
Organizační a režimové 
opatření 



•  souhrn organizačních a administrativních 
opatření, 

 
•  jsou zaměřeny na přípravu a vytvoření 

takových postupů, které vytvoří rámec pro 
efektivní uplatňování systému ochrany 
objektu. 

Patří sem: 



Směrnice pro ochranu objektu 

•  vypracovává se na základe rizikové a 
bezpečnostní analýzy a je odrazem přijaté 
bezpečnostní koncepce, 

 
•  cílem směrnice je konkretizovat způsob, 

opatření a zásady ochrany každého 
chráněného objektu s přihlédnutím na 
jeho význam a důležitost. 



Směrnice obyčejně obsahuje: 

•  definování předmětu a cíle bezpečnostních opatření: 
–  definování objektu ochrany, 
–  definování objektů ochrany podle významu a důležitosti, jejich 
členění na prostory a zóny podle významu a důležitosti, 

–  definování cílů  ochrany, 

•  definování a popis struktury bezpečnostních opatření: 
–  režimové, 
–  klasické, 
–  fyzické, 
–  technické ochrany a zásady jejich realizace a rozmístnění v 

chráněných objektech a prostorech, 
•  stanovení kompetencí a zodpovědnosti za ochranu 

objektu, prostoru a zón, 
•  další potřebné pokyny a pravidla pro zajištění ochrany 

objektu. 



Směrnice pro fyzickou ochranu 

•  fyzická ochrana – přímý výkon strážní služby 
osobou přímo přítomnou na místě, kde tyto 
činnosti má vykonávat, 

 

•  směrnice by měla obsahovat: 
–  složení směny fyzické ochrany, výstroj, výzbroj, 
– úlohu fyzické ochrany (co hlídat, co chránit), 
–  způsoby vykonávání fyzické ochrany, 
–  základní povinnosti příslušníků směny, 
– pravidla a způsoby použití zbraně a donucovacích 

prostředků, 
– grafický plán objektu s plánem pochůzek, 
– plán spojení. 



Zásady pro ochranu utajovaných skutečností 

•  utajovaná skutečnost – informace nebo věc 
určená původcem utajované skutečnosti, 
kterou vzhledem na zájem republiky třeba 
chránit před vyřazením, poškozením, 
neoprávněným rozmnožením, zničením, 
ztrátou nebo odcizením a která může vznikat 
jen v oblastech, které ustanoví vláda České 
republiky svým nařízením, 

 

•  utajované skutečnosti se podle stupně utajení 
dělí na: 
–  přísně tajné, 
–  tajné, 
–  důvěrné 
–  vyhrazené. 



Ochrana utajovaných skutečností 
znamená vytváření podmínek na: 

•  personální bezpečnost - systém opatření souvisejících s 
výběrem, určením a kontrolou osob, 

•  administrativní bezpečnost – ochrana utajovaných 
skutečností při jejich tvorbě, přijmu, evidenci, 
přepravě, ukládání, vyřazovaní a uchovávání nebo jiné 
manipulaci, 

•  fyzická a objektová bezpečnost – ochrana utajovaných 
skutečností před nepovolanými osobami a před 
neoprávněnou manipulaci v budovách a prostorech, 

•  bezpečnost technických prostředků – zabezpečení 
ochrany utajovaných skutečností, které se tvoří, 
zpracovávají, přenášejí nebo ukládají na technických 
prostředcích, 

•  průmyslná bezpečnost – opatření, které musí 
zabezpečit ten, kdo utajovanou skutečnost odevzdává a 
ten, komu jsou utajované skutečnosti odevzdávány. 



Zajištění bezpečnosti informačních 
systémů 

•  informační bezpečnost – ochrana informací v 
průběhu jejich vzniku, zpracování, ukládání, 
přenosů a likvidace prostřednictvím opatření, 
které musí působit proti ztrátě diskrétnosti, 
integrity a dostupnosti těchto informací. 



Při ochraně informací v informačních 
systémech jde o realizaci těchto opatření: 

•  ochrana technických zařízení před 
působením různých rizik a ohrožení, 

 

•  ochrana programového vybavení před 
úmyslným či neúmyslným poškozením 
nebo jinou neoprávněnou manipulací, 

 

•  ochrana datových struktur před 
neoprávněným přístupem a neoprávněnou 
manipulací. 

 



Směrnice pro obsluhu PCO 

•  obsluha PCO musí formou logicky sestavených 
pokynů umožnit: 
– aktivování zásahových jednotek (vlastních, jiné 

bezpečnostní služby, policejního sboru či hasičů) 
– vyrozumění uživatele (majitele) objektu, 
– vyrozumění dalších potřebných aktérů (plynaři, 

elektrikáři, vodaři, zdravotníci apod.), 
– koordinovat činnost zásahové jednotky v místě 

zásahu s ostatními zásahovými jednotkami. 



Při zpracování směrnic je potřebné 
respektovat tyto zásady: 

•  operátor musí být schopen v co nejkratším čase 
vyhodnotit poplachový signál, lokalizovat místo 
bezpečnostního incidentu, aktivovat a vyslat 
zásahovou skupinu, 

 

•  při organizovaní zásahu musí místo bezpečnostního 
incidentu nejdříve prověřit zásahová skupina a až 
potom může na místo incidentu být přivolán uživatel 
chráněného objektu, 

 

•  při zjištění, že došlo k spáchání trestného činu, musí 
být místo činu zabezpečené tak, aby nedošlo k 
znehodnocení stop a jiného důkazového materiálu a 
přivolat orgány činné v trestném konání. 



Fyzická ochrana 



Definice 

•  Fyzická ochrana:  
– přímý výkon strážné služby osobou přímo 

přítomnou na místě, kde tyto činnosti má 
vykonávat, 

– ochrana, která se uskutečňuje živou silou, 
završuje všechno snažení o ochranu svěřených 
hodnot, 

– od její úrovně závisí výsledná účinnost všech 
ostatních druhů ochrany, 

– bezprostřední hlídání objektu, prostoru, 
předmětů a jiných chráněných zájmů fyzickými 
osobami. 



Pracovníci ochrany 
•  pracovníci ochrany zabraňují rozkrádání, ztrátě, 

zneužití, poškození, případně zničení majetku a 
neoprávněnému vstupu osob nebo vjezdu 
dopravních prostředků do objektu organizace, 

 

•  fyzickou ochranu vykonávají: 
– příslušníci ozbrojených zborů, 
– příslušníci obecní policie, 
–  zaměstnanci SBS, 
–  strážníci v rámci vlastní ochrany podniku, 
–  jiné osoby, kterým tato povinnost plyne z funkčního 

zařazení (pokladníci), 
– pracovníci, kterým byli úkoly stanoveny právní 

normou (lesní, vodní stráž). 



Pracovníci ochrany můžou: 
•  vykonávat kontrolu osob a jejich batožiny při vstupe nebo 

při odchode z objektu a požadovat předložení příslušných 
dokladů, 

•  kontrolovat vjezd a výjezd vozidel, jejich náklad, příslušné 
doklady, 

•  požadovat v objekte organizace od každého vysvětlení při 
ohrožení objektu, 

•  v objekte vyzvat podezřelou osobu na prokázání 
totožnosti a oprávnění vstupu do objektu, 

•  předvést na vnitřními směrnicemi určené místo každého, 
kdo nemůže svou totožnost prokázat, poškozuje majetek, 
porušuje předpisy, ohrožuje zdraví a život, 

•  odebrat věc důvodně podezřelou z odcizení nebo možnosti 
zneužití, 

•  udržovat pořádek, dávat informace, hlásit nehody, úrazy, 
neobvyklé události, 

•  vykonávat kontrolu prostoru v určených hodinách. 



V případě ohrožení je pracovník ochrany oprávněn: 

•  použít varovný výstřel, 
•  použít přiměřeným způsobem střelní zbraň 

(jako krajný prostředek na zabránění 
hrozícímu útoku), 

•  vykonat zásah na odvrácení nebezpečí. 

Pracovník ochrany se aktivně podílí na zmaření 
záměrů narušitele a vykonává bezprostřední 
opatření na jeho dopadení. Proto i tam, kde 
jsou v širokém rozsahu použité technické 
prostředky ochrany je potřebné, aby byli 
doplněny fyzickou ochranou v podobě 
zásahové skupiny a dispečerem 
elektronických zabezpečovacích systémů. 



Rozdělení fyzické ochrany  
•  z hlediska rozsahu výkonu: 

– propustková – informátoři a vrátní na pevných 
stanovištích, 

– obvodová – na strážných stanovištích po obvodě 
objektu, 

–  celoplošná – pochůzka v celém objekte, 
– doprovázená – na železnici, při přepravě peněžní 

hotovosti a cenností, 
–  zásahová – zásahové jednotky, kterých činnost 

navazuje na signál o narušení objektu, 
– aktivní víceúčelová – např. výkon revírní služby, 
 

•  z hlediska časového: 
– vázaná na pracovní dobu (jenom v pracovní době), 
– nepřetržitá (24 hodin), 
– nárazová (podle potřeby organizace). 



•  z hlediska způsobu zajištění: 
–  vlastní ochrana – vlastní pracovníci firmy, kteří jsou v 

ní v pracovním nebo jiném pracovněprávním poměru, 
–  nájemná – zabezpečení FO na smluvním základě ze 

soukromou bezpečnostní službou (vyšší odborná 
způsobilost a vyšší kvalita), 

–  kombinovaná – informátoři nebo vrátní jsou vlastní 
zaměstnanci a mimo pracovní čas FO vykonává SBS 

 

•  z hlediska výzbroje a výstroje: 
–  ozbrojená – spreje, distanční tyče, elektrické šokové 

prostředky, střelní zbraň, 
–  neozbrojená – na dispečerských a operátorských 

stanovištích, 
–  veřejná – v stejnokroji SBS nebo s viditelným 

označením SBS, 
–  skrytá – na odhalování zlodějů, při podezření z krádeže 

(detektiv, bodyquard). 
 



Formy fyzické ochrany 

•  formy fyzické ochrany – vnější projev 
společný určitým typovým druhům FO, 

 

•  pomáhají pracovníkům FO správně 
stanovit zaměření práce, správnou volbu 
metod a prostředků, 

 

•  stanovují, co má být dosáhnuto a jak to 
má být dosáhnuto. 

Formy fyzické ochrany: 



Strážná služba 

•  může být realizována na: 
– pevných stanovištích, 
– pochůzkových strážných stanovištích, 
 

•  pracovník pozoruje objekt a okolí včetně 
příjezdových komunikací a parkovišť a 
zabraňuje nedovolené činnosti směřující k 
narušení objektu. 



Bezpečnostní dohled 

•  zabezpečuje ho pracovník FO v objekte 
nebo v prostoru, 

 

•  dohled může být celoplošný nebo dohled 
nad vyčleněnými prostory uvnitř hlídaného 
objektu, 

 

•  pracovník musí sledovat hlavně 
oprávněnost pohybu a dodržování 
vnitřního režimu, musí doprovázet určené 
osoby, vykonávat dozor nad 
vykonávanými pracemi v objekte a pečetit 
stanovené objekty a místnosti.  



Bezpečnostní ochranný průvod 

•  ochranný průvod osob (osobní ochrana) – výkon 
činnosti bodyguarda (speciálně vyškoleného a 
vycvičeného), 

 

•  ochranný průvod peněžní hotovosti a jiných 
cenností – specialisti na přepravu, 

 

•  ochranný průvod kamionové přepravy a přepravy 
po železnici – když se přeprava tovaru se značnou 
hodnotou, zbraní, střeliva a výbušniny, jedy, 
toxické látky, léky a radioaktivní látky, 

 

•  ochranný průvod letecké přepravy – snižuje rizika 
napadnutí a ochraňuje osoby a dopravovaný tovar. 



Bezpečnostní průzkum 

•  rekognoskace prostředí, v kterém mají být 
uplatněny a realizovány některé další 
formy FO, 

 

•  ochrana není zajišťována trvale, jde o 
momentální zjišťování stavu veřejného 
pořádku a bezpečnosti osob a majetku v 
určitém čase a určitém prostoru, 

 

•  realizuje se buď přímo na místě 
pracovníky FO nebo na dálku s využitím 
elektronických systémů. 



Kontrolní propustková služba 

•  je ní zabezpečována ochrana a režim 
vstupů do objektů a prostoru, 

 

•  pracovník FO zabraňuje vstupu a vjezdu 
osob bez platného oprávnění, zabraňuje 
neoprávněnému vnesení nebo vynesení 
předmětů, materiálů, výrobků, kontroluje 
a eviduje přicházející a odcházející osoby, 
přicházející a odcházející vozidla, 
poskytuje informace návštěvníkům 
objektu, vede knihu příchodů a odchodů, 
odemyká a zamyká vchodové dveře… 



Bezpečnostní výjezd 

•  forma FO uskutečňována v návaznosti na 
zabezpečení ochrany majetku a osob 
elektronickými zabezpečovacími systémy, 

 
•  výjezdová skupina podle stupně rizika 

odchází na místo předpokládaného 
narušení na základe informace o narušení 
z EZS nebo PCO. 



Metody fyzické ochrany 

•  metoda – způsob nebo postup na dosáhnutí 
určitého cíle v určité oblasti lidské činnosti, 

•  metoda FO – postup či způsob, kterým je 
realizována příslušná forma fyzické ochrany, 

 

•  metody = cesta k poznání, způsob a nástroj 
poznání a praktické činnosti, 

•  formy = charakteristika obecných cílů, 
formulace cílů, vnější projev obsahu, 

•  K realizaci cilů pak dochází prostřednictvím 
metod FO majetku a osob.  



Metoda fyzického pozorování 

•  nejfrekventovanější metoda, 
•  spočívá v pozorování hlídaného objektu nebo 

prostoru s cílem zabránit jeho narušení či 
napadení, 

•  může být vykonáno strážným na pevných i 
pohyblivých stanovištích, ale i pracovníky FO 
na kontrolních stanovištích, 

•  je využívaná v rámci bezpečnostního 
dohledu, bezpečnostního průzkumu, při 
realizaci bezpečnostních ochranných průvodu 
a bezpečnostního výjezdu jako formy FO. 



Metoda osobní prohlídky a kontroly batožiny 

•  využívána na kontrolních propustkových 
stanovištích v chráněném objekte či 
prostoru s cílem zabezpečit stanovený 
režim vstupu do chráněného prostoru či 
objektu a zabránit neoprávněnému 
donášení a vynášení věcí do objektu nebo 
z objektu, 

 

•  osobní prohlídka nesmí být spojená se 
snižováním osobní důstojnosti a nesmí být 
projevem omezování osobní slobody. 



Metoda kontroly osob 

•  pracovník FO zabezpečuje filtraci osob 
vpuštěných do hlídaného objektu, 

 
•  vpouští jenom oprávněné osoby,  
 
•  úzce souvisí s osobní prohlídkou osob a 

jejich batožiny. Batožiny pracovník FO 
kontroluje s cílem zamezit 
neoprávněnému vynášení materiálů, 
výrobků, tovaru… 



Metoda kontroly vozidel a nákladu 

•  zaměřuje se na to, aby do objektu nebyli 
dováženy nepovolené věci a z objektu 
zase nebyli vyvážené věci bez dokladů, 

 
•  je potřebné, aby na kontrolních 

stanovištích byli k dispozici vzory dokladů 
a jejich způsob vyplňování a také 
podpisové vzory oprávněných pracovníků. 



Metoda kontroly stavu 

•  kontrola různých fyzikálních nebo 
chemických hodnot, 

 

•  sledování takových hodnot jako je teplota 
vzduchu, teplota vody, tlak vzduchu, 
elektrické napětí, hlášení požárů, hlášení 
vlámání apod., 

 

•  stavy jsou zaznamenány různými 
elektronickými systémy a jejich sledování a 
kontrolu vykonávají pracovníci FO. Při 
zjištění odchylky stavu skutečného od 
požadovaného přijímají opatření na 
odstranění nedostatků. 



Metoda fyzických zábran a barier 

•  spočívá v zabránění napadnutí objektu, 
 
•  pracovníci FO vytvářejí např. Fyzické 

bariéry (kordony) a brání vlastním tělem 
vstupu nebo proniknutí nepovolaných osob 
do chráněného objektu či prostoru, 

 
•  uplatňuje se hlavně při realizaci formy 

ochranného průvodu. 



Metoda nasazení cvičeného psa 

•  cvičený pes se využívá v průvodu se 
psovodem, volně puštěný v objekte, v 
objekte uvázaný na vodící lano apod., 

 

•  cvičený pes je využívaný jako obranný 
prostředek proti napadení nebo jako 
pomocná síla v systému zabezpečení 
nenarušení objektu, 

 

•  jestli se při ochraně objektu využívá cvičený 
pes, je nutné aby po obvode objektu byli 
umístněny výstražní tabule upozorňující na 
to, že objekt je střežen psy. 



Metoda evakuačních a ochranných opatření 

•  uplatňuje se v souvislosti s haváriemi, 
požáry, výbuchy, a dalšími mimořádnými 
událostmi v chráněném objekte nebo 
prostoru, 

 

•  pracovníci FO musí vykonávat opatření v 
souvislosti s mimořádnými událostmi, 
katastrofami a živelnými pohromami, 
opatření na ochranu životního prostředí, 
opatření na protipožární ochranu a opatření 
k pracovní bezpečnosti a hygieny práce. 



Metoda zajištění místa činu 

•  nevyhnutné opatření na zajištění místa 
činu proti vstupu nepovolaných osob a 
proti poškození kriminalistických stop,  

 

•  cílem metody je zabezpečit neporušenost 
kriminalistických stop pro další činnost 
orgánů činných v trestním konání, 

 

•  součástí této metody je i zajištění 
totožnosti svědků a zajištění svědků pro 
potřeby vyšetřování. 


