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 Téma, kterým se zabývá má bakalářská práce, se dotýká ochrany krajského úřadu a 

místnosti pro krizové řízení a jejich bezpečnosti, a to především ve vztahu k utajovaným nebo 

citlivým informacím, se kterými je na Krajském úřadu nakládáno. Bakalářská práce je 

zaměřena především na analýzu a zhodnocení stávajících podmínek zabezpečení, dále pak 

prostředků a prostorů určených k práci s různým druhem informací a bezpečnostní opatření 

Krajského úřadu s ohledem na to, zda všechny tyto bezpečnostní prvky zabezpečení, ať už 

stanovené zákonem nebo vnitřními předpisy, jsou dostatečné a tvoří jeden harmonický celek.  

Dle analýzy pro daný subjekt je zde zpracován návrh opatření, který zajišťuje vyšší 

bezpečnost se sníženou mírou rizika. V neposlední řadě tato práce analyzuje způsob 

dodržování bezpečnostních zásad pro práci s různě citlivými daty a informacemi a dále jsou 

navržena opatření pro zlepšení. 
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My theme  that deals with the bachelor's thesis affects the protection  of regional office and  

rooms for crisis management and security, particularly in relation to classified or sensitive 

information,  which  is treated in the institution. The thesis focuses on analysis and evaluation 

of existing security conditions, as well as resources and spaces for working  with a different 

kinds of informations and the security measures of the Regional Office with regard to whether 

all of these security features, both statutory and internal regulations, are sufficient to form as 

harmonious whole. According to analysis of the body, there is a proposal of measures to 

ensure better safety for reducing levels of risk. The last but not the least, this thesis analyzes 

how to comply safety principles for working with different kinds of  sensitive datas and 

informations and proposes measures for improvement. 
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Úvod 

 

 Na úvod mé bakalářské práce bych chtěl uvést, že mým vybraným Krajským úřadem, 

je Krajský úřad v Ostravě.  Krajský úřad se nachází v centru města na ulici 28. října. Jako na 

všech krajských úřadech i na tom jsou prostory určené ke krizovému řízení. Které slouží 

v případě jakékoli krizové situace, např. povodně, chemické katastrofy, evakuace obyvatel 

atd., jako hlavní středisko a jsou zde shromažďovány veškeré informace k problematice 

krizového řízení. V těchto prostorech se nakládá s utajovanými skutečnostmi a velmi 

citlivými informacemi. Proto je velice důležité, aby tyto prostory, byly zabezpečeny proti 

vniknutí neoprávněných osob a dále aby se eliminovalo riziko vyzrazení a dalšího zneužití 

těchto informací.  

Hlavním úkolem bude na krajském úřadě, na základě technických znalostí a 

praktických poznatků, navrhnout inovativní postupy směřující k minimalizaci rizik 

v prostorech určených pro krizové řízení Krajského úřadu v Ostravě.  

 Proto se v  této bakalářské práci chci zaměřit na zjištění zadané problematiky a to 

především na právní rámec ochrany prostor určených pro krizové řízení krajského úřadu, 

teorii zabezpečení objektu pomocí bezpečnostních systémů, charakteristiky areálu a budov 

Krajského úřadu v Ostravě. Dále chci stanovit jednotlivé hrozby, které mohou ohrozit 

zranitelnost utajovaných a velmi citlivých informací. Celkově informace mají v dnešní době 

obrovskou cenu, obzvláště když se jedná o informace utajované. Jejich zneužití by mohlo mít 

dalekosáhlé následky a mohlo by ohrozit vnitřní bezpečnost České republiky. 

 Dalším bodem této práce je zpracování  analýzy bezpečnostních rizik vztahujících se 

k objektu Krajského úřadu v Ostravě. V této analýze chci rozkrýt všechny možné hrozby, 

které mohou ohrozit prostory pro krizové řízení. 

 Hlavním cílem je na základě vyhodnocení rizik navrhnout inovativní způsoby 

zabezpečení, které zvýší zabezpečení prostoru pro krizové řízení na daném krajském úřadě.  
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Rešerše 

S technickými prostředky ochrany objektu se setkáváme každodenně při běžném 

životě. Na toto téma bylo zpracováno na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava 

mnoho bakalářských a diplomových prací, které mohou sloužit jako základ pro zpracování 

dalších prací zabývajících se touto problematikou. 

Zabezpečení krajského úřadu a prostoru pro krizové řízení vychází ze základu 

zabezpečení objektu. Na toto téma bylo vypracováno velké množství literatury. Proto jsem si 

vybral dvě publikace, o kterých si myslím, že obsahují potřebné informace a dopodrobna se 

zabývají touto problematikou. Dále jsem vycházel ze zákona o krizovém řízení, protože tento 

zákon je základním pilířem problematiky zabezpečení objektu pro krizové řízení. Dalším 

zákonem, z kterého jsem vycházel, je zákon o ochraně utajovaných skutečností a vyhláškou 

NBÚ o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. 

UHLÁŘ, Jan: Technická Ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha: PA ČR, 2009, 182 s., ISBN 978-80-7251-312-3 (2. vydání) 

Z této publikace jsem čerpal především z části „Mechanické zábranné systémy 

plášťové ochrany“, kde jsou uvedeny různé stavební prvky budov a tvorových výplní.  

UHLÁŘ, Jan: Technická Ochrana objektů, II. díl, Elektronické zabezpečovací systém II. 

Praha: PA ČR, 2009, 232 s., ISBN 978-80-7251-313-0 (2. vydání) 

Tato publikace mi sloužila k čerpání informací především kapitoly „Systém 

centralizované ochrany“ a „ Projektování zabezpečovacích systémů“. 

Zákon č. 430/2010 Sb., O krizovém řízení  

 Tento zákon určuje, kdo má jakou funkci v krizovém řízení. Kdo určuje místo pro 

prostory krizového řízení a jak tyto prostory budou zabezpečeny. Je to základní zákon pro 

krizové řízení, který určuje základní parametry této problematiky.  

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Tento zákon je základním zdrojem v oblasti ochrany utajovaný informací a 

bezpečnostní způsobilosti, z něhož jsem čerpal základní informace o zabezpečení objektu, kde 

se nakládá s utajovanými informacemi. 

Vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikace technických prostředků, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 V této vyhlášce jsou přesně definovány požadavky zabezpečení objektu pro jednotlivé 

stupně utajení. 
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1 Právní úprava ochrany, bezpečnosti majetku a 

krizového řízení 

V této části práce je věnována pozornost právním předpisům a technickým normám, 

které souvisejí s ochranou osob majetku. Při návrhu bezpečnostních systémů musím 

postupovat v souladu s nimi. 

 

1.1 Obecná část 

Základní právní předpisy týkají se ochrany objektu, které jsou využívány veřejností, 

jsou  především Ústava České republiky (dále jen ČR), Listina základních práv a svobod, 

trestní zákon a trestní řád.  

 

1.1.1 Ústava České republiky 

 Ústava deklaruje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní 

stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Jde o nejvýše postavený 

právní zákon v naší republice.  Ústava ČR byla přijata Českou národní radou dne 16. 12. 1992 

a je vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a změn. Ústava nabyla účinnosti dnem vzniku ČR a to je 1. 1. 1993. Je považována 

za normu s nejvyšší právní silou a spočívá na ní celý náš právní řád.  

 

1.1.2 Listiny základních práv a svobod   

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č.162/1998 Sb.  

LZPS je ústavní zákon, který je součásti ústavního řádu ČR. Listina byla přijata ČNR jako 

zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Listina deklaruje základní práva a 

svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Dále deklaruje, že 

omezení základních lidských práv a svobod je možné pouze na základě zákona.  

 

1.1.3 Trestní zákon    

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn, pojednává 

o ochraně zájmů společnosti, ústavním řízením ČR, o právech a chráněných zájmech  

právnických a fyzických osob. Jedná se o zákon, který uceleným způsobem upravuje hmotné 
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trestní právo. Vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou 

podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit. 

 

1.1.4 Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění zákona č. 79/2006 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád). Jde o kodex trestního práva procesního. Tímto právním předpisem se zejména 

vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, 

jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. Zákon také stanoví práva a povinnosti osoby, 

proti které se řízení vede, a dalších osob zúčastněných na řízení (svědci, obhájci, znalci, 

tlumočníci apod.). 

 

1.1.5 Krizové řízení 

 

 Zákon č. 430/2010 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení vymezuje krizové řízení jako souhrn řídících 

činností příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

plánování, organizování, realizace a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením 

krizové situace. 

 

 Oblast utajovaných informací a ochrana osobních údajů 

 

 Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a změn, upravuje zásady pro stanovení 

informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na 

jejich ochranu, zásady pro stanovení činností a podmínky jejich výkonu a s tím spojený 

výkon státní správy. 

Zákon zařazuje utajované informace do čtyř stupňů utajení a to informace přísně 

tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené. Dále v § 46 definuje podmínky certifikace technických 

prostředků a tím ověřuje jejich bezpečnostní způsobilost nutnou pro určité činnosti. 
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 Vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků, ve znění pozdějších předpisů (včetně přílohy č. 1) 

 

 Zákon č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů a 

změn  

Této zákon zamezuje jak zneužití tak neoprávněnému nakládání s osobními údaji, 

Působnost tohoto zákona stanoví, kdo je oprávněn s těmito udají nakládat, oprávnění 

ověřovat osobní údaje, aby tyto údaje nemohly byt zneužity. V § 4 pod písmenem e) je 

uvedeno, že zpracování osobních údajů je definováno, jako kterákoliv operace nebo 

souhrn těchto operací, které vykonal zpracovatel či správce systematicky provádějí 

s osobními údaji, automaticky či jinými prostředky. Jedná se o shromažďování, ukládání 

na nosiče, úprava, vyhledávání, zpřístupňování, používání, uchování, předávání, výměna, 

třídění, zveřejňování, likvidace a blokace. Taktéž § 5 odstavec 2 je velmi důležitý. Je zde 

uvedeno, že zpracovatel nemůže zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů. 

Lze tyto údaje zpracovat bez souhlasu v případě, že by se jednalo o nutnou ochranu práv 

správce. Takovéto zpracování osobních údajů nesmí být v rozporu se správním subjektem 

údajů na ochranu osobního a soukromého života. V § 11 je stanovena povinnost správce 

řádně a včas informovat subjekt údajů o tom, že jsou o něm shromažďovány údaje, pro 

jaký účel, v jakém rozsahu, kdo bude tyto údaje zpracovávat a komu mohou být tyto údaje 

určeny a  komu mohou být zpřístupněny.  

 

 Vybrané technické normy ochrany objektu  

 

 Elektronické zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 1: Systémové požadavky – Norma stanoví systémové požadavky 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Specifikuje požadavky na provedení a 

vlastnosti instalovaných systémů, neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, 

provoz a údržbu (požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu obsahuje ČSN 

CLC/TS 50131-7). Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy, mající společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace 
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a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, 

nestanoví však konkrétní požadavky, kladené na jednotlivé komponenty systémů.  

 Systémy průmyslové televize 

 

ČSN EN 50132-1 (334592) Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky - Norma se vztahuje na 

systémy CCTV užívané pro sledování soukromých a veřejných prostor. Revize nově definuje 

čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí. Je určena výrobcům, systémovým 

integrátorům, montážním firmám, konzultantům, majitelům, uživatelům, pojišťovacím 

společnostem a společnostem zajišťujícím prosazování práva v dosažení kompletní a přesné 

specifikace sledovacího systému. Tato norma nespecifikuje typ technologie nebo požadavky 

na kvalitu obrazu pro konkrétní úlohy sledování.  

 

 Systémy řízení vstupu a kontroly 

ČSN EN 50133-1 (334593) Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro 

použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky - Tato norma patří do 

komplexu norem pod obecným názvem "Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro 

použití v bezpečnostních aplikacích". Změna A1 specifikuje změny a doplňky základní normy 

týkající se všeobecných požadavků na funkčnost systému kontroly vstupů pro použití v 

bezpečnostních aplikacích a všeobecné požadavky na komponenty z hlediska prostředí. 

 Mechanické zábranné systémy 

ČSN 74 7731 (747731) Dveře odolnější proti vloupání 

Norma stanoví základní požadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých dveří vnějších 

(vchodových) a dveří vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. 

ČSN P ENV 1627 (746001) Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí 

požadavky a klasifikace 

Tato evropská norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, 

oken a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, 

otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné 

konstrukce. 

http://shop.normy.biz/d.php?k=57738
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2 Zabezpečení objektu pomocí bezpečnostních systémů 

2.1  Mechanické zábranné systémy (MZS) 

Stupeň pasivní (průlomové) odolnosti. Všechny mechanické zábranné systémy jsou v určitém 

reálném čase překonatelné. Proto je úkolem zabezpečovací techniky tento časový termín 

posunout co nejdále do pásma bezpečnosti, do tzv doby,  kdy ohrožený zábranný systém je již 

pod další , například fyzickou kontrolou. 

Doba překonání MZS záleží na parametrech: 

 kvalita MZS 

 znalost konstrukce překonávaného MZS 

 umístění MZS 

 druh a kvalita použité techniky pro překonání MZS 

 možnost použití vedlejších energetických zdrojů (zásuvky el. proudu atd.) 

Vztah pro výpočet pasivní odolnosti (čas potřebný na překonání bezpečnostního zařízení) 

∆t = t2 – t1 

∆t - časový interval potřebný k překonání překážky = odporový čas 

t2 - čas zahájení práce na překonání zábrany 

t1 - čas ukončení práce překonání zábrany 

 

Minimální doba průlomové odolnosti 

T = [ (VR – BV) : C1 > 1 ] 

T - doba minimální průlomové odolnosti 

VR - hodnota průlomové odolnosti v RU, dle charakteru částečného nebo úplného průlomu 

BV - základní ohodnocení použitého nářadí 

C1 - koeficient  
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Tabulka č. 1:  Koeficienty průlomové odolnosti C1 [1] 

Bezpečnostní třída 

úschovného objektu podle 

ČSN EN 1143-1 

Koeficient 

RU/min 

C1 

0 – 1 5 

ll – lll 7.5 

lV – Vll 7.5 

Vlll - Xl 15 

Xll - Xlll 35 

 

2.1.1 Rozdělení mechanických zábranných systémů (MZS) 

Pod pojmem mechanické zábranné systémy jsou myšleny zejména prostředky pro 

ohraničení prostor, vstupní bezpečnostní systémy dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a 

fólie a vlastní uzamykací systémy. 

MZS můžeme rozdělit do tří skupin: 

 Prostředky obvodové ochrany - prostředky zajišťující bezpečnost vyhrazeného území 

a prostor kolem chráněného objektu 

 Prostředky objektové ochrany - zabraňují nepovolanému přístupu do objektů. Někdy 

se používá i název plášťová ochrana 

 Prostředky individuální ochrany - přenosné i nepřenosné technické prostředky 

používané v předchozích dvou oblastech, ale i ochranné prostředky jako jsou 

například vlastní zámky, trezory atd. 
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2.1.2 Prostředky obvodové ochrany 

a) Zdi  - aby zeď jako bariéra čelila průniku do chráněné zóny, musí znesnadnit nebo zabránit 

přelezení, podlezení, popřípadě podhrabání. Zeď dále musí být pevná, bytelná a s minimální 

výškou 2.5 m a musí stát na podezdívce. 

b) Ploty - oproti zdem jsou většinou s volnými mezerami („průhledné“). Moderní jsou 

tvořeny pevnou konstrukcí se sloupky zajištěnými proti vyvrácení a výplní převážně z 

drátěného pletiva. Všechny kovové prvky musí být upraveny tak, aby odolávaly 

povětrnostním podmínkám. Dráty mohou být potaženy potahem z umělé hmoty. Pokud se při 

montáži požije řezání nebo svařování dílů, musí být tyto plochy následně antikorozně 

ošetřeny. Pletivo musí být ze silného drátu – průměr minimálně 3 mm a velikost ok je 40 až 

50 mm. Rozteč nosných sloupků závisí na výšce plotu, například při výšce plotu 3 m je 

doporučená rozteč sloupků 3 m a koncové sloupky jednotlivých zón musí být podepřeny 

výztuhami. [1] 

c) Průchozí prvky zdí a plotů - nejdůležitější jsou dveře, vrata, branky. Tyto prvky musí být 

pevně a bezpečně usazeny do zdí nebo plotů. Musí mít tedy tuhou konstrukci, pevné uchycení 

a bezpečný uzamykací systém. Zásady pro jejich konstrukci a uchycení platí podle specifikace 

vstupních dveří uvedené v další kapitole. Jistým specifikem jsou vrata, především dvoukřídlá, 

která se musí zajišťovat proti vyvrácení a takzvanému vyháčkování. To stejné platí i pro vrata 

garážová, i přestože moderní mají konstrukci jednokřídlovou s vyklápěním nahoru. Ke 

speciálním propustím patří turnikety a závory, ty ale nedosahují velkého stupně bezpečnosti.  

2.1.3 Prostředky objektové ochrany 

Zabezpečení vstupu do všech stavebních otvorů v objektu: dveří, oken, balkónových 

oken, sklepních oken, vikýřů, zásobovacích a energetických šachet apod. 

a) Dveře - nejdůležitější stavební otvor, je tvořen dvěma celky s doplňky: zárubní a dveřním 

křídlem. 
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Obrázek č. 1. : schéma zabezpečení vstupních dveří [1] 

 

Zárubeň - je to rám dveří, může být dřevěný nebo z ocelových profilů a tím pádem je 

bezpečnější. Důležitým faktorem je správné usazení do ostění. 

Dveřní křídlo - nejdůležitější součást dveřního prostoru, je tvořen pevnou rovnou deskou, 

která se nesmí prohýbat. Dveře vnitřních místností mohou být i prosklená, naopak dveře 

sklepní a dílenské mohou být oplechované nebo celokovové. Z hlediska bezpečnosti jsou 

nejdůležitější vstupní dveře. 

Vstupní dveře - jejich bytelnost musí zaručovat, že plochu dveří nelze prokopnout nebo 

vyvrátit. Musí být opatřeny nejlépe třemi závěsy a zajištěny navíc tak, aby se dveřní křidlo 

nedalo násilně vysadit ze zárubně. Dalším opatřením je uzamykací systém, který je realizován 

zadlabávacím zámkem s bezpečnou klíčovou sestavou a chráněný kováním. Dále zde mohou 

být použity přídavné zámky (vrchní), kukátko, vymezovač mezery pootevřených dveří, příčná 

závora atd. Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny proti vyvrácení a vyháčkování. 
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Dveřní zámek rozdělujeme  podle umístění na dveřích: 

 Zadlabávací - nejrozšířenější montáž, zámek je ukryt uvnitř křídla a nepřečnívá 

přes plochu desky křídla 

 Vrchní - montují se na vnitřní stranu dveří, mají mechanizmus pro klíče 

dozické, motýlkové a především s cylindrickou vložkou 

U vnějšího dveřního kování je důležité, aby dveřní kování bylo přimontováno na dveřní křídlo 

šrouby zevnitř objektu, a to z důvodu, aby nešlo odšroubovat nebo vylomit. U použití zámku s 

cylindrickou vložkou se musí vložka chránit před rozlomením a to tak, že nesmí přesahovat 

čelní stěnu kování o více jak 3 mm. 

b) Okna – okna nebo všechny prosklené prostory stavebních otvorů jsou na druhém místě, co 

se týče zájmu ochrany. Jedná se o bytová okna, balkónová okna a dveře, vikýře, větrací a 

násypné otvory, výlohy, prosklené stěny atd. Okno je rámová konstrukce s průsvitnou výplní 

osazovaná do stěn budov. 

Konstrukce oken může být: 

 otevíratelná - jejich konstrukcí je mnoho typů 

 neotevíratelná 

Z hlediska bezpečnosti musí být rám okna pevný a řádně ukotven do zdi. Stejně tak i 

závěsy musí být pevné a bezpečně připevněné k rámu, tak aby odolaly páčení. Uzávěry a 

kování především u přízemních oken by měly být kvalitní a bezpečné.  

c) Mříže - patří k nejstarším mechanickým zábranám. Nemají normativní podklad a při jejich 

výrobě a instalaci se vychází z empirických zkušeností. Hlavním parametrem u mříží je 

velikost ok a průřez použitého materiálu. Tyto hodnoty jsou stanoveny podle zkušeností 

výrobců a poznatků pojišťoven. Velikost mřížového oka by neměla být větší než 10 x 20 cm. 

2.1.4 Prostředky individuální ochrany 

   Patří sem prostředky, které mohou sloužit samostatně, nejčastěji jako úschovné 

objekty, mohou být zařazeny ale i do předchozích systémů. Tyto prostředky jsou konečnými 

místy pro úschovu finančních hotovostí, šperků, cenností, sbírek... Jejich bezpečnost je na 

nejvyšším stupni. Patří sem mobilní i stabilní trezory, trezorové skříně, ohnivzdorné skříně, 
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příruční pokladny, manipulační schránky, přenosné kontejnery a kufry. Samozřejmostí je zde 

použití zámkové techniky na nejvyšší úrovni a popřípadě zdvojené ještě elektronickou 

technikou. Uzamykání trezorů a trezorových skříní je ukryto uvnitř dveří a je tvořeno 

závorovým systémem a vlastním zámkem, ty jsou buď klíčové (motýlkové) nebo heslové. 

    Klíčové zámky se pyšní vysokou přesností výroby stavítek a montáže, při otáčení klíče 

se zasouvá závorkový kolík do výřezů stavítek s minimální vůlí. U heslových zámků můžeme 

mít dva druhy: heslový zámek mechanický nebo heslový zámek elektronický, kde se k 

zadávání kódu využívá klávesnice. U velice zabezpečených trezorů se používají kombinace 

více těchto zámků. 

2.2  Elektronický zabezpečovací systém (EZS) 

 

2.2.1 Rozdělení elektronických zabezpečovacích systémů 

 

Prvky plášťové ochrany: 

 čidla na ochranu prosklených ploch 

 magnetické kontakty 

 ostatní čidla 

 

Prvky prostorové ochrany: 

 čidla pasivní 

 čidla aktivní 

 kombinovaná čidla 

 

Prvky předmětové ochrany: 

 čidla polohová 

 čidla závěsová 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.2.2 Prvky plášťové ochrany 

a) Čidla na ochranu skleněných ploch 

    Princip čidla spočívá v tom, že zachycuje vlnění, které vytváří tříštění skla. Čidlo je 

pevně spojené s plochou skla, takováto čidla se nazývají kontaktní. Dojde li k narušení plochy 

skla, elektronika čidla způsobí hlášení. Podle konstrukce čidla se jedná buď o rozepnutí 

bezpotenciálového kontaktu relé, který je zapojen v poplachové smyčce nebo o prudký vzrůst 

odběru čidla napájeného přímo ze smyčky. Praktický dosah těchto čidel je 1,5 až 3 metry dle 

typu. 

Aktivní čidla na ochranu skleněných ploch - používaná u nejvyšších úrovní. Skládají se z 

vysílací a přijímací části, mají velký dosah a mohou střežit plochu až 25 m podle typu čidla a 

druhu skla. 

Akustická čidla rozbití skleněných ploch - u nás jsou tato čidla velice rozšířená, 

nevyhodnocují vlnění v těle skla, ale následný akustický efekt při tříštění skla, který je velice 

charakteristický. Elektronika vyhodnotí akustické vlnění přijaté pomocí elektronového 

mikrofonu. Následně pásmová propust propustí pouze část spektra, která je typická pro 

tříštění skla. 

b) Magnetické kontakty (čidla otevření) 

Magnetický kontakt je tvořen dvojicí dílů - jazýčkový kontakt a permanentní magnet, 

v klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé sepnut magnetickým polem permanentního 

magnetu. Při aktivaci oddálením magnetu se kontakt rozepne, a tím způsobí poplachové 

hlášení. Různé provedení magnetických umožňuje montáž povrchovou nebo skrytou (přímo 

do tělesa dveří či oken). [2] 

c) Ostatní čidla 

Mechanické kontakty - jsou to mikrospínače konstrukčně uzpůsobené pro zabudování do 

rámů proti západce zámku. Hlídají uzamčený stav prostupů. Užívají se především, má-li 

střežený prostor více možných vstupů. Mezi mechanické kontakty patří i nájezdy, které 

umožňují uzavření el. obvodu v případě, kdy je třeba přivést proud do čidla na posuvný či 

otočný díl osazení stavebního otvoru. Nájezd současně střeží daný prostup na jeho otevření. 
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Vibrační čidla – slouží k hlídání průrazu stěn a stavebních konstrukcí. Základem je 

elektromechanický měnič doplněný vyhodnocovací elektronikou. Čidla mají větší šířku 

pásma vyhodnocovaných kmitočtů, nastavitelnou citlivost a optickou indikaci s pamětí. 

Používají se na místech možného průchodu zdí, luxfery nebo na rámy dveří a oken. 

Poplachové fólie, tapety, polepy a poplachová skla - pracují na principu přerušení vodivého 

média, nejčastěji to je tenký drátek uvnitř zmiňovaných nosičů. Jejich použití je vhodné u 

výloh, výkladních skříní a oken obchodů. Při montáži je důležité orientovat přípojné místo 

vždy k horní hraně plochy, aby nedocházelo k snižování vodivosti z důvodu kondenzování 

páry. 

2.2.3 Prvky prostorové ochrany 

Prostorová čidla 

Tvoří velice dobrou alternativu, popřípadě doplnění k současně nejlepší formě střežení 

k plášťové ochraně. 

a) Čidla pasivní - při zjišťování charakteristických rysů napadení registrují pouze fyzikální 

změny ve svém okolí 

b) Čidla aktivní - při zjišťování charakteristických rysů napadení vytvářejí své pracovní 

prostředí aktivním působením na své okolí a detekují změnu takto vytvořeného fyzikálního 

prostředí 

V praxi se setkáváme s několika druhy čidel pohybu: 

 pasivní infračervená čidla (Passive Infra Red - PIR) 

 aktivní ultrazvuková čidla (Ultrasonic - US) 

 aktivní mikrovlnná čidla (Microwave - MW) 

 duální čidla (PIR - US, PIR - MW) 

Každé z těchto čidel využívá ke své funkci odlišnou část kmitočtového spektra 

elektromagnetického vlnění. Ultrazvuková využívají mechanické vlnění. 

2.2.4 Čidla předmětové ochrany 

     Pro předmětovou ochranu je možné využít magnetické kontakty, PIR čidla, 

mikrovlnná čidla, infračervené závory, optoelektrická reflexní čidla atd. Pro střežení 
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trezorových skříní byla vyvinuta speciální seismická čidla. Další čidla z předmětové ochrany 

jsou závěsová a polohová čidla na ochranu uměleckých předmětů. [2] 

2.3 Kamerové systémy 

Kamerové systémy jsou v podstatě malé televizní okruhy, jinak zvané uzavřené 

televizní okruhy – Closed Circuit TV (CCTV), instalované v rámci jednonoho chráněného 

objektu. Jsou velmi účinným doplňkem zabezpečovacího systému, zejména veřejně 

přístupných objektů. Jejich využití je nejen dokumentační, ale plní i preventivní funkce.[21] 

 

Obrázek č. 2 : průmyslová kamera [22] 

2.3.1 Rozdělení kamerových systémů 

Kamery pro průmyslovou televizi se dělí na: 

 černobílé 

 barevné 

 kombinované 

2.3.2 Parametry k výběru druhu kamery a objektivu  

Na výběr kamery a objektivu má největší vliv,  k jakému účelu je kamerový systém 

montován. Základní rozdělení dle účelu použití: 

 pozorovací pole kamery (šířka obrazu a jeho výška) 

 vzdálenost pozorovaného objektu 

 rozsah optické ostrosti (hloubka ostrosti) 

 nejmenší pozorovaný předmět v zorném poli 
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 osvětlení a jeho druh 

 druh provozu – denní/noční 

2.4 Systémy kontroly vstupu a řízení vstupu 

Systémy kontroly vstupu slouží pro řízení přístupu osob do vymezených prostor např. 

v rozsáhlých administrativních budovách nebo ve firemních prostorech, a také jako doplněk 

systému EZS (el. zabezpečovací systémy) a CCTV (uzavřené televizní okruhy). Vhodně 

navrženým a realizovaným bezpečnostním systémem lze automatizovat provoz budov a 

firemních prostor ve smyslu návaznosti systému kontroly vstupů na systémy EZS, EPS a 

CCTV. Jednoduché systémy kontroly vstupu využívají kódové klávesnice, případně 

bezkontaktní čtečky. Smyslem použití těchto systémů je především kontrola a evidence 

vstupu a zabránění přístupu neoprávněných osob do střežených prostor či zabránění přístupu k 

důležitým či utajovaným informacím. Systémy umožňují rozlišení jednotlivých vstupujících 

osob, sledování jejich pohybu v definovaných zónách, jejich vyhledávání, kontrolu 

jednotlivých průchodů atd., což je prováděno technickými prostředky od jednoduchého 

snímače identifikační karty bez evidence až po ucelený on-line systém s centrální evidencí, 

analýzou a eventuelním napojením na další aplikace. Princip těchto systémů spočívá ve 

schopnosti přečíst pomocí speciálních zařízení - čteček, zakódované údaje a oprávnění např. 

ke vstupu do střežených prostor a tyto vyhodnotit. 

            Systémy kontroly vstupu se instalují podle stupně rizikovosti. Nejdůležitějším 

faktorem, kterým se od sebe tyto systémy odlišují, je přidělování přístupového práva, které se 

vystavuje konkrétním osobám na základě stupňů oprávnění podle prostorových, časových, 

personálních a jiných dispozic. U vyšších systémů se tak děje pomocí přidělení 

identifikačního média - nosiče. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3 Charakteristika areálu a budovy Krajského úřadu v 
Ostravě 

 

3.1 AREÁL 

Areál KÚ se nachází na ulici 28. října. Před budovou je parkoviště pro zaměstnance 

a návštěvy. Za ulicí 28. října je rozlehlý park. Ulice Na Jízdárně, která je kolmá k ul. 28. října, 

ohraničuje areál z levé strany (při pohledu na hlavní vchod viz obrázek). Za touto ulicí se 

nachází rozlehlá snížená proluka s parkovištěm, za ní pak budovy některých dalších státních 

institucí a úřadů. Za areálem je komplex budov státní jazykové školy. Hranice je částečně 

tvořena i oplocením, které odděluje veřejně přístupné plochy od nádvoří. V oplocení jsou 

instalována dvoje dálkově ovládaná vrata.   

 

 

Obrázek č. 3: Areál krajského úřadu (letecká mapa) [23] 

 

3.2 Budova 

 

Budova byla stavebně rekonstruována v roce 2001 ze starší administrativní budovy, 

sestávající ze tří traktů, označených písmeny A, B a C D. Dodatečně byly k těmto budovám 

přičleněny budovy E a F. 
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 Budova A s hlavním vchodem a průčelím orientovaným do ulice 28. října 

(severní křídlo), 

 Budova B  orientovaná svou delší částí do ulice Na Jízdárně (východní křídlo), 

 Budova C D  (samostatný objekt s vnitřním členěním na C a D) se nachází za 

budovou A v pomyslném nádvoří, tvořeném budovami A, B a E, 

 Budova E orientovaná svou delší částí směrem na parkoviště před budovou F, 

 Budova F je orientovaná průčelím do ulice 28. října. 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 : Budova Krajského úřadu v Ostravě (hlavní vchod z ulice 28. října) [19] 

 

Budova A je sedmipodlažní, z čehož jedno podlaží je podzemní. S budovou B a E 

je budova A propojena chodbami v 1. až 5. NP, ve 2.NP je propojena s budovou C D. 

Východy jsou orientovány proti sobě, hlavní vchod směrem k parkovišti a přístupovému 

schodišti, přiléhajícími k ul. 28. října, vedlejší vchod ústí na nádvoří. Budova je vybavena 

čtyřmi výtahy, dva poskytují přístup do podzemního podlaží. V 1. NP je umístěna provozovna 

České pošty, která slouží výhradně KÚ. 

Budova B je šestipodlažní, z čehož 1 podlaží je podzemní. Jediný východ vně ústí 

na nádvoří. V 2.NP je propojena spojovacím koridorem s budovou C D. Budova je vybavena 

jedním výtahem s dosahem i do podzemního podlaží 
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Budova C D je dvoupodlažní, je propojená spojovacími chodbami s budovami A a B. 

V 1. NP se nachází bufet a jídelna, v 2.NP je zasedací síň zastupitelstva. V přízemí působí cizí 

subjekt, který zde zajišťuje stravování. 

Budova E je šestipodlažní, z čehož jedno podlaží je podzemní. Jeden ze dvou východů 

vně ústí na nádvoří. Tyto dveře umožňují pouze východ, nikoliv vstup. Druhý východ 

je orientován na parkoviště před budovou F a je trvale uzavřen. Budova je vybavena jedním 

výtahem s  dosahem  i do podzemního podlaží. V 2. NP je budova propojena s budovou F.  

Budova F je čtyřpodlažní. V 2.NP je propojena s budovami E a C D.  

Budova je veřejně přístupná. Režim návštěv zajišťuje ostraha. Hlavní vchod slouží ke 

vstupu veřejnosti i zaměstnanců, vjezd vraty a vedlejší vchody do budov z nádvoří jsou 

vyhrazeny pro zaměstnance a dodavatele. Jsou monitorovány kamerami speciálního 

televizního systému (dále také „CCTV“). Rovněž hranice budovy a vstupní haly jsou 

monitorovány kamerami CCTV. V budově je instalována elektrická požární signalizace (dále 

také „EPS“), první NP a další provozně důležité prostory jsou chráněny elektrickým  

zabezpečovacím systémem (dále také „EZS“). Poplachové signály těchto technických 

prostředků jsou vyvedeny na stanoviště stálé ostrahy v budově.   

V budově je realizován přímý výkon ostrahy, kterou zajišťuje soukromá bezpečnostní 

služba (dále také „SBS“). Ostraha je zajišťována nepřetržitě. Ve vstupní hale hlavního vchodu 

je v provozní době rovněž zajišťována recepční služba zaměstnancem KÚ.  

Zaměstnanci KÚ vstupují do budovy hlavním vchodem z ulice 28. října. Hlavní vchod 

je otevřen pouze v provozní době. Mimo tuto dobu je uzavřen a uzamčen. Při vstupu 

zaměstnanci prokazují ostraze svou totožnost, nepodrobují se vstupní kontrole a písemně 

se neevidují. Zaměstnanci mohou v budově setrvávat i nad rámec provozní doby, pokud jim 

to schválí příslušný vedoucí odboru. Mimo tuto dobu podléhá vstup zaměstnanců kontrole 

totožnosti a písemné evidenci, kterou provádí ostraha. 

Návštěvy vstupují do budovy rovněž hlavním vchodem a to pouze v provozní době. 

Návštěvy jsou při vstupu povinny oznámit na recepci účel vstupu. Recepční ověřuje totožnost 

návštěvy, písemně je eviduje a viditelně označuje visačkou „Návštěvník“. Návštěvy se v 

budově pohybují bez doprovodu oprávněných osob, pokud nebyl vydán pokyn ředitelem KÚ 

k zavedení režimu návštěv s doprovodem.[18] 
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3.3 Objekt 

 

3.3.1 Stanovení objektu a jeho hranice 

Objektem, ve smyslu § 24 odst. 2 zákona, jsou stanoveny místnosti č. 041a a 041b v 1. 

PP budovy A, přičemž zabezpečenou oblastí kategorie Důvěrné třídy „II“ je místnost č. 041a. 

Hranice objektu je schématicky znázorněna v části projektu fyzické bezpečnosti „Způsob 

použití opatření fyzické bezpečnosti“. 

 

 

3.3.2 Popis zabezpečení objektu 

 

Stavebně technický popis a mechanické zábranné prostředky 

 

Objekt je ohraničen: 

 vnější obvodovou zdí o tl. 600 mm s okny, 

 vnitřní nosnou zdí o tl. 600 mm, která odděluje objekt od vedlejší místnosti, 

 vnitřní zděnou příčkou o tl. 100 mm, která odděluje objekt od chodby. 

V této příčce jsou instalovány vstupní dveře do objektu, 

 vnitřní zděnou příčkou o tl. 100 mm, která odděluje objekt od vedlejší 

místnosti, 

 betonovou podlahou a stropem o tl. 300 mm. 

 

Do objektu - do místnosti č. 041b jsou situována tři okna. Tato okna jsou chráněna 

vnitřními nůžkovými mřížemi typu NBM 01, které jsou stejného typu, jako mříže 

v zabezpečené oblasti. 

Na vstupu do objektu jsou instalovány bezpečnostní dveře SHERLOCK typ DP model 

F2, které jsou certifikovány NBÚ pro stupeň utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ 

T0066/2002. Součástí bezpečnostních dveří je bezpečnostní uzamykací systém. Bezpečnostní 

kování R1 a bezpečnostní cylindrická vložka s dvojitým profilovým systémem DP jsou 

certifikovány NBÚ v rámci bezpečnostních dveří. [17] 
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Elektrický zabezpečovací systém 

 

V objektu, v místnosti č. 041b, je instalován EZS v rozsahu prostorové a plášťové 

ochrany. Řídící jednotkou je ústředna EZS, která je umístěna na stanovišti stálé ostrahy v 1. 

NP.  

Prostorovou ochranu tvoří čidlo prostorové kombinované (PIR+MW) s antimaskingem 

DUO 220 E AM.  

Plášťovou ochranu tvoří magnetické kontakty MK-440, které jsou instalovány na 

vstupních bezpečnostních dveřích a na všech oknech objektu. Součástí plášťové ochrany je 

rovněž detektor rozbití skla s antimaskingem GLASSTECH AM.  

Výše popisované prvky EZS tvoří samostatný podsystém, ovládaný klávesnicí, která 

je umístěna před vstupem do objektu. Poplachový signál je vyveden na stanoviště stálé 

ostrahy v budově KÚ.   

 

Elektrická požární signalizace 

 

V objektu je instalován hlásič kouře ionizační IR3-M1, který je součástí autonomního 

systému EPS, připojeného k ústředně EPS. Typ ústředny, umístění a technické parametry jsou 

uvedeny v kapitole 3.2.3. Poplachový signál požárního hlásiče je vyveden na stanoviště stálé 

ostrahy v budově a na centrum tísňového volání města Ostravy. 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací 

 

V objektu je umístěn skartovací stroj bLS 2422 CC, který je certifikován NBÚ pro 

stupeň utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ T5020/2001. Na skartovacím stroji se ničí 

utajované dokumenty na částice o rozměru 3,9 mm x 30 mm. 

 

3.3.3 Typ objektu 

S ohledem na stavební dispozice objektu, rozsahu a bezpečnostní úrovní instalovaných 

technických prostředků v jeho hranici, odpovídá objekt dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. typu 3. 
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3.3.4 Režimová opatření 

 

Režim vstupu do objektu 

 

Do objektu může samostatně vstupovat pouze úzký okruh oprávněných osob a to na 

základě rozhodnutí odpovědné osoby a bezpečnostního ředitele. Oprávněným osobám jsou 

přiděleny prostředky potřebné ke vstupu (klíč od vstupu, kód EZS). Ostatním osobám 

umožňují vstup do objektu pouze tyto oprávněné osoby.  

 

Režim návštěv v objektu 

 

Návštěvám umožňují vstup do objektu oprávněné osoby, které mohou do objektu 

vstupovat samostatně. Návštěvy se v objektu pohybují a zdržují výhradně v doprovodu 

oprávněných osob. Při vstupu se nepodrobují vstupní kontrole, jsou však evidovány do knihy 

návštěv. Evidence obsahuje osobní identifikační údaje návštěv a doprovázejících osob a 

časové údaje o tom, kdy byla návštěva vykonána. 

Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. odpovídá stanovený režim návštěv s doprovodem. 

 

3.3.5 Ostraha 

V budově je realizován přímý výkon ostrahy. Ostraha je zajišťována nepřetržitě. 

V provozní době je zajišťována následovně: 

 1 zaměstnancem SBS, který je nepřetržitě přítomen na stanovišti stálé ostrahy 

(velín). Na toto stanoviště, které se nachází od zabezpečené oblasti cca 100 m, 

jsou vyvedeny výstupy technických prostředků instalovaných v areálu, budově, 

objektu a zabezpečené oblasti; 

 1 zaměstnancem SBS na stanovišti ostrahy, které se nachází ve vstupní hale 

hlavního vchodu. Tento zaměstnanec spolupracuje při zajišťování režimu 

vstupu osob, provádí obchůzky, jejíž intervaly jsou závislé na vnitřním 

provozu a míře předpokládaného rizika; 

 1 zaměstnancem SBS, který zajišťuje doprovod hostům, zaměstnancům KÚ 

při přepravách cenin a plní další úkoly velitele ostrahy; 

 1 zaměstnancem KÚ – recepčním, který poskytuje návštěvám informace, 

ověřuje jejich totožnost, eviduje je a viditelně je označuje. 
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Nad rámec provozní doby je ostraha zajišťována minimálně 2 zaměstnanci SBS, z nichž 

jeden je nepřetržitě přítomen ve velínu, druhý na stanovišti ve vstupní hale hlavního vchodu. 

Ten provádí obchůzky způsobem popisovaným v předchozím odstavci i mimo provozní dobu. 

V době obchůzky je na stanovišti stálé ostrahy vždy přítomen 1 zaměstnanec SBS. 

Na případný poplachový signál EZS, EPS v budově, objektu či zabezpečené oblasti ostraha 

adekvátně reaguje.  

Pravidla pro výkon ostrahy jsou stanovena písemně ve Směrnici pro výkon služby na 

objektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při změnách je tato směrnice 

aktualizována. 

 

3.4 Zabezpečená oblast 

 

3.4.1 Stanovení zabezpečené oblasti 

Zabezpečenou oblastí kategorie Důvěrné třídy „II“ je stanovena místnost v objektu č. 

041a. Zabezpečená oblast je úložištěm utajovaných informací do stupně utajení Důvěrné 

včetně. V zabezpečené oblasti je umístěn samostatný certifikovaný informační systém 

pro zpracovávání utajovaných informací v elektronické podobě a dále také zařízení vládního 

utajeného spojení Vega-D. Jedná se o rack kryptografického prostředku RITTAL 19“/15U, 

PC dc 7800 CMT s pevným diskem, Cisco IP Phone 7970G a identifikační terminál.   

Hranice zabezpečené oblasti je schématicky znázorněna v části projektu fyzické 

bezpečnosti „Způsob použití opatření fyzické bezpečnosti“. 

 

3.4.2 Popis zabezpečené oblasti 

 

Stavebně technický popis a mechanické zábranné prostředky 

 

Zabezpečená oblast je ohraničena: 

 vnější obvodovou zdí o tl. 600 mm s okny, 

 vnitřní nosnou zdí o tl. 600 mm, která odděluje zabezpečenou oblast od 

vedlejší místnosti, 
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 vnitřní zděnou příčkou o tl. 100 mm, která odděluje zabezpečenou oblast od 

chodby, 

 vnitřní zděnou příčkou o tl. 100 mm, která odděluje zabezpečenou oblast od 

objektu. V této příčce jsou instalovány vstupní dveře, 

 betonovou podlahou a stropem o tl. 300 mm. 

 

Okna zabezpečené oblasti jsou chráněna nůžkovými bezpečnostními mřížemi NBM 

01, které jsou certifikovány NBÚ pro stupeň utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ T00247. 

Na vstupu do zabezpečené oblasti jsou instalovány plné dřevěné dveře, levého 

provedení, které se otevírají směrem do zabezpečené oblasti. Dveře nejsou certifikovány 

NBÚ. Jsou však pevné konstrukce a nevykazují znaky poškození nebo opotřebení, které by 

znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. Ředitelka KÚ vystavila na dveře Zápis 

o shodě vlastností těchto dveří s typem 1 mechanických zábranných prostředků, které mohou 

být instalovány v hranici zabezpečené oblasti typu 1. Tento zápis je v části „Způsob použití 

opatření fyzické bezpečnosti“. 

Vstupní dveře zabezpečené oblasti jsou vybaveny bezpečnostním kováním R1 a cylindrickou 

vložkou FAB 2018. Certifikáty NBÚ těchto technických prostředků T0077/2007 a 

T0011/2007 potvrzují ověření způsobilosti technických prostředků typu 2. 

Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb., odpovídá zabezpečená oblast a uzamykací systém typu 

1.      1.  

Utajované informace se ukládají do dvou stejných úschovných objektů (do 

archivačních skříní) ASV 2. Tyto úschovné objekty jsou certifikovány NBÚ pro stupeň 

utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ T0017/2001. Dle ČSN EN 1143-1 splňují úschovné 

objekty požadavky bezpečnostní třídy „0“. Jejich zámky splňují požadavky bezpečnostní třídy 

„A“ dle ČSN EN 1300. 

Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb., odpovídají úschovné objekty a jejich zámky typu 2.  

Kontrola vstupu do zabezpečené oblasti je zajištěna mechanickou zábranou, 

tj. uzamykatelnými dveřmi. Klíč od těchto dveří je protokolárně přidělen pouze pověřeným 

osobám. Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. odpovídá kontrola vstupu typu 1. 
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Elektrický zabezpečovací systém 

 

V zabezpečené oblasti je instalován EZS. Řídící jednotkou je ústředna EZS, která 

je umístěna na stanovišti stálé ostrahy v 1. NP. Ústředna EZS IRC 3000 CONCEPT 

je certifikována NBÚ pro stupeň utajení Přísně tajné, číslo certifikátu NBÚ T1023. EZS tvoří 

samostatný podsystém, který se ovládá nezávisle na EZS v objektu a jiných prostorách. 

Ovládací klávesnice je umístěna na chodbě před vstupními dveřmi do objektu. Poplachový 

signál je vyveden na stanoviště stálé ostrahy v budově.  

Prostorovou ochranu tvoří čidlo prostorové kombinované (PIR+MW) s antimaskingem 

DUO 220 E AM, které je certifikováno NBÚ pro stupeň utajení Tajné, číslo certifikátu NBÚ 

T1231/2002. 

Plášťovou ochranu tvoří magnetické kontakty MK 440, které jsou instalovány na 

všech oknech (na vstupních dveřích není magnetický kontakt instalován). Magnetické 

kontakty jsou certifikovány NBÚ pro stupeň utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ T10328. 

Součástí plášťové ochrany je rovněž detektor rozbití skla s antimaskingem 

GLASSTECH AM, který je certifikován NBÚ pro stupeň utajení Tajné, číslo certifikátu 

T1165/2001.   

Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. odpovídá EZS typu 2, instalace EZS typu 1. 

 

Elektrická požární signalizace 

 

V zabezpečené oblasti je instalován hlásič kouře ionizační IR3-M1, který je součástí 

autonomního systému EPS. Tento hlásič je připojen k ústředně EPS LOOP 500, která 

je certifikována NBÚ pro stupeň utajení Přísně tajné, číslo certifikátu NBÚ T40035. Hlásič 

kouře ionizační IR3-M1 je certifikován NBÚ pro stupeň utajení Přísně tajné, číslo certifikátu 

NBÚ T40039. Ústředna EPS je umístěna na stanovišti stálé ostrahy. Poplachový signál 

hlásiče je vyveden na stanoviště stálé ostrahy a na centrum tísňového volání města Ostravy. 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací 

 

V zabezpečené oblasti je umístěn skartovací stroj (CD, diskety) INTIMUS 502 CD 

(řez 7,8 x 22 mm), který je certifikován NBÚ pro stupeň utajení Přísně tajné, číslo certifikátu 

NBÚ T5048/2003. Tento skartovací stroj je určen výhradně k ničení počítačových 

paměťových médií všech stupňů utajení. Na skartovacím stroji nelze ničit utajované 

dokumenty. 
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3.5 Další zařízení 

Na KÚ nedochází k zpracovávání utajovaných informací v elektronické podobě 

na kopírovacím zařízení, zobrazovacím zařízení nebo psacím stroji s pamětí, není součástí 

NBÚ certifikovaného informačního nebo komunikačního systému (ve smyslu § 36 zákona č. 

412/2005 Sb.). 

Utajované informace v elektronické podobě se zpracovávají pouze prostřednictvím 

NBÚ certifikovaného informačního systému. Opatření přijatá k zajištění bezpečnosti 

informačního systému jsou specifikována v Bezpečnostní dokumentaci informačního systému 

zpracované dle § 4 vyhlášky č. 523/2005 Sb. 

 

3.6 Ověřování opatření fyzické bezpečnosti 

Ověření, zda jednotlivá použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídají projektu 

fyzické bezpečnosti a právním předpisům v oblasti ochrany utajovaných informací, provádí 

bezpečnostní ředitel průběžně, nejméně však 1 x za 12 měsíců. 

 

 

4 Analýza rizik a jejich vyhodnocení na Krajském úřadu 

v Ostravě 

 

4.1  Specifikace aktiv na Krajském úřadu v Ostravě 

 

4.1.1 Aktiva, stupeň utajení a druh utajovaných informací 

Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě se vyskytují utajované 

informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Základním dokumentem 

vztahujícím se k ochraně utajovaných informací je Projekt fyzické bezpečnosti, jehož 

nedílnou součástí je Vyhodnocení rizik, které specifikuje aktiva, stanovuje a vyhodnocuje 

jednotlivé hrozby a zranitelnost utajovaných informací, a stanovuje celkovou míru rizika. 

 

Za aktiva utajovaných informací lze považovat: 
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 informace, které jsou utajované; 

 nosiče, které obsahují utajované informace; 

 nositele utajovaných informací – zaměstnance KÚ, kteří splňují zákonem 

stanovené podmínky přístupu k utajovaným informacím příslušného stupně 

utajení (dále také „poučené osoby“). 

 

Utajované informace se na KÚ mohou vyskytovat v listinné i elektronické podobě. 

V současné době se rovněž instaluje vládní utajené spojení Vega-D. Utajované informace jsou 

KÚ poskytovány různými orgány státní správy, ale také mohou na KÚ vznikat. 

Tabulka č. 2:  Identifikace stupňů UI a jejich množství [16] 

 

Stupeň utajení UI Důvěrné Vyhrazené Celkem 

Současný stav 3 38 41 

Předpokládaný rozsah výskytu 5 40 45 

 

4.1.2 Místa výskytu utajovaných informací 

 

Ukládání 

 

Utajované informace se ukládají do úschovných objektů (trezorů) v zabezpečené 

oblasti, kde lze ukládat utajované informace do stupně utajení Důvěrné včetně. Zabezpečenou 

oblastí kategorie Důvěrné třídy „II“ je místnost č. 041a v 1. PP budovy A. 

Zabezpečená oblast, včetně technického zabezpečení, je podrobně popsána v části 

Projektu fyzické bezpečnosti - „Určení objektu a zabezpečené oblasti, včetně jejich hranic 

a určení kategorie a třídy zabezpečené oblasti“. 
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4.1.3 Výkresová dokumentace 

Tabulka č 3:  Seznam výkresové dokumentace [16] 

Název výkresu Počet listů 

Schématické znázornění hranic objektu a zabezpečené oblasti 1 (příloha č. 1) 

Schématické znázornění rozmístění technických prostředků určených 

k OUI v objektu a zabezpečené oblasti 
1 (příloha č. 2) 

 

4.1.4 Manipulace 

 

S utajovanými informacemi stupňů utajení Vyhrazené a Důvěrné lze manipulovat 

nejen v zabezpečené oblasti, ale také v objektu, tj. v místnosti č. 041b. 

 

Hranice objektu a zabezpečené oblasti jsou schématicky znázorněny v části Projektu 

fyzické bezpečnosti „Způsob použití opatření fyzické bezpečnosti“.  

 

4.1.5 Možnosti výskytu u jiných subjektů 

Utajované informace, které jsou KÚ poskytovány orgány státní správy, se ve většině 

případů nevyskytují pouze v jediném výtisku. Další výtisk utajovaných informací se zřejmě 

vyskytuje u jejich zpracovatele.  

Utajované informace související s krizovým řízením, případně s ochranou strategicky 

důležitých objektů, se mohou vyskytovat i u subjektů, kterých se přímo dotýkají.  

 

4.2  Stanovení jednotlivých hrozeb a zranitelnosti utajovaných informací a 
jejich vyhodnocení 

 

Základem pro správné vyhodnocení rizik je pojmenování hrozeb, kterým jsou 

utajované informace vystaveny, a jejich bližší specifikace. Jedná se zejména o níže popsané 

hrozby. 

 

 Vyzrazení UI poučenými osobami 

 Manipulace s UI neoprávněnými osobami 

 Poškození (zničení) UI následkem živelných pohrom 
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 Poškození (zničení) UI následkem havárie dopravního prostředku 

 Poškození (zničení) UI průmyslovou havárii 

 Poškození (zničení) UI havárii technologického zařízení 

 Ztráta (odcizení), poškození (zničení) UI následkem teroristického útoku 

 Vyzrazení UI pasivním odposlechem nebo nasazením operativní techniky 

 Vyzrazení nebo ztráta UI z informačního systému 

 Poškození (zničení) UI při krizovém stavu 

4.2.1 Vyzrazení UI poučenými osobami 

Hrozba vyzrazení utajovaných informací poučenými osobami představuje úmyslné 

případně neúmyslné porušení povinnosti poučených osob, které vyplývají ze zákona a 

vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, 

ve znění pozdějších předpisů. Za vyzrazení utajovaných informací se považuje jejich 

poskytnutí neoprávněné osobě nebo umožnění přístupu neoprávněné osoby k utajovaným 

informacím. Za neoprávněnou osobu je považována fyzická nebo právnická osoba, která 

nesplňuje zákonem stanovené podmínky přístupu k utajované informaci. Vyzrazení 

utajovaných informací může mít formu úmyslnou nebo neúmyslnou. 

Mezi úmyslné formy patří např. poskytnutí utajované informace neoprávněné osobě, 

pořízení neevidované kopie utajovaných informací a následné poskytnutí neoprávněné osobě, 

ústní sdělení utajované informace neoprávněné osobě, poskytnutí utajované informace 

neoprávněné osobě za peněžní nebo jinou úplatu. 

Mezi neúmyslné formy patří např. opomenutí uložení utajovaných informací do 

úschovného objektu v zabezpečené oblasti po ukončení manipulace, porušení režimových 

opatření při ochraně utajovaných informací (nezabezpečení všemi technickými prostředky 

určenými k jejich ochraně), porušení režimových opatření při manipulaci s utajovanými 

informacemi v objektu a zabezpečené oblasti nebo při jejich přenášení, či přepravě mimo 

objekt, nedbalost při skartování utajovaných dokumentů nebo podkladových materiálů, které 

sloužily ke zpracování utajovaných informací nebo jiné nepředvídatelné okolnosti. 

Výše popisované riziko je minimalizováno praxí a počtem osob, které mohou 

s utajovanými informacemi manipulovat. Riziko úmyslného vyzrazení utajovaných informací 

poučenými osobami nelze úplně vyloučit. Rovněž nelze vyloučit vyzrazení utajovaných 

informací poučenými osobami, kterým je vyhrožováno použitím násilí nebo pohrůžkou 

použití násilí vůči jejich rodinným příslušníkům.  
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Neúmyslná forma vyzrazení utajovaných informací poučenými osobami je pravděpodobnější. 

Toto riziko se dá zčásti eliminovat pečlivým výběrem poučených osob, jejich periodickým 

proškolováním a důslednou kontrolou dodržování režimu stanoveného pro manipulaci 

s utajovanými informacemi.  

Vyhodnocení rizika: Míra rizika je na malé úrovni. 

 

4.2.2 Manipulace s UI neoprávněnými osobami 

Riziko této hrozby je spojeno zpravidla s trestnou činností, a to s vloupáním do 

budovy, objektu a zabezpečené oblasti, s přepadením osoby manipulující s utajovanými 

informacemi v objektu a zabezpečené oblasti, s přepadením při přenášení a přepravě mimo 

objekt. 

Neoprávněné osoby mohou získat přístup k utajovaným informacím např. překonáním 

technických prostředků, vloupáním a zcizením utajovaných informací, přepadením osoby, 

která utajované informace přenáší, přepravuje nebo s nimi jinak manipuluje, zcizením volně 

ponechaných utajovaných informací v objektu či zabezpečené oblasti bez dozoru nebo 

nálezem ztracené utajované informace. 

K manipulaci s utajovanými informacemi neoprávněnými osobami může dojít i zcela 

náhodně, např. nálezem utajované informace nebo náhodným vyslechnutím rozhovoru osob 

s obsahem utajovaných informací. Míra tohoto rizika je snížena realizací opatření fyzické 

bezpečnosti a dalším zajištěním bezpečnosti osob, které mají přístup k utajovaným 

informacím.  

Likvidace nepotřebných dokumentů a CD se provádí certifikovaným skartovacím 

zařízením, které se nachází v zabezpečené místnosti. Odpad ze skartovacího zařízení se 

vyhazuje standardně do ostatního odpadu. Zde by mohlo vznikat riziko zneužití tohoto 

odpadu, hlavně u dokumentu. Po konzultacích na KÚ bylo zjištěno, že za celou dobu 

existence, tohoto nového centra, zatím odpad ze skartovacího zařízení nebyl vyhozen 

(skartovací zařízení ještě nebylo naplněno). 

Dalším rizikem přístupu k UI může být nezabezpečení kopírování UI. Zde byl zjištěn 

nedostatek, že všechny potřebné dokumenty se musí kopírovat ve vedlejší místnosti a 

k uvedené kopírce mají přístup i zaměstnanci KÚ, kteří nemají prověření pracovat s UI. 

Na KÚ má prověrku na práci s UI na stupeň důvěrné 8 lidí a na stupeň vyhrazené 1 

člověk. Dle mého názoru je tento stav optimální z důvodu zastupitelnosti a případného 
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nakládání s UI. Na druhou stranu tento počet eliminuje riziko vyzrazení osobami, které mají 

přístup k UI. 

Neoprávněný vstup neoprávněných osob do prostoru, kde se nacházejí UI. Za celou 

dobu existence nového KÚ a nových místností pro krizové řízení nebyl zaznamenán 

neoprávněný vstup, nebyl zde ani jednou vyhlášen neoprávněný vstup EZS a ani jednou zde 

nebyla hlášena porucha na EZS.  

I přes tyto skutečnosti by se podle mého názoru dalo riziko neoprávněného vstupu 

osob. které nemají prověření pro práci s UI ještě více eliminovat. A to těmito způsoby: nad 

vstupní dveře, které vedou do místnosti pro krizové řízení, by se mohla nainstalovat 

průmyslová kamera a tato kamera by mohla být připojena na monitory, které sleduje fyzická 

ostraha. Další způsob vyššího zabezpečení by podle mého názoru mohl spočívat ve fyzické 

kontrole osob pohybujících se po chodbě, která přímo sousedí s místnosti pro krizové řízení 

viz plánek místnosti. Po této chodbě se pohybují hlavně zaměstnanci KÚ, návštěvy zde 

standardně nechodí, ale nikdo jim k přístupu na výše uvedenou chodbu bránit nebude. 

 Vyhodnocení rizika:  Míra rizika je na malé úrovni. 

 

4.2.3 Poškození (zničení) UI následkem živelních pohrom 

Utajované informace mohou být poškozeny nebo zničeny požárem např. po úderu 

blesku, větrnou bouří s přívalovými dešti s následným poškozením střechy budovy, povodní, 

zemětřesením a sesuvem půdy. 

U KÚ mohou být utajované informace poškozeny nebo zničeny požárem. Nelze 

rovněž vyloučit poškození povodní. Poškození zemětřesením či sesuvem půdy je málo 

pravděpodobné.  

Vyhodnocení rizika: Míra rizika je na malé úrovni. 

 

4.2.4 Poškození (zničení) UI následkem havárie dopravního prostředku 

Utajované informace mohou být poškozeny nebo zničeny následkem nehody 

dopravního prostředku (automobilu, vlaku, pádem letadla). Budova KÚ se nenachází 

v bezprostřední blízkosti silnice, železniční tratě nebo letiště, proto je naplnění rizika málo 

pravděpodobné. 

Vyhodnocení rizika: Míra rizika je na malé úrovni. 
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4.2.5 Poškození (zničení) UI průmyslovou havárií 

K poškození nebo zničení utajovaných informací průmyslovou havárií může dojít 

následkem úniku nebezpečných chemických látek a přípravků ze stacionárních zdrojů 

umístěných v okolí KÚ nebo následkem úniku nebezpečných chemických látek a přípravků 

při jejich přepravě. 

V bezprostřední blízkosti se nenachází subjekt, který vyrábí nebo skladuje chemické 

látky. Tyto se mohou pouze přepravovat po komunikacích v okolí. 

V případě vzniku průmyslové havárie je nutné přijmout taková opatření, aby se zabránilo 

manipulaci s utajovanými informacemi  neoprávněnými osobami. 

Vyhodnocení rizika:  Míra rizika je na malé úrovni. 

 

4.2.6 Poškození (zničení) UI havárií technologického zařízení 

Utajované informace mohou být poškozeny nebo zničeny vlivem poruchy na 

technologických zařízeních, např. vodou z prasklých vodovodních a kanalizačních potrubí, 

požárních vodovodů, klimatizačních jednotek apod. Příčinou poškození utajovaných 

informací může být rovněž požár jako následek zkratu elektrické energie v technologických 

zařízeních, elektroinstalaci, elektrospotřebičích apod.  

Vyhodnocení rizika: Míra rizika je na malé úrovni. 

4.2.7 Ztráta (odcizení), poškození (zničení) UI následkem teroristického útoku 

Tato hrozba vyplývá z organizovaného zločinu a nejrůznějších forem terorismu. 

Zejména se může jednat o telefonickou pohrůžku uložení nástražně výbušného systému či 

chemické nebo biologické látky, nález nástražného výbušného systému, nález chemické látky, 

nález biologické látky, nález podezřelého předmětu, obdržení podezřelého předmětu (výbušný 

systém, biologická nebo chemická látka) poštovní zásilkou nebo přímý ozbrojený útok 

teroristy nebo teroristů. 

V souvislosti s případným vznikem těchto hrozeb lze předpokládat, že dojde 

k ohrožení utajovaných informací nebo omezení schopnosti je chránit. Toto riziko je sníženo 

omezením přístupu neoprávněných osob do objektu a zabezpečené oblasti a důslednou 

kontrolou doručené pošty. 

Vyhodnocení rizika: Míra rizika je na malé úrovni 
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4.2.8 Vyzrazení UI pasivním odposlechem nebo nasazením operativní techniky 

K vyzrazení utajovaných informací pasivním odposlechem a nasazením operativní 

techniky může dojít náhodným nebo cíleným odposlechem osob, které utajované informace 

projednávají (např. z vedlejších místností, odposlechem otevřenými okny a dveřmi, příp. 

odezíráním), nasazením odposlechové techniky do objektu či zabezpečené oblasti nebo 

použitím odposlechové techniky, která nemusí být instalovaná v zájmovém prostoru. 

Riziko pasivního odposlechu je sníženo režimovými opatřeními. V případě 

odůvodněného podezření na instalaci operativní techniky bude provedena obranná prohlídka 

proti odposlechu. K omezení tohoto typu rizika vede pravidelné proškolování osob 

a dodržování všech režimových opatření. 

Vyhodnocení rizika: Míra rizika je na malé úrovni. 

 

4.2.9 Vyzrazení nebo ztráta UI z informačního systému 

Hrozba úniku utajovaných informací z informačního systému spočívá v manipulaci 

s informačním systémem neoprávněnou osobou. Podstata této hrozby je totožná s hrozbami 

uvedenými v kapitolách 2.1 a 2.2 tohoto dokumentu s tím rozdílem, že se jedná o utajované 

informace v elektronické podobě. Riziko vyzrazení utajovaných informací z informačního 

systému se dá eliminovat pravidelným dodržováním bezpečnostních opatření, jež jsou 

specifikována v Bezpečnostní dokumentaci informačního systému. Toto riziko je sníženo 

omezením výskytu utajovaných informací na samostatné osobní počítače umístěné 

v zabezpečených oblastech. 

Na PC můžou pracovat pouze osoby, které mají prověrku na práci s UI. Tento počítač 

splňuje všechny certifikace, které jsou nutné pro práci s UI stupeň utajení D. Tento počítač 

není připojen na žádnou síť a není připojen taky na internet. 

Druhý počítač, který se nachází v místnosti a bude se na něm pracovat s UI, bude 

připojen na nový systém Vega a bude sloužit k vládnímu utajenému spojení. Zatím tento 

systém ještě nefunguje, je ve fázi příprav. 

Vyhodnocení rizika: Míra rizika je na malé úrovni. 

 

4.2.10 Poškození (zničení) UI při krizovém stavu 

Za krizový stav se považuje stav ohrožení státu, stav nebezpečí a nouzový stav. 

Krizové stavy se vyhlašují jako bezodkladné opatření v případě, kdy následky živelné 

pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiná nebezpečí ohrožují životy a zdraví 
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osob, majetek, životní prostředí, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek státu a není je možné 

odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek Integrovaného záchranného systému. 

Vždy se však jedná o ohrožení bezpečnosti utajovaných informací, které je popsáno 

v předchozích kapitolách, přestože utajované informace nemusí být jejich cílem. Za těchto 

situací lze rizika z nich plynoucí částečně snížit posílením výkonu ostrahy, případně přijetím 

rozhodnutí o skartaci utajovaných dokumentů, nebo uložením utajovaných informací 

do náhradního místa úschovy.  

Vyhodnocení rizika: Míra rizika je na malé úrovni. [16] 
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4.3  Analýza a stanovení celkové míry rizika 

Tabulka č. 4 :  Stanovení míry rizik [16] 

Hrozba Míra rizika 

Vyzrazení UI poučenými osobami Malá 

Manipulace s UI neoprávněnými osobami Malá 

Poškození (zničení) UI následkem živelních pohrom Malá 

Poškození (zničení) UI následkem havárie dopravního prostředku Malá 

Poškození (zničení) UI průmyslovou havárií Malá 

Poškození (zničení) UI havárií technologického zařízení Malá 

Ztráta UI následkem teroristického útoku Malá 

Vyzrazení UI pasivním odposlechem nebo nasazením operativní 

techniky 
Malá 

Vyzrazení nebo ztráta UI z informačního systému Malá 

Poškození (zničení) UI při krizovém stavu Malá 

Celková míra rizika  Malá 

 

Celková míra rizika je základem pro výpočet bodového ohodnocení opatření fyzické 

bezpečnosti zabezpečené oblasti. K eliminaci rizik jsou navrhována jednotlivá bezpečnostní 

opatření fyzické bezpečnosti v souladu s vyhláškou č. 528/2005 Sb. a opatření administrativní 

bezpečnosti. 

 

4.4  Ověřování vyhodnocení rizik 

Za ověření, zda jednotlivá použitá opatření fyzické bezpečnosti a vyhodnocení rizik 

odpovídají projektu fyzické bezpečnosti a platným právním předpisům, odpovídá 

bezpečnostní ředitel. Ověření se provádí průběžně, nejméně však 1 x za 12 měsíců. 
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5 Návrh optimalizace zabezpečení UI 
 

5.1  Návrh optimalizace při vyhodnocování analýzy 

Krajský úřad v Ostravě v nově zrekonstruované budově (doba rekonstrukce v roce 

2001), která odpovídá nejvyšším standardům zabezpečení. Jsou zde použity všechny 

nejdůležitější možné formy zabezpečení a jejich kombinace či vzájemné doplňování tvoří 

celistvý a dobře fungující celek zabezpečení. Např. důmyslně propracovaný systém 

kamerového systému, viz příloha číslo 3. 

 Místnosti pro krizové řízení, kde se pracuje s utajovanými skutečnostmi, také 

odpovídá všem právním předpisům a vysokým standardům zabezpečení. Je velice těžké zde 

najít nějaké nedostatky, dále když ze statistiky víme, že v minulosti nenastala žádná situace, 

která by naznačovala chybovost a možnosti neoprávněného vstupu do těchto místností. 

Z tohoto důvodu jsem se nezaměřoval na nedostatky systému, ale zaměřil jsem se na 

možnosti jeho vylepšení a přišel jsem na tyto tři skutečnosti. 

 

5.2  Návrhy vylepšení  

 

5.2.1 Ostraha 

Možnost fyzické kontroly osob pohybujících se po chodbě sousedící.   Přímo z této 

chodby je vstup do místnosti pro krizové řízení. Toto vylepšení by zahrnovalo nepřetržitou 

fyzickou kontrolu všech osob, které by se po této chodbě pohybovaly. Toto opatření by bylo 

velice nákladné a pohybovalo by se v řádu 1,5 mil. za rok. Toto opatření jsem vzhledem 

k výši finančních prostředků a skutečnosti, že ještě nikdy v minulosti nedošlo 

k neoprávněnému vstupu, vyhodnotil jako neefektivní. 

 

5.2.2 Kamerový systém 

Druhou skutečností, která by mohla zvýšit efektivitu zabezpečení a eliminovat zneužití 

U, by mohla být průmyslová kamera.  Ta by byla nainstalována nad vchodové dveře do 

místnosti pro krizové řízení, kde se manipuluje s UI. Tato průmyslová kamera by byla 

připojena na systém monitorů, který již na KÚ je nainstalován a nepřetržitě jej sleduje fyzická 

ostraha objektu. Finanční prostředky na toto vylepšení by se pohybovaly v řádu 30 – 40 tis. 
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Kč. Takto vynaložené finanční prostředky by byly adekvátní k poměru zvýšení zabezpečení 

daných prostor. 

 

5.2.3 Technika 

Jako třetí vylepšení a zvýšení zabezpečení práce s UI je zakoupení kopírky a instalace 

přímo v zabezpečené místnosti pro krizové řízení, a to z důvodu, aby v případě potřeby 

kopírování UI, nebylo zapotřebí UI vynášet ze zabezpečené místnosti. Při konzultacích na KÚ 

bylo zjištěno, že dokumentů, které se kopírují, je velice málo nebo přesněji řečeno, velice 

výjimečně se kopírují. Ale může se vyskytnout nečekaná situace, kdy bude zapotřebí tyto 

dokumenty zkopírovat a pak může nastat i jejich zneužití. Pořízení nové kopírky se pohybuje 

v řádu 30 tis. a mohlo by pomoci ke zvýšení zabezpečení ochrany UI. Takto vynaložené 

finanční prostředky bych viděl jako adekvátní. 

 

5.3  Ekonomická rozvaha 

Dle vyhodnocení vylepšení a jejich celkového dopadu na zvýšení zabezpečení UI, 

jsem dospěl k závěru, že navrhovaná vylepšení v podobě kontroly osob pohybujících se po 

chodbě by bylo nejefektivnější, ale zároveň taky nejdražší (cca 1,5 mil. /rok) a celkově 

vynaložené finanční prostředky neodpovídají zvýšení míry zabezpečení. 

Instalace průmyslové kamery a napojení na systém monitorů v řádu 30 – 40 tis. je již 

finančně přístupnější a odpovídá zvýšení míry zabezpečení. 

Pořízení kopírky v řádu 30 tis. jsou adekvátně vynaložené finanční prostředky, které 

odpovídají zvýšení míry zabezpečení. 
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6 Závěr 
 

Celý Krajský úřad v Ostravě od samotného areálu, budov až po zabezpečení místností 

pro krizové řízení, je postaven v roce 2001 a splňuje současné požadavky zabezpečení. Jsou 

zde použita nejúčinnější prostředky jak z oblasti mechanických zábranných systémů, 

elektronických zabezpečovacích systémů, kamerových systémů a fyzické ostrahy. Kombinací 

všech těchto druhů zabezpečení se eliminují nedostatky jednotlivých částí tohoto celku. 

Z toho plyne skutečnost, že takto zabezpečená budova a prostory pro krizové řízení, jsou 

zajištěny dle nejvyšších standardů a po všech stránkách splňují požadavky zabezpečení. 

Myslím si, že Krajský úřad v Ostravě by mohl být vzorem pro všechny krajské úřady v České 

republice. Jde vidět, že celý tým, který se stará o krizové řízení v Ostravě, je vybrán 

z profesionálů.  Tito pracovníci jsou si vědomi, s jakými informacemi pracují.  a že  jejich 

zabezpečení je velmi důležité. Jsou zde dodržovány všechny právní předpisy a nařízení. 

Z konzultací na Krajském úřadu jasně vyplynulo, že za celou dobu od roku 2001 na 

krajském úřadu,  v prostorech pro krizové řízení, nedošlo k neoprávněnému vniknutí 

neoprávněné osoby do prostor pro krizové řízení. Elektronickým zabezpečovacím zařízením 

nebyl signalizován žádný poplach ani neoprávněné vniknutí neoprávněných osob a nebyla zde 

ještě evidována ani žádná porucha na tomto systému. Neevidují žádné vynesení utajovaných 

informací ani citlivých informací, které by mohly být nějak zneužity. 

Z tohoto důvodu bylo velmi obtížné nedostatky odhalit a navrhnout inovativní řešení 

pro jejich vylepšení a snížení rizika vstupu neoprávněných osob nebo zneužití utajovaných 

nebo velmi citlivých informací. Dalším důležitým aspektem bylo, ať navržená řešení jsou 

možná zrealizovat vzhledem k finančním možnostem. Příliš velké finanční zatížení 

s minimálním výsledkem je neefektivní. 

Po vyhodnocení všech aspektů navrhuji jako inovativní řešení pro zvýšení bezpečnosti 

prostor pro krizové řízení na Krajském úřadu v Ostravě pořízení kopírky do těchto prostor a 

dále instalaci kamery nad vstupní dveře do místnosti pro krizové řízení. Toto jsou pouze 

návrhy vylepšení, jinak prostory pro krizové řízení na Krajském úřadu v Ostravě odpovídají 

všem právním předpisům a nařízením. 
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