří za 

taková, která splňují požadavky bezpečnostní třídy RC4. Dále bylo navrženo doplnění 

magnetických detektorů otevření a křížová instalace duálních detektorů pohybu, aby došlo 
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k co nejlepšímu pokrytí prostoru a zároveň k omezení možnosti planého poplachu. 

Posledními prvky k doladění PZTS jsou instalace panikového tlačítka na dvě místa 

v prodejně, nastavení univerzálního přístupového kódu na elektrickém zámku, který bude 

znamenat, že došlo k vynucenému vstupu a nakonec montáž kamer ke vchodům. 

K doplnění režimových opatření bylo doporučeno zavést systém směrnic a školení 

s důrazem na požární ochranu a únik informací.  Na základě požadavku majitele objektu 

byla na závěr navržena instalace zamlžovacího zařízení, které by v kombinaci se sirénou 

pachatele mohlo dezorientovat. 

Majitel uvedl, že rodinní příslušníci zaměstnaní v podniku bydlí nedaleko, mají 

přístup ke kamerovým záběrům a přijímají hlášení poplachu na mobilní telefon. Díky tomu 

mohou v případě podezření na objekt dohlédnout, a proto nebylo navrženo jeho fyzické 

střežení, což majiteli uspoří tisíce korun. 

Posledním doporučením je uzavření pojistné smlouvy pro případ, že by došlo 

k útoku na objekt, ale majitel se vyjádřil, že s tímto opatřením nesouhlasí, protože 

s ohledem na navržené zabezpečení a minulé incidenty je prozatím úspornější uhradit 

jednorázové částky za dílčí opravy než měsíční splátky pojistky. 

Ačkoliv je návrh na zabezpečení poměrně komplexní, náklady se stále vešly do 10 

% hodnoty chráněných aktiv. Je pravděpodobné, že na základě tohoto poznatku majitel 

navržená opatření přijme a postupem času je všechna implementuje. 

Zpracování této práce bylo pro mne velmi přínosné, protože jsem si mohla 

vyzkoušet využití mých teoretických znalostí i v praxi a věřím, že může posloužit jako 

návrh na zabezpečení i dalším firmám s podobným zaměřením. 
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