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Abstrakt 

V současnosti jsou kladeny stále větší požadavky na zajištění komplexní bezpečnosti 

v organizaci, která má být v souladu s právním rámcem a vnitřními směrnicemi a musí být 

možná kontrola všech přijatých opatření. Tedy zajištění komplexní bezpečnosti tak, aby 

zaměstnanci v top managementu, kteří nemají odborné povědomí o jednotlivých oblastech 

bezpečnosti, mohli s jistotou kontrolovat práci svých (podřízených) pracovníků a tím chránit 

nejen jejich zdraví a životy, ale také majetek mateřské organizace a zajistit kladný 

hospodářský výsledek. 

Dizertační práce se zabývá návrhem metodického postupu zajištění bezpečnosti 

organizace z pohledu vnějších i vnitřních vlivů (rizik) z různých oblastí působících na 

organizaci. Analýzou rizik vyplývajících z procesů probíhajících v organizaci, se na základě 

současného právního rámce zabývají všechny organizace, ať už prostřednictvím odborně 

způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik, nebo osob odborně znalých 

problematiky. Ostatní rizika, která nevyplývají z procesů probíhajících v organizaci, doposud 

nebyla řešena. Velkým opěrným bodem této dizertační práce je Analýza souvztažností, která 

byla aplikována do těla samotného metodického postupu. 

 

Klíčová slova: bezpečnost organizace, komplexní bezpečnost, analýza souvztažností 
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Abstract 

At present there are greater requirements to ensure a comprehensive security in the 

organization to be in accordance with the statutory legislation and internal guidelines. The 

control of all measures must be enabled. It covers ensuring the complex safety so that the top 

management employees who have no specialized knowledge of the various areas of a security 

are able to check the work of their (subordinate) workers and thus protect not only their health 

and life but also the possession of the parent organization and ensure the profit.  

 

The dissertation deals with a methodological procedure to ensure safety of the 

organization from the perspective of external and internal factors (risks) of the different areas 

affecting the organization. All organizations deal with the risk analysis resulting from the 

processes in the organization, whether through a professionally qualified person to perform 

the tasks in risk prevention, or a person with a good knowledge of the issue. Other risks that 

do not arise from the processes in the organization have not been solved yet. The Correlations 

Analysis, which had been applied to this methodology, has become a base for this 

dissertation.  

 

Key Words: safety of an organization, a complex safety, a correlations analysis 
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Úvod 

Jedním z primárních cílů každé společnosti, ať už výrobní nebo nevýrobní, je dosažení 

zisku a schopnost konkurovat na trhu práce ostatním podnikům (společnostem). Pro splnění 

tohoto cíle vzniká pro společnosti povinnost plnění mnoha zásad. Zásad z různých oblastí, 

které souvisí s předmětem podnikání dané společnosti. Všechny tyto oblasti jsou vzájemně 

propojeny, tudíž nelze řešit pouze jednu vybranou oblast, tak aby neovlivňovala ostatní. Proto 

je třeba na celý podnik nahlížet komplexně a řešit bezpečnost organizace celkově. 

V současné době, ne všechny organizace nahlížejí na svou bezpečnost komplexně, 

tedy tak, aby byly zkoumány všechny oblasti zájmu, na stejné rozlišovací úrovni a najednou. 

Bezpečnost zaměstnanců má ze zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce v platném 

znění) povinnost zajišťovat každý zaměstnavatel. Mnozí z nich k tomu využívají služeb osob 

odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Tyto osoby mají kromě jiných 

úkolů také za povinnost analyzovat, tedy vyhledávat a hodnotit rizika v organizaci. Tato rizika 

vyplývají z technologických a pracovních postupů, tedy z procesů, které v organizaci 

probíhají. Pokud je riziko nepřijatelné, musí jej buď úplně odstranit a to například změnou 

pracovních nebo technologických postupů, nebo jej eliminovat a minimalizovat jejich 

působení. Ve chvíli, je-li ohrožen právě člověk, tedy zaměstnanec podniku, navržením a 

přidělením osobních ochranných pracovních prostředků, instalací (montáží) zábran a 

ochranných zařízení. Pro zvýšení povědomí zaměstnanců o bezpečnosti práce a eliminaci 

rizik dále slouží důkladná pravidelná školení pracovníků a soustavná kontrola dodržování 

předpisů BOZP. I přesto však dochází k porušování předpisů BOZP a k lehkým i vážným 

zraněním pracovníků a to vlivem náhody, nebo skutečného porušení předpisů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a to jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. 

V každém případě analýza rizik vycházející z technologických a pracovních postupů, 

hodnocení rizik, eliminace rizik, model školení, přidělení OOPP, jsou společnými faktory pro 

všechny malé i velké organizace. 

Toto je ale pouze jedna část působení nepříznivých vlivů na organizaci jako celek, a 

také na každého jednotlivého zaměstnance. Veškerá doposud analyzovaná a hodnocená rizika 

jsou ta, která přímo vycházejí z probíhajících procesů v organizaci a přímém působení na 

lidskou bytost, tudíž zaměstnance. Jednoho, nebo celou skupinu. V současnosti žádný právní 

rámec, ani odborná literatura nedokumentují hrozby, která přichází z vnějšku organizace, a 

která jsou schopna ohrozit organizaci jak na úrovni fyzického poškození, tak na úrovních 
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datových ztrát a ztrát na lidských životech vlivem negativního působení z okolí organizace. 

Samozřejmě existuje Havarijní a krizový plán, který tuto problematiku řeší, ale ne každá 

organizace musí ze zákona tento plán zpracovat. Je potřeba si ale uvědomit, že každá 

organizace zaměstnává zaměstnance, každá organizace disponuje se svou datovou bankou, 

minimálně na úrovni firemní strategie a její know how, a každá organizace vlastní aktiva, 

která potřebuje pro výkon své činnosti, udržení se na trhu a konkurenceschopnosti v tržní 

ekonomice. 

Jak už tedy bylo výše uvedeno, rizika, která vychází z probíhajících procesů, jsou již 

v jednotlivých organizacích řešena, proto cílem této práce je navrhnout metodický postup na 

zjištění bezpečnosti organizace a zejména vzájemně se ovlivňujících oblastí. U některých 

subsystémů, nebude možné provést výzkum do potřebných detailů, a proto pro sjednocení, je 

potřeba určit stejnou míru podrobnosti zkoumání. Aplikace tohoto metodického postupu na 

vybraných objektech (společnostech) a provedení praktické kontroly efektivnosti dané 

metodiky pro použití v praxi, odhalí případné nedostatky. Výsledky budou konzultovány s 

přidělenými konzultanty v daných společnostech. 

Tato problematika se vyskytuje v oblastech výrobních i nevýrobních systémů. 

V oblasti nevýrobních systémů, tedy systémů z administrativní sféry, nebude mít systém 

takovou složitost jako u systémů výrobních. Vzhledem ke složitosti některých systémů jsem 

nastavila míru podrobnosti zkoumání, která má ještě dostatečnou vypovídací schopnost 

vzhledem ke zkoumanému problému, tudíž u výrobních a průmyslových systémů nebude 

prováděn výzkum do potřebných detailů, vzhledem k jejich složitosti a potřebné rozlišovací 

úrovni. Důležitým společným krokem pro všechny tyto oblasti je určit stejnou míru 

podrobnosti pro daný výzkum. Specifičtější oblasti výzkumu s potřebnou vyšší podrobností 

mohou být námětem pro další výzkum. 
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Cíle práce 

Zajištění komplexní bezpečnosti organizace je obecně známým požadavkem všech 

firem a společností. Ne všechny se zabývají bezpečností organizace na vyšší rozlišovací 

úrovni a málokterá organizace řeší bezpečnost komplexně. Tedy je nutné najít vhodný nástroj 

pro organizace, který pomocí jednoduchého postupu pomůže zaměstnancům společnosti, kteří 

jsou na vedoucích pozicích, i odborně způsobilým osobám analyzovat komplexní bezpečnost 

organizace a najít vhodná opatření. 

Hlavním cílem dizertační práce je navrhnout metodický postup pro zajištění 

komplexní bezpečnosti organizace pro všechny úrovně řízení, identifikovat hrozby 

z různých oblastí a podrobit je již známé analýze hodnocení rizik. Tento metodický postup 

aplikovat na vybrané společnosti a přijmout závěry a doporučení. 

Tento metodický postup by měl být aplikovatelný na organizace s různým zaměřením 

svého oboru podnikání, daným umístěním, i různými probíhajícími procesy. 

Dílčí cíle dizertační práce 

V rámci tvorby této dizertační práce je nutné zpracovat následující dílčí úlohy: 

1. Analýza oblastí, kterých se problematika týká 

2. Identifikace hrozeb – myšlenková mapa 

3. Navrhnout metodický postup 

4. Vyhodnotit výsledky ze všech společností a přijmout závěry 

 

Hypotéza č. 1: 

Tyto oblasti zájmu, jsou společné skupiny pro všechny organizace. Splněním zákonných 

povinností ve všech těchto oblastech bude zajištěna komplexní bezpečnost organizace.  
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Hypotéza č. 2: 

Organizace v České republice nejsou schopny nahlížet na svou bezpečnost komplexně, 

a v případě hrozící mimořádné události jsou ohroženy selháním jednoho z prvků a tím i 

selháním celého uspořádání.  
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Metody zpracování 

Při výběru nejvhodnějších metod, jsem se zabývala otázkou posuzování systému. 

Prvotním rozhodnutím je, zda systém, který bude analyzován, je možné považovat za systém 

tvrdý či měkký. Na základě této definice a ujasnění o jaký systém se jedná je možné použití 

z některých již známých metodologií. [28] 

Metodologií měkkých systémů se zabýval již Peter Checkland, jehož nejznámější 

metodologií je „Soft systems methodology“. Měkké systémy jsou charakteristické přítomností 

člověka, který do nich vnáší určitou míru nejistoty a tedy nestability. A tímto jsou měkké 

systémy obtížněji definovatelné respektive jejich chování. Lidský faktor se jako systém 

definovat nedá. Vzhledem k tomu, že lidský faktor (zaměstnanec) je jedním z hlavních prvků 

systému, není možné tento fakt pomíjet. Zaměstnance, jako osobu a systém měkký je velmi 

nesnadné hodnotit a předvídat jeho budoucí chování. Jako lidský jedinec odpovídá jeho 

chování jeho dosavadním zkušenostem a znalostem. Proto není možné určit výstup (jeho 

chování) na základě jasně definovaných vstupů. 

Jako tvrdý systém je možné hodnotit systém, který disponuje různorodým vybavením, 

zabezpečující jeho plynulý chod, dále je zde možno zařadit normy, zákony a nařízení vlády, 

včetně interních směrnic a podobně. Jedná se tedy o prvky nepodléhající změnám v čase.  

Vzhledem k těmto charakteristikám, nelze jednoznačně definovat, zda budoucí systém 

(organizaci) hodnotit jako měkký či tvrdý.  

Je možné tento systém definovat jako systém tvrdý a hodnotit jej na základě „The hard 

systems metodology“, jehož nejzranitelnější částí je lidský faktor. I přes obtížnou analýzu 

lidského činitele není možné tento prvek v systému opomínat. Avšak zabývat se tématikou 

psychologie lidského faktoru, není hlavním cílem této práce, a proto se budu v této práci 

zabývat lidským činitelem v takové míře, v jaké bude potřeba. 

Na základě zjištěných skutečností není možné uvést metodu popřípadě metodologii, 

která by se zabývala touto problematikou, vzhledem k tomu, že v současnosti žádná taková 

neexistuje. Proto nezbývá nic jiného, než se pokusit takovou metodiku navrhnout a vyzkoušet 

tuto metodiku aplikovat v praxi. 

  

K získání dat ze systémů, potřebných k navržení nové metodiky, budou použity 

následující formy a metody: 
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Pozorování – vzhledem k tomu, že komplexní bezpečnost není v současnosti v organizacích 

řešena, je nutné identifikovat hrozby společnosti na základě identifikace hrozeb, z dosud 

nashromážděných dat a provést hodnocení rizik na základě pozorování okolí, zjištění situace 

umístění a dalších kritérií potřebných pro tvorbu metodického postupu 

 

Konzultace – na základě konzultací ve vybraných společnostech, bude provedena analýza 

organizace jako systému, a to jak na úrovni legislativní, tak i na úrovni procesní. Touto 

formou je možné získat data a informace na základní úrovni, stanovit procesy, které 

v organizaci probíhají, rizika vyplývající z procesů, a také jejich vazby a veškeré souvislosti. 

 

Check List – kontrolní seznamy, jsou vhodným nástrojem pro sjednocení jednotlivých 

analyzovaných dat, a to především pro zaznamenání podobné úrovni podrobnosti ve všech 

společnostech, a tím zajistit stejnorodost získaných dat. Na základě těchto souvislostí budou 

veškerá data namodelována a vyhodnocena.  

 

 Na základě pozorování, konzultací a s pomocí check listů budou shromážděna 

(získána) data a informace z vybraných společností, tak aby míra podrobnosti byla ve všech 

společnostech stejná a bylo možné srozumitelným způsobem tato data analyzovat a zpracovat 

na stejné úrovni. [8] 

V zahraničních odkazech se jako vhodný grafický nástroj jevil open source program 

Task Coach, který je schopen zpracovávat úkoly a seznamy, a jejich plnění a intenzitu. Check 

listy budou jedním z nástrojů pro sjednocení získaných dat z vybraných společností. 

 

Objektově orientované technologie – jsou příhodnou pomůckou pro analyzování objektů 

v systému a jejich vzájemných vazeb, je to vhodný prostředek k modelování vývojových 

diagramů a k modelování procesů, zjištěných ve vybraných společnostech. Jedním z 

vhodných grafických nástrojů pro objektově orientované vnímání je Visual Paradigm 

International. 
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Software používaných pro objektově orientované technologie je nespočet. Jedním z nich je 

například Visual Paradigm. Je vhodným nástrojem, který usnadňuje organizacím vizuálně a 

schematicky namodelovat design, v integraci s nasazením svých kritických podnikových 

aplikací a jejich základní databáze. Tento nástroj je také vhodný pro tvorbu systémových 

diagramů. Visual Paradigm je návrhový nástroj určený na podporu vývoje softwaru. 

Podporuje klíčové průmyslové standardy, jako je Unified Modeling Language (UML), a další. 

Nabízí kompletní sadu nástrojů pro potřebu zachycení požadavků, software plánování, 

plánování testů, třídu modelování, datové modelování, a další. 
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Komplexní bezpečnost systému 

Na základě kapitoly Základní pojmy, kde je definována komplexní bezpečnost je 

možné konstatovat, že komplexní bezpečnost je všestranné zajištění systému tak, aby byl 

systém schopen aktivně reagovat na vnější podněty vyskytujících se na vstupu systému, a 

chování systému, tedy jeho reakce na výstupu byla neměnná. Jedná se tedy o všestranné řízení 

procesů, lidského činitele a dat tak, aby při změně (mimořádné události) nebyla narušena 

integrita prvků a nebylo změněno chování organizace na výstupu (dosažení ziskovosti, 

konkurenceschopnosti na trhu práce, úbytek případů poškození na zdraví a životě osob, 

eliminace finančních ztrát). Problematikou komplexní bezpečnosti se v posledních letech 

zabývá stále více autorů, avšak nikde nebyla konkrétně popsána, vzhledem k tomu, že každý 

autor ji přizpůsobuje svému vědnímu oboru. Tudíž je známe pouze obecně. Úkolem 

komplexní bezpečnosti je nahlížet na systém jako na celek a hodnotit ho na vyšší rozlišovací 

úrovni. Toto ovšem nedovolují systémy se složitou strukturou. Zabýváme-li se komplexní 

bezpečností v podniku, zajímá nás bezpečnost ve všech oblastech, v oblastech lidských 

zdrojů, ochrany okolí, v technologických oblastech a v oblasti ochrany dat. Veškeré tyto 

oblasti se navzájem prolínají, a proto může u některých rizik vymizet jednoznačnost.  

Organizace jako systém se skládá z několika subsystémů. Tyto subsystémy jsou 

nahrazeny oblastmi zájmů. Všechny tyto uvedené oblasti se v podstatě vyskytují v každé 

organizaci a vzájemně se prolínají (obrázek č. 1). 

 

Obrázek 1 Prolínání oblastí 

Na první rozlišovací úroveň subsystémů organizace můžeme umístit ochranu osob, 

ochranu majetku a ochranu dat. Při zajištění všech těchto základních oblastí můžeme docílit 
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požadovaného (plánovaného) stavu a to zajištění ziskovosti a konkurenceschopnosti 

organizace, a včetně ochrany osob v organizaci i mimo ni, minimalizování finanční ztráty a 

další. 

Zvýšení rozlišovací úrovně 

Rozdělíme-li výše uvedené oblasti ohrožení (ohrožení majetku – aktiv; osob a dat - 

duševní vlastnictví společnosti, SW, Know - How) na menší podskupiny, získáme další 

oblasti zájmu, které se dále mezi sebou prolínají, a proto je někdy velmi nesnadné 

jednoznačně určit, které ohrožení, do které oblasti zapadá. Toto závisí pouze na subjektivním 

hledisku a posouzení hodnotitele. 

Zabezpečení objektu, Havarijní plánování a krizové řízení, Požární ochrana, Požární 

bezpečnost staveb, Informační sítě/Informační technologie, Ochrana osob, Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci, Ochrana životního prostředí jsou další úrovní rozdělení ohrožených 

oblastí. Všechny tyto zmíněné oblasti se navzájem prolínají, toto je znázorněno následujícím 

obrázkem (obrázek č. 2). 

 

Obrázek 2 Prolínání oblastí 

Havarijní plánování a krizové řízení – řeší otázky zpracování vnitřního a vnějšího 

havarijního plánu a celkovou havarijní připravenost v případě vzniku mimořádné události. 

Požární ochrana – zabývá se otázkami požární ochrany objektu, zpracování dokumentace a 

poskytování ostatních služeb v požární ochraně. 
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Požární bezpečnost staveb – v této oblasti se posuzuje požární bezpečnost objektů, 

především z hlediska jejich umístění a případného ohrožení jiných objektů při vzniku 

mimořádné události. 

Zabezpečení objektu – řeší především otázky zabezpečení veškerého majetku, patřící 

k organizaci, tuto oblast zájmu lze rozdělit na mechanické zábranné systémy, technickou 

ochranu (EZS), režimovou ochranu (kontrola na všech vstupech) a fyzickou ochranu (strážní 

služba). 

Informační systémy / Informační technologie – v této oblasti jsou řešeny především otázky 

zabezpečení a ochrany dat a firemního Know - How. 

Ochrana osob – řeší otázky ochrany osob (zaměstnanců, návštěv, kontrol, a podobně) na 

všech úrovních a ve všech zájmových oblastech.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – řeší otázky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci především zaměstnanců v organizaci a vypracování odborné dokumentace. 

Hygiena práce – tato skupina se zabývá především ochranou zaměstnanců z pohledu jejich 

činnosti, kterou vykonávají v pracovní době. 

Životní prostředí – tato oblast se zabývá především otázkami ochrany životního prostředí, 

tedy jaký dopad má organizace na životní prostředí a jak ohrožuje nebo může ohrozit svou 

činností popřípadě mimořádnou událostí své okolí. 

Všechny tyto oblasti jsou upraveny právním rámcem. Ve všech těchto oblastech 

vznikají povinnosti na zpracování dokumentace tak, aby byla zajištěna ochrana osob, ochrana 

majetku, a ochrana dat a to na všech úrovních podrobnosti. Vzhledem k tomu, že předmětem 

této dizertační práce není průzkum současného právního rámce, seznam zákonů, nařízení 

vlády a vyhlášek je uveden v příloze č. 1 dizertační práce. 

Shrnutí teoretické části 

 Část této dizertační práce věnující se teorii, pouze dává nahlédnout do teoretických 

oblastí výzkumu. Systémová teorie byla popsána mnoha rozličnými způsoby a aplikována do 

různých teoretických i praktických oblastí. Na základě systémového přístupu vybrat správný 

postup pro další oblasti výzkumu, toto bude součástí dalších kapitol v praktické části práce.  

Komplexní bezpečnost zatím nebyla nikde detailně popsána. Někteří autoři se již 

snažili komplexní bezpečnost popsat, ale stejně tak jako u jiných vědních disciplín, různí se 
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oblasti, kde se komplexní bezpečnost zkoumá, liší se definice i závěry. Důležitým aspektem 

v této problematice, je určit potřebné hledisko problému, a míru podrobnosti.  

V teoretické části je nastíněn problém současných organizací, kdy na ně není 

nahlíženo komplexním způsobem a tím není zajištěna celková bezpečnost jak celé organizace, 

tak konkrétních subsystémů. Na základě výše uvedených postupů je možné pokračovat 

v konkrétních aplikacích navržených postupů v jednotlivých organizacích. Tedy konkrétní 

zmapování současné situace v organizacích, studium vnitřních předpisů a právního rámce 

(směrnic), umístění organizace, analýza rizik, které organizaci hrozí a další potřebné kroky. 

Jak již bylo uvedeno výše, analýza rizik vyplývajících z technologických procesů a 

pracovních postupů, které v organizacích probíhají je již řešena v Zákoníku práce. 

V podnicích je řešena na různých kvalitativních úrovních, a proto nebude předmětem 

zkoumání této dizertační práce. 

Problematika systémového přístupu a komplexní bezpečnosti bude využívanou 

pomůckou pro lepší pochopení problému a nastínění možných postupů pro vytvoření 

metodického postupu chybějící části pro zajištění komplexní bezpečnosti organizace. 

 

Vyvrácení hypotézy č. 1: 

Zmíněné oblasti zájmu, jsou společné skupiny pro všechny organizace. Splněním 

zákonných povinností ve všech těchto oblastech bude zajištěna komplexní bezpečnost 

organizace.  

Právní rámec není jediný, který zajistí komplexní bezpečnost v organizaci. Právní 

rámec se neustále mění na základě znalostí a zkušeností osob znalých v dané problematice, 

avšak reakce zákonodárců na zjištěné zákonné nedostatky v právním rámci není tak snadná a 

pružná jak by bylo zapotřebí. Tedy komplexní bezpečnost je třeba řešit především vnitřními 

předpisy a směrnicemi v dané organizaci.  
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Současný stav bezpečnosti v organizacích 

V současné době je vzrůstajícím trendem rozvoj bezpečnosti v organizacích. I přes to, 

že je na bezpečnost stále více kladen důraz, některé organizace nejsou schopny aktivně 

reagovat na změnové stavy. Na jednotlivé oblasti týkajícíse bezpečnosti je pohlíženo 

individuálně, otázky spojené s touto problematikou jsou řešeny zvlášť a tudíž vytrženě z 

kontextu bez návaznosti na ostatní části. Selže-li jedna část systému, vzniká riziko, že 

zkolabuje celý zkoumaný systém. V dnešní době existuje mnoho druhů software, které se 

zabývají otázkami bezpečnosti práce v průmyslových podnicích, na staveništích a podobně. 

V současnosti se objevují náznaky řešení této problematiky, avšak tato problematika není 

řešena do potřebné míry podrobnosti. S ohledem ke stávající situaci, bude v rámci této práce 

navržen jeden z možných postupů, jak zajistit zvýšení bezpečnosti organizace. 

Ochrana osob 

Ochrana osob by měla mít v organizaci nejvyšší prioritu a to vzhledem k tomu, že zdraví a 

život člověka nelze finančně ohodnotit1. 

Ztráty na lidských životech znamenají naprosté a fatální selhání celého systému 

bezpečnosti organizace. Společnost musí na všech úrovních organizace práce zajistit 

především bezpečnou práci, bezpečný pohyb všech osob po areálu společnosti, a také 

bezpečné prostředí, ve kterém se osoby pohybují. Toto lze zajistit kvalitním zabezpečením 

prostorů organizace a jejich monitoring, poučením zaměstnanců a osob pohybujících se po 

areálu společnosti v periodě a případech vyplývajících z právního rámce (školení) a zajištění 

dalších opatření, aby osoby nebyly ohroženy a také, aby nebyly ani ohrožením pro ostatní. 

Toto lez zajistit především dodržováním právního rámce, interních směrnic a neustálé 

kontroly. 

Stále se bohužel objevují případy zaměstnavatelů, neřešící otázky bezpečnosti osob do 

potřebných detailů a podrobností. A právě tento způsob přístupu k řešení otázek ochraně osob 

má za následek 1247 úrazů ve stavebnictví na území České republiky v roce 20142. 

                                                           
1
 www.novinky.cz, 22. září 2014, 4:09: Lidský život byl Nejvyšším soudem oceněn na deset miliónů korun. 

2
 Státní úřad inspekce práce České republiky, 26. května 2015, 25. workshop pořádaný Společnou Vizí 

http://tema.novinky.cz/nejvyssi-soud-ceske-republiky
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Ochrana majetku 

 Ochranou majetku společnosti je myšleno především zabezpečení všech prostorů i celé 

organizace tak, aby nemohlo dojít k poškození majetku, jeho odcizení, nebo k  neodborné 

manipulaci, která by mohla mít za následek, zranění osoby nebo osob. Jedná se především o 

mechanické zábranné systémy, technickou ochranu, režimovou ochranu (kontrola na všech 

vstupech/vjezdech) a fyzickou ochranu (strážní služba). Kvalitní ochránění majetku také 

spočívá v kvalitním vypracování dokumentace, vyplývající z právního rámce, a to především 

dokumentace požární ochrany, požární bezpečnosti staveb, vnitřní havarijní plán, vnější 

havarijní plán a další. 

Ochrana dat 

 V dnešní době jsou data nedílnou součástí majetku společnosti. Ve většině případů se 

jedná o alfu a omegu celé organizace. Ztráta dat, jejich poškození, zcizení nebo zneužití i 

malého množství dat může mít za následek kolaps celého subsystému a tím i zhroucení celé 

společnosti. Základní prioritou v oblasti ochrany dat by mělo být používání hesel do všech 

aplikací používaných ve společnosti, používání hesel u osobních počítačů, nastavená 

oprávnění uživatelů a zamezení přístupu k citlivým datům. I když data společnosti jsou v jisté 

míře ohrožena zevnitř (zaměstnanci společnosti), je třeba pamatovat také na hrozící nebezpečí 

zvenku. Jedná se o tzv. hackery, kteří mají za úkol prolomit datovou obranu společnosti a tato 

data odcizit, nebo jiným způsobem poškodit. Data a informace, umístěné v osobních 

počítačích zaměstnanců společnosti jsou ohrožena také virovými zdroji umístěnými 

především na internetu, ale mohou se také šířit po interní síti společnosti. Zamezení používání 

internetu v plné výši pro zaměstnance společnosti je jednou z mnoha možností, jak ochránit 

data v této organizaci. Otázkou zůstává, zda by toto opatření bylo společnosti přínosem, nebo 

naopak. 

Bezpečnost organizace je možné zajistit neustálým kontrolováním těchto oblastí, jejich 

zkvalitňováním a přizpůsobováním se novým hrozbám. Používáním nové a moderní 

technologie může tuto činnost usnadnit a v mnoha případech ochránit osoby i v případě 

mimořádné události. 
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Návrh metodického postupu 

 Na základě výše uvedených analýz je možné zpracovat metodický postup, potřebný 

k určení komplexní bezpečnosti v organizaci. Z výše uvedeného výzkumu je zřejmé, že 

komplexní bezpečnost zasahuje několik oblastí, které se vzájemně prolínají, a proto nelze 

jednoznačně stanovit hranici, mezi těmito oblastmi. Při násilném určení těchto hranic může 

nastat situace, že uměle přerušíme některé vazby a opomeneme důležité spojitosti mezi 

jednotlivými oblastmi, což může mít za následek, selhání některé z části systému a poškození 

funkčnosti systému jako celku. 

 Navržený metodický postup bude řešen pomocí navržených Check listů (kontrolních 

seznamů). 

Metodický postup: 

1) Analýza organizace – prvním bodem tohoto postupu je analyzovat organizaci, její 

vnitřní strukturu, procesy, které v ní probíhají, používanou technologii, umístění, 

podstatné okolí a další 

2) Určení prostředí organizace – jako další bod tohoto postupu je třeba určit umístění 

organizace. Na základě definování systému (organizace) v prostředí můžeme vyloučit, 

nebo identifikovat některá z ohrožení. Jedná se tedy o: 

a. Extravilán - jedná se o nezastavěné území vně hranic sídel (pozn. Slovník 

cizích slov). 

b. Inravilán - jedná se o zastavěnou část území obce (pozn. Slovník cizích slov). 

3) Zařazení organizace do kategorie – jedná se o zařazení organizace do jedné 

z kategorií. Hrozby vyplývající z jednotlivých kategorií je možné na základě 

posouzení úplně vyloučit (eliminovat) nebo zajisti taková opatření, aby byla 

minimalizována. Jedná se o kategorie: 

a. Výrobní 

b. Průmyslová 

c. Administrativní 

4) Definování procesů – jedná se o definování jedné z kategorií, na základě které je 

možné definovat další hrozby ohrožující osoby, majetek nebo data. Jedná se o 

kategorie: 
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a. Automatizovaný proces 

b. Manuální proces 

c. Automatizovaný/Manuální proces – Kombinovaný proces 

5) Hrozby působící na organizaci – na základě výše uvedených skutečností jsou již 

rizika definována obecně, ale stále je potřeba jejich jednoznačná definice pro 

konkrétní činnosti. 

6) Identifikace ohrožení  -  na základě vybraných hrozeb působících na organizaci je 

nutné provést jejich hodnocení dle závažnosti působení. To znamená jednotlivé hrozby 

ohrožující organizaci ohodnotit dle tabulky č. 6 a to jak pro oblast ohrožení osob, 

majetku tak i pro oblast ohrožení dat. Jednotlivé hodnoty mezi sebou vynásobit. Dále 

je potřeba stanovit pravděpodobnost výskytu tohoto ohrožení. Součin hodnot Velikost 

ohrožení a Pravděpodobnosti výskytu (viz tabulka č. 7) bude reprezentovat velikost 

každého rizika ohrožující organizaci. Z výsledných hodnot každého rizika provedeme 

součet a výsledkem bude míra ohrožení celé organizace a zařazení organizace do 

skupiny bezpečnosti dle tabulky č. 7. Rizika s nevyšším hodnocením je možné 

podrobit další metodě analýzy a hodnocení rizik, například metodě Analýza 

souvztažnosti a tato dále rozdělit je do 4 kvadrantů. 

 

Výsledný graf, vyplývající z metodického postupu musí graficky identifikovat rizika, 

působící na organizaci a bude podkladem pro aplikaci navržených řešení pro odstranění 

nalezených rizik, popřípadě jejich minimalizaci. Tento metodický postup slouží pro všechny 

úrovně řízení, včetně úrovně vedoucích pracovníků. 
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Výběr společností 

K řešení této problematiky jsem vybrala různé společnosti se sídlem v České 

republice, ve kterých byly konzultovány otázky bezpečnosti organizace a všeobecné zaštítění 

všech zmíněných oblastí výzkumu. Byly vybrány společnosti výrobní i nevýrobní, kde jsem 

s přidělenými konzultanty řešila otázky zajištění bezpečnosti osob, ochranu dat, a ochranu 

majetku. 

Pro řešení této problematiky byly vybrány společnosti, uvedené v následujícím 

přehledu a zde byla konzultována současná situace bezpečnosti organizace. 

Společnosti výrobní: 

 ArcelorMittal, a. s. Ostrava 

 Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s. r. o. Hustopeče 

 

Průmyslová společnost: 

 RWE Gastorage, s. r. o., PZP Třanovice 

 

Nevýrobní společnost: 

 Allianz pojišťovna, a. s. Praha 

 

 Všechny vybrané organizace jsou nadnárodními společnostmi, které působí na 

evropském trhu. Ve všech podnicích respektují pravidla, předpisy, zákony a normy České 

republiky, a také pravidla a předpisy (normy) Evropské unie. Jak již bylo uvedeno v úvodu 

této práce, součástí není popis procesů, které v jednotlivých organizacích probíhají, a to z toho 

důvodu, že tato část je již ošetřena našim právním rámcem (§ 101 zákona č. 262/2006 Sb. 

Zákoník práce). Důležitou součástí této disertační práce je představení jednotlivých 

organizací, identifikace ohrožení, hodnocení rizik jejich vyhodnocení a závěr. Nedílnou 

součástí uvedených (stanovených) hrozeb jsou také hrozby, kterými působí organizace na své 

okolí. 

V případě testovací organizace byly přijaty závěry, které jsem aplikovala a použila při 

testování konkrétních nadnárodních společností. Provedla jsem tedy tyto změny: 

 Před aplikací na vybrané nadnárodní společnosti jsem některé hrozby ze seznamu 

úplně odstranila (například hrozby Tsunami a Laviny). Vyhodnotila jsem, že v našich 

podmínkách je minimální pravděpodobnost jejich působení.  
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Na základě návrhu metodického postupu, je možné vytvořit software, který bude 

vhodným nástrojem především pro vedoucí zaměstnance. Podkladem pro tvorbu tohoto 

software může být navržený metodický postup. Výstupem z tohoto software by byl vhodný 

report (dokumentace), který by obsahoval všechny potřebné údaje a důležitá data. Tento 

report by mohl být součástí dokumentace BOZP, jako její další dílčí část analýzy a hodnocení 

rizik, tedy rizik, která nevyplývají z probíhajících procesů v organizaci. Bude se jednat o 

rozšíření Dokumentace BOZP a tedy i rozšíření školení BOZP pro zaměstnance organizace.  
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Vývojový diagram metodického postupu 

Na následujícím obrázku (obrázek č. 6) je znázorněn vývojový diagram celého 

metodického postupu. Diagram v přehledném formátu je umístěn v příloze č. 12, dizertační 

práce. 

 

 

Obrázek 6 Vývojový diagram metodického postupu 
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Společná rizika ve všech organizacích 

 Na základě zdrojové tabulky (viz. příloha č. 6 dizertační práce) je možné definovat 

společná rizika pro všechny výše uvedené organizace.  

Ohrožení osob 

Hlavním společných rizikem pro všechny organizace v případě ohrožení osob je 

Požár. Možnost ohrožení osob ohněm je všudypřítomná, a nezáleží na druhu podnikání dané 

organizace, nebo probíhajících procesech. Ohrožení požárem může stejně tak ohrozit život a 

zdraví osob jak ve společnostech výrobních, průmyslových tak nevýrobních (finančních, 

administrativních).  

Další velkou skupinou ohrožujících osoby na životě a zdraví jsou osoby samotné. 

Z provedeného výzkumu jasně vyplývá, že hlavními riziky v každé organizaci jsou chyby 

způsobené samotnými zaměstnanci. Tedy rizika způsobené Chybami z nepozornosti, tak 

zvaný KIKS, Chybami způsobené výpadkem paměti neboli opomenutí, Vědomé porušení 

předpisů s úmyslem poškodit (osoby nebo majetek), nebo s cílem usnadnit si práci i za cenu 

vyššího rizika a Špatně provedená akce vyvolaná stresem. Toto poslední riziko vyplývá 

z předpokladu, že i přes všechna opatření, zapůsobí v dané chvíli stres, a akce je provedena 

špatně. Dále se jedná o rizika způsobující dlouhodobé pracovní potíže a to vlivem 

nevhodného pracovního prostředí. Mezi tato rizika patří například bolesti zad, bolesti hlavy, 

karpální syndrom, syndrom suchého oka a podobně. 

Dalším společným rizikem ohrožující osoby jsou rizika spojená s Prasklým potrubím. 

Ohrožení majetku 

 Prvním společným rizikem ohrožující majetek společnosti je Požár. I přes různorodé 

umístění všech organizací jak v intravilánu, tak i v extravilánu, tak je ohrožení ohněm 

společné pro všechny vybrané společností a to také v případě domino efektu v zastavěných 

oblastí, nebo průmyslových zónách. 

 Další skupinou ohrožující majetek společnosti a to nejen majetek fyzicky viditelný 

(budovy), ale také majetek finanční, jako jsou například data a informace společnosti jsou 

opět rizika spojená se zaměstnanci. Opět se jedná o výčet hlavník rizik, jako jsou Chyby 

z nepozornosti, tak zvaný KIKS, Chyby způsobené výpadkem paměti neboli opomenutí, 

Vědomé porušení předpisů s úmyslem poškodit (osoby nebo majetek), nebo s cílem usnadnit 
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si práci i za cenu vyššího rizika a Špatně provedená akce vyvolaná stresem. Toto poslední 

riziko vyplývá z předpokladu, že i přes všechna opatření (bezpečnostní zajištění, školení), 

zapůsobí v dané chvíli stres, a akce je provedena špatně. 

 Poslední skupinou ohrožující majetek ve vyšší míře je opět riziko způsobené 

poruchami a to je Prasklé potrubí. Vzhledem k této poruše, můžou být způsobeny škody 

především ve formě finančních ztrát a to v případech, kdy odstranění závady může způsobit 

odstavení výroby, přerušení činností probíhajících v organizaci, nebo také likvidace dat a 

informací v případě zatopení dalšího majetku společnosti. 

Ohrožení dat 

 Společným rizikem ohrožující data pro všechny organizace je opět Požár. Všechna 

ostatní uvedená rizika nemají na zničení dat takový markantní podíl právě jako požár. 

 Dalšími riziky, která ohrožují data a informace společnosti jsou opět zaměstnanci, a to 

především v případě Vědomého porušení předpisů, v případě porušení obchodního tajemství, 

prozrazení Know How a podobně, ale také v případě Špatně provedené akce vyvolané 

stresem. I toto riziko může způsobit ztrátu dat ve společnosti. 

 

Potvrzení hypotézy č. 2: 

Organizace v České republice nejsou schopny nahlížet na svou bezpečnost komplexně, 

a v případě hrozící mimořádné události jsou ohroženy selháním jednoho z prvků a tím i 

selháním celého uspořádání.  

V současnosti všechny organizace řeší rizika vyplývající z procesů, které probíhají 

v jejich společnostech, popřípadě hodnotí, jakým způsobem mohou ohrozit své okolí 

v případě mimořádné události (zpracované Havarijní plány u velkých organizací), ale žádná 

z organizací neřeší rizika, která jim mohou hrozit na základě jejich umístění. Rizika spojená 

s daty řeší na vysoké úrovni pouze ty společnosti, které také s daty na vysoké úrovni pracují. 
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Návrh pro další rozvoj v praxi 

Rozsah identifikace hrozeb a následné hodnocení rizik a použitelnost v praxi není 

stanoveno taxativně. Dalším rozvojem této myšlenky je rozhodně možnost variace hrozeb 

konkrétních organizací. V metodickém postupu této dizertační práce jsou rizika stanovena 

taxativně, dalším vývojem je možné rizika přizpůsobovat, doplňovat a rozšiřovat oblasti 

působení dle potřeb a zadání uživatele.  

 

Tato disertační práce je technického charakteru, kdy pro případné uvedení do praxe je 

vhodné zpracovat také ekonomickou stránku věci, kterou, jak již bylo uvedeno výše, tato 

dizertační práce neobsahuje. Vzhledem k tomu, že práce je zpracována obecně tak, aby bylo 

možné ji použít pro všechny typy organizací, pro účely praxe a konkrétní organizaci je 

vhodné dopracovat ve větší míře podrobnosti na základě zkušeností, znalostí a dat z minulosti 

hrozby pro konkrétní organizaci. 

 

Na výsledky této disertační práce tedy mohou navazovat další ekonomické analytické 

metody, které jsou schopny porovnat navrženou nákladovost opatření na zajištění komplexní 

bezpečnosti organizace. Je také důležité neopomenout ekonomickou stránku věci v případě 

dopadu negativních jevů a jejich odstranění. Součástí těchto negativních dopadů může být 

finanční ztráta, ale také ztráta zdraví či životů osob a zvířat. Proto je také vhodné uvažovat na 

ekonomickými náklady v takových případech, kdy není jednoznačně známá hodnota věci, 

v tomto případě je myšleno zdraví či lidský život. 

 

Mezi finanční analýzy používané především u nás v České republice je možné 

zahrnout metody stanovení nákladovosti. Je nutné si však uvědomit, že jedna finanční 

analýza, nemusí se stoprocentní jistotou odhalit veškerou nákladovost podniku. Vhodná je 

kombinace několika analýz. Jedním ze základních závěrů majitele (jednatele) organizace 

ovšem bude, zda náklady na zajištění komplexní bezpečnosti organizace nepřesáhnout 

náklady na odstranění hrozeb, popřípadě odstranění následků již působících hrozeb. Touto 

úvahou je také nutné zabývat se při celkové analýze nákladovosti. 
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Analýza nákladů a přínosů – taktéž označována jako analýza nákladů a výnosů, v anglické 

terminologii jako cost-bnefit analysis – CBA). Tato analýza patří k hlavním modelům pro 

hodnocení investičních projektů. Tato technika je vhodná z důvodu, že rozšiřuje hodnocení 

veškerých projektů o socio-ekonomické (společenské) dopady daného projektu (externality). 

Veškeré dopady, je nutné pro potřeby hodnocení kvantifikovat. U položek, kde není možné 

stanovit tržní cenu (např. užitek, ztráta), je možné použít tak zvané „stínové ceny“. Pro 

stanovení stínových cen se obvykle používají tak zvané náhražkové trhy, technika ochoty 

platit, ochota přijímat kompenzace, a podobně.  

 

Na základě těchto závěrů je také možné přijmout návrh na vytvoření software pro 

vhodnější identifikaci a hodnocení hrozeb v organizací, jehož výstupem by byl report, který 

by mohl být součástí školení analýzy a hodnocení rizik v organizaci. 

A dále také návrh software pro finanční hodnocení přijatých opatření na zajištění 

komplexní bezpečnosti v organizaci. 

Návrh pro další rozvoj v oboru 

 Vzhledem k tomu, že zajištění komplexní bezpečnosti v organizaci je v různých 

oborech vnímáno jinak, je možné zaměřit se právě na bezpečnost organizace potažmo jejich 

zaměstnanců a na procesy, které nevznikají uvnitř organizace, ale mohou být jejím 

ohrožením. Identifikace dalších hrozeb a podrobná analýza nových postupů vyplývajících 

z této dizertační práce může být vhodným nástrojem pro podrobnější zkoumání problému.  

Návrh pro další rozvoj ve vědě 

 Navržený metodický postup v této disertační práci je technického charakteru a je na 

takové rozlišovací úrovni, aby byla možná jeho aplikace na organizace různého zaměření. 

Výsledky této disertační práce mohou být použity pro navržení metodického postupu ve větší 

míře podrobnosti a se zaměřením na zájmové obory naší fakulty. 
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Závěrečné zhodnocení a návrh do budoucna 

Cílem této dizertační práce bylo vytvořit metodický postup na řízení bezpečnosti 

organizace pomocí systémového řízení procesů.  

V úvodní části práce jsem se zabývala průzkumem současného právního rámce, 

odborné literatury zabývající se tímto tématem a dalšími organizacemi, které řeší tuto 

problematiku. V odborné části této práce jsem se zabývala systémovou teorií, komplexní 

bezpečností a organizační strukturou. Závěrem z této části je, že v současnosti neexistuje 

sjednocená odborná literatura zabývající se komplexní bezpečností. 

 V praktické části této dizertační práce jsem se zabývala současným stavem 

identifikace hrozeb v organizacích obecně, především v oblastech Ochrany osob, Ochrany 

majetku a Ochrany dat. Výsledkem tohoto výzkumu bylo, že v současnosti organizace 

identifikují hrozby, které vyplývají z jejich výrobních a firemních procesů.  

Některé organizace v současnosti nekladou příliš velký důraz na hrozby, které by 

mohly být pro organizaci ohrožením zvenčí. Z tohoto důvodu je řešena pouze jedna část 

bezpečnosti organizace. Pro potřebu této dizertační práce byly identifikovány možné hrozby, 

které mohou ohrozit organizaci v komplexním měřítku. Dále byly tyto hrozby otestovány na 

testovacím objektu. Z tohoto testování byly přijaty závěry a byly provedeny úpravy nejen 

v ohroženích ale také v možnostech jejich hodnocení.  

 Dále byly vybrány čtyři nadnárodní organizace. V těchto organizacích byla 

prostřednictvím konzultantů provedena identifikace hrozeb a byly vyhodnoceny grafy, ze 

kterých vyplývá ohrožení jednotlivých oblastí ve všech organizacích a jejich porovnání mezi 

sebou.  

 Velmi překvapujícím závěrem pomocí navrženého metodického postupu bylo zjištění, 

že organizace Allianz pojišťovna, a. s. byla shledána nejnebezpečnější organizací ze všech 

vybraných a to i přes to, že se nezabývá výrobními procesy, a neprobíhají v ní žádné těžké 

provozy (viz obrázek č. 28). 
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