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Anotace  

Plesník, Zdeněk. Fyzická ochrana areálu soukromé firmy. Ostrava, 2015. 48 s., 7 s. příloh. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na Katedře 

bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Václav Veselý.  

Předmětem bakalářské práce je fyzická ochrana areálu společnosti Bonver Win a.s pomocí 

prostředků fyzické ochrany. V prvních kapitolách jsou popsány jednotlivé zákony a 

technické normy zabývající se danou problematikou. Také jsou zde stručně popsány 

jednotlivé skupiny fyzické ochrany a jejich prvky. Následující kapitoly se věnují 

aktuálnímu zabezpečení a popisu firmy Bonver Win a.s. Dále jsou rozebrány pomocí 

vybraných analýz jednotlivé prvky ochrany osob a majetku. Tyto analýzy vedou 

k vyhodnocení jednotlivých prvků stávajícího stavu zabezpečení. Poslední kapitola se 

věnuje zlepšení dosavadního stavu zabezpečení a inovativnímu návrhu. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, fyzická ostraha, technická ochrana, režimová ochrana 

analýza rizik  

Annotation  

Plesník, Zdeněk. Physical protection of the premises of private companies. Ostrava, 2015. 

48 p. 7 p. attachments. Bachelor thesis at the Faculty of Safety Engineering VSB - TU 

Ostrava at the Department of Security Services. Supervisor Ing. Vaclav Vesely. 

The subject of this thesis is the physical protection of the premises of Bonver as by means 

of physical protection. In the first chapter describes the various laws and technical 

standards dealing with the issue. Also, there are brief descriptions of individual groups of 

physical protection and their elements. The following chapters deal with the current 

security and description of the company as Bonver There are also analyzed using analysis 

of selected individual elements of the protection of persons and property. These analyzes 

lead to the assessment of the individual elements of the current security status. The last 

chapter is devoted to improving the state of security and innovative design. 
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1 Úvod 

Potřeba chránit vlastní majetek je stará jako lidstvo samo. Už od dob pravěku si člověk 

stavěl skromné příbytky a vytvářel tímto systémy jak pro ochranu vlastní tak 

svého majetku. Tyto systémy se však od doby prvních lovců a sběračů značně vyvinuly. 

Jejich vývoj se vzhledem k dnešní době promítal podle aktuálních společenských hrozeb. 

Už není pro člověka prioritní jeho vlastní ochrana ale hlavně ochrana jeho majetku. 

Nastala doba informací. Tudíž nejcennějším artiklem začíná být právě ona informace a ty 

je potřeba chránit. Stále sofistikovanější bývají prostředky pachatelů, kteří jimi mohou 

disponovat, avšak systémy ochrany osob a majetku nezůstávají pozadu a můžeme pomocí 

nich čelit všem hrozbám. 

Pro tvorbu bakalářské práce jsem si zvolil společnost Bonver Win a.s. Tato společnost 

má totiž jisté chyby v zabezpečení, neboť některé systémy fyzické ochrany nejsou správně 

nastaveny nebo dokonce chybí. Pro Bonver Win a.s. je velice důležité zabezpečení 

z důvodu ochrany dat jelikož firma provozuje videoloterijní systém (VLT) a všechny 

získaná data se ukládají na server, který se nachází v jejím areálu. Je nutno tento areál 

zabezpečit pomocí prvků fyzické ochrany.  

V této práci se v prvních kapitolách nachází teoretická část, kde jsou popsány základní 

zákony a normy důležité pro fyzickou ochranu, dále stručně vysvětleny jednotlivé prvky 

fyzické ochrany. Následuje obecná část, která se věnuje samotné firmě a použitému 

systému zabezpečení jejího areálu. V této části je popsána samotná firma a její dosavadní 

zabezpečení. Následuje analýza tohoto stavu a hledání skulin v používaném systému. 

Vyhledané chyby v stávajícím zabezpečení jsou dále vyřešeny pomocí inovativního 

návrhu. Kde jsou popsány nové prvky ochrany, jejich rozmístění a konečná cena. 

Cíl bakalářské práce je zjistit a popsat aktuální rizika spojená s ochranou společnosti 

Bonver Win a.s. a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout 

způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto objektu.  
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2 Právní část, upravující fyzickou ochranu 

Tato kapitola se bude zabývat právní částí z pohledu teorie. Neexistuje žádný právní 

předpis v České republice, který by celkově upravoval fyzickou ochranu osob a majetku, 

jako je tomu například u bezpečnosti práce. Proto k řešení této problematiky musíme 

použít celou řadu zákonů, vyhlášek a norem, které se touto problematikou zabývají, mezi 

ně například patří. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Trestní zákon a Trestní 

řád, zákoník práce, Občanský zákoník, či Zákon o ochraně osobních údajů. Tyto zákony, 

vyhlášky a normy jsou rozebrány v následujících podkapitolách. 

2.1 Zákony 

Následující výčet zákonů je pouze zkrácený, jsou zde uvedeny pouze vybrané 

zákony zabývající se fyzickou ochranou osob a majetku. 

Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Jedná se o základní zákon České republiky. Všechny právní předpisy se s ní musí 

shodovat. Ústava České republiky je tvořena preambulí a 8 hlavami. Preambule je úvodní 

část a vyznačuje smysl ústavy. Mezi následujících 8 hlav patří: 

 Základní ustanovení 

 Moc zákonodárná 

 Moc výkonná 

 Moc soudní 

 Nejvyšší kontrolní úřad 

 Česká národní banka 

 Územní samospráva 

 Přechodná závěrečná ustanovení 

Česká republika je podle ústavy svrchovaný, demokratický a jednotný stát.[13] 
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Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. Práv 

obsažených v Listině se může zpravidla domáhat každý, jedná se o práva a svobody 

mezi státem a občanem. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. 

Mezi hlavní ustanovení v Listině z hlediska fyzické ochrany osob a majetku je, právo na 

bezpečí. [14] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zabývá se hmotným trestním právem. Vymezuje, co je trestným činem, podmínky 

trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za spáchání trestných činů uložit. Jsou 

zde vyjmenovány okolnosti vylučující protiprávnost, které jsou, co se týče ochrany osob 

a majetku velmi důležité jedná se o tyto: krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, 

přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. Krajní nouze a nutná obrana jsou dále více 

rozebrány.[8] 

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

zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek 

je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu 

nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
1
. 

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

trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku
2
.  

Rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí. Krajní nouze, odvrácení nebezpečí. 

Nutná obrana, odvracení útoku. [8] 

 

 

                                                 
1
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 28 krajní nouze 

2
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 29 nutná obrana 
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, 

aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení 

a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů 

a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.[18] 

Pro fyzickou ostrahu zejména důležitý: 

Zadržení osoby podezřelé § 76 odst. 2 - Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při 

trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její 

totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat 

ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.
3
 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Z hlediska fyzické 

ochrany je důležitý zejména část 11, náhrada škody hlava 1, předcházení škodám § 248 

z důvodu kontroly zaměstnanců, zaměstnavatelem.[19] 

Předcházení škodám § 248 - (2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn 

v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od 

něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle 

věty první musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze 

fyzická osoba stejného pohlaví
4
. 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, vztahy mezi těmito 

osobami a státem, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Je zde mimo 

                                                 
3
 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 76 Zadržení osoby podezřelé 

4
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Předcházení škodám § 248 
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jiné uvedeno, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo 

je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah odvrátit.[16] 

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

Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. [17] Pro účely 

fyzické ochrany byl ze zákona vybrán § 4. 

Vymezení pojmů § 4 - a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze 

subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho 

či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu.
5
 

b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství 

a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě 

subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, 

který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. 
5
 

2.2 Technické normy 

  Tato podkapitola popisuje vybrané technické normy důležité pro fyzickou ochranu 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky  

Norma specifikuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů. Stanovuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných 

systémů. Norma osahuje, také čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí.[21]  

                                                 
5
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vymezení pojmů § 4 
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ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace 

Norma poskytuje návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů, dále jen PZTS. Účelem tohoto dokumentu 

je zajistit, aby systémy PZTS splňovaly požadované funkční vlastnosti při minimálním 

množství planých poplachů.[20] 

ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektor 

Norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory používané jako části 

poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují 4 stupně 

zabezpečení a čtyři třídy prostředí. [22] 

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 3: Ústředny 

Norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování 

funkcí ústředen poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných 

v budovách využívající vyhrazená nebo sdílená drátová propojení nebo bezdrátová 

propojení. Tyto požadavky se také vztahují na pomocná ovládací zařízení instalovaná 

uvnitř a vně zabezpečených prostorů a umístěna ve vnitřním a venkovním prostředí [23] 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci  

Norma poskytuje pokyny pro zajištění funkce systémů uzavřených televizních okruhů 

a pro jejich plně vyhovující činnost.[24]  
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3 Fyzická ochrana 

Pojem fyzická ochrana lze chápat, jako systém organizačních, režimových 

a technických opatření, která zabraňují neoprávněnému nakládání s majetkem, 

nebo směřující k zajištění bezpečnosti osob.[2] 

Fyzickou ochranu dělíme do 4 hlavní skupin. 

1. Mechanické zábranné systémy 

2. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

3. Fyzická ostraha 

4. Režimová ochrana 

Žádnou skupinu nemůžeme brát jako nejdůležitější, ve fyzické ochraně se musí hledět 

na vyjmenované skupiny jako na celek. Struktura prvků fyzické ochrany je znázorněna 

na obr. 1. Každá fyzická ochrana není 100%, proto musíme brát v potaz zbytkové riziko 

a pojištění. 

 

Předmětem fyzické ochrany je ochrana hmotného a nehmotného majetku, dále ochrana 

osob. V následujících podkapitolách jsou rozebrány jednotlivé skupiny fyzické ochrany. 

Zbytkové riziko 

Pojištění 

Režimová ochrana 

Fyzická ostraha 

Poplachové zabezpečovací, tísňové systémy 

Mechanické zábranné systémy 

Obrázek 1: struktura prvků fyzické ochrany [autor] 
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3.1 Mechanické zábranné systémy 

Pod pojmem mechanické zábranné systémy, dále jen MZS se představují zejména 

prostředky pro ohraničení prostoru (ploty), systémy pro zabezpečení oken a dveří (mříže 

bezpečnostní skla a fólie) a uzamykací systémy (cylindrické vložky, bezpečnostní rámy) 

[4] tyto MZS můžeme rozdělit do 4 kategorií: 

1. Prostředky perimetrické ochrany 

2. Prostředky plášťové ochrany 

3. Prostředky prostorové ochrany 

4. Prostředky předmětové ochrany 

Jednotlivé kategorie by měly na sebe vzájemně navazovat a tímto docílit nejlepší 

celkové ochrany chráněného objektu. 

3.1.1 Prostředky perimetrické ochrany 

Jedná se o prostředky chránící perimetr daného chráněného objektu. 

Tyto prostředky, mají zejména za úkol odstrašit, nebo zpozdit narušitele. Pod pojmem 

perimetr si lze představit hranici, obvod pozemku chráněného objektu. Hranice je zpravidla 

zapsána v katastru příslušné obce a bývá vymezena přírodními nebo umělými bariérami 

(zeď, plot vodní tok). [5] 

Stručný výčet prvků perimetrické ochrany:  

1. Zdi – konstrukce zdí, aby mohla čelit průniku narušitele, musí znesnadnit ne-li 

zabránit, přelezení, podlezení eventuálně podhrabání. Tedy zeď by měla 

být postavena tak aby byla pevná, bytelná, s minimální výškou 2,5 m a musí stát 

na podezdívce.[5] 

2. Ploty – rozdíl oproti zdím: ploty jsou většinou s volnými mezerami, přes které 

jde vidět dále do prostoru. Nejčastější konstrukce plotu je provedena pomocí 

drátěného pletiva, nebo kovových profilů připevněné na pevné nosné konstrukci, 

(sloupcích). Z hlediska perimetrické ochrany je třeba dbát na udržování plotu 

v dobrém stavu.[5] 
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3. Průchozí prvky zdí a plotů - mezi nejdůležitější patří dveře, vrata a branky. 

Tyto prvky musí být bezpečně usazeny do zdí a plotů. Jejich konstrukce musí 

být tuhá, důležité je pevné uchycení a bezpečný uzamykací systém. [5] 

4. Vrcholová ochrana – slouží k zastrašení pachatele a ztížení vniknutí přes perimetr. 

Tvoří ochranu na vrcholu zdi či plotu. Použitá konstrukce: ostnatý, žiletkový drát, 

pevné nebo otočné hroty. [8] 

5. Podhrabová překážka – slouží k zabránění podlezení či podkopání, je-li plot 

postaven na měkkém podloží, je nutno plot doplnit podhrabovými deskami 

o minimální šířce 1 m, pevnou podezdívkou nebo ochrannými ocelovými rošty.[8] 

Mezi další prvky perimetrické ochrany co se týče MZS patří: vstupy, vjezdy a jiné 

vstupní jednotky 

3.1.2 Prostředky plášťové ochrany 

Jedná se o prostředky chránící „plášť“ daného chráněného objektu zpravidla 

budovy. Zejména jde o prvky k zabránění vstupu do objektu nepovolaným osobám. 

Tyto prvky také mají za cíl odstrašit nebo zpomalit narušitele. [4] 

Stručný výčet prvků plášťové ochrany: 

1. Dveře – nejdůležitější stavební otvor, tvořen dvěma celky: zárubní a dveřním 

křídlem. Zárubeň neboli dveřní rám je buď ze dřeva, nebo z ocelových profilů 

(bezpečnější). Důležité je správné usazení zárubní do ostění. Dveřní křídlo 

je obvykle tvořeno pevnou rovnou deskou, která se nesmí prohýbat, nebo rámem 

s výplní. Použité materiály se mění: obvykle dřevo, plast, kov záleží na výrobci. 

Důležitá je bytelnost dveří to znamená nesnadné proražení, vyvrácení. Dveře 

by měli být zavěšeny, na minimálně 3 závěsech a opatřeny bezpečnostní vložkou. 

[5] 

2. Okna – jedná se o všechny zasklené prostory stavebních otvorů. Okno je tvořeno 

rámovou konstrukcí s průhlednou nebo průsvitnou výplní. Konstrukce oken může 

být otevíratelná, nebo neotevíratelná. Z hlediska bezpečnosti je důležité, aby byl 

okenní rám pevný a řádně osazený do ostění, rovněž je důležitá pevnost závěsů 

a jejich soudržnost s rámem. [5] 
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Mezi další prvky plášťové ochrany co se týče MZS patří: mříže, rolety žaluzie, 

bezpečnostní ochranné fólie, bezpečnostní skla, vrchní dveřní kování, cylindrické vložky 

3.1.3 Prostředky prostorové ochrany 

Tyto prostředky zabraňují nepovolaným osobám pohyb uvnitř chráněného objektu, 

zpravidla budovy. Prvky prostorové ochrany dále tvoří opatření vedoucí k zpoždění 

narušitele uvnitř budovy. [4] 

Stručný výčet prvků prostorové ochrany: 

1. Dveře -  jedná se o dveře nacházející se uvnitř objektu. Jejich konstrukce 

a požadavky bývají shodné se vstupními dveřmi popsanými v předchozí 

podkapitole. Vnitřní dveřní jsou obvykle tvořeny rámem s průhlednou, 

nebo průsvitnou výplní. Je to z důvodu osvětlení místnosti. 

2. Okna – vnitřní prosklené prostory stavebních otvorů konstrukce a požadavky 

shodné s předchozí podkapitolou. 

Mezi další prvky plášťové ochrany co se týče MZS patří: bezpečnostní ochranné fólie, 

bezpečnostní skla, vrchní dveřní kování, cylindrické vložky 

3.1.4 Prostředky předmětové ochrany 

Jsou to prostředky chránící zejména aktiva proti odcizení a neoprávněné 

manipulaci. [4] Mezi prvky předmětové ochrany patří zejména trezory. Trezory dělíme 

na mobilní a stabilní, dále na trezorové skříně, ohnivzdorné skříně, příruční pokladny, 

manipulační schránky, přenosné kontejnery a kufry. Tyto prvky musejí být na nejvyšším 

stupni bezpečnosti.[5] 

3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Pod pojmem poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, dále jen PZTS 

se představují zejména: prostředky pro ohraničení prostoru (mikrofonické kabely, 

infrazávory), prostředky pro plášťovou ochranu systémy, a to systémy pro zabezpečení 

oken a dveří (poplachové fólie, tapety, polepy, čidla na ochranu skleněných ploch), prvky 
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prostorové ochrany (PIR, ultrazvuková čidla, mikrovlnná čidla), ústředny PZTS a systémy 

průmyslové televize (CCTV) [5] Tyto systémy můžeme rozdělit do 5 kategorií: 

1. Prvky perimetrické ochrany 

2. Prvky plášťové ochrany 

3. Prvky prostorové ochrany 

4. Prvky předmětové ochrany (Ústředny PZTS) 

5. CCTV systémy 

Jednotlivé prvky budou popsány v následujících podkapitolách. Avšak místo prvků 

předmětové ochrany, jsou zařazeny do popisu ústředny PZTS z důvodu použití 

v inovativním návrhu řešení. 

3.2.1 Prvky perimetrické ochrany 

Jedná se o prostředky chránící perimetr daného chráněného objektu. Tyto prostředky, 

mají zejména za úkol odstrašit nebo odhalit narušitele. Perimetrická ochrana by měla 

signalizovat narušení perimetru objektu.[4] 

Detektory narušení mají obvykle delší dosah a užší detekční charakteristiku, musí 

splňovat požadavky jako je odolnost vůči planým poplachům a vyšší klimatická 

odolnost.[4] Mezi detektory perimetrické ochrany patří: zemní tlakové hadice, 

mikrofonické kabely, mikrovlnné bariéry, infračervené závory a bariéry, štěrbinové kabely, 

perimetrická PIR [5] 

3.2.2 Prvky plášťové ochrany 

Jedná se o prostředky chránící „plášť“ daného chráněného objektu zpravidla budovy. 

Zejména jde o prvky, které mají za úkol odstrašit, znemožnit průchod a odhalit narušitele. 

Plášťová ochrana signalizuje narušení pláště budovy.[4] 

Detektory narušení mají plochou, ale širší detekční charakteristiku a kratší dosah.  

Jsou-li detektory umístěny vně budovy, musí také splňovat vyšší klimatickou odolnost.[4] 

Mezi prvky plášťové ochrany patří: 
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Vícepásmová čidla rozbití skla – na rozdíl od běžných akustických čidel reagují pouze 

na dvě rozdílná typická stádia zvuku spojeného s rozbitím skla. A to počáteční porušení 

povrchu skla – krátký impulz zvukových vln (infrazvuk). O něco později, tedy v době, 

kdy rozbité části nebo kus skla dopadne na podlahu, vzniká druhá, která obsahuje 

komponenty s vyššími frekvencemi. Čidla jsou zpravidla opatřeny diodou (indikace stavu 

poplachu). [9]  

Mezi další prvky plášťové ochrany PZTS patří: čidla na ochranu skleněných ploch, 

magnetické kontakty, vibrační čidla, mechanické kontakty, drátová čidla rozpěrné tyče [5] 

3.2.3 Prvky prostorové ochrany 

Tyto prostředky zabraňují nepovolaným osobám pohyb uvnitř chráněného objektu, 

zpravidla budovy. Prvky prostorové ochrany dále tvoří opatření vedoucí k zpoždění, 

odhalení narušitele uvnitř budovy.[4] 

Detektory narušení mají zpravidla kratší dosah a širší kuželovou detekční 

charakteristiku. Klimatická odolnost detektoru, záleží na podmínkách panujících uvnitř 

objektu.[4]. Mezi detektory prostorové ochrany patří zejména: 

Pasivní infračervená čidla – dále je PIR. Čidla založena na principu zachycení změn 

vyzařování v infračerveném pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. 

Využívají skutečnost, že každé těleso, jehož teplota vyzařování je vyšší než -273 °C 

(absolutní nula) a nižší než 560 °C vyzařuje vlnění v infrapásmu odpovídající teplotě 

tělesa. Tohoto jevu je využito k zachycení pohybu tělesa, jež má odlišnou teplotu 

od teploty okolí. Volbou správné optiky je možno střežit prostor od 15 m až po 60 m.[5] 

Další prvky prostorové ochrany PZTS: ultrazvuková čidla, mikrovlnná čidla, 

kombinovaná čidla[5] 

3.2.4 Ústředny PZTS 

Ústředna je zařízení, které přijímá a vyhodnocuje signály od čidel PZTS, ovládá 

signalizační, přenosová, zapisovací a jiná zařízení která indikují narušení, napájí čidla 

a další prvky, umožňuje diagnostiku systému PZTS. Mezi typy ústředen patří: ústředny 

smyčkové, ústředny s přímou adresací čidel, ústředny smíšeného typu a ústředny 

s bezdrátovým přenosem tento typ je déle více rozebrán. 
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Ústředny s bezdrátovým přenosem – jedná se o vysílací zařízení. Přenos poplachového 

signálu je nejčastěji 8 bitový. Vlastní dosah ve volném prostředí 100 – 200 m. V objektu 

však menší vzdálenosti. Výhody těchto ústředen jsou především: snadná a rychlá instalace, 

možnost instalace do hotových objektů s minimalizací stavebních zásahů, snadné doplnění 

dalších prvků, snadná změna konfigurace 

3.2.5 CCTV systémy 

Kamerové systémy dále jen CCTV, umožňují sledování zabezpečených prostor 

za účelem vyhodnocení událostí ohrožujících osoby a chráněný majetek. CCTV systém, 

je vhodný doplněk systému zabezpečení, zajišťuje důkazy v podobě zvukových nahrávek 

a obrazového materiálu. Systémy kamer plní důležitou úlohu, v odstrašení a monitorování 

nepovolaných osob.[3] CCTV systémy jsou složeny, ze 3 prvků: 

1. Kamery – jedná se o nejdůležitější prvek kamerového systému. Jeho úkolem 

je přenos obrazu ze střeženého prostoru na záznamové médium. Rozdělení 

kamer pro na venkovní a vnitřní použití záleží na klimatických podmínkách 

v daném prostoru. Kamery se od sebe odlišují rozlišovací schopností 

a citlivostí. 

2. Monitor – jedná se o zařízení, které umožňuje shlédnout obraz z kamer 

jak „na živo“ (v reálném čase) nebo ze záznamu videorekordéru 

3. Záznamové zařízení – toto zařízení umožňuje uchovávat obraz z kamer 

na záznamovém médiu pro pozdější použití, zařízení jsou taktéž vybaveny 

softwarem pro úpravu záznamu  

3.3 Fyzická ostraha 

Pro fyzickou ostrahu jsou velice důležité osoby speciálně proškolené, z důvodu 

zajištění bezpečnosti v chráněných objektech s minimálními dopady a efektivní cestou. 

V souladu s režimovými opatřeními je fyzická ostraha schopna zajistit ochranu aktiv. Dále 

je schopna provést odhalení a zadržení narušitele, zamezení odcizení aktiv, realizaci 

havarijních a protipožárních opatření atd. Činnost fyzické ochrany vykonávají hlídači, 

strážní, hlídací služba či policisté. Pomocí soukromé bezpečnostní služby si většina 

organizací zajišťuje vlastní fyzickou ochranu. Mezi finančně nejnákladnější způsob 
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zajištění bezpečnosti, bývá zajištění fyzické ochrany ostrahou [5]. Mezi formy fyzické 

ostrahy patří: 

Kontrolní propustková činnost – pracovníci fyzické ostrahy provádí kontroly vstupu a 

výstupu do areálu, jak u samostatných osob, tak u vozidel. [2] 

Strážní služba – pracovníci fyzické ostrahy vykonávají svou činnost buď-to formou 

pochůzky, nebo na stálých pracovištích. Tito pracovníci zajišťují vnější ochranu osob a 

majetku, pozoruji celý objekt včetně přilehlých komunikací a parkovišť, zabraňují 

nedovoleným činnostem, které by mohly znamenat hrozbu proti prostoru objektu nebo 

osobám. Tyto úkoly plní v rozsahu povinností daných zaměstnavatelem na základě 

pracovně právního vztahu, nebo objednatelem této služby. [2] 

3.3.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je velice důležitá pro ochranu osob a majetku spojuje totiž ostatní 

prvky v jeden celek. Jedná se o administrativní, organizační a věcné uspořádání vztahů 

mezi lidmi, jejich činnostmi a procesy v oblasti výkonu i řízení za účelem sladění všech 

prvků s cílem bezchybného fungování ochrany osob a majetku v dané organizaci. 

Režimová ochrana zajišťuje: [5] 

vstupní a výstupní režim osob a vozidel - kontrola vstupu zaměstnanců, pracovníků 

externích firem, klientů a návštěv do areálu a jeho částí, kontrola odchodu osob a výjezd 

vozidel z objektu. 

režim pohybu zaměstnanců v objektu - vymezuje i určuje části objektu s omezeným 

přístupem pro zaměstnance a označení příslušnosti pracovníků k určitým provozům, 

pracovištím apod., 

materiálový a expediční režim – určuje postup při příjmu, a výdeji materiálu, dále jeho 

uskladnění  

klíčový režim - určuje přidělování a odevzdávání klíčů, způsob jejich použití, výrobu dále 

jejich označení náhradních klíčů, výměna zámků v důležitých částech objektu apod [2] 
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4 Základní informace o společnosti Bonver Win a.s. 

Tato kapitola se zabývá stručnou charakteristikou firmy Bonver Win a.s.  

4.1 Historie 

V roce 2002 byla založena společnost Bonver Win a.s., která měla za cíl loterijní 

činnost – provoz elektronicko – mechanických kostek a rulet. Až do roku 2003 byla 

tato zařízení umisťována a nakupována jen do vlastních provozoven. Tehdy ale zakladatelé 

udělali další významné rozhodnutí. V roce 2003, Bonver získal zastoupení jednoho 

z nejvýznamnějších světových výrobců elektronických rulet, slovinské firmy Interblock, 

pro Českou a Slovenskou republiku. Tím byl vytvořen základ pro expanzi mimo vlastní 

provozovny, která nastartovala dynamický rozvoj skupiny Bonver group na českém 

loterijním trhu. Během pár let se firma stala jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu 

elektronických rulet. Tohoto výsledku dosáhli zakladatelé také tím, že firma rulety 

ze Slovinska přímo nakupovala a stala se tak výhradním distributorem pro Českou 

a Slovenskou republiku. Rok 2003, zaznamenal nástup další technologické novinky – 

systémů umožňující sázení prostřednictvím video-loterních terminálů (VLT). Zakladatelé 

opět vycítili potenciál na trhu a využili ho, v dnešní době disponuje Bonver nejširším 

sortimentem VLT na českém trhu. Společnost Bonver Win a.s. vlastní, video-loterních 

zařízeních cca 4.500 ks, elektromechanické rulety cca 350ks a zhruba 750ks výherních 

hracích přístrojů (VHP) ve vlastních i cizích provozovnách. Co se týče profesionálního 

zázemí, pro Bonver pracuje více než 600 pracovníků. Také bylo vybudováno servisní 

centrum s 40 - ti mechaniky a 60 - ti specializovanými pracovníky nacházející se v obci 

Poličná nedaleko Valašského Meziříčí. Stávající fyzickou ochranou tohoto areálu 

se zabývají následující podkapitoly. 

4.2 Charakteristika společnosti 

Společnost Bonver Win a.s. se zabývá provozem a prodejem výherních automatů, 

a provozem heren a kasín v České republice. Pod značkou CLUB BONVER provozuje 

více než 70 vlastních heren, barů a restaurací. Na dalších více než 600 místech, 

v prostorách obchodních partnerů, provozuje výherní techniku z pozice vlastníka licence.  
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4.3 Popis areálu 

Areál, ve kterém se společnost nachází, leží v obci Poličná, na adrese Poličná 417 

zhruba 1 km od Valašského Meziříčí. Jde o sídlo firmy. Rozdělení areálu je vyznačeno 

na obr. 2. Jako vjezd do areálu slouží přilehlá ulice. V areálu se nachází dvě budovy. 

V budově číslo 1 na obr. 2, se vykonává administrativní činnost, a je zároveň sídlem 

vedení firmy. Druhá budova na obr. 2 číslo 2 slouží jako sklad 1. patro, v druhém patře 

se nachází dílny. Nádvoří slouží jako parkoviště, a také pro dovoz materiálu do skladu. 

Celkové rozměry areálu činí zhruba 82 x 60 m. 

 

4.4 Okolí areálu 

Sídlo firmy se nachází na okraji obce Poličná na ulici Poličná 417, směrem 

od Valašského Meziříčí. Jedná se o menší obec 1800 obyvateli. V přilehlém okolí 

se nacházejí rodinné domy.   

Obrázek 2: letecký pohled na označený areál [11] 
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4.5 Přístup k areálu 

Do společnosti vede pouze jedna příjezdová cesta, která se napojuje na silnici 150. 

Jedná se o společnou příjezdovou cestu, která je využívána i majiteli přilehlých rodinných 

domů. Délka příjezdové cesty je 100m. 

4.6 Stavební konstrukce budov 

Tato podkapitola se zabývá problematikou stavebního řešení budov. 

4.6.1 Budova administrativy a sídlo vedení firmy 

Jedná se o třípodlažní objekt, čtvercového tvaru bez podsklepení. Půdorysný 

rozměr 19,6 x 13,6 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Objekt 

je zavětrován ztužujícími stěnami, které tvoří zdivo s betonových tvárnic o tl. 200 mm. 

Obvodový plášť z panelů KINGSPAN s výplní PUR pěnou o tl. 80 mm. Vnitřní dělící 

příčky tvárnice YTONG o tl. 100, 125, 150 mm. Střešní plášť tvořen betonovou vrstvou 

o tl. 50 mm, vyztuženou KARI sítěmi, horní vrstva SBS desky s posypem. [6] Budova 

zobrazena na obrázku 3. 

 

Co se týče dispozičního řešení budovy administrativy a sídla vedení firmy, 

tak je následující:  

 V 1.NP umístěna recepce a showroom, zasedací místnosti a sociální zařízení. 

Obrázek 3: budova administrativy a sídlo vedení firmy [autor] 
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 V 2.NP umístěny kanceláře a sociální zázemí. 

 V 3.NP umístěny kanceláře, sekretariáty a sociální zařízení. 

4.6.2 Budova skladu a dílen 

Jedná se objekt, s 2 nadzemními podlažími obdélníkového tvaru bez podsklepení. 

Půdorysný rozměr 41,3 x 15,9 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Objekt 

je zavětrován ztužujícími stěnami, které tvoří pórobetonové panely o tl. 300 mm. Vnitřní 

dělící příčky z tvárnic YTONG p tl. 100 mm a 150 mm. Střecha sedlová, krytina 

z azbestových vlnovek. [7] Budova zobrazena na obrázku 4. 

 

Co se týče dispozičního řešení budovy skladu a dílen, tak je následující:  

 V 1.NP umístěny skladové prostory, strojovna výtahu a kancelář. 

 V 2.NP umístěny kanceláře, místnost pro server, pracovní kóje s montážním 

prostorem a sociální zařízení. 

4.7 Přehled chráněných aktiv společnosti 

Ve fyzické ochraně je důležité znát hodnotu majetku, z důvodu ceny a složitosti 

použitého zabezpečení. Vyhází se z principu, že cena zabezpečení by neměla přesáhnout 

Obrázek 4: budova skladu a dílen [autor] 
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10 % hodnoty všech aktiv společnosti. V následující tabulce č. 1 je zobrazena hodnota 

jednotlivých aktiv. 

Tabulka 1: přehled aktiv společnosti [autor] 

Aktiva společnosti Orientační cena [ Kč ] 

Pozemky a budovy 30 000 000 

Pohledávky 1 000 000 

Materiál, stroje a zařízení 12 000 000 

Hotovost 200 000 

Nehmotný majetek 3 000 000 

Celková částka 46 200 000 

5 Popis stávajícího stavu zabezpečení 

Společnost Bonver zaměstnává přes 600 lidí. V areálu se však pohybuje okolo 

100 zaměstnanců v pracovní době, taktéž se zde nachází sklad, do kterého dováží externí 

firmy materiál. Z těchto dvou důvodů se vyskytuje velký pohyb osob v prostorách firmy 

a může hrozit nebezpečí nepovolaného vniknutí do jejich prostor.  

Pro současný stav zabezpečení je třeba si rozdělit problematiku do několika kategorií: 

1) Mechanické zábranné systémy 

a) Obvodová ochrana objektu 

b) Plášťová ochrana objektu 

c) Prostorová ochrana objektu 

d) Předmětová ochrana objektu 

2) Poplachové zabezpečovací tísňové systémy 

3) Fyzická ostraha 

4) Režimová ochrana 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

V objektu jsou použity systémy obvodové a plášťové ochrany objektu. 
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5.1.1 Perimetrická ochrana objektu 

Celý areál společnosti je obehnán plotem. Plot je tvořený s podezdívky, 

která je osazena kovovými profily. Podezdívka je zasazena 40 cm pod úroveň terénu, 

tímto slouží i jako pod-hrabová překážka. Celková výška plotu od země činí 1,86 m. 

Konstrukce a výška oplocení se po celém perimetru nemění. Plot zobrazen na obr. 5. 

 

K vjezdu a výjezdu z areálu slouží brána opatřená závorou. Slouží, jak k vjezdu 

vozidel, tak i k průchodu chodců. V pracovní době brána zůstává otevřená a to od 8:00 

do 18:00. Poté pracovní k tomu určený ji uzavře. K zabránění vstupu do areálu slouží 

pouze závora ovládána dálkově, která však zabrání vjezdu vozidlům, chodce nijak 

neomezuje k vstupu na území firmy. Závora zobrazena na obr. 6, vstupní brána na obr. 7. 

 

Vstup do společnosti není nijak hlídán. Otevření závory probíhá dálkově, 

ovladačem, kterým vlastní každý zaměstnanec, nebo na požádání recepce na hlavní 

budově. 

Obrázek 5: kovový plot [autor] 

Obrázek 7: kovová vstupní brána [autor] Obrázek 6: závora [autor] 
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5.1.2 Plášťová ochrana objektu 

Jak už název napovídá, plášťová ochrana se zabývá obvodem budov 

a nepovoleným vniknutím do nich. Spadají zde všechny otvory vně budovy. Otvory 

myslíme veškeré okenní a dveřní výplně, šachty. Jelikož se v areálu nacházejí dvě budovy, 

z pohledu plášťové ochrany budou dále řešeny samostatně.  

Budova Administrativy a sídlo vedení firmy 

Do objektu lze vejít vstupními posuvnými automatickými dveřmi skládající ze dvou 

křídel. Tyto dveře se otevírají elektronicky a jsou zobrazeny na obr. 9. Dálkově otevření 

probíhá buď po zazvonění a domluvou s recepcí v prvním patře. Nebo pomocí čipové 

karty, kterou má každý zaměstnanec u sebe. Okenní výplně v celé budově plastové, 

bez mříží zobrazeny na obr. 8. Celkový počet oken v objektu je 26. 

    

 

 

 

 

Obrázek 8: vstupní dveře do administrativní budovy 

[autor] 
Obrázek 9: okenní výplně administrativní budova 

[autor] 
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Budova skladu a dílen 

Do budovy vedou čtyři vchody. První na obr. 11 posuvné automatické dvoukřídlé 

dveře, slouží pro vstup zaměstnanců. Otevření pomocí čipové karty, kterou má každý 

zaměstnanec u sebe, nebo zazvonění na zvonek vedoucí do IT kanceláře. Ostatní 

na obrázcích 10, 13 slouží pro příjem a výdej materiálu ze skladu. Jedná se o sekční, 

průmyslové plastové vrata, ovládané elektronicky, nebo mechanicky z vnitřní strany. Okna 

v celé budově použita dvoukřídlá, jednokřídlá plastová zobrazeny na obr. 12. Celkový 

počet oken v budově skladu a dílen je 23. 

    

 

    

Obrázek 11: vstupní dveře budova 

skladu [autor] 
Obrázek 10: vstupní vrata 1 budova skladu [autor] 

Obrázek 12: vstupní vrata 2,3 budova skladu [autor] Obrázek 13: okenní výplně budova 

skladu [autor] 
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5.1.3 Prostorová ochrana 

 Zabývá se zejména ochranou vnitřních prostor budov. V areálu nacházející-se dvě 

budovy, budou z hlediska prostorové řešeny samostatně.  

Budova Administrativy a sídlo vedení firmy 

Uvnitř objektu se nachází plné jednokřídlé dveře vyrobené, z hliníkového rámu 

se skleněnou výplní. Tyto dveře jsou opatřeny bezpečnostní cylindrickou vložkou 

a dveřním kováním klika/klika Typy vnitřních dveří zobrazeny na obr. 14 a obr. 15. 

 

Budova skladu a dílen 

Uvnitř objektu se nachází plné jednokřídlé dveře obr. 16 vyrobené z masivu, 

zasazené do ocelových zárubní. Tyto dveře jsou opatřeny bezpečnostní cylindrickou 

vložkou a dveřním kováním klika/klika.  

Obrázek 14: vnitřní dveře administrativní budova 

[autor] 
Obrázek 15: vnitřní dveře 

administrativní budova [autor] 

Obrázek 16: vnitřní dveře 

budova skladu [autor] 
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5.1.4 Předmětová ochrana 

V obou budovách se nacházejí pouze přenosné trezory, kde jsou schované klíče 

od dalších prostor a další předměty s menší hodnotou. 

5.2 Poplachové zabezpečovací tísňové systémy 

V areálu firmy Bonver WIN a.s, se nachází pouze venkovní kamery umístěné 

na budově skladu a dílen. Jedná se o kamery značky Siemens typ CCMS2025. Všechny 

kamery jsou chráněny kamerovými kryty, které brání mlžení objektivu za všech běžných 

klimatických podmínek. Obraz kamer, je přenášen pomocí koaxiálního kabelu 

do kanceláře v budově skladu a dílen, kde je zaznamenáván na pevné disky pomocí 

videorekordéru. Jedná se tedy o kamerový systém se záznamem. Záznam se uchovává 

na pevných discích po dobu 48 h. Jejich schématické rozložení je zobrazeno 

na následujícím obrázku 17. Kamerový systém je nastaven tak aby snímal obraz pouze 

uvnitř areálu. 

 

Obrázek 17: schéma uspořádání venkovních kamer [autor] 



32 

 

5.3 Fyzická ostraha 

Ve firmě Bonver se nevyskytuje žádný druh fyzické ostrahy vykonávané externí 

firmou, nebo zaměstnanci firmy Bonver WIN a.s. 

5.4 Režimová ochrana  

Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi firmy. Pracovní doba od 8:00 do 16:00. 

Každý zaměstnance má k dispozici čipovou kartu, která zaznamenává příchody i odchody 

z práce a zároveň umožňuje vstup do areálu a do každé z dvou budov nacházející se v něm. 

Tento docházkový systém je od firmy Dominus. Ostatní klíče jsou k dispozici na recepci, 

kdy zapůjčení klíče obstarává recepční na podpis. 

5.5 Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení 

Našel jsem kladné i záporné stránky stávajícího stavu zabezpečení. V následném 

výčtu budu postupovat od mechanických zábranných systémů až po režimovou ochranu. 

Z hlediska perimetrické ochrany objektu, stávající řešení nepovažuji za vyhovující 

z důvodu snadného překonání plotu, ne kvůli jeho výšce, která je dostatečná (1,9 m), ale 

spíše pevné konstrukci z ocelových profilů, kterou lze snadno překonat. Plot je také 

vystavěn na zděném základu, zapuštěným pod úroveň terénu, tuto skutečnost beru jako 

pozitivní díky, touto výstavbou vytvořené pod hrabové překážce. Dále přístup do areálu 

není dostatečně chráněn, kvůli nepřetržitě otevřené vstupní bráně v pracovní době, kde 

můžou bez dohledu vejít i nepovolané osoby. Vjezd a výjezd vozidel je kontrolován 

pomocí závory umístěné u vstupní brány. 

Mezi kladné stránky považuji vyřešení plášťové ochrany objektu, z důvodu použití 

posuvných automatických skládacích dveří, které jdou otevřít pouze po ohlášení na recepci 

nebo u zaměstnance firmy, který je otevře pomocí své čipové karty. Každé otevření dveří 

se eviduje v docházkovém systému, kde je zapsán čas a jméno zaměstnance 

který je otevřel. Co se týče průmyslových vrat u budovy skladu a dílen je třeba dbát na 

jejich zavření po vyložení a naložení materiálu a součástek.  
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Prostorovou ochranu nepovažuji za dostatečnou z důvodu chybějící jakékoliv 

ochrany uvnitř budov, až na vnitřní dveře, které jsou bytelné, vyrobené z masivu opatřené 

cylindrickou vložkou. Předmětovou ochrana je dostatečná, kvůli uschování náhradních 

klíčů od firemních vozidel a předmětů, s nijak zvlášť velkou hodnotou. 

Mezi poplachové zabezpečovací systémy musím zařadit pouze stávající využití 

kamer umístěných na budově skladu a dílen. Tyto kamery snímají pouze venkovní část 

areálu, a to pouze jižní strany budovy skladu a dílen, tudíž nemohou dosahovat na všechny 

místa v areálu. Zaměření a funkčnost kamer bude nutné zkontrolovat. Ostatní systémy 

PZTS v areálu chybí, což považuji za velké mínus. 

K záporným stránkám bych určitě zařadil absenci fyzické ostrahy. Ve firmě totiž 

dochází k volnému a nekontrolovanému pohybu osob po areálu. 

Podle mého názoru, je taktéž dobře vyřešená režimová ochrana. Spadá zde vydávání 

klíčů na podpis a současný elektronický systém příchodů a odchodů, kterým si vedení 

kontroluje pracovní dobu zaměstnanců a zároveň jejich pohyb po budovách v areálu firmy. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik areálu společnosti 

Ve fyzické ochraně je velmi důležitá metodika analýzy rizik, slouží k určení možných 

rizik a jejich závažnosti aplikované na určený objekt. Na obrázku 18 jsou znázorněny 

4 základní jednotlivé kroky analýzy bezpečnostních rizik. [1] 

 

Jako jednotlivé metody zabývající se současným zabezpečením byly vybrány FMEA 

a metoda souvztažnosti. FMEA vyhovuje z toho důvodu, že může být provedena jedním 

analytikem. Metoda souvztažnosti doplňuje předchozí FMEA a určuje konečné riziko. 

Tyto dvě metody jsou rozebrány v následujících podkapitolách. 

6.1 FMEA – analýza příčin a následků poruch 

Sice se jedná o metodu používanou zejména u průmyslových havárií, ale výborně 

poslouží i u posouzení bezpečnostních rizik. Tato metoda identifikuje jednotlivé scénáře, 

které mohou významně přispívat k bezpečnostním rizikům. Může být sestavena jedním 

analytikem, kontrola však by měla být provedena jiným. Výsledkem je kvalitativní 

systematický seznam scénářů, jejich příčin a důsledků. [1] 

Vychází se z výpočtu uvedeného ve vzorci (1). 

R = P x N x H  (1)    

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

Obrázek 18: kroky analýzy bezpečnostních rizik [1] 
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N – závažnost následků poruchy 

H – odhalitelnost rizika 

Jednotlivé parametry metody FMEA jsou zobrazeny na následujícím obrázku č 19. 

 

 

Postup při provádění analýzy FMEA 

Krok číslo 1 vytvoření tabulky, s jednotlivými scénáři, příčiny scénářů a jejich 

důsledky. Následuje subjektivní zhodnocení jednotlivých scénářů pomocí parametrů P,N,H 

metody FMEA viz. obr. 18. Pomocí těchto parametrů se počítá míra rizika podle 

předešlého vzorce (1). Vše je znázorněno a uvedeno v následující tabulce 2 byly použity 

scénáře aplikovatelné přímo na společnost Bonver Win a.s. 

 

 

 

 

Obrázek 19: parametry metody FMEA [2] 



36 

 

Tabulka 2: identifikované nebezpečí [autor] 

 Číslo Scénář Příčina scénáře Důsledek scénáře P N H R 
P

er
im

et
ri

ck
á

 o
ch

ra
n

a
 1. Překonání závory Nedostatečné 

prvky perimetrické 

ochrany 

Volný pohyb osob po 

venkovních prostorách firmy, 

možnost odcizení a 

poškození majetku 

4 5 3 60 

2. 
Neoprávněné otevření 

brány 
2 5 3 30 

3. Překonání plotu 

Výška plotu, 

chybějící 

vrcholová zábrana 

4 5 4 80 

P
lá

šť
o
v

á
 o

ch
ra

n
a
 

 

4. 

Překonaní plášťové 

ochrany jinak 

Špatný stav MZS, 

pochybení 

zaměstnance 

Neoprávněné vniknutí osob 

do vnitřních prostor firmy, 

možnost odcizení, nebo 

poškození majetku 

2 5 3 30 

5. Překonání dveří 4 5 3 60 

6. Překonání oken 4 5 3 60 

7. 
Překonání 

průmyslových vrat 
4 5 3 60 

P
ro

st
o

ro
v
á

, 
p

ře
d

m
ět

o
v

á
 

o
ch

ra
n

a
 

8. 
Překonání vnitřních 

dveří (server) 

Chybějící nebo 

nedostatečné prvky 

prostorové ochrany 

Neoprávněný pohyb osob po 

vnitřních prostorách firmy, 

možnost odcizení, nebo 

poškození majetku 

3 4 5 60 

9. 
Překonání 

předmětové ochrany 

Chybějící nebo 

nedostatečné prvky 

předmětové 

ochrany 

Možnost odcizení majetku 3 3 4 36 

P
Z

T
S

 

10. 

Nedostačující prvky 

PZTS (venkovní 

prostory) Chybějící prvky 

PZTS 

Možnost nekontrolovaného 

pohybu osob po areálu, 

odcizení, nebo zničení 

majetku 

2 5 4 40 

11. 

Nedostačující prvky 

PZTS (vnitřní 

prostory) 

4 5 4 80 

F
y

zi
ck

á
 o

st
ra

h
a
 

12. 
Absence záznamů 

pohybu osob v areálu 
Chybějící nebo 

nedbalá fyzická 

ostraha 

Možnost nekontrolovaného 

pohybu osob po areálu, 

odcizení, nebo zničení 

majetku 

4 4 3 48 

13. 
Nedostatečná 

kontrola zaměstnanců 
4 4 4 64 

14. Absence strážného Vysoké náklady 5 4 5 100 

R
ež

im
o

v
á
 o

ch
ra

n
a
 15. 

Nespolehlivost a 

nedbalost 

zaměstnanců Špatný výběr 

zaměstnanců, 

nízké ohodnocení 

Nárůst počtu krádeží, a 

ničení firemního majetku 

vlivem zaměstnanců 

2 4 4 32 

16. 
Chybějící jednotné 

směrnice 
2 2 3 12 

17. 
Nedodržení vnitřních 

předpisů 
2 3 4 24 
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Další krok bude výběr nejpravděpodobnějších příčin problému, který se obvykle 

provádí za pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. Toto řešení pomáhá k oddělení 

podstatných problémů od méně podstatných. 

6.1.1 Vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

K vytvoření je potřeba nejprve seřadit míry rizika R sestupně. Následně pomocí 

vzorců (2), (3) vypočítat hodnoty kumulativní četnosti, relativní kumulativní četnosti. Tyto 

hodnoty slouží k pozdějšímu sestrojení histogramu a Lorenzovy křivky 

          𝑁𝑖 = ∑ 𝑛𝑘 =  𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + … + 𝑛𝑖
𝑖
𝑘=1             (2)           

𝑁𝑖 … kumulativní četnost R  

𝑛1 − 𝑛𝑖 … hodnoty R 

 𝐹𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁 
∙ 100 [%] (3)  

𝐹𝑖 … relativní kumulativní četnost R [%] 

𝑁𝑖 … kumulativní četnost R 

𝑁 … kumulativní četnost všech bodů 

Jednotlivé scénáře míry rizika R, sestupně seřazené a hodnoty kumulativní 

a relativně kumulativní četnosti jsou v následující tabulce 3. 
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Tabulka 3: kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost R [autor] 

číslo Scénář R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní R 

četnost (%) 

14 Absence strážného 100 100 11,42 

3 Překonání plotu 80 180 20,55 

11 
Nedostačující prvky PZTS (vnitřní 

prostory) 
80 260 29,68 

13 
Nedostatečná kontrola 

zaměstnanců 
64 324 36,99 

1 Překonání závory 60 384 43,84 

5 Překonání dveří 60 444 50,68 

6 Překonání oken 60 504 57,53 

7 Překonání průmyslových vrat 60 564 64,38 

8 Překonání vnitřních dveří (server) 60 624 71,23 

12 
Absence záznamů pohybu osob v 

areálu 
48 672 76,71 

10 
Nedostačující prvky PZTS 

(venkovní prostory) 
40 712 81,28 

9 Překonání předmětové ochrany 36 748 85,39 

15 
Nespolehlivost a nedbalost 

zaměstnanců 
32 780 89,04 

4 Překonaní plášťové ochrany jinak 30 810 92,47 

2 Neoprávněné otevření brány 30 840 95,89 

17 Nedodržení vnitřních předpisů 24 864 98,63 

16 Chybějící jednotné směrnice 12 876 100,00 

 

Výsledky kumulativní a relativně kumulativní četnosti jsou zobrazeny pomocí 

grafu Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou na obrázku číslo 20. 
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Je patrné z výsledného grafu, že 80% všech scénářů jsou scénáře označené 14, 3, 11, 

13, 1, 5, 6, 7, 8, 12. Ostatních 20 % jsou scénáře zanedbatelné, kterými se nezabýváme. 

Toto členění je podle Paretova principu 80/20. V následující kapitole se budeme tedy 

zabývat scénáři 14, 3, 11, 13, 1, 5, 6, 7, 8, 12. [10] 

6.2 Metoda souvztažnosti 

Za účelem ověření výsledků předešlé analýzy byla zvolena metoda souvztažnosti. 

Metoda je vhodná pro posuzování areálu firmy z důvodů obvyklého použití metody 

k posuzování celých objektů. Metoda slouží k hledání zdrojů rizik a jejich vazeb 

k objektům rizik. Nejprve se vyhledají zdroje potenciálního rizika. Ty jsou použity 

z předchozí metody. V dalším kroku následuje ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání 

vzájemných vazeb. Z tohoto účelu byla sestavena tabulka č. 4. Shodné prvky systému 

rizika jsou zaneseny na osách X, Y. Pokud se  tyto prvky navzájem neovlivňují, zvolíme 

nulu, v opačném případě volíme jedničku. Na závěr se sečtou čísla v jednotlivých řádcích 

a sloupcích a podle vzorců (3), (4) se provede výpočet jejímž výsledkem jsou koeficienty 

Kar a Kpr, jedná se o procentuální vyjádření počtu navázaných rizik Rb, vyvolaných 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Obrázek 20: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 
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rizikem Ra (viz. tabulka 5). Všechny získané koeficienty jsou zaneseny do tabulky, která 

se použije pro grafické zpracování. Do grafu jsou zapracovány body z druhé tabulky 

a následně jsou rozděleny do čtyř kvadrantů pomocí vzorců (5) a (6), podle polohy os O1 

a O2 na základě spolehlivosti systému s = 80 %. Podle tabulky 6 takto vzniklé kvadranty 

nám znázorňují závažnost uvedených rizik.[10] 

Tabulka 4: identifikace rizik pro metodu souvstažnosti [autor] 

 
Rb Ra  

 
Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 𝑲𝒂𝒓 

1 Absence strážného x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2 Překonání plotu 1 x 1 0 0 1 1 1 1 0 6 

3 Nedostačující prvky PZTS (vnitřní prostory) 1 0 x 1 0 1 1 1 1 1 7 

4 Nedostatečná kontrola zaměstnanců 1 0 1 x 1 1 1 1 1 1 7 

5 Překonání závory 1 0 0 1 x 1 1 1 1 0 6 

6 Překonání dveří 1 1 1 1 0 x 0 0 1 0 5 

7 Překonání oken 1 1 1 1 0 0 x 0 1 0 5 

8 Překonání průmyslových vrat 1 1 1 1 0 0 0 x 1 0 5 

9 Překonání vnitřních dveří serverovny 1 1 1 1 0 0 0 0 x 0 4 

10 Absence záznamů pohybu osob v areálu 1 0 1 1 0 0 0 0 0 x 3 

  ∑ 𝑲𝒓𝒃 9 5 7 8 2 5 5 5 8 3  

 

Kar = [(∑Kar / (x-1))] ∙ 100 (3) 

Kpr = [(∑Krb / (x-1))] ∙ 100 (4) 

Tabulka 5: stanovení koeficientu rizika [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kar [%] x 100 67 78 78 67 56 56 56 44 33 

Kpr [%] y 100 56 78 89 22 56 56 56 89 33 

 

Výpočet os 

Kar max = 100  Kar min = 33  s = 80 % 

Kpr max = 100  Kpr min = 22  
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O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] ∙ s (%) = 100 - [(89 – 22) : 100] ∙ 80 = 46,4 % (5) 

O2 = 100 - [(Kpr max – Kpr min)  : 100] ∙ s (%) = 100 - [(67 – 22) : 100] ∙ 80 = 37,6 % (6) 

 

Obrázek 21: graf souvstažnosti [autor] 

Tabulka 6: závažnost rizik v jednotlivých oblastech [autor] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

 

Pomocí sestrojeného grafu, se identifikovaly nejslabší místa hodnoceného systému, 

tyto místa se nachází v oblasti I. a oblasti II. Z grafu je patrné, že se jedná o 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, konkrétně podle tabulky 4 o absenci strážného, překonání plotu, nedostačující prvky 

PZTS (vnitřní prostory), nedostatečná kontrola zaměstnanců, překonání dveří, překonání 

oken, překonání průmyslových vrat, překonání vnitřních dveří (server) 
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7 Inovativní návrh zabezpečení firmy Bonver Win a.s. 

Tato kapitola se zabývá mým vlastním návrhem zabezpečení společnosti Bonver Win 

a.s. Jednotlivé prvky fyzické ochrany jsou rozděleny do jednotlivých podkapitol, kde 

se jimi postupně zabývám. Toto zabezpečení jsem vypracoval s ohledem na výsledky, 

které jsou uvedeny v předchozí kapitole 6 analýza bezpečnostních rizik areálu společnosti. 

Jak už jsem psal v této práci, hodnota systémů fyzické ochrany společnosti by neměla 

překročit 10 % celkové hodnoty aktiv firmy. Jedná se o částku 4 620 000 Kč. Hodnota 

je však pouze informativní, celkové řešení stavu zabezpečení se bude pohybovat v řádově 

nižších částkách. Na konci kapitoly se nachází celkové finanční prostředky nutné 

k realizaci návrhu zabezpečení firmy. 

7.1 Perimetrická ochrana 

Jako zabezpečení obvodové ochrany budou použity dosavadní systém kamer 

nainstalované na budově skladu a dílen. Oplocení bude ponecháno beze změn z důvodů 

přání majitelů. Mechanické zábranné systémy například vrcholová zábrana totiž nevypadá 

esteticky z hlediska prezentace firmy. 

7.2 Plášťová Ochrana 

Jak už bylo napsáno v kapitole 5 popis stávajícího stavu zabezpečení, v areálu 

se nachází dvě budovy.  Z hlediska plášťové ochrany budou dále tyto budovy samostatně 

řešeny.  

Budova Administrativy a sídlo vedení firmy 

Do této budovy vede pouze jeden vchod. Tento vchod je řešený automatickými 

posuvnými prosklenými dveřmi. Co se týče zabezpečení těchto dveří, navrhl bych detektor 

tříštění skla MCT 501 od výrobce Visonic. Jedná se o bezdrátový detektor, který je určen 

pro domácí i kancelářské prostředí. Využívá technologii rozpoznání podle akustického 

vzoru, který umí spolehlivě odlišit falešný a pravý poplach. Jeho detekce se pohybuje 

v rozsahu 360° do vzdálenosti 6 m. Detekuje různé typy skel, jako jsou tabulová pokovená, 
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vrstvená a drátová. Životnost baterie je 10 let při 10 přenosech za den. [12] Detektor MCT 

501 je zobrazen na obrázku 22. 

 

 Tyto detektory bych použil i na zabezpečení okenních výplní, zejména v prvním 

nadzemním podlaží, ze severní a západní strany budovy, kde nesnímají pohyb venkovní 

kamery. Jsou, zde celkem 4 okna s tím, že délka největšího okna přesahuje vzdálenost 6 m, 

tudíž musí být na toto okno použity dva detektory. Na ostatní okna stačí jeden. Detektor 

MCT 501 bude použit i na prosklené automaticky posuvné vchodové dveře. Celkový počet 

detektorů tříštění skla použitých v tomto objektu je 7. Prvky zabezpečení byly voleny 

s ohledem na reprezentaci budovy, z toho důvodu, že zde sídlí vedení firmy. Mechanické 

zábranné systémy jako například mříže by na této budově vypadaly nevzhledně. [12] 

Budova skladu a dílen 

Podobně jako u předchozí budovy, jako systém zabezpečení byl zvolen detektor 

tříštění skla MCT 501. Tento detektor byl použit na vstupní automatické prosklené dveře 

a čtyři okna nacházející se v prvním nadzemním podlaží. Z důvodu že na tato okna nemíří 

použité venkovní kamery. Celkový počet detektorů tříštění skla použitých na této budově 

jsou 4. Co se týče zabezpečení průmyslových vrat proti neoprávněnému vniknutí, bude 

využit stávající systém kamer zavěšený na této budově. Na těchto kamerách je nutné 

zkontrolovat jejich stav a správný směr jejich snímání. Další pokyny jsou napsány 

v podkapitole režimová ochrana. 

Obrázek 22: detektor tříštění skla MCT 501 [12] 
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7.3 Prostorová ochrana 

Jako v předchozí kapitole z hlediska prostorové ochrany budou budovy řešeny 

samostatně. 

Budova Administrativy a sídlo vedení firmy 

V této budově bych navrhoval čidla APD – 100 pro snímání nepovoleného vniknutí 

od výrobce Satel. Jedná se o, bezdrátový digitální PIR detektor, jehož dosah bezdrátového 

signálu je až 150 m, což je pro naše účely dostatečně vyhovující. Životnost baterie 3 roky. 

Detektor APD – 100 je na obr. 23. Prostorové uspořádání těchto čidel v dané budově 

je řešeno v příloze 1, kde je schématicky zakreslena tato budova půdorysně po jednotlivých 

patrech s vnitřním uspořádáním. Co se týče vnitřních dveří tak jsou dostatečně chráněny 

bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 2000. [12] 

 

Budova skladu a dílen 

Pro prostorovou ochranu bych použil čidla APD – 100, jako u předchozí budovy. 

Prostorové uspořádání těchto čidel je v příloze 2, kde je schematicky zakreslena 

tato budova půdorysně po jednotlivých patrech s vnitřním uspořádáním. Ochranu vnitřních 

dveří považuji za dostačující, při výběru dveří se pamatovalo na jejich bezpečnost a jsou 

už nyní opatřeny bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 2000. Největší ochranu bych 

věnoval místnosti se servery, z důvodu možného poškození nebo odcizení důležitých 

firemních dat. Proto bych zvolil i umístění kamery směřované na tyto dveře, kvůli kontrole 

osob přicházejících do místnosti. Bude použita kamera DS-2CC52D5S-IRM od výrobce 

Obrázek 23: PIR detektor APD - 100 [12] 
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HikVision, jedná se 2MPX kameru, s IR přísvitem [12]. Kamera zobrazena na obr. 24. 

Tato kamera bude zapojena společně do již použitého systému venkovních kamer. 

K napájení kamery slouží spínavý zdroj PSD12020, který bude namontovaný do podhledu 

a připojen na vnitřní rozvod elektřiny. Co se týče přenosu obrazu, bude použit koaxiálního 

kabel o délce 10 m svedený do stávajícího systému venkovních kamer.  

 

Všechny prvky PZTS použité v budovách firmy, kromě vnitřních a venkovních 

kamer, které mají svůj systém, budou svedeny do ústředny INTEGRA 128 WRL 

od výrobce Satel. Jedná se o bezdrátovou ústřednu, s vestavěným obousměrným 

bezdrátovým systémem ABAX 868MHz a komunikátorem GSM/GPRS/CID. Ústředna 

umožňuje rozdělit zabezpečení do více zón. Zóny budou dvě, každá budova bude mít 

svou. Tato ústředna zobrazená na obr. 26 se bude nacházet v prvním patře budovy skladu 

a dílen v místnosti určené pro fyzickou ostrahu firmy. Na ústřednu bude napojena 

klávesnice INT-KLCD-GR od výrobce Satel na obr. 25 nacházející se taktéž v kanceláři 

strážného. Jedná se o LDC klávesnici určenou pro programování a ovládání ústředny 

Obrázek 24: kamera DS-2CC52D5S-IRM [12] 

Obrázek 25: ústředna INTEGRA 128 WRL [12] Obrázek 26: klávesnice INT-KLCD-GR [12] 
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INTEGRA s třemi stavy a to, poplach, porucha, zapnutí. [12] 

Umístění jednotlivých prvků PZTS a jejich zapojení, bych ponechal na externí firmě 

zabývající se danou problematikou.  

7.4 Fyzická ostraha 

Z analýzy rizik mi vyšlo, že významná chyba celého zabezpečení je absence 

strážného. Bylo by dobré, kdyby v areálu firmy se vyskytovali alespoň dva strážní, kteří 

by se střídali po směnách. Tito strážní by měli za úkol provádět kontrolu a dohled 

na neznámé osoby pohybujících se po prostorách areálu, dělat kontrolní pochůzky a to 

zejména po pracovní době, kontrolovat funkčnost systémů PZTS. Strážní musí samozřejmě 

absolvovat proškolení na pozici strážného, nebo vlastnit příslušný certifikát. Plat 

obou strážných by se pohyboval okolo 12 000 Kč hrubého. Pro strážné by byla vyčleněna 

kancelář nacházející se v budově skladu a dílen. Tato místnost by vznikla rozdělením příliš 

velké kanceláře nacházející se v prvním patře budovy pomocí příčky.  

Strážní, místo napojení na systém DPPC, byli zvoleni z důvodu, neustálého dohledu 

a kontroly pohybu osob a vozidel v areálu společnosti. 

7.5 Režimová ochrana 

Systém příchodů a odchodů ve firmě je podle mého dobrý způsob kontroly 

zaměstnanců. Je však důležité dbát na pravidelná školení a dodržování vnitřních směrnic. 

To znamená zejména dbát na to, aby nebyla zbytečně otevřená průmyslová vrata ani jiné 

vstupy do budov. Kontrola by měla být prováděna strážným. 

7.6  Ekonomické zhodnocení inovativního návrhu zabezpečení 

Ke zvýšení celkové bezpečnosti v areálu byly použity prvky fyzické ochrany, jejichž 

hodnota a celková cena je zobrazena v následující tabulce 7. Do výsledné ceny nesmíme 

také zapomenout zahrnout plat strážných, který činí dohromady 26 000 Kč hrubého. 
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Tabulka 7: ekonomické zhodnocení prvků PZTS [autor] 

Výrobek Cena s DPH (Kč) Počet (ks) Cena celkem s DPH (Kč) 

ústředna integra 128 WRL 14 590 1 14 590 

klávesnice INT-KLCD-GR 2 949 1 2 949 

PIR detektory APD - 100 2 161 13 47 542 

kamera DS - 2CC52D5S - IRM 3 854 1 3 854 

zdroj PSD12020 370 1 370 

koaxiální kabel 10 m 136 1 136 

detektor tříštění skla MCT 501 3 455 13 44 915 

Celková částka 
  

114 356 
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a popsat aktuální rizika spojená s ochranou 

společnosti Bonver a.s. a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků 

navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto objektu. 

Bakalářská práce je tvořena dvěma částmi, a to teoretickou a obecnou. 

Teoretickou část bakalářské práce obsahují první dvě kapitoly. První kapitola 

se zabývá vybranými právními předpisy a normami, jenž se týkají oblasti ochrany osob 

a majetku. Tyto zákony a normy byly voleny s ohledem na jejich implementaci v areálu 

firmy. Druhá kapitola, byla věnována teorii o fyzické ochraně, kde byly popsány 

její jednotlivé části a jejich vybrané prvky. Tyto prvky byly voleny s ohledem na jejich 

použití v zabezpečení společnosti 

Následuje obecná část, která je zapsána v následujících kapitolách. Kapitola tři 

se zabývá stručným popisem firmy Bonver Win a.s. v této kapitole se nachází stručný 

popis společnosti, stavební řešení obou objektů nacházející se v areálu firmy. V této 

kapitole považuji za nejdůležitější vlastní zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení, 

kde jsem vyhledával a posuzoval jednotlivé prvky zabezpečení použitého ve společnosti. 

Na tuto kapitolu navazuje kapitola analýz, kdy byly k posouzení možných rizik použity 

tři metody: metoda FMEA, Paretův diagram s Lorenzovou křivkou a metoda 

souvztažnosti. Metoda FMEA posuzuje jednotlivé scénáře podle subjektivně zvoleného 

hodnocení. Výsledné scénáře jsou zredukovány pomocí Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou tato metoda vybere nejpravděpodobnější scénáře. Jako poslední přichází na řadu 

metoda souvztažnosti, která je použita z důvodu ověření výsledků předešlé metody. 

Poslední kapitola nám ukazuje návrh zlepšení stávajícího stavu zabezpečení. 

Jednotlivé prvky zabezpečení byly voleny s ohledem na předchozí kapitolu. V této kapitole 

se nachází vyjmenování jednotlivých prvků inovativního návrhu jejich stručný popis. 

A odkaz na jejich umístění v objektech firmy. Prvky byly voleny s ohledem na 

reprezentaci společnosti, tudíž nebyly použity žádné systémy, jako jsou mříže apod. 

Perimetrická ochrana byla zachována. Do vnitřních prostor firmy byly navrhnuty systémy 

prostorové ochrany: PIR, detektor tříštění skla a u místnosti se serverem vnitřní kamera 

z důvodu kontroly pohybu osob u místnosti. Jako nejzásadnější krok v mém návrhu 
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považuji zavedení fyzické ostrahy, která bude mít za úkol kontrolní pochůzkovou činnost 

v areálu a po pracovní době provádět strážní službu. Celková částka nového zabezpečení 

činí 114 356 Kč. V částce však nejsou započítány náklady na instalační práce zařízení 

PZTS, jenž by měl provádět zkušený technik, nebo zařídit externí firma zabývající 

se danou problematikou. Dále nejsou započítány náklady na fyzickou ostrahu, které 

se navyšují měsíčně podle platu strážných. I tak částku považuji za minimální vzhledem 

k hodnotě aktiv, které mají tyto prvky chránit. 

Doufám, že možná rizika a nový návrh zabezpečení bude v budoucnu firmě Bonver 

Win a.s. k užitku. Touto prací jsem si ověřil znalosti získané během studia a získal nové. 

Práce byla pro mě velkým přínosem. 
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