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ANOTACE 

TOMKOVÁ, Kamila. Bezpečnostní studie rizik poštovních doručovatelek České pošty při 

výkonu povolání. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2015. Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na identifikování a analyzování bezpečnostních 

rizik poštovních doručovatelů při výkonu povolání. Úvodní část se zabývá teoreticko-právním 

posouzení zkoumaného problému a vymezení základní pojmů z hlediska bezpečnosti osob a 

ochrany majetku. Následuje část popisující podnik Česká pošta a rozdělení dodacích sluţeb. 

Hlavní část diplomové práce je zaměřena na analýzu bezpečnostních rizik poštovních 

doručovatelů a návrh inovativního řešení určeného k minimalizaci nejzávaţnějších rizik. 

V závěru je také uvedeno finanční zhodnocení návrhu na jednoho doručovatele. 

 

Klíčové slova: analýza rizik, poštovní doručovatel, obranné osobní prostředky 

 

ANNOTATION 

TOMKOVÁ, Kamila. Safety study of risks postwoman Czech post during the pursue the 

profession. Ostrava: VŠB - TUO, Faculty of the Safety Engineering, 2015, 61 p. Thesis 

supervizor Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

 

This diploma work is focused on identifying and analyzing security risks postwomen 

at work. The introductory part deals with the theoretical and legal assessment of the problem 

and define the concepts in terms of personal safety and property protection. Followed by a 

section describing the Czech Post delivery and distribution services. The main part of the 

thesis focuses on the analysis of security risks postmen and design of innovative solutions 

designed to minimize the most serious risks. In conclusion, it is also stated financial appraisal 

of the proposal on a single postwoman. 

 

Keywords: risk analysis, postmen, personal defense equipment 
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1  Úvod 

Tato práce se zabývá bezpečností poštovních doručovatelů při výkonu povolání. Pocit 

bezpečí je dle Maslowovy pyramidy potřeb jednou ze základních potřeb člověka. Abraham 

Maslow vycházel ze svého přesvědčení, ţe výkon pracovníků lze zvyšovat uspokojováním 

dalších potřeb nejen těch materiálních. Navíc pokud někomu pocit bezpečí dlouhodobě chybí, 

můţe to záporně ovlivnit celý jeho ţivot. I proto by zaměstnavatel měl mít snahu chránit svoje 

zaměstnance a ne jen kvůli zákonu, který mu přikazuje zajišťovat bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci.  

Poštovní doručovatel bývá vystaven mnoha rizikům a je snadno přístupným terčem 

pachatelů. Je obecně známo, ţe má u sebe větší finanční hotovost, navíc při svém povolání 

přichází do styku s lidmi. V mnoha případech vstupuje do jejich obydlí, s čímţ je spojena 

další častá hrozba napadení zvířetem. Doručovatel můţe být vystaven verbálním útokům, ale i 

fyzickému napadení, které můţe způsobit zranění, těţké ublíţení na zdraví nebo v nejhorších 

případech i smrt.  Situaci nijak nenapomáhá ani fakt, ţe drtivá většina doručovatelů je 

ţenského pohlaví, tudíţ mají menší šanci ubránit se muţské síle. Další hrozbou doručovatelů 

je nástraţný výbušný systém v zásilkách. Byly zaznamenány případy, kdy doručovatelé 

doručovali zásilku obsahující výbušninu, aniţ by o tom věděli a která následně po doručení 

vybuchla. Problematikou bezpečnosti doručovatelů jsem se rozhodla zabývat na základě 

několika nepříjemných situací, které se mi osobně přihodily během mého působení jako 

poštovní doručovatelka.  

Současný stav zajišťování bezpečnosti je nedostačující. Doručovatelé jsou sice 

vybaveni některými obrannými prostředky, ale o jejich pouţití většinou nic neví a některým 

leţí na dně skřínky. Školení o správném chování doručovatele při ohroţení probíhá formou 

přečtení pár vět z papíru, kde jsou navíc uvedené rozporné informace („nekoukejte se 

pachateli do očí“ X „všímejte si, jakou má pachatel barvu očí“). Podle mého názoru je třeba 

se bezpečnosti doručovatelů více věnovat a zdokonalit ji.  

Mým cílem v této diplomové práci je popsat, analyzovat a odůvodnit současná 

bezpečnostní rizika při různorodém výkonu práce poštovních doručovatelů České pošty. Na 

základě získaných informací a vlastních zkušeností navrhnout nové řešení materiálního 

vybavení a postupy v aplikované bezpečnosti.  



 

2 
 

2  Rešerše 

Při zpracovávání této diplomové práce jsem vycházela z několika informačních 

zdrojů. Jednalo se o odborné publikace a poznámky z absolvovaných přednášek vybraných 

předmětů. Oporou při tvorbě práce mi byly také bakalářské a diplomové práce vydané na 

VŠB-TUO na Fakultě bezpečnostního inţenýrství. Uvedené nejvýznamnější publikace 

představovaly hlavní zdroje při vypracovávání diplomové práce.  

 

BRABEC, František a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1. vydání. Praha: 

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

Publikace se zabývá prevencí kriminality, ochranou majetku a osob, detektivní ochranou a 

informační bezpečností. V této práci jsou pouţity informace z kapitol bezpečnostní expertíza 

a ochrana majetku a osob.  

 

LUDĚK, Lukáš a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 

1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2012. 287 s. ISBN 978-80-87500-19-4. 

Tato kniha je zaměřena na oblast ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. Je sloţena z pěti 

částí a v kaţdé části je pět kapitol, které na sebe navzájem navazují. Při tvorbě mé práce jsem 

vycházela především z oddílu řízení rizik v bezpečnostním inţenýrství a z části zabývající se 

ochrannými prostředky.  

 

Zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o 

poštovních službách) 

Tento zákon upravuje podmínky pro poskytování a provozování poštovních sluţeb, práva a 

povinnosti, které při této činnosti vznikají, jakoţ i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch 

provozovatelů poštovních sluţeb, kteří mají povinnost poskytovat a zajišťovat základní 

sluţby. Při řešení dané problematiky byl uvedený zákon stěţejním.  

 

Vyhláška č. 464/2012 Sb. o stanovení specifikace jednotlivých základních poštovních 

služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 
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Vyhláška obsahuje specifikaci jednotlivých základních poštovních sluţeb, stanovuje rozsah 

poskytování informací o základních sluţbách a způsobu jejich uţití. Z této vyhlášky vychází 

rozdělení poštovních sluţeb.  
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3  Právní rámec 

Třetí část práce je zaměřena na právní předpisy, ze kterých při tvorbě práce musíme 

vycházet. Tato kapitola je rozdělena na tři části. První úsek uvádí vybrané právní předpisy, 

které souvisí s ochranou osob a majetku, druhý definuje právní normy týkající se samotných 

poštovních sluţeb a třetí část představuje dokumenty související s činností pošty.  

 

3.1 Vybrané právní předpisy související s ochranou osob a majetku 

V naší republice chybí jednotný právní předpis, který by komplexně řešil problematiku 

bezpečnosti osob, hmotného i nehmotného majetku. Z toho důvodu musíme vycházet z celé 

řady zákonů, norem a vyhlášek, které se nějakým způsobem bezpečnosti dotýkají.  

 

Ústava ČR 

Jde o soubor právních norem deklarující základní práva občanů a definující 

demokratické principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného 

demokratického státu. Spolu s listinou základních práv a svobod je nejvyšším a základním 

zákonem státu, všechny ostatní právní předpisy s ní musí být v souladu. Ústava ČR byla 

přijata Českou národní radou dne 16. 12. 1992 a ve sbírce zákonů je vyhlášena jako ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Ústava je sloţena z VIII hlav a 

úvodního prohlášení – Preambule. [1]  

 

Čl. 2 (4) „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá.“[2] 

 

 Listina základních práv a svobod  

Tato listina je součásti ústavního pořádku České republiky (zákon č. 2/1993 Sb.), 

skládá se z VI hlav.  Základní práva a svobody obsaţené v Listině základních práv a svobod 

vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Listina deklaruje základní lidská práva a svobody 

jako nezrušitelná a nedotknutelná. Zakotvuje se zde princip, ţe omezení základních práv a 

svobod je moţné jen pouze na základě zákona. [1] 

Listina základních práv a svobod garantuje tyto zásady: 

- Kaţdý je způsobilý mít práva (čl. 5).  
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- Kaţdý má právo na ţivot (čl. 6).  

- Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena (čl. 7).  

- Osobní svoboda je zaručena (čl. 8).  

- Kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 

a chráněno jeho jméno, na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného ţivota a na ochranu před neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneuţíváním údajů o své osobě (čl. 10).  

- Právo zaručení listovního tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, s 

výjimkou, které stanoví zákon, a zaručení tajemství podávané telefonem, telegrafem a 

podobným způsobem (čl. 13).  

- Svoboda pohybu a pobytu je zaručena (čl. 14).  [3]  

 

Trestní zákon 

Tento zákon vymezuje, co je trestným činem, uvádí podmínky trestní odpovědnosti a 

jaké tresty či sankce lze za spáchání trestných činů uloţit. Účelem trestního zákona je mimo 

jiné chránit zájmy společnosti práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. [1] 

Mimo jiné jsou zde definovány okolnosti vylučující protiprávnost:  

§ 28 Krajní nouze: čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

   chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.  

§ 29 Nutná obrana: čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající

   útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. [4] 

 

§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv: 

Tohoto trestného činu se dopouští: 

- kaţdý, kdo úmyslně poruší tajemství uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při 

poskytování poštovních sluţeb  

- kaţdý, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému 

neoprávněný prospěch prozradí tajemství, o němţ se dozvěděl z písemnosti, nebo toto 

tajemství vyuţije [10] 
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Zákoník práce  

Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Udává povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí a podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Dále je povinen vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 

[5] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Účelem tohoto zákona je zabraňovat neoprávněnému nakládání s osobními údaji a 

jejich zneuţití. V rozsahu působnosti stanoví, kdo je oprávněn ověřovat osobní údaje a jak 

s nimi musí nakládat, aby nemohly být zneuţity. 

§ 13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů 

(1)  „Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 

 neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 

 či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

 k jinému zneužití osobních údajů. “[6] 

 

3.2 Právní předpisy a normativy poštovních služeb 

České pošty, s. p. (dále jen České pošty) a jejích činností se dotýkají zejména tyto 

právní předpisy: 

 

Zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů v platném 

znění 

Tento zákon má povahu obecně platných právních předpisů (je závazný pro všechny 

subjekty) a je zveřejňován ve Sbírce zákonů České republiky. Skládá se z VIII hlav.  

Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky pro podnikání v oblasti 

poštovních sluţeb, podmínky pro poskytování a provozování poštovních sluţeb. Definuje 

práva a povinnosti, které při této činnosti vznikají a výkon státní správy a regulace v oblasti 

poštovních sluţeb. 
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Vymezení základních pojmů 

 

Poštovní služba je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek 

stanovených tímto zákonem. Poštovní sluţba zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a 

přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání 

poštovní zásilky příjemci nebo dodání poukázané peněţní částky.  

Pro účely toho zákona se rozumí: 

a) poštovní zásilka  

- písemnosti nebo jiné věci, které byly provozovatelem převzaty jako jeden 

celek k poskytnutí poštovní sluţby 

b) poštovní poukaz  

- poštovní sluţba spočívající v dodání poukázané peněţní částky 

c) provozovatel 

- osoba poskytující poštovní sluţby podle tohoto zákona 

d) odesílatel   

- osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako 

odesílatel označena; není-li odesílatel označen, je jím osoba, která poštovní 

smlouvu uzavřela 

e) adresát   

- osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako 

adresát odesílatelem označena 

f) příjemce  

- adresát nebo jiná osoba, které podle poštovních podmínek má nebo můţe být 

vydána poštovní zásilka nebo vyplacena poukázaná peněţní částka 

g) dodání  

- vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázané peněţní částky 

provozovatelem příjemci, a to stanoveným způsobem 

 

§4 Poštovní smlouva 

Obsahem poštovní smlouvy jsou práva a povinnosti vyplývající z poštovních 

podmínek platných pro odesílatelem zvolenou poštovní sluţby. Návrhem na uzavření 

poštovní smlouvy je předání písemnosti, jiné věci nebo poukázané peněţní částky 
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provozovateli podle poštovních podmínek k poskytnutí poštovní sluţbu. Přijetím návrhu na 

uzavření této smlouvy je převzetí písemnosti nebo poukázané peněţní částky provozovatelem 

k poskytnutí poštovní sluţby způsobem uvedených v poštovních podmínkách. Poštovní 

smlouva je uzavřena podáním.  

 

§16 Poštovní tajemství 

Provozovatel poštovních sluţeb a další osoby uvedené v tomto zákoně mají povinnost 

zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se poštovních zásilek a poštovních poukazů, které 

se při své činnosti dozvěděli. Takových údajů smějí vyuţívat jen pro potřeby poskytování 

poštovní sluţby nebo kontroly, nesmějí umoţnit, aby se s nimi neoprávněně seznámila jiná 

osoba. Tato povinnost není časově omezena, trvá i potom, kdy pracovněprávní nebo jiný 

vztah skončil. Zprostit pracovníky povinnosti zachovávat poštovní tajemství můţe jen 

odesílatel, adresát nebo jejich zástupce. [8] 

 

Vyhláška č. 464/2012 Sb. o stanovení specifikace jednotlivých základních poštovních 

služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 

Tato vyhláška obsahuje specifikaci jednotlivých základních sluţeb, poţadavky týkající 

se rychlosti základních sluţeb, dostupnosti pošt a dostupnosti poštovních schránek. Definuje 

také výjimečné případy, kdy nemusí být zajištěno dodání na adresu fyzické a právnické osoby 

a stanoví rozsah poskytování informací o základních sluţbách a způsobu jejich uţití a další 

poţadavky. Stejně jako výše uvedený zákon má povahu obecně platných právních předpisů a 

je zveřejňován ve Sbírce zákonů České republiky. [9] 

 

Poštovní podmínky České pošty, s. p. 

Jedná se o dokumenty vydávané Českou poštou. Poštovní podmínky jsou vydávány 

v samostatných dílech podle obrázku č. 1. Ustanovení Poštovních podmínek České pošty, 

jsou závazná jak pro Českou poštu, tak pro kaţdého, kdo projeví vůli uzavřít s poštou 

smlouvu podle zákona o poštovních sluţbách a pro další subjekty, kterých se podmínky 

týkají. [10] 
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      Základní poštovní sluţby 

Poštovní podmínky   Zahraniční podmínky 

Ostatní sluţby 

      Ceník 

Obrázek 1: Rozdělení poštovních podmínek [10] 

 

Základní poštovní služby obsahují: 

1. Vnitrostátní poštovní zásilky 

2. Vnitrostátní poštovní poukázky 

3. Poštovní zásilky do zahraničí 

4. Poštovní poukázky do zahraničí [11] 

 

Zahraniční podmínky deklarují podmínky pro zahraniční poštovní zásilky 

v abecedním uspořádání jednotlivých zemí, začínající Afgánistánem konče státem Zimbabwe. 

[12] 

 

Ostatní služby 

1. Poštovní podmínky (Např. Express balík, EMS vnitrostátní i zahraniční, Firemní 

psaní) 

2. Obchodní podmínky (Např. Roznáška propagačních materiálů, SIPO) [13] 

 

Ceník poštovních sluţeb a ostatních sluţeb poskytovaných Českou poštou udává ceny 

v Kč. Měnovou jednotkou pouţívanou v mezinárodním poštovním styku pro přepočet mezi 

měnovými jednotkami jednotlivých zemí je účetní jednotka Mezinárodního měnového fondu 

označovaná DTS. Přepočty mezi Kč a DTS jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součásti 

ceníku.  

 

Provozní předpisy upravující technologické postupy 

Technologické postupy upravují provozní předpisy, které jsou závaznou 

vnitropodnikovou normou pro výkon všech činností v nich uváděných, jak pro zaměstnance 

České pošty, tak i pro jiné osoby, vykonávající tyto činnosti pro poštu na základě smluvního 
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vztahu. Souborem provozních předpisů uspořádaných podle jednotlivých činností jsou 

poštovní pravidla, která jsou rozdělena na: 

 

 PP I    Všeobecná ustanovení 

Podací sluţba 

 PP II   Ostatní sluţby 

 PP III   Poštovní přeprava 

 PP IV    Dodací sluţba 

 PP V   Pokladní sluţba 

Platební styk poštovními poukázkami 

 PP VI   Hospodaření s ceninami 

Bankomaty 

 PP VIII  Důchodová sluţba 

 PP IX   Sázkové a loterní činnosti 

 PP X   Rozhlasová a televizní sluţba 

 PP XI   Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva 

 PP XIII Reklamace [10] 

 

Ostatní předpisy 

 Akta Světové poštovní unie (SPU) 

 Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník     

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů [10] 

 

3.3 Dokumenty související s činností pošty 

 

Věstník České pošty 

Česká pošta vydává Věstník, v němţ jsou vyhlašovány předpisy a směrnice, jejich 

změny, doplňky a opravy. Zaměstnanci jsou povinni se však prokazatelně seznámit 

s opatřeními kaţdé části Věstníku České pošty a průběţně provádět vyhlášené opravy 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=45248&fulltext=&nr=77~2F1997&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=74907&fulltext=&nr=89~2F2012&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62419&fulltext=&nr=137~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49763&fulltext=&nr=365~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49763&fulltext=&nr=365~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
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v příslušných publikacích. Aktuální informace určené pro veřejnost jsou zveřejňovány pouze 

na internetových stránkách České pošty s názvem „Věstník – Informace pro veřejnost“. [10] 

 

Domácí řád 

Domácí řád s přílohami je vnitřním předpisem pošty, který upřesňuje a doplňuje 

provozní předpisy podle místních podmínek. Dále stanovuje podřízenost pracovišť a 

odpovědnost za jejich provoz, vymezuje odpovědnost jednotlivých pracovníků za výkon 

sluţby a za svěřené hodnoty. Domácí řád sestavuje vedoucí pošty a zároveň odpovídá za to, 

ţe všichni jemu podřízení pracovníci jsou včas a prokazatelně seznámeni s tímto řádem. [10] 

 

Bezpečnostní řád 

Je samostatným dokumentem, který stanovuje hlavní zásady ochranných a 

bezpečnostních opatření v podmínkách příslušné pošty. Dále vymezuje odpovědnost 

jednotlivých pracovníků za dodrţování bezpečnostních opatření. Bezpečnostní řád je 

v utajovaném reţimu, podléhá ochraně obchodního tajemství. [10] 

 

Kniha nařízení 

Na poštách, kde jsou kromě vedoucího pošty i další pracovníci, se vyhlašují provozní 

opatření a jiná upozornění v tzv. knize nařízení. Pracovníci jsou povinni se s novými zápisy 

prokazatelně seznámit, tj. potvrdit je svým podpisem s uvedením data. [10] 

 

Kniha návštěv 

Do návštěvní knihy se zapisují všechny osoby, kterým byl umoţněn přístup do 

uzavřených prostor pošty nepřístupných veřejnosti. V kaţdém zápise musí být uvedeno datu, 

důvod návštěvy, příjmení, jméno, číslo občanského průkazu nebo sluţebního průkazu, 

zaměstnavatel, čas příchodu a odchodu. [10] 

  



 

12 
 

4  Základní pojmy 

Tato kapitola objasňuje vybrané pojmy a definice, které se týkají tématu diplomové 

práce.  

 

Analýza – metoda poznání, jejíţ podstatou je postupné rozčlenění celku na jednotlivé části a 

studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. Zjednodušeně se jedná o poznávací metodu, 

kdy postupujeme od obecného ke konkrétnímu. [19] 

 

Analýza rizik - je souhrn činností, které směřují k odhadu rizik. Je moţno uskutečnit 

několik analýz rizika. Analýza rizik můţe být také někdy označována jako měření rizika.[17] 

 

Bezpečnostní analýza organizace – analýza podrobující zkoumání předměty, jevy, 

informace a skutečnosti dotýkající se přímo či nepřímo bezpečnosti organizace, jejího 

bezpečnostního systému, s cílem přispět k nalezení přiměřených bezpečnostních prostředků a 

opatření, která jsou vhodná k účinnému a adekvátnímu řešení bezpečnostního problému 

organizace.  

 

Bezpečí – stav lidského systému, při kterém vznik újmy na chráněných zájmech má 

přijatelnou pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, ţe újma nevznikne). [18] 

 

Bezpečnost – stav, kdy jsou na nejniţší moţnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho 

zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a 

ochoten při ní spolupracovat. [16] 

 

Nebezpečí – stav lidského systému, při kterém vznik újmy na chráněných zájmech má 

vysokou pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, ţe újma vznikne). [18] 

 

Nebezpečnost – soubor vlastností a charakteristik prvků, látek, pohrom, procesů a činností, 

které na chráněných zájmech působí nebo za jistých podmínek mohou působit újmu (zdroj 

zranění, škod, ztrát). [18] 
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Bezpečnostní studie - řeší zejména posouzení stávajícího stavu ochrany, zhodnocení aktiv 

organizace a vyvození moţných opatření a návrhů řešení bezpečnosti, při nichţ se uplatňuje 

kombinace prvků technické, fyzické, reţimové, personální a informační ochrany. 

Bezpečnostní studie by měla být prvním dokumentem, z kterého bude vrcholové vedení 

vycházet při řešení bezpečnosti organizace. [16] 

 

Riziko – pravděpodobnost, ţe vznikne nebo můţe vzniknout událost nebo soubor událostí, 

které zcela mění ţádoucí (původně předpokládaný) stav či vývoj chráněných zájmů z hlediska 

jejich celistvosti a funkce. [16] 

 

Pult centralizované ochrany – technické zařízení a místo, kam jsou svedeny komunikační 

cesty z ochraňovaných objektů a jejich jednotlivých částí. Obsluha PCO má moţnost 

v případě poplachu v nejkratším čase zjistit příčinu a provést potřebná opatření na místě 

prostřednictvím výjezdové skupiny. [19] 

 

Bezpečnostní opatření -  postup, nebo mechanismus, jehoţ aplikace má za následek 

zmenšení bezpečnostního rizika. [17] 

 

Hrozba - je míra výskytu útoku (teroristického, nebo vojenského) v daném místě. Je určena 

schopností útočníka, zranitelností chráněných zájmů státu a úmyslem útočníka. [17] 

 

Závažnost nebezpečí  - subjektivní ohodnocení nebezpečí z hlediska jeho dopadu na projekt, 

osobu, apod. Označuje se také jako tvrdost rizika. [17] 
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5  Ochrana majetku a osob 

Nově vzniklé vlastnické poměry po politické změně v naší zemi přinesly i jisté změny 

v ochraně vlastnictví. Neustálý tvrdý konkurenční boj a nedostatečná legislativa v oblasti 

ochrany majetku můţe být důvodem nárůstu násilné a hospodářské kriminality. Důkazem, ţe 

finanční trestná činnosti stoupá, jsou statistiky Ministerstva vnitra ČR a další přehledy 

uveřejňované v denním tisku. Ochrana vlastnictví se tak stává stále častěji důleţitým 

činitelem dlouhodobého úspěchu či neúspěchu podniku.  

Předmětem zájmu bezpečnosti je ochrana: 

 osob 

 nehmotného majetku 

 hmotného majetku 

 

Osobami jsou rozuměni vlastní zaměstnanci, externí smluvně vázaní zaměstnanci, ale i 

další osoby, které se nacházejí v objektech podniku.  

 

Hmotným majetkem je soubor movitých i nemovitých prvků, které jsou ve vlastnictví 

podniku nebo jsou podle zákona předmětem zájmu ochrany podniku. Ochrana hmotného 

majetku tvoří základ prosperity a celého fungování podniku.  

 

Nehmotným majetkem v rámci podniku jsou informace, které podnik vytváří, přijímá 

nebo doplňuje podle smluvní dohody, ujednání, zákona, podnikové normy nebo jiné závazné 

normy v rámci své činnosti. Ochrana informací patří k nejsloţitějším procesům v komplexním 

systému ochrany. 

 

Všechny tři uvedené prvky v systému ochrany vlastnictví, tedy osoba, hmotný a 

nehmotný majetek jsou v jedné rovině. Vzájemně se podmiňují, proto je z hlediska prevence 

nutné zabývat se všemi třemi prvky a vytvářet k nim současně nezbytná opatření. Protoţe 

ochrana je tak silná, jak silný je její nejslabší článek.  

 

Majetek a činnost podniku jsou předmětem útoku, proto si musíme uvědomit původ 

potencionálních zdrojů hrozby, rizika a moţného následku.  
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Druhy ohroţení můţou být způsobeny: 

 Ţivelnými pohromami 

 Lidským faktorem 

- úmyslně 

- neúmyslně 

- zaviněně 

- bez zavinění [19] 

 

5.1 Základní druhy ochrany 

 

a) Klasická ochrana - Jde o vytvoření různých zábran, znemoţňujících zničení či 

odcizení cenných předmětů, výrobků, zařízení, zboţí anebo vytvářejících takové 

překáţky, které by pachateli ztíţily dosaţení jeho cíle a tím ho zdrţely. 

b) Režimová ochrana – Nazývána také organizací nebo administrativní, je to soubor 

organizačně administrativních opatření a postupů směřujících k zajištění 

poţadovaných podmínek pro bezporuchovou funkci zabezpečovacího systému. V 

praxi se jedná o vnitřní směrnice upravující vstup, odchod a pohyb osob v objektu, 

manipulaci s informacemi, provoz a vyuţívání zabezpečovacích systémů, výkon 

sluţby ostrahy objektu, klíčové reţimy atd. 

c) Fyzická ostraha – Je završením kaţdého systému ochrany. Lze ji provádět 

vlastními silami, stráţnými, zaměstnanci soukromých bezpečnostních sluţeb, 

případně policií nebo armádou. 

d) Technická ochrana – podporuje klasickou ochranu a zefektivňuje fyzickou 

ostrahu. Její hlavní úkol spočívá v tom, ţe ve velmi krátkém čase reaguje na 

změny, které vyvolá pachatel. Na základě těchto změn, oznámených i na značné 

vzdálenosti, uvádějí v činnosti síly, které jsou schopné v dalším jednání pachatele 

zabránit a dopadnout jej ještě před dokonáním protispolečenského činu. Technická 

ochrana v rámci celého systému ochrany majetku velmi účinně doplňuje ostatní 

druhy ochrany. [23] 

 



 

16 
 

6  Česká pošta, s. p. 

V další kapitole se jiţ zabývám podnikem nesoucím název Česká pošta. První úsek 

nastiňuje samotný vznik poštovnictví ve světě a pokračuje částí pojednávající o historii pošty 

v českých zemích. Třetí část poskytuje informace o České poště v současnosti.  

 

6.1 Historie poštovnictví 

Samotné počátky pošty se datují jiţ od starověku a to hlavně v Egyptě, Perské říši, 

Řecku, Římě, ale i v Arábii. Nejprve byly zprávy předávány ústně nebo pomocí různých 

signálů (bubny, kouřové signály), později se nejdůleţitější informace zaznamenávaly 

písemně. Historicky první poštovní záznamy byly na hliněných tabulkách v Mezopotámii a na 

papyru v Egyptě. Poslové slouţili především panovníkům, kteří měli potřebu, co nejrychleji 

získat informace důleţité pro správu a bezpečnost státu. Zároveň vzniká i pošta soukromá pro 

kupce, dopravce zboţí a věřící. Vrchol poštovního systému té doby samozřejmě vybudovali 

staří Římané. Římská pošta byla první veřejnou poštou. Označení stanice „manisio posita“ 

(v překladu odpočívací stanice) dalo základ samotnému slovu pošta.  S rozpadem říše došlo 

k zániku celého systému a vrátilo se zpět k individuálnímu předávání zpráv.  

Ve středověku nebyly pro rozvoj pošty politické ani hospodářské podmínky. Zásilky 

dopravovali mimo královských poslů kupci, mniši nebo studenti. Ve městech vznikala 

střediska, kde písaři poskytovali své zpoplatněné sluţby a sestavovali různé druhy písemností 

a korespondence. Psány byly na pergamen, který byl nahrazen papírem ve 13. století. 

Renesance přináší velké zvraty způsobené zámořskými objevy a vynálezem knihtisku.  

Vzniká síť poštovních spojů s pravidelnými jízdními řády. Provozování pošty je svěřováno 

šlechtickým rodinám, nejvyšším dvorním poštmistrem je rodina Taxisů. V 18. století je pošta 

zestátněna, vzniká generální vrchní dvorní poštovní úřad ve Vídni a hlavní poštovní úřady ve 

velkých městech. Zásadní posun ke zkvalitnění poštovních sluţeb měly nové technické 

vynálezy. Rozvoj telegrafu, telefonu a zavedení ţelezniční dopravy velmi urychlilo 

komunikaci. Roku 1817 jsou v Rakousku zavedeny první poštovní schránky, o 20 let později 

je vydán poštovní zákon. První známka byla vydaná roku 1840 v hodnotě 1 pence a byl na ní 

vyobrazen reliéf osmnáctileté královny Viktorie, jak můţeme vidět na obrázku č. 2. [20] [21] 

 



 

17 
 

 

Obrázek 2: První poštovní známka [22] 

 

6.2 Pošta v českých zemích 

V českých zemích klademe počátky poštovnictví do 9. století, kdy kníţe Rostislav 

vyslal poselství byzantskému císaři s ţádostí o vyslání věrozvěstů. První poštovní spojení 

vzniklo za krále Ferdinanda I. (1572) z Vídně do Prahy. Podstata pošty spočívala v propojení 

politických, administrativních a obchodních center habsburské říše prostřednictvím tratí, na 

nichţ byly v pravidelných intervalech umístěny stanice pro výměnu koní poštovních kurýrů.  

Za vlády Rudolfa II. (1552 – 1612) vzniká organizované poštovnictví, výsada byla udělena 

šlechtickému rodu Taxisů, později svěřena do rukou další rodiny Paarů.  

Marie Terezie roku 1743 zestátnila poštovnictví a byl vydán poštovní řád. Postátnění 

tohoto odvětví se stalo důleţitým mezníkem na cestě k rozvoji poštovních sluţeb, coţ se brzy 

projevilo v účelnější organizaci poštovní dopravy. 

Počátkem 19. století proběhla výstavba nových silnic, která umoţnila rychlejší jízdu. 

To se projevilo v postupném zkvalitňování hromadné dopravy zásilek i osob. Vyvrcholení 

technického úsilí 19. století představoval vynález bezdrátového přenosu zpráv – 

radiotelegrafie. V našich zemích došlo k jejímu předvedení na Jubilejní výstavě v Praze roku 

1908. Pro druhou etapu průmyslové revoluce se stal významným vynález telefonu, jenţ byl 

v českých zemích zaváděn od roku 1881.  

Vznik československého státu na konci roku 1918 způsobil nejen politické změny, 

ale i hospodářské a správní. Základem československé poštovní správy se stalo ministerstvo 

pošt a telegrafů. Počátkem roku 1925 byl vytvořen státní podnik Československá pošta, 

jehoţ hospodaření se řídilo obdobnými pravidly, jaká platila v soukromých firmách. 
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K rozvozu balíkových zásilek ve větších městech se pouţívaly balíkové vozy, k zápřahu 

slouţil buď jeden, nebo dva koně, viz obrázek č. 3. Během okupace byla poštovní správa 

zcela závislá na protektorátní správě a na říšském ministerstvu pošt. V tomto období sehrála 

pošta se svými zaměstnanci významnou úlohu díky vysílačům a účasti v ilegálním odboji.  

Po skončení okupace v květnu 1945 bylo znovu obnoveno ministerstvo pošt, 

vyhlášen zákon o poště a obnoven státní podnik Československá pošta, ze kterého byl po 

nástupu komunistického reţimu vytvořen národní podnik. Převratné změny, jeţ nastaly po 

pádu komunistického reţimu koncem roku 1989, vedly k rozdělení dosud jednotného resortu 

pošty a telekomunikací. Od 1. ledna 1993 se stala Česká pošta státním samostatně 

hospodařícím podnikem patřící do světové poštovní unie. [20] [21] 

 

 

Obrázek 3: Balíkový vůz Československé pošty z roku 1928 [20] 

 

6.3 Česká pošta v současnosti 

6.3.1 Základní informace 

Česká pošta je státním podnikem se sídlem v Praze, jejím zakladatelem je ministerstvo 

vnitra České republiky, statutárními orgány generální ředitel a dozorčí rada o dvanácti 

členech. 
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V roce 2014 spravovala Česká pošta 3 408 pošt, měla přepočtený průměrný evidenční počet 

zaměstnanců 31 887.  Měřítkem kvality poskytování základních sluţeb je dodrţení doby 

dopravy standardních listovních zásilek, coţ se v roce 2014 podařilo na 93, 11 %. 

 

6.3.2 Poslání a cíle podniku 

Posláním České pošty je být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních sluţeb 

v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboţí tradičními i elektronickými formami. 

Česká pošta zajišťuje poskytování univerzálních poštovních sluţeb a usiluje o jejich 

efektivitu. Její současná činnost je determinována čtyřmi klíčovými trendy ovlivňujícími trh a 

konkurenční prostředí. Jsou to nové technologie, změna způsobu komunikace způsobená 

rozmachem internetu, měnící se potřeby zákazníků a liberalizace poštovních sluţeb. Při 

vědomí své společenské role a sociální odpovědnosti chce být zároveň i atraktivním 

zaměstnavatelem. 

 

6.3.3 Správa a řízení podniku 

Generální ředitel – jako statutární orgán České pošty řídí činnost podniku a jedná 

jeho jménem. Rozhoduje o všech záleţitostech podniku, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do 

působnosti zakladatele.  

Dozorčí rada – má dvanáct členů a dohlíţí na činnost generálního ředitele a 

uskutečňování podnikatelských záměrů podniku v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb. o 

státním podniku. Osm členů dozorčí rady je jmenováno a odvoláváno zakladatelem a čtyři 

členové jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci podniku.  

 

6.3.4 Poštovní služby 

Poštovní sluţbou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek 

stanovených tímto zákonem. Následující obrázky č. 4 a č. 5 uvádějí rozdělení poštovních 

sluţeb. 
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Obrázek 4: Povinné sluţby České pošty [24] 

 

Obrázek 5: Nepovinné sluţby České pošty [24] 
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6.3.5 Součinnost s ostatními orgány 

Na základě § 16 zákona č. 29/2000 Sb. o poštovních sluţbách, jsou Česká pošta a 

osoby podílející se na provozování poštovních sluţeb povinny chránit poštovní tajemství a 

nesmějí umoţnit, aby se s nimi neoprávněně seznámila jiná osoba.  

 

Trestní řízení 

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu je Česká pošta 

povinna vyhotovovat doţádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Za 

účelem objasnění skutečností důleţitých pro trestní řízení je Česká pošta, s. p. povinna zadrţet 

poštovní zásilku a vydat ji předsedovi senátu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Ze 

stejných důvodů je povinna vydat poukázanou peněţní nebo dobírkovou částku. 

 

Bezpečnostní informační služba 

Bezpečností informační sluţba (BIS) je oprávněna v oboru své působnosti pouţívat 

zpravodajské prostředky, kam patří i vyhledávání, otevírání a zkoumání dopravovaných 

zásilek a jejich vyhodnocení.  

 

Přestupkové řízení 

Součinnost České pošty dle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, spočívá 

především v povinnosti podání vysvětlení. Dále je Česká pošta povinna vydat správnímu 

orgánu věc důleţitou pro správní řízení.  

 

Policie ČR 

Na základě ţádosti Policie ČR dle zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR je Česká pošta 

povinna poskytnout pomoc včetně sdělení informací, potřebné pro plnění úkolů Policie ČR. 

[10] 
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7  Dodací služba  

Dodací sluţbou se rozumí doručování nebo vydání zásilek. Dodací sluţba musí být 

organizována tak, aby bylo zajištěno dodávání zásilek adresovaných do poštovního obvodu 

příslušné dodací pošty. Činnost pracovišť při výkonu dodací sluţby upravují Poštovní 

pravidla IV – Dodací sluţba, vycházející z Poštovních podmínek České pošty. [25] 

 

7.1 Členění dodací služby 

Způsob dodávání zásilek se rozlišuje podle: 

a) Místa, kde se zásilky dodávají 

- V bydlišti, v místě podnikání, v sídle, prostřednictvím dodávací schránky 

- Na poště u přepáţky 

b) Charakteristiky adresáta 

- Fyzická osoba 

- Fyzická osoba podnikající 

- Právnická osoba 

c) Sluţby 

- Obyčejná zásilka 

- Zapsaná zásilka (doporučená zásilka) 

d) Doplňkové sluţby 

- Dodejka 

- Dodání do vlastních rukou 

- Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta 

- Dobírka 

- Zkrácení lhůty pro vyzvednutí zásilky 

- Prodlouţení lhůty pro vyzvednutí zásilky 

- Oznámení příchodu listové zásilky textovou zprávou 

- Oznámení o dodání zásilky emailem [25] 
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7.2 Doručování 

Místa dodání na daném území tvoří poštovní obvod, který se dělí na: 

1) Místa, kam pošta doručuje, tj. dodací místa uvedená v poštovní adrese zásilek  

2) Místa, kde pošta nemusí zajistit dodání  

- Cesta do místa určeného v poštovní adrese nebo dodání v tomto místě jsou 

spojené s důvodnými obavami z ohroţení ţivota, zdraví nebo majetku či věci 

v drţení České pošty. 

- Místo dodání se nachází mimo sídelní celek a není dostupné po veřejně 

přístupné pozemní komunikaci nebo je dostupné pouze po veřejně přístupné 

účelové komunikaci, jejíţ technický stav znemoţňuje provozovateli dodání i 

při vynaloţení veškerého úsilí. 

 

Poštovní zásilka musí být zajištěna tak, aby věci tvořící její obsah nemohly ohrozit 

lidské zdraví a bezpečnost, nevyvolávaly nepříjemné smyslové vjemy a nemohly poškodit 

jiné poštovní zásilky nebo zařízení.  

 

Obsahem poštovní zásilky nesmějí být: 

a) Výbušniny 

b) Radioaktivní látky 

c) Omamné a psychotropní látky 

d) Jedovaté a ţíravé látky 

e) Nakaţlivé biologické látky 

f) Tuhý oxid uhličitý 

g) Tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny 

h) Biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, 

které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle zákona 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a směsí 

i) Ţiví obratlovci [11] 
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Doručovatelé se rozlišují: 

a) Podle druhu doručovaných zásilek: 

- Listovní 

- Balíkové 

- Ostatní 

b) Podle způsoby dopravy: 

- Pěší 

- Motorizované 

 

Při doručovací pochůzce je doručovatel povinen dodrţovat stanovenou trasu a směr 

pochůzky. Řešení případných nesrovnalostí stanoví domácí řád. Doručovací pochůzku je 

pošta povinna zajistit kaţdý pracovní den.  

Doručovatel musí perfektně znát Poštovní pravidla IV – Dodací sluţba a postupovat 

podle nich od samotného přijetí zásilky k doručení aţ po její doručení zadané osobě. Důleţité 

je zejména to, komu můţe být zásilka předána ve smyslu, zda se jedná o zásilku výhradně do 

vlastních rukou adresáta. Doručovatel musí striktně dodrţovat poštovní pravidla, za svoji 

práci plně zodpovídá. [25] V příloze č. 1 jsou umístěny fotky poštovních doručovatelů a 

provozu poštovního depa.  

 

7.3 Příprava a přezkušování zásilek 

Při přejímání zásilek z přepravní sítě postupují dodávací pošty podle příslušných 

dokumentací. Pracovníci pošty, kteří připravují zásilky k dodání, přezkoušejí, zda byly 

dodrţeny zasílací podmínky a provozní předpisy, zda cena za zásilky byla řádně uhrazena a 

zda jsou zásilky nepoškozené. Ze zásilek se vytřídí zvlášť zásilky označené poznámkou 

„Odpovědní zásilka – cenu hradí adresát“ nebo „ Odpovědní zásilka – cenu hradí příjemce.“ 

Nesprávně došlé zásilky se oráţejí otiskem denního razítka v den příchodu k dodávací poště. 

Pokud je v adrese zásilky uvedeno nesprávné PSČ, poţádá pošta „Nálepkou na zásilky 

s nesprávnou adresou“ nalepenou na zásilce adresáta, aby upozornil odesílatele na správné 

uvádění adresy. Na zásilkách vracených odesílateli se přezkouší, zda je na nich uveden důvod 

nedodání.  

  



 

25 
 

8  Statistické údaje 

Pro zpracování dané tématiky je vhodné uvést přehled celkové kriminality České 

republiky. Graf č. 1 jasně ukazuje, ţe majetkové činy a krádeţe dominují protiprávní činnosti 

v České republice za rok 2014.  

 

 

Graf 1: Kriminalita v ČR za rok 2014 [26] 

 

Další graf č. 2 zobrazuje počet útoků na objekty České pošty od roku 2006 do roku 2012. 

Nejvíce případů napadení bylo v roce 2011, nejméně roku 2009. I kdyţ má graf v posledním 

roce sniţující charakter, pořád se jedná asi o 140 případů útoků ročně. Nejčastějším případem 

útoku je loupeţné přepadení. [24] 
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Počet útoků na objekty České pošty 

 

 

Graf 2: Počet útoků na objekty České pošty [24] 
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9  Analýza bezpečnostních rizik a jejich vyhodnocení 

Cílem analýzy je identifikovat rizika a nalézt slabá místa celého systému z hlediska 

bezpečnosti. Poskytuje vstup do posuzování rizik a rozhodnutí o tom, zda je třeba rizika 

sniţovat. Celou podstatu analýzy rizik můţeme znázornit vývojovým diagramem na obrázku 

č. 6.  

 

Obrázek 6: Vývojový diagram analýzy rizik [27] 

 

V současnosti existuje řada metod a softwarových nástrojů pro analýzu rizik a jejich 

hodnocení. Volba vhodné metody je závislá na kvalitě a mnoţství vstupních dat, na předem 

stanovených cílech a také na časových a finančních moţnostech podniku. [18] [27] 

 

Pro účely této práce jsem zvolila rozdělení doručovatelů do tří kategorií. Jedná se o 

pěší doručovatele, motorizované doručovatele a pracovníky vnitřní sluţby. Pěší vykonávají 

pochůzku pouze po vlastních nohách, motorizovaní vyuţívají vozidlo pro překonání 
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vzdálenosti mezi jednotlivými obcemi. Pracovníci vnitřní sluţby zpracovávají přijaté zásilky, 

třídí je a připravují je k dodání. Jejich činností je i manipulace s poštovními kontejnery po 

rampě, kde si zásilky nejprve převezmou, po zpracování je připravují pro motorizované 

doručovatele. Pouţívají také ruční manipulační vozíky, přepravní klece a pohyblivé pásy.  

Nejprve ve své práci vyuţiji metodu modelování identifikovaných rizik pomocí 

Ishikawova diagramu. Pro detailnější analýzu vytvořím analýzu poruch a jejich dopadů 

(FMEA) doplněnou o Paretův princip s Lorenzovou křivkou. K verifikaci výsledků poslouţí 

metoda souvztaţnosti a Fullerova srovnávací metoda.  

 

9.1 Ishikawův diagram 

Grafická metoda modelování rizika známá téţ pod pojmy „Diagram rybí kosti“ nebo 

„Diagram příčin a následků“. Princip této metody vychází ze základního zákona - kaţdý 

následek má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Umoţňuje znázornit analyzovaný problém 

z hlediska jeho příčin a to tak, ţe určí všechny moţné příčiny, které se k problému vztahují.   

Na základě získaných informací od pracovníků pošty a vlastních zkušeností jsem 

vypracovala diagramy příčin a následků pro všechny tři uvedené kategorie doručovatelů 

(obrázky č. 7, 8, 9). Vrcholovou událostí je vţdy narušení bezpečnosti příslušného typu 

doručovatelů. Zpracování těchto modelů rizik mi umoţní problém dále analyzovat. 
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Obrázek 7: Ishikawův diagram pro pěší doručovatele [autor] 
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Obrázek 8: Ishikawův diagram pro motorizované doručovatele [autor] 
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Obrázek 9: Ishikawův diagram pro pracovníky vnitřních sluţeb [autor] 
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9.2 Analýza poruch a jejich dopadů (FMEA) 

Failure Mode and Effect Analysis (dále jen „FMEA“) umoţňuje hledání dopadů a 

příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených poruch. Princip této metody je 

zaloţen na kvantifikaci častosti poruch, jejich závaţnosti a snadnosti jejich detekce. Vyuţívá 

se zejména pro váţná rizika a zdůvodněné případy. Součástí je i vyhodnocení dopadů 

nejhoršího případu plynoucího z jednotlivých poruch. Výsledky FMEA jsou obvykle zapsány 

do tabulkové formy. [18] 

Jednotlivé příčiny namodelované z Ishikawova diagramu posuzujeme z hlediska jejich 

závaţnosti, pravděpodobnosti jejich vzniku a odhalitelnosti dle hodnot v tabulce č. 1. Norma 

(ČSN EN 60812:2006) uvádí pro tuto metodu rozpětí 10 parametrů, z důvodu přehlednosti 

však bylo pro tvorbu této práce stanoveno pouze 5 hodnot. Z těch určujeme rizikové číslo 

podle rovnice míry rizika: 

R = N × P × H   (1) 

R – rizikové číslo   P – pravděpodobnost vzniku    

N – závaţnost následků  H – odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 1: Parametry FMEA [29] 

R Výsledná rizikovost N Závažnost následků  

0 - 3  bezvýznamné riziko  1 malá  

4 - 10  akceptovatelné riziko  2 větší  

11 - 50  mírné riziko  3 vyšší  

51 - 100  neţádoucí riziko  4 vysoká 

101 - 125  nepřijatelné riziko  5 velmi vysoká  

P Pravděpodobnost vzniku  H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobné 1 odhalitelné v době jeho spáchání  

2 spíše nepravděpodobné  2 odhalitelné během pár minut  

3 pravděpodobné  3 odhalitelné do jednoho dne  

4 velmi pravděpodobné  4 nesnadno odhalitelné  

5 trvalá hrozba  5 neodhalitelné riziko  
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Za pomoci rovnice (1), byla vypočítána míra jednotlivých rizik pro kaţdou kategorii. 

Výsledné údaje jsou seřazeny vzestupně v tabulkách č. 2, 3, a 4.  

 

Tabulka 2: Rizika pěších doručovatelů a jejich výpočet [autor] 

1 Pokousání psem 5 5 3 75 80 8,9 

2 Nástraţný výbušný systém 4 4 4 64 144 16,0 

3 Loupeţné přepadení 4 4 3 48 192 21,4 

4 Vyhroţování (vydání peněz)  4 4 3 48 240 26,7 

5 
Ohroţování osobou pod vlivem 

návykových látek 
4 4 3 48 288 32,0 

6 
Ohroţování psychicky 

narušenou osobou 
4 4 3 48 336 37,4 

7 Znásilnění 4 4 3 48 384 42,7 

8. Fyzické napadení osobou 4 4 3 48 432 48,1 

9. 
Sráţka doručovatele dopravním 

prostředkem 
4 4 3 48 480 53,4 

10. 
Vyhroţování (vyzrazení 

listovního tajemství) 
4 3 3 36 516 57,4 

11. Překáţky v blízkosti schránky 4 3 3 36 552 61,4 

12. Sněhová kalamita 3 4 3 36 588 65,4 

13. Náledí 3 4 3 36 624 69,4 

14. Hrozba střelnou zbraní 4 4 2 32 656 72,9 
15 Rozbahněná půda 4 4 2 32 688 76,5 

16 Nezakryté otvory 3 3 3 27 715 79,5 

17 Překáţky při plynofikaci, 

kanalizaci 

3 3 3 27 742 82,5 

18 Překáţky při opravách 

chodníků 

3 3 3 27 769 85,5 

19 Silný vítr 3 3 3 27 796 88,5 

20 Námraza na stromech 3 3 3 27 823 91,5 

21 
Vzetí doručovatele jako 

rukojmí 
3 4 2 24 847 94,2 

22 Rozvodněné vodní toky 3 3 2 18 865 96,2 

23 Nezajištěné schody 3 3 2 18 883 98,2 

24 Zatarasená cesta vozidly 4 2 2 16 899 100 
 

 

 

 

 

Č. Riziko P N H R 
Četnost 

[%] 

Kumul.  

četnost 

[%] 
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Tabulka 3: Rizika motorizovaných doručovatelů a jejich výpočet [autor] 

1 Pokousání psem 5 5 3 75 75 7,4 
2 Nástraţný výbušný systém 4 4 4 64 139 13,8 

3 Loupeţné přepadení 4 4 3 48 187 18,5 

4 Vyhroţování (vydání peněz) 

neopr. osobě 

4 4 3 48 235 23,3 

5 Znásilnění 3 4 4 48 283 28,0 

6 Fyzické napadení osobou 4 4 3 48 331 32,8 
7 Sabotáţ na autě 3 4 4 48 379 37,5 

8 Nehoda s dalším vozidlem 4 4 3 48 427 42,3 

9 Ohroţování osobou pod vlivem 

návykových látek 
4 4 3 48 475 47,0 

10 Sráţka doručovatele 

dopravním prostředkem 

4 4 3 48 523 51,8 

11 Hrozba střelnou zbraní  3 4 3 36 559 55,3 

12 Ohroţování psychicky 

narušenou osobou 
3 4 3 36 595 58,9 

13 Vyhroţování vyzrazení 

listovního tajemství 
4 3 3 36 631 62,5 

14 Překáţky v blízkosti schránky 4 3 3 36 667 66,0 

15 Náledí 3 4 3 36 703 69,6 

16 Sněhová kalamita 3 4 3 36 739 73,2 

17 Nezakryté otvory 3 3 3 27 766 75,8 
18 Sráţka se zvířetem 3 3 3 27 793 78,5 

19 Námraza na stromech a drátech 

elektrického vedení 
3 3 3 27 820 81,2 

20 Překáţky při plynofikaci, 

kanalizaci 

3 3 3 27 847 83,9 

21 Překáţky při opravách 

chodníků 
3 3 3 27 874 86,5 

22 Silný vítr 3 3 3 27 901 89,2 

23 Nezajištěné schody 3 3 3 27 928 91,9 

24 Rozbahněná půda 3 4 2 24 952 94,3 

25 Rozvodněné vodní toky 3 4 2 24 976 96,6 

26 Vzetí doručovatele jako 

rukojmí 
3 3 2 18 994 98,4 

27 Zatarasená cesta vozidly 4 2 2 16 1010 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Č. Riziko P N H R 
Četnost 

[%] 

Kumul. 

četnost 

[%] 
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Tabulka 4: Rizika pracovníků vnitřních sluţeb a jejich výpočet [autor] 

1 Nástraţný výbušný systém 4 5 4 80 80 10,5 

2 Fyzické napadení osobou 4 4 4 64 144 18,9 

3 Loupeţné přepadení 4 4 3 48 192 25,2 

4 Hrozba střelnou zbraní 4 4 3 48 240 31,5 

5 
Vyhroţování (vydání zásilky 

neoprávněné osobě) 
4 4 3 48 288 37,7 

6 
Vstup neoprávněných osob do 

neveřejných prostor 
4 3 4 48 336 44,0 

7 Sráţka autem při nakládání 4 4 3 48 384 50,3 

8 
Vyhroţování (vyzrazení 

listovního tajemství)  
4 3 3 36 420 55,0 

9 Zranění při přenášení zásilek 4 3 3 36 456 59,8 

10 Zranění při manipulaci s klecí 4 3 3 36 492 64,5 

11 Poranění obsahem zásilky 3 4 3 36 528 69,2 

12 Pád zásilky na pracovníka 3 4 3 36 564 73,0 

13 
Ohroţování osobou pod vlivem 

návykových látek 
3 4 3 36 600 78,6 

14 
Ohroţování psychicky 

narušenou osobou 
3 4 3 36 636 83,3 

15 
Vzetí doručovatele jako 

rukojmí 
3 4 3 36 672 88,1 

16 Námraza na rampě 3 3 3 27 699 91,6 

17 Poţár 3 4 2 24 723 94,8 

18 Zemětřesení 2 4 3 24 747 97,9 

19 Výpadek elektřiny 4 2 2 16 763 100 
 

K této analýze byl pro vyhodnocení nejzávaţnějších rizik u kaţdé kategorie připojen 

Paretův princip 80/20. Ten uvádí, ţe většina (80%) následků je způsobena menším podílem 

příčin (20%). To nám umoţňuje oddělit přijatelná rizika od těch nepřijatelných. U kaţdého 

rizika se na základě bodových hodnot vypočetla kumulativní četnost, coţ udává jejich 

procentuální vyjádření. Z těchto údajů jsou vytvořeny Paretovy diagramy, kaţdý doplněný 

Lorenzovou křivkou v grafech č. [29] 

Č. Riziko P N H R 
Četnost 

[%] 

Kumul. 

četnost 

[%] 
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Graf 3: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - pěší doručovatelé [autor] 

 

Graf č. 3 jasně ukazuje, která rizika jsou pro pěší doručovatele přijatelná a která uţ 

nikoli. Rizika značená číslem menší neţ 17 z tabulky č. 2 jsou rizika závaţná, pro která 

musíme navrhnout nápravná opatření. Jedná se o pokousání psem, nástraţný výbušný systém, 

loupeţné přepadení, vyhroţování (za účelem vydání peněz neoprávněné osobě), ohroţení 

osobou pod vlivem návykových látek a osobou psychicky narušenou, znásilnění, fyzické 

napadení osobou, sráţka doručovatele dopravním vozidlem, vyhroţování za účelem vyzrazení 

listovního tajemství. Pozornost musíme dále věnovat překáţkám v blízkosti schránky, náledí, 

sněhové kalamitě, hrozbě střelnou zbraní, rozbahněné půdě a nezakrytým otvorům. Rizika 

s označením vyššího čísla jsou pro nás přijatelná a nemusíme se jimi tedy dále zabývat.  
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Graf 4: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - motorizovaní doručovatelé [autor] 

 

Z grafu č. 4 lze vyčíst, ţe rizika motorizovaných doručovatelů pod čísly 1- 18 

v tabulce č. 3 jsou nepřijatelnými riziky. Oproti pěším doručovatelům je třeba se zabývat také 

rizikům sabotáţ na autě a nehoda s dalším vozidlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - vnitřní sluţby [autor] 
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Z grafu č. 5 lze usoudit, ţe nepřijatelnými riziky pro vnitřní sluţby jsou ta s označením 

menším číslem neţ 13 v tabulce č. 4. Spadá sem, mimo jiţ uvedená rizika, vstup 

neoprávněných osob do neveřejných prostor, sráţka autem při vykládání nebo nakládání 

zásilek, zranění při přenášení zásilek, zranění způsobená obsahem zásilky, pád zásilky na 

pracovníka a zranění způsobená při manipulaci s poštovním kontejnerem nebo klecí.  

9.3 Analýza souvztažnosti 

Další metodou hodnocení rizika vyhledáváme vazby mezi zdroji rizik a objekty rizik. 

Hlavním cílem analýzy souvztaţnosti je verifikace výsledků předchozí pouţité analýzy. 

Prvotním úkonem je vyhledání zdrojů potenciálního rizika. Pouţijeme výstupní rizika, která 

byla označena v předchozí metodě (FMEA) jako nepřijatelná. Jednotlivá rizika jsou pro 

přehlednost uvedeny znovu v tabulce č. 5. Dalším krokem je hodnocení těchto rizik a 

vyhledávání vzájemných vazeb. Vytvoříme osu X a Y, kam vyneseme totoţná rizika. Kdyţ se 

prvky můţou vzájemně ovlivnit, zapíšeme „1“. Pokud dané riziko nezpůsobí ani neovlivní 

jiné, udáváme hodnotu „0“. Na závěr se sečtou zapsané hodnoty v jednotlivých řádcích i 

sloupcích viz tabulka č. 6. [29] 

 

Tabulka 5: Identifikace rizik [autor] 

Číslo Riziko 

1 Pokousání psem 

2 Nástraţný výbušný systém  

3 Loupeţné přepadení 

4 Vyhroţování (vydání peněz neoprávněné osobě) 

5 Vyhroţování (vyzrazení listovního tajemství) 

6 Ohroţení osobou pod vlivem návykových látek 

7 Ohroţení psychicky narušenou osobou 

8 Znásilnění 

9 Fyzické napadení osobou 

10 Sráţka doručovatele dopravním vozidlem 

11 Překáţky v blízkosti schránky 

12 Náledí 

13 Sněhová kalamita 

14 Hrozba střelnou zbraní 

15 Rozbahněná půda 

16 Nezakryté otvory 

17 Sabotáţ na autě 
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18 Dopravní nehoda s dalším vozidlem 

19 Vstup neoprávněných osob do neveřejných prostor 

20 Sráţka autem při vykládání a nakládání zásilek 

21 Zranění při přenášení zásilek 

22 Zranění způsobená obsahem zásilek 

23 Pád zásilky na pracovníka 

24 Zranění způsobená při manipulaci s poštovním kontejnerem nebo klecí 

 

Tabulka 6: Identifikace rizik pro metodu souvztaţnosti [autor] 

 

Dalším krokem bude výpočet koeficientů Kar a Kpr. Tyto koeficienty jsou procentním 

vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra.  

 

 

 



 

40 
 

Jejich výpočet je dán: 

Kar = [(Σ Kar/(x-1)] . 100  (2) 

Kpr = [(Σ Krb/(x-1)] . 100  (3) 

kde x je celkový počet hodnocených rizik. [29] 

 

Tabulka 7: Výpočet koeficientů rizika [autor] 

Minimální a maximální hodnoty: 

Kar min = 0  Kar max = 61 

Kpr min = 4  Kpr max = 61 

Oblast grafu je rozdělena do čtyř kvadrantů podle polohy os O1 a O2. Nutností je 

stanovit si spolehlivosti systému při výpočtu těchto os. Jako optimální byla stanovena  

s = 80 %. Vzniklé čtyři kvadranty reprezentují závaţnost daných rizik. [29] 

Výpočet osy matice O1: 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%] (4) 

   O1 = 100 - [(61-0) : 100] * 80 = 51,2 % 

Výpočet osy matice O2:  

O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s [%] (5) 

   O2 = 100 - [(61 - 4) : 100] * 80 = 54,4 % 
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Graf 6: Matice rizik analýzy souvztaţnosti [autor] 

 

Oblasti závaţnosti jednotlivých rizik v matici jsou uvedeny v následující tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Závaţnosti jednotlivých oblastí v matici rizik analýzy souvztaţnosti [29] 

Závaţnost rizik v jednotlivých oblastech 

      I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

     II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

    III. oblast Ţádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast Relativní bezpečnost 
 

Touto metodou došlo k identifikaci nejslabších míst vzájemných vazeb posuzovaného 

systému. Do oblasti zvýšeného rizika (I. a II.) spadají rizika číslo 2, 6, 7 a 14. Podle výše 

uvedené tabulky č. 5 jsou nejzávaţnějšími riziky nástraţný výbušný systém, ohroţení osobou 

pod vlivem návykových látek nebo psychicky narušenou osobou a hrozba střelnou zbraní.  

9.4 Fullerova metoda 

Další metoda pro verifikaci předešlých výsledků je Fullerova metoda neboli metoda 

párového srovnání. Umoţní nám porovnat dvě kritéria, v případě této práce rizika. Princip 
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srovnávání je takový, ţe vţdy porovnáváme dvě rizika a z kaţdé takové dvojice rizik 

vybereme to důleţitější. Pro přehlednost je výstupem metody tzv. Fullerův trojúhelník.  

Matematické vyjádření: 

   (6) 

 

N – celkový počet srovnání 

k – počet kritérií [30,31] 

 

Kritéria představují stejná rizika, která byla pouţita pro metodu souvztaţností (tabulka č. 5) 

 

Z kaţdé dvojice tedy bylo zvýrazněno kritérium, které bylo posouzeno jako důleţitější. Tím 

vznikl Fullerův trojúhelník vyobrazený na obrázku č. 10.  

 

Obrázek 10: Fullerův trojúhelník [autor] 
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Dále byly sečteny zvýrazněné hodnoty v jednotlivých řádcích. Vypočtené hodnoty 

jsou zapsány do tabulky č. 9. 

Výpočet váhy i-tého kritéria: 

  (7) 

kde:  i = 1, 2, 3, …, k  

ni = počet zvýrazněného i-tého kritéria 

N = součet kritérií [30,31] 

 

Tabulka 9: Vyhodnocení rizik metodou Fullerova trojúhelníku [autor] 

Kritérium Počet kritérií Nové pořadí Váha kritérií 

1 Pokousání psem 19 4. 0,014 

2 Nástraţný výbušný systém 23 1. 0,004 

3 Loupeţné přepadení 14 10. 0,040 

4 Vyhroţování (vydání peněz) 10 14. 0,036 

5 Vyhroţování (vyzrazení listovního 

tajemství) 
9 15. 0,040 

6 Ohroţení osobou pod vlivem 

návykové látky 
18 5. 0,018 

7 Ohroţení psychicky narušenou 

osobou 
17 6. 0,022 

8 Znásilnění 14 11. 0,029 

9 Fyzické napadení osobou 21 2. 0,007 

10 Sráţka doručovatele vozidlem 20 3. 0,011 

11 Překáţky v blízkosti schránky 2 22. 0,058 

12 Náledí 5 19. 0,051 

13 Sněhová kalamita 3 20. 0,054 

14 Hrozba střelnou zbraní 14 12. 0,029 

15 Rozbahněná půda 3 21. 0,054 

16 Nezakryté otvory 1 23. 0,062 

17 Sabotáţ na autě 16 8. 0,025 

18 Dopravní nehoda s dalším vozidlem 17 7. 0,022 

19 Vstup neoprávněných osob do 

neveřejných prostor 
1 24. 0,062 

20 Sráţka autem při vykládání, 

nakládání 
16 9. 0,018 

21 Zranění při přenášení zásilek 8 16. 0,040 

22 Zranění obsahem zásilky 6 18. 0,047 

23 Pád zásilky na pracovníka 5 17. 0,043 

24 Zranění při manipulaci s kontejnery a 

klecí 
11 13. 0,033 

Ʃ 276  1,000 

N

ni
i 



 

44 
 

 

Pomocí metody párového srovnání byla vyhodnocena nejzávaţnější rizika. Jsou téměř 

shodná s výslednými riziky analýzy souvztaţností. Jedná se o nástraţný výbušný systém, 

fyzické napadení osobou, sráţka doručovatele vozidlem, pokousání psem, ohroţení osobou 

pod vlivem návykových látek, psychicky narušenou osobou.  

9.5 Závěr provedených analýz rizik 

Provedené analýzy poukázaly na nejzávaţnější rizika, kterými jsou pokousání psem, 

nástraţný výbušný systém, ohroţování osobou pod vlivem návykových látek, psychicky 

narušenou osobou, fyzické napadení osobou a sráţka doručovatele dopravním prostředkem. 

Jako nepřijatelná rizika můţeme také označit loupeţné přepadení, vyhroţování za účelem 

vyzrazení listovního tajemství nebo vydání peněz neoprávněné osobě, znásilnění a hrozba 

střelnou zbraní. Pozornost je nutné věnovat i sabotáţi na autě, dopravní nehodě s dalším 

vozidlem, překáţkám v blízkosti poštovní schránky, nezakrytým otvorům, náledí a sněhové 

kalamitě. U pracovníků vnitřních sluţeb je nepřijatelným rizikem sráţka autem při vykládání 

nebo nakládání zásilek, poranění způsobená přenášením nebo obsahem zásilek, vstup 

neoprávněných osob do neveřejných prostor a zranění způsobená při manipulaci poštovním 

kontejnerem. Další kapitola uvádí inovativní návrh s vhodnými opatřeními, které by měly vést 

ke sníţení nejzávaţnějších rizik.  

  



 

45 
 

10  Návrh inovativního řešení 

Na základě provedených analýz v předešlé kapitole byla stanovena nejzávaznější 

rizika poštovních doručovatelů při výkonu povolání. V této části práce je nutné navrhnout 

inovativní opatření sniţující tyto rizika.  

10.1 Technická ochrana 

Většina nepřijatelných rizik souvisí s útokem, ať jiţ člověka nebo zvířete, případně 

ohroţování, které by mohlo bezprostředně vést k napadení. Vybavení doručovatele obrannými 

technickými prostředky by mělo přispět k připravenosti na moţný útok a zaručit doručovateli 

schopnost ubránit se bez újmy na zdraví.  

 

Elektrický paralyzér ESP SCORPY 200 s pepřovým sprejem 

Jedná se o sprejový a elektrický paralyzér kombinovaný v jednom přístroji. Oba 

lze snadno ovládat jednou rukou, napadený je schopen bleskově pouţít právě ten druh 

obrany, který odpovídá způsobu napadení. Díky ergonomickému tvaru přístroje lze lépe 

zamířit na obličej útočníka a zároveň odpadá riziko vlastního zasaţení. Při 

pouţití SCORPY 200 získává napadený zároveň další výhodu v momentu překvapení. 

Uvidí-li útočník u napadeného elektrický paralyzér, nečeká v ţádném případě moţnost 

zasaţení sprejem na vzdálenost 2m. Nezanechává ţádné psychické ani fyzické následky. 

Účinkuje přes silnou vrstvu oděvu, i koţeného.  

   

Účinky paralyzéru: 

 

0, 5 s krátký úder    - způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek, účinek velmi krátký,  

                                  po odeznění úleku můţe útočník znovu zaútočit 

1 - 3 s střední úder - způsobí útočníkovi pád k zemi a duševní otřes, ale za okamţik 

                                  je schopen se postavit 

4 - 5 s dlouhý úder - způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut 

 

Pepřový sprej paralyzuje útočníka na 30 minut.  Látka, kterou sprej obsahuje, 

útočníka vyřadí díky svým dráţdivým účinkům, které se projeví po zasaţení obličeje, 
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dýchacích cest a kůţe. Při kontaktu s obličejem se u postiţeného dostaví palčivá 

bolest, slzení, ztráta vidění, obtíţné dýchání nebo ţaludeční nevolnost. 

 

Popis SCORPY 200 viz obrázek č. 11: 

A. stříkací tryska spreje, první kontaktní elektroda 

B. druhá kontaktní elektroda 

C. testovací elektrody 

D. zajišťovací vypínač elektrické části 

E. spoušť elektrické části 

F. spoušť spreje 

G. víčko prostoru pro baterie a sprej 

H. poutko pro zavěšení na ruku [32] 

 

Obrázek 11: Elektrický paralyzér ESP SCHORPY 200 s pepřovým sprejem [32] 

 

Se schopností ubránit se souvisí i kurz sebeobrany, který by měl být pro všechny 

doručovatele povinný. V současné době existuje spousta pohybových center a bezpečnostních 

agentur nabízející výuku sebeobrany. V základním kurzu si lze osvojit základní dovednosti 

proti běţným útokům jako je obrana proti úchopům za ruce, za oděv, proti rdoušení a škrcení, 

obranné kryty proti úderům a kopům, obranné techniky při ohroţení na zemi a psychologie 

konfliktu obecně. V pokročilém kurzu sebeobrany se účastníci navíc naučí, jak psychicky 

obstát při vyhroţování zbraní a sloţitějších forem napadení. Standardní délka trvání kurzu je 3 

měsíce (12 lekcí 1x týdně).   
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Další riziko nástraţný výbušný systém v poštovní zásilce by mohl sníţit detektor 

výbušnin, který by byl k dispozici na kaţdém pracovišti při třízení zásilek. Vhodné by bylo 

také informování a poučení zaměstnanců o podezřelých znacích na poštovní zásilce viz 

kapitola 10.2.  

 

Detektory výbušnin MO 2M 

Slouţí mimo jiné ke kontrole zavazadel a poštovních zásilek, jeho podobu znázorňuje 

obrázek č. 12. Vyuţívá technologii pod názvem NLDM. Princip detekce je zaloţen na bázi 

nelineární mobility iontů ve střídavém elektrickém poli a spočívá v separaci iontů se shodnou 

mobilitou během jejich toku vzduchem. Vzduch z povrchu kontrolovaného objektu je 

pumpován do hlavy analyzátoru, kde je ionizována beta zářením. Vzniklé ionty jsou v 

separační komoře tříděny na základě jejich rozdílné mobility. Iont, který koresponduje s 

výbušninou, je detekován a shromaţďován v kolektoru analytické jednotky, kde je zesílen. 

Upozornění na přítomnost výbušniny dostane obsluha vizuálním a akustickým signálem. 

Součástí detektoru je LCD display, který zobrazuje druh detekované výbušniny. Detektor 

umoţňuje detekci průmyslových trhavin na bázi Ng, TNT, PETN, RDX a značkovaných i 

neznačkovaných plastických trhavin včetně trhaviny Semtex. [33] 

 

 

Obrázek 12: Detektor výbušnin MO2M [32] 

 

Opatřením před riziky spojených s dopravním prostředkem by mohl být komunikátor 

positra+.  

 

KOMUNIKÁTOR POSITRA+ 

Je určen pro snadnou instalaci do vozidel, jeho funkcí je přenos alarmu z 

instalovaného zabezpečovacího zařízení na mobilní telefon majitele nebo na dispečink 

bezpečnostní agentury. Díky přesné lokalizaci vozu prostřednictvím GPS souřadnic je moţno 
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zajistit rychlý zásah buď fyzické ostrahy podniku, nebo v případě napojení na pult centrální 

ochrany výjezdové skupiny bezpečnostní agentury. Stiskem tísňového tlačítka dojde k 

odeslání SMS s polohou vozidla na přednastavená telefonní čísla. Ke vstupu pro tísňové 

tlačítko můţe být zapojené nárazové čidlo pro automatické odeslání tísňového hlášení v 

případě nehody. Pokud je komunikátor připojen na výstup stávajícího alarmu vozidla funguje 

jako SMS hlásič alarmového stavu. Komunikátor je zobrazen na obrázku č. 13. [34] 

 

Obrázek 13: Komunikátor positra [34] 

 

Riziko sraţení doručovatele dopravním prostředkem by mohlo být sníţeno reflexními 

prvky trvale umístěnými na všech typech oděvu (nejen na bundách viz obrázek č. 14), ale i na 

brašnách nebo na jiném viditelném místě na těle doručovatele. Navrhuji proto umístit logo 

České pošty z reflexního materiálu i na letní trička (znázorněné na obrázku č. 15) a vesty. 

Dále reflexní odznáčky ve tvaru poštovní trumpety nebo s nápisem Česká pošta rozmístit na 

poštovní kabely, brašny a batohy.  
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Obrázek 14: Reflexní prvky na bundě [autor]            Obrázek 15: Letní poštovní stejnokroj [37] 

 

Reflexní prvky na oděvu 

Reflexní materiály výrazně zvyšují viditelnost osob za sníţené viditelnosti, tedy je-li 

mlha, hustě prší, sněţí nebo je zataţená obloha. Reflexní materiály se skládají z vrstvy 

mikroskopických kuliček, od nichţ se dopadající světlo odráţí zpět ke zdroji.  Reflexní vrstva 

odráţí světlo aţ do vzdálenosti dvě stě metrů, coţ je vzdálenost, která řidiči plně postačí 

k adekvátní reakci, spatří-li chodce. Rozdílnosti ve viditelnosti různých barev a reflexního 

oblečení znázorňuje obrázek č. 16. Současná nabídka trhu obsahuje zaţehlovací a samolepící 

fólie, našívací pásky, výstraţné pásky a různé odrazky na pověšení. [35] 
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Obrázek 16: Rozdíl ve viditelnosti [35] 

 

10.2 Režimová ochrana  

Další typy rizik si ţádají zdokonalení reţimové ochrany. Kaţdý zaměstnanec musí být 

seznámen se všemi vnitropodnikovými dokumenty a dbát na jejich plnění. Vstupní školení 

zaměstnanců provádí vedoucí zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru. Opakování 

školení by se mělo provádět nejméně jednou za rok nebo při kaţdé změně předpisů. Také 

v případě zavedení nových technických zařízení, která vyţadují objasnění pokynů k uţívání. 

Školení provádí vţdy nadřízený pracovník nebo jiná oprávněná osoba.  

Odstranění překáţek u schránek nebo na komunikacích je nutno řešit u majitelů 

pozemků a komunikací. Při stanovení doručovací pochůzky je vhodné si zvolit trasu mimo 

překáţky, nezakryté otvory a jiná riziková místa.  

 

Obsah školení: 

- Seznámení s vnitřními předpisy 

- Důraz na dodrţování pracovních postupů  

- Důraz na dodrţování bezpečnostního řádu a následná kontrola 

- Školení řidičů, dodrţování dopravních předpisů a značek 

- Pravidelné prohlídky vozidel, pravidelné opravy, údrţba 

- Při obsluze poštovního kontejneru dodrţování návodů k obsluze od výrobce 

- Zachování šířky a průchodnosti cest na pracovišti vnitřních pracovníků 
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- Dbát na zavírání dveří a vrat na pracovišti vnitřních pracovníků 

- Opatření okrajů rampy bezpečnostním značením 

- Školení o podezřelosti zásilky 

- Opakovací školení o sebeobraně 

 

Znaky podezřelosti poštovních zásilek 

  

Mezi podezřelé znaky u poštovních zásilek patří nepravdivá adresa odesilatele, jestliţe 

adresát odesilatele nezná, kdyţ jsou adresy natištěné nebo rukopis značí zahraniční původ 

odesilatele. Je-li poštovné nepřiměřeně vysoké, jsou-li na zásilce nápisy (tajné, do vlastních 

rukou atd.), nesprávné provedení poštovních razítek nebo jiné neobvyklé razítka, nápisy nebo 

nálepky. Podezřelé jsou také malé otvory jako po vpichu jehlou, mastné skvrny, nápadné 

přelepení lepenky, vyčnívající dráty nebo nahmatatelné dráty pod obalem. U převázaných 

zásilek jeden konec provázku zaveden otvorem do obalu, nebo je-li obálka zalepena aţ do 

krajů lepidlem. Také nestandardním obsahem můţe být zásilka podezřelá, např. velkou 

hmotností vzhledem k velikosti zásilky, je-li zásilka na jedné straně těţší. Dále elastičnost 

nebo nepřiměřená tuhost, pohyb předmětů uvnitř zásilky, zápach a v neposlední řadě zvuky 

jako je tikání, bzučení nebo pípání. [36] 

10.3 Finanční zhodnocení 

Následující tabulka č. 10 uvádí náklady navrhovaných opatření na jednoho 

doručovatele. Na trhu existuje více nabídek od různých dodavatelů, proto uvedené ceny 

berme jen jako orientační.  
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Tabulka 10: Finanční zhodnocení navrhovaných opatření na jednoho doručovatele [autor] 

Pořadové 

číslo 
Opatření Cena [Kč] Poznámky 

1 
Elektrický paralyzér ESP SCORPY 200 

s pepřovým sprejem 
980 

 

2 Kurz sebeobrany 2400  

3 Detektor výbušnin MO 2M 5000 
1 ks na 10 

doručovatelů 

4 Komunikátor POSITRA+ 7950  

5 Reflexní prvky na oděvu, odznáčky 500  

Celkové náklady 12330  
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11 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat, analyzovat a odůvodnit současná 

bezpečnostní rizika při různorodém výkonu práce poštovních doručovatelů České pošty. Na 

základě získaných informací navrhnout nové řešení materiálního vybavení a postupy v 

aplikované bezpečnosti.  

Stěţejní částí této práce jsou analýzy bezpečnostních rizik, které vycházejí z mých 

vlastních zkušeností a z informací získaných od pracovníků České pošty. Provedeny byly dvě 

analýzy bezpečnostních rizik (Ishikawův diagram, FMEA), kaţdá zvlášť pro motorizované 

doručovatele, pěší doručovatele a pracovníky vnitřních sluţeb. K verifikaci výsledků byly 

pouţity další dvě metody (metoda souvztaţnosti, Fullerova srovnávací metoda). Získané 

závěry poukázaly na nejzávaţnější rizika, kterými jsou pokousání psem, nástraţný výbušný 

systém, ohroţování osobou pod vlivem návykových látek, psychicky narušenou osobou, 

fyzické napadení osobou a sráţka doručovatele dopravním prostředkem.  

Je zřejmé, ţe většina nepřijatelných rizik souvisí s útokem, ať jiţ člověka nebo zvířete, 

případně ohroţování, které by mohlo bezprostředně vést k napadení. Proto jsou navrhovaná 

opatření zaměřena zejména na vybavení doručovatele obrannými technickými prostředky. 

Jedná se o elektrický paralyzér kombinovaný s pepřovým sprejem, kurzy sebeobrany a 

komunikátor do vozidla. V rámci kurzu sebeobrany by se doručovatelé měli naučit prvky 

obrany proti úchopům za ruce, za oděv, proti rdoušení, obranné kryty proti úderům a obecnou 

psychologii konfliktu, včetně psychického obstání při vyhroţování zbraní. Kurz by měl kaţdý 

doručovatel zakončit zkouškou získaných dovedností. Mezi další navrhované prostředky patří 

detektory výbušnin MO2M. Z důvodů vyšší cenové náročnosti prvku navrhuji pořídit jeden 

přístroj na kaţdé pracoviště, kde se zásilky třídí. V případě jakéhokoli náznaku podezřelosti 

zásilky by oprávněný pracovník detektor ihned pouţil, doba odezvy přístroje jsou 2 sekundy. 

Navrhované reflexní prvky by měly být umístěné na všech typech stejnokroje, nejen na 

zimních bundách. Stejně tak by kaţdá věc pouţívaná k převáţení nebo přenášení pošty měla 

být vybavena reflexními předměty.   

Kromě technické ochrany navrhuji také zdokonalení reţimové ochrany. U školení 

zaměstnanců dbát na jeho pravidelnost a kompetentnost školící osoby. Pozornost by se měla 

věnovat hlavně důkladnému seznámení s bezpečnostním řádem a pracovními postupy 

s následným prováděním kontrol jejich dodrţování. Důleţité je také stanovení pokynů 
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k uţívání technických obranných prostředků, které se bude pravidelně opakovat. V neposlední 

řadě dbát na znalost podezřelosti zásilek u třídících pracovníků, ke kterému patří i 

přezkušování zaměstnanců. Školené zaměstnance vţdy rozdělit na menší skupinky, informace 

podávat i obrazovou formou.  

Jsem přesvědčená, ţe celková situace bezpečnosti doručovatelů by se mými návrhy 

zlepšila. Doručovatelé by byli schopni se v mnoha situacích ubránit bez újmy na zdraví, na 

mnohé situace hrozící napadením by byli připraveni a věděli, jak se zachovat. Jistě i oni sami 

by se cítili bezpečněji a to je základem dobře vykonávané práce. Na závěr je ovšem nutné 

dodat, ţe i po implementaci navrhovaných opatření nebude zajištěna naprostá bezpečnost 

doručovatelů, protoţe nejzávaţnější rizika se pouze minimalizují, nikdy je nelze zcela 

odstranit.  
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Seznam zkratek 

ČR   Česká republika 

FMEA   Failure Mode and Effect analysis (analýza poruch a jejich dopadů) 

SIPO   Sdruţené inkaso plateb obyvatelstva 

Česká pošta, s. p. Česká pošta, státní podnik 

EMS   Express Mail Service (mezinárodní systém pro přepravu zásilek) 

Ng   Trinitrát glycerolu 

TNT   Trinitrotoluen 

PENT   Pentrit 
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