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G4S an Allied Universal® Company ve světě  



Skupina G4S v ČR 

1000 

3000 

Více než 

Více než 

 1150+ 
zaměstnanců 

600+ mil. Kč 
2021 obrat 

3000+ 
Připojení na DPPC G4S (PCO) 

31 let 
Zkušeností v ČR 

500+ 
Počet zákazníků 

1. soukromá bezpečnostní služba v ČR 

G4S Secure Solutions (CZ), a.s. • G4S Services s.r.o.  
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Kvalita, certifikace a osvědčení 

Služby společnosti G4S jsou poskytovány v souladu s požadavky: 

▪ ČSN 01 0391:2013 - systém managementu společenské odpovědnosti 

▪ ČSN EN ISO 9001:2016 - systém managementu kvality 

▪ ČSN EN ISO 14001:2016 - systém environmentálního managementu 

▪ ČSN EN ISO/IEC 27001:2014  - systém managementu bezpečnosti informací 

▪ ČSN ISO 45001:2018 - systém managementu BOZP 

▪ ČSN EN 50518:2020 – dohledové a poplachové přijímací centrum 

Členství: 

▪ Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm 

▪ Security club 

▪ Český klub bezpečnostních služeb 

 

Disponujeme osvědčením NBÚ stupněm „ Tajné“ 

Spolupracujeme s akademickou půdou  - Fakulta bezpečnostního inženýrství 
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Služby bezpečnostního poradenství G4S 

„Každé bezpečnostní řešení začíná správným pochopením bezpečnostních rizik“. 

Pro účely uvedených služeb pojem bezpečnost (Security) představuje „ochranu osob a majetku“ 

 

Analytické služby: 

▪ Bezpečnostní posouzení 

▪ Bezpečnostní audit  

▪ Bezpečnostní konzultace 

▪ Penetrační testy systému ochrany objektu 

Metodika,  bezpečnostní projekty a kontrola kvality: 

▪ Zpracování bezpečnostních směrnic a procedur 

▪ Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti (Security) 

▪ Zpracování bezpečnostních projektů 

▪ Metodické nácviky reakce na mimořádné bezpečnostní incidenty 

▪ Vnitřní kontroly (pomoci online modulu KPI’s) 
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Služby fyzické ostrahy osob a majetku 

FYZICKÁ OSTRAHA OSOB A MAJETKU: 

• Služby fyzické ostrahy objektů a areálů 

• Recepční služby 

• Služby mobilní hlídky 

• Služby sdílené fyzické ostrahy 

• Ostraha sportovních nebo kulturních akcí (event security) 

• Fyzické doprovody a monitoring vozidel 

• Detektivní služby 

• Detekční služby (kontrola zavazadel pomoci rentgenu a 

detektorů výbušnin, kontrola osob pomoci detektorů kovů 

apod.) 

• Mystery shopping  

• Preventivní požární hlídky 

• a další dle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka 

 



Bezpečnostní technologie 

PROJEKCE, DODÁVKA, INSTALACE A SERVIS: 
 

• Kamerové systémy, video-analytické funkce 

• Elektrická požární signalizace 

• Stabilní hasící zařízení 

• Evakuační rozhlas  

• Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

• Systémy kontroly vstupu a vjezdu 

• Docházkové systémy 

• Mechanické zábranné systémy 

• Strukturované kabelážní systémy 

• Dveřní komunikátory 

• Integrační softwarové nadstavby 

 

Veškeré instalace realizujeme na základě realizace bezpečnostního průzkumu ve 

Vaši organizaci.  
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Služby dohledového centra G4S 

 
• Dálkový dohled a střežení objektů 

• Ochrana osob s možností přivolání pomoci v případě tísně 

• Dálkový dohled systémů EPS (požární ochrana objektů) 

• Ochrana a monitoring vozidel s lokalizací pomocí GPS 

• Dálkový video-monitoring objektů  

• Výjezd mobilní hlídky, kontrola, případně bezpečnostní zásah na místě 

• Dostřežení objektu do příjezdu majitele nebo odpovědné osoby 

• Dálkový dohled osamělých osob na rizikových pracovištích 

• Dálkový monitoring technických stavů  s možností reakce dle nastaveného postupu 

• Dálková kontrola zastřežení objektu v definovaný čas 

• Odemknutí a zamknutí objektu mobilní hlídkou 

• Dohled a kontrola nad výkonem služby fyzické ostrahy 

• Pravidelný reporting definovaných událostí (měsíční/týdenní/ denní/jiný) 

• Spolupráce  s IZS 

• Nonstop spolupráce se zámečnickou službou (možnost zajištění opravy) 

 

• Naše dohledové a poplachové přijímací centrum DPPC (dříve PCO) splňuje 

požadavky technické normy EN 50518 . 

 

 

9 



Smart video Solution 

Smart Video Solution představuje integrovanou bezpečnostní 

službu, která efektivně kombinuje IP smart bezpečností kamery s 

pokročilou video-analýzou, dohledové centrum G4S (DPPC) a 

fyzickou ostrahu formou mobilní hlídky. 

 

VÝHODY ŘEŠENÍ: 

 

 Okamžitá verifikace zdroje narušení (pomocí obrazu - operátor ihned 

vidí příčinu narušení) 

 Využití pokročilých video-analytických funkcí  

 Komunikace s narušitelem pomoci reproduktoru 

 Ve většině případů je narušitel odrazen od dalšího konání.   

 Zásah mobilní hlídky 

 Zkvalitňuje bezpečnostní opatření a z dlouhodobého hlediska přináší 

úsporu 

 

Detekce narušitele 

Verifikace 

na MC G4S 

Výjezd mobilní  

hlídky 

Zásah  

1 

2 

3 

4 

Dohledové centrum (DPPC) G4S 
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Integrované bezpečnostní řešení G4S  

FYZICKÁ OSTRAHA 
BEZPEČNOSNTÍ 

PORADENSVÍ 

BEZPEČNOSNTÍ TECHNOLOGIE A ZÁBRANNÉ 

PROSTŘEDKY  

VZDÁLENÝ  

MONITORING 

Bezpečnostní technologie, Hardware & Software 

Lidský faktor 

Konzultace, režimová a organizační opatření,  školení 

MC G4S 

(DPPC/PCO) 

 

Obchůzkář Strážný 
Bezpečnostní 

pracovník 
Mobilní hlídky 

Ploty & 

vrata 

Trezory & 

bezpečnostní 

skříně 

zábrany 

 

Dveře & 

bezpečnostní 

sklo 

Tracking 

 
VSS 

 

Tracking osob 

Vzdělávání 

 
Konzultace 

analýzy 

posouzení 

rizik  

 

 

Informace 

Inovace 

 

Síť 

specialistů 

 

INTEGROVANÉ BEZPEČNOSNTÍ ŘEŠENÍ 

Kombinace bezpečnostních řešení navržených tak, aby pomohla našim zákazníkům snížit rizika, splnit požadavky na dodržování předpisů a poskytnout přidanou hodnotu 
 

Zámky &  

klíče 

Management  

System 
EPS PZTS Systém 

kontroly 

vstupu 
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Měkké cíle 

AMOK a obdobné krizové situace 

Aktivní střelec - jak se chovat ?  

 



Cyklus provedení útoku – jak útočník může provést útok 
13 

Klíčová fáze pro prevenci 

 

Co je měkký cíl ?  

 

Má škola a školka charakter měkkého cíle ? 



Místa potencionálního útoku – měkké cíle 
14 

• Obecně - místa s výskytem většího množství osob… 

• Školy a školské zařízení  

• Nemocnice 

• Letiště 

• Metro 

• Ulice 

• Náměstí 

• Nákupní centra 

• Úřady 

• Stadiony 

• Trhy, festivaly 



AMOK a obdobné krizové situace 
15 

Z hlediska působnosti složek IZS – rychlost a dynamika incidentu je bezprecedentní, mající fatální 

následky, bez možnosti přímé reakce systému (prioritní zásah PČR), následně zejména ZZS. 

Extrémní psychická náročnost, pro všechny dotčené osoby (zakročující, potencionální oběti, učitelé, 

další nezúčastněné osoby), traumatizující situace. 

Účinek je dán především odhodláním pachatele (cílem) a charakterem zbraní (razance, schopnost 

skupinového ničení, počet – NVS, dlouhé zbraně, chladné zbraně apod.). 

V úvodu řešení situace neplatí žádné předem nacvičené šablony. 



Známé případy v zahraničí 
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Columbine High School (Colorado – USA) 1999 

15 mrtvých, 24 těžce raněných 

 

Virginia Tech school (Virginia – USA) 2007 

33 mrtvých, 25 těžce raněných 

 

Gymnázium (Erfurt – DE) 2002 

17 mrtvých – z toho jeden policista 

 

Škola v Albertville (Stuttgart – DE) 2009 

16 mrtvých 

 

Sídliště Bratislavy (Slovensko) 2010 

7 mrtvých, 15 zraněných – z toho jeden policista 
 

 



Známé případy v ČR 
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Případy odhalené ve fázi přípravy: 

Gymnázium Nový Bydžov 2009 – student plánoval bombový útok ve škole (podmíněný 

trest 14 měsíců s odkladem na 2 roky) 

Masarykova univerzita v Brně - bývalý student plánoval zapálení VŠ a vraždy pedagogů 

a studentů 

SOŠ v Praze 2013 – student plánoval střelbu ve škole 

„Už dlouho přemýšlím co s některými studenty udělám … Netrvalo mi to až tak dlouho. 

Vybral(a) jsem si všechny své úspory a nakoupil(a) si za ně celkem slušnou sbírku 

zbraní. Dalo mi sice dost práce svou sbírku získat, ale stálo to za to… Mám v plánu 

ukončit činnost této školy a také chci ukončit několik bezcenných životů. Přijde to 21. 

října. Jsem chlapec nebo dívka? Na jaké lidi mám spadeno? Dokážete mě odhalit a 

pokazit mi můj plán? Hodiny tikají drahoušci…“ 

anonymní příspěvek zaslaný na facebookový profil školy 
 

 



Známé případy v ČR 
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SŠ obchodní a služeb Žďár nad Sázavou 2014  

Barbora Orlová útočila nožem – 1 mrtvý, 3 zranění 

zemřel student, který se jí pokusil zadržet 

 

Viktor Kalivoda (Česká republika) „Lesní vrah“ 

– 3 mrtví, připravoval se na střelbu v pražském metru a vybrané škole 

 

Aktuálně 2020 

Praha 4-SOU Ohradní 

Vražda učitele mačetou 

Útočníkem byl student školy 



Faktory útoku pachatele 
19 

Naplánovaná a promyšlená akce (útočník je dobře znalý prostředí – taktická 

výhoda, rychlost postupu pachatele). 

Cílem je zabití co největšího počtu lidí, co nejjednodušší cestou (útočník se 

zpravidla nezdržuje překážkami!!!!!!). 

Různé druhy zbraní, nástražné výbušné systémy (razance, počet, schopnost 

skupinového ničení). 

Doba trvání útoků se pohybuje řádově v minutách (cca. 15 minut), ale jsou 

výjimky (přechází do tzv. barikádového vyjednávání – zpravidla braní 

rukojmích). 

Pachatel se zpravidla nechce dostat do střetu s policií (výjimkou tzv. 

„asistovaná sebevražda“ např. rukou policisty). 

Náhodný výběr obětí bez zjevného klíče. 



Vodítka pro identifikaci potencionálního pachatele 
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Má řeči typu: „Kdybych měl zabít co nejvíc lidí, tak bych to udělal takhle…“. 

Shromažďuje zbraně, obdivuje je. 

Zvláštnost, vymyká se běžnému průměru (fyzicky, sociálně, psychicky – návaznost na 

komplexy, zpravidla v marginálním postavení v adekvátních sociálních skupinách). 

Projevuje verbální nenávist vůči nekonkrétním, ale i konkrétním objektům. 

Zabývá se násilím (amatérský film, písemné projevy apod.). 

Často o připravovaném útoku mluví předem (sociální sítě, facebook, youtube, 

spolužáci… - vynucování pozornosti, touha budit respekt a strach). 

Vzbuzuje u ostatních lidí neurčité obavy. 

Reaktivní chování (nehledá problém u sebe, ale u jiných). 

 



Vodítka pro identifikaci potencionálního pachatele 
21 

 

ALE… 

Může být tichý, nevýrazný, inteligentní, nenápadný (typu „nikdy bych 

to do něj neřekl…“) – největší problém s odhalením potencionálních 

úmyslů (psychologický profil a schéma jednání masových vrahů). 

Neexistuje typický pachatel a typický motiv jeho jednání! 

Nebuďme lhostejní - zejména ke svému okolí a získaným informacím 

(hodnoťme, prověřujme, jednejme). 



Faktory ovlivňující situace na místě 
22 

Zmatek, chaos, křik, utíkající osoby 

Mrtvá těla dětí a dalších obětí 

Těžce zraněné osoby 

Nářek zraněných, krev, moč, výkaly 

Dým, oheň, aktivní záchranný požární systém, siréna 

Střelba, výbuchy 



Základní principy obrany (ochrany) 
23 

Není-li možnost bezpečného úniku - dostat se z hlavních chodeb do místností (třídy, kabinety – opak 

než např. u NVS, požáru). 

Pokud možno zamknout vstupní dveří prostor (univerzální klíč). 

Zabarikádovat vstupy (lavice, židle, učebnice, tašky). 

Odstoupit od dveří (střelba skrze dveře), najít místo u stěny, lehnout na zem (využívat kryty a úkryty). 

Důležitá znalost stavebně-technický parametrů budovy (např. sádrokartonové příčky). 

Zatáhnout žaluzie (v některých případech). 

Zapnout tichý režim mobilních telefonů. 

Vypnout techniku ve třídě (TV, video, projektor…). 

Varovat ostatní (školní rozhlas, mobilní telefon…). 

Zůstat potichu a co nejvíce zachovat klid. 

Neotevírat nikomu dveře (může se jednat o lest). 



Základní principy obrany (ochrany) 
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Využít možnost bezpečného útěku (přízemí - okna, nežádoucí je útěk v panice, zejména když nevím, 

kde je pachatel). 

Neshromažďovat se na místech k tomu určených zejména v blízkosti školy – dostřel pachatele (hřiště, 

otevřená prostranství před školou…). 

Důležitá je znalost prostředí (únikové trasy – ideální větší počet). 

Zavolat přímo linku 158 (112) Sdělit kde jsem a co se děje. 

Mluvit stručně a srozumitelně. 

Popsat přibližný počet osob v budově (areálu), počet raněných (je-li znám). 

Popsat pachatele. 

Jestli slyším výstřely, exploze… 

Neukončovat hovor dokud k tomu nevyzve operátor nebo nejsou dány důvody vynucené 

bezprostředními okolnostmi situace (např. blízkost pohybu pachatele – střelba, hlas, kroky, lomoz 

zbraní apod.). 

Pokud nemůžete mluvit, pak alespoň nezavěšujte telefon (přehled operátora o dění na místě). 



Evakuace  
25 

v úkrytu (např. třídě) vyčkat příchodu policie  

(komunikace). 

Nutno dbát pokynů policie. 

Komplexní evakuace bude probíhat až po stabilizaci 

situace, nedožadovat se „přednostní“ evakuace 



Taktické aspekty situace 
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Výhody: 

je oprávněný předpoklad jednoho pachatele – urychluje taktiku postupu, 

při střelbě je možná přímá lokace pachatele (usnadňuje taktický postup), 

vysoká oprávněnost použití služební zbraně (eliminace času v rozhodovacím procesu). 

 

Nevýhody: 

pachatel je zpravidla při konfrontaci s policií odhodlán zemřít, 

velká psychická zátěž zasahujících (trauma), 

naplánovaná a promyšlená akce (pachatel zpravidla zná prostředí velmi dobře – neplánuje 

únikovou trasu pro svou osobu), 

náhodný výběr obětí bez zjevného klíče, 

cílem je zabití co největšího počtu lidí, co nejjednodušší a nejrychlejší cestou. 



Vybrané faktory ovlivňující AMOK 
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Schopnosti a zkušenosti pachatele (střelba, orientace, fyzické a psychické 

predispozice apod.), jeho odhodlání a cíl. 

Výzbroj pachatele (počet a druhy zbraní, NVS, počet munice a její účinky 

apod.). 

Znalost prostředí ze strany pachatele, obětí (únikové trasy), ale i zasahujících 

policistů (rychlost a volba taktických postupů). 

Chování potencionálních obětí (panika, budování krytů, hromadný nebo 

individuální útěk, neschopnost reakce nebo eliminace pachatele apod.). 

Lokalita a prostředí události (množství a dostupnost únikových tras, rozlehlost 

a členitost objektu apod.). 

Schopnost prvního oznámení na tísňovou linku. 

Dojezdové časy PČR (návaznost na dislokaci MÚ a aktuální postavení 

nejbližší hlídky). 

Zábranné prostředky a jiná opatření ztěžující útok a zpomalující postup 

pachatele (mechanické zábrany, uzamykání prostor, barikády apod.). 



Prevence 
28 

Seznámení odpovědných osob s problematikou (management, 

pedagogický sbor a další školní personál). 

Bezpečnostní režim vstupu do školy (stavebně technická opatření + lidský 

faktor). 

Izolace informací (potencionální pachatelé - studenti). 

Význam prevence (psycholog, výchovný poradce…). 

Nepodceňovat maličkosti (signály, facebook, impuls spolužáků). 

Účinné proškolení pedagogického sboru v poskytování první pomoci (tuto 

poskytovat pouze v krytých prostorech, mimo dosah pachatele). 

Lékárnička v každé třídě. 

Informační materiály ideálně v každé třídě 



Možná opatření vedoucí ke snížení počtu potencionálních obětí 

29 

Neexistence levných řešení 

Aplikace fyzické ostrahy prostor. 

Zkvalitnění mechanických zábranných prostředků (např. bezpečnostní dveře, skla, 

rámy). 

Zkvalitnění informačních kanálů o probíhajícím nebezpečí ve vztahu k osobám 

uvnitř objektu i PČR (sms, interní rozhlas, nouzová tlačítka apod.). 

Trvalá možnost uzamykání prostor s koncentrací osob (např. školní třídy). 

Vytvoření většího počtu únikových cest. 

Pravidelná školení a nácvik postupů zaměřených na danou krizovou situaci, cvičení 

(samostatná i s účastí složek IZS) atd. 

Poskytnutí PČR stavebně-technickou dokumentaci školy včetně apelu na vytvoření 

zásahové karty objektu (urychlení taktických postupů). 

Systém označení budov, pater, dveří (urychlení orientace zasahujících sil). 



Typický aktivní střelec ? 

30 

▪ Častěji útočí jednotlivci, nevylučuje se skupina. 

▪ Jejich cílem je v co nejkratší době usmrtit co nejvíce lidí, bez určitého vzorce 

výběru oběti 

▪ Záměrně si vybírají místa s vysokou koncentrací osob (obchodní centra, 

náměstí, dopravní uzly, turisticky vyhledávané cíle, možné školy …) – tzn. 

měkké cíle   

▪ K útoku využívají různé druhy zbraní (střelné, bodné, výbušniny, vozidla – 

CAR BOMB) 

▪ Neberou rukojmí, nevyjednávají 

▪ Stejná taktika je často využívána také při teroristických útocích! 

▪ Rozdíl mezi útokem aktivního střelce a teroristickým útokem je pouze v 

motivaci útočníka 



Aktivní střelec - insider ? 
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Z hlediska preventivních opatření je důležité monitorovat běžné dění ve 

společnosti zaměřit se zejména na: 

 

▪ Chování zaměstnanců - znaky drogové závislosti, alkoholizmu, úzkost, 

rodinné problémy apod. 

  

▪ Vztahy mezi zaměstnanci – podezření na bossing, mobbing, neuznání 

zaměstnance, vyhrůžky apod. V případě vyhrocení vztahů může dojít k 

„případnému zkratu“ a provedení napadení. 

 



UTÍKEJ – RUN 
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▪ Pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte na bezpečné 

místo. 

▪ Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou. Pokud je to možné, 

pomozte ostatním s útěkem 

▪ VARUJ - Varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny – Informujte 

PČR na 158 

 

 

 
Zdroj: MV ČR 



SCHOVEJ SE - HIDE 
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▪ Pokud není možné utéct do bezpečí, je třeba najít místo kam 

se schovat! 

▪ Zamkněte nebo zablokujte dveře  

▪ Schovejte se za pevné předměty 

▪ Přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu 

▪ VARUJ - Pokud to situace dovolí, volejte pomoc na 158 - 

uvést nejdůležitější informace pro operátora: kde jste a co se 

děje.    

 

Zdroj: MV ČR 



BOJUJ – FIGHT  
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▪ Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte (§29 Nutná obrana, 

TZ) 

▪ Snažte se zneškodnit střelce. Jednejte rychle a násilně. Použijte 

jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně. Jednejte 

maximálně efektivně.  

▪ Informujte PČR na 158 

Zdroj: MV ČR 



INFORMUJTE – INFORM 
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▪ Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte (§29 Nutná obrana, 

TZ) 

▪ Volejte 158 -  uveďte klíčové informace:  Místo – kde došlo k útoku, kde 

jsou podezřelí resp., jakým směrem unikli.  

▪ Popis - popište co nejpřesněji útočníka, zvláštní znamení, oblečení, 

zbraně, maskování, hlas, jazyk, přízvuk….   

▪ Další informace – počet zraněných, typ zranění, vchody, východy. 

Pokud je to bezpečné a možné, zamezte přístupu dalších lidí do 

objektu. 

Zdroj: MV ČR 



Když na místo dorazí PČR 
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▪ Zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce 

▪ Ruce držte vždy ve viditelné pozici 

▪ Vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci 

▪ Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě 
 

Pro lepší představivost (zdroj – PČR) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=seKy2nXDx7s 

Zdroj: MV ČR 

https://www.youtube.com/watch?v=seKy2nXDx7s


Brožury - příklady  
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https://youtu.be/XxkZRze5Pd8 
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Bezpečnost a zranitelnost v ochraně objektů 

Jak dosáhnout správné bezpečnostní opatření  

 



Přístup k bezpečnosti  
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Při zajišťování ochrany osob a majetku je nutné položit několik otázek: 

 

• Co / koho chránit?  

Aktiva – lidi, majetek, informace, know-how 

 

• Proti komu / čemu chránit?  

Hrozby a rizika 

 

• Jak chránit?  

Nastavením vhodných bezpečnostních opatření 

 

• Jsme správně chráněni ? 

Realizace bezpečnostního posouzení resp. auditu 



Bezpečnostní opatření  
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Bezpečnostní technologie (CCTV/VSS, PZTS, SKV, EPS a jiné) – Detekce narušení, tísňová ochrana, požární ochrana, 

kontrola přístupu do oobjektu.  

 

Speciální technické kontrolní prostředky (rentgeny na kontrolu zavazadel, detektory výbušnin, detektory kovů) 

a pasívní prvky ochrany:  

 

Mechanické zábranné systémy (ploty, dveře, okna, závory, vrata, bezpečnostní folie apod.) – vhodná zábrana 

 

Fyzická ostraha: Neoddělitelnou součásti při ochraně referenčních objektů je přítomnost lidského faktoru (fyzická ostraha).  

V současnosti se lidský potenciál v bezpečnostních službách může využívat různě.  

Jedná se o osoby permanentně přítomné na objektu nebo mobilní hlídky a bezpečnostní operátory.   

 

Režimová a organizační opatření: Důležité je vymezit režimové a organizační opatření, plynoucí z fungování referenčního 

objektu. Jedná se zejména o bezpečnostní politiku, směrnice, instrukce pro výkon služby fyzické ostrahy (IPVS), provozní 

dokumentace, krizové a evakuační plány apod.   

Kombinace uvedených prvků zvyšuje ochranu objektu s možností včasné identifikace narušení a následně přijetí adekvátních 

opatření. Jedná se o tzv. Integrovaný systém ochrany objektu.   

 



Ochrana objektu 

B. Plášťová ochrana  

D. Předmětová ochrana 

A. Perimetrická ochrana 

  

C. Prostorová  

    ochrana 

Výkon fyzické ostrahy 

 

Režimová  

a organizační  

opatření 

 

Bezpečností je nutné vnímat ve čtyřech 

vzájemně propojených okruzích: 

 

▪ Režimová a organizační opatření  

▪ Výkon a funkce fyzické ostrahy  

▪ Systémy technické ochrany  

▪ Mechanické zábranné systémy 
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Riziko neoprávněného vstupu – otevírá možnosti provedení 

útoku 
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Neoprávněný a nekontrolovaný vstup ? 

 

Včasná detekce – je důležitá ? 

 

Agresivní rodič ? 

 

Otevřené dveře, školník je na zahradě ? 

Volně otevřené dveře do budovy ?  

 

Nevšímání si okolí a osob v areálu a  

jeho blízkosti ? 

 

Nekontrolované vstupy a vjezdy ? 

 

Ignorování podezřelého chování ? 

 



Bezpečnostní audit – nástroj  

Cílem bezpečnostního auditu je vyhodnocení a porovnání stávajících bezpečnostních opatření s existující 

technickou normou resp. bezpečnostní politikou dané organizace.  

Neoddělitelnou součástí je i posouzení bezpečnostních rizik.  

 

Bezpečnostní audit dle metodiky G4S je specifický detailním prozkoumáním jednotlivých bezpečnostních opatření a 

procesů. 

 

Bezpečnostní audity zpracováváme v oblasti:  

 

▪ Škol a školských zařízení dle technické normy ČSN 73 4400   

▪ Kritické infrastruktury dle technické normy PNE 734450-2-1  

▪ Výrobní a logistické společnosti, administrativní budovy, měkké cíle, státní instituce. 
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Proces realizace  

Bezpečnostní průzkum 

 

Identifikace  

slabin/zranitelnosti 
Proces posouzení  

bezpečnostních rizik 

Návrh   

bezpečnostního řešení 

Sběr informací –  specifikace 

aktiv. 

  

Průzkum prostředí organizace,  

aktuálního stavu ochranných 

opatření na referenčním 

objektu. 

 

 

Analýza získaných informací 

 

Specifikace slabin/zranitelnosti 

v aktuálních bezpečnostních  

opatřeních. 

 

Posouzení bezpečnostních 

rizik, na základě dat z 

průzkumu.  

 

Proces zahrnuje identifikaci, 

analýzu a hodnocení rizik. 

 

Využíváme vlastní podrobní 

metodiku resp. nástroj 

Risk Radar 

  

Specifikace doporučení pro  

optimální řízení  rizik. 

 

Zpracování výsledné zprávy  

včetně doporučení,  

fotodokumentace, vizualizace  

doporučených opatření a  

přehledu odpovídající legislativy  

a technických norem. 

 

Konzultanti a auditoři G4S  

Bezpečnostní řešení - projekt 

1 2 3 4 

Zpracování projektů na základě analytických služeb  
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Penetrační testy 

▪ Penetrační testy, resp. testy systému ochrany objektu realizujeme pro účely ověření aktuálních bezpečnostních 

opatření. Smyslem je vytvoření několik plánů/způsobů vniknutí do referenčního objektu s cílem dostat se do zájmové 

oblasti resp. improvizovat útok na referenční objekt. 

▪ Jedná se například o vniknutí do určené oblasti. Prověření schopnosti detekce a reakce fyzické ostrahy resp. 

zaměstnanců testované organizace. 

▪ Před provedením testu je nutné realizovat posouzení stávajících opatření. 

▪ Výstupem je zpracování výsledné zprávy s chronologickým sledem provedeného testu.    

▪ Vše je realizováno v úzké kooperaci se zákazníkem.  

▪ S prováděním testů máme bohaté zkušenosti. 

 

Plán A 

Plán B 

Plán C 

Plán D 

Úspěšné provedení 

testu  

   
• Absence detekce 

narušení plotu 

• Otevřené dveře – 

nefunkční SKV čtečka 

• Optimální cesta vniknutí 

– využití zranitelnosti. 

45 



Obsah výsledné zprávy 

 Obsahem výsledné zprávy je: 

 

▪ Charakteristika bezpečnostního prostředí. 

▪ Charakteristika referenčního objektu. 

▪ Specifikace aktiv. 

▪ Popis aktuálního stavu bezpečnostních opatření (režimová a organizační opatření a procesy, výkon fyzické 

ostrahy, mechanické zábranné systémy a systémy technické ochrany).  

▪ Identifikace zranitelnosti (včetně fotodokumentace zranitelných míst). 

▪ Proces posuzování bezpečnostních rizik (identifikace, analýza a hodnocení bezpečnostních rizik). 

▪ Doporučení pro řízení bezpečnostních rizik (snížení), včetně grafického vyznačení doporučených opatření. 

▪ Zpracování bezpečnostního projektu včetně přehledu odpovídající legislativy a technických norem. 

▪ Cenová kalkulace za doporučené opatření.  

▪ Prezentace výsledné zprávy. 
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Bezpečnostní audit – obsah  
47 



Jak nastavit správné bezpečnostní opatření ?  
48 

Česká technická norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení 

bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ 



Modelový příklad – posouzení rizika dle metodiky G4S 
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Spolupráce s G4S 

Standardní postup:  

▪ Úvodní schůzka se zákazníkem. 

▪ Určení typu a rozsahu služeb bezpečnostního poradenství.  

▪ Předložení cenové nabídky za služby G4S.  

▪ Uzavření smluvního vztahu (objednávka/smlouva). 

▪ Podepsání dohody o mlčenlivosti. 

▪ Realizace služeb bezpečnostního poradenství.  

▪ Zpracování výsledné zprávy včetně návrhu bezpečnostního řešení a cenové kalkulace daných řešení. 

▪ Prezentace výsledné zprávy. 

▪ Realizaci bezpečnostního projektu. 

 

Cena za služby bezpečnostního poradenství závisí od specifikace, rozsahu a složitosti referenčního objektu. 

Pro stávající klienty našich integrovaných bezpečnostních služeb poskytujeme zvýhodněné ceny. 
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Děkujeme za pozornost 
 

 

Ing. Pavel Nerheš 

Project & Development Manager 

Security Consultant /IBR 

702 126 556 

pavel.nerhes@cz.g4s.com 

Bc. Pavel Reich 

Security Manager   

Security Consultant /FO 

602 130 580 

pavel.reich@cz.g4s.com 


