
 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ EXPERTIZA 
 
 
ROZBOR 
 
Ochrana hmotného a nehmotného majetku 

 
• ochrana objektů a prostorů 
• ochrana výrobních či jiných zařízení 
• ochrana materiálů, pracovních pomůcek a potřeb 
• ochrana obchodních a personálních informací 

 
Ochrana veřejného pořádku a bezporuchovosti provozu 

 
• pořádková služba uvnitř areálu 
• režimová opatření uvnitř areálu 
• vinou vnějších zásahů (vandalismus apod.) 

 
Protipožární ochrana 

 
• systém režimových protipožárních opatření 
• vybavení objektů protipožárními prostředky 
• protipožární elektronické systémy 
• požární hlídky 
• evakuační plán 
• ochrana bezpečnosti, hygieny a zdraví při práci  
• činnost úseku BOZP a hygieny práce 
• systém režimových opatření 
• kontrolní mechanismy 

 
Ochrana proti narušování životního prostředí 

 
• režimová opatření k ochraně životního prostředí 
• systém opatření při vzniku havárie 

 
Ochrana organizace pojištěním 

 
• jednotlivé pojistky a jejich rozsah 

 
Analýza funkce bezpečnostního managementu 

 
• osoby odpovědné za jednotlivé prvky 
• propojení jednotlivých prvků 

 
 

Návrh řešení 
 
Na základě bezpečnostní analýzy a prostřednictvím získaných informací bude vypracován návrh 
řešení, který se bude věnovat: 
 

1. jednotlivým prvkům 
2. komplexnímu řešení 



 
Pro vypracování kvalitního návrhu řešení je nutné aby se obě partnerské strany dohodly na způsobu a 
postupech řešení, časových a finančních podmínkách. 

 
Bezpečnostní projekt 

 
Je samozřejmé, že do předem dohodnutých nákladů na zpracování bezpečnostní analýzy nemůžeme 
zahrnovat náklady na vypracování projektu stavebně technických úprav, montáží elektronických 
zabezpečovacích systémů apod. Zde je nutné vybrat dodavatelské subjekty s nejlepšími nabídkami a 
teprve poté zadat vypracování jednotlivých dokumentů. Bezpečnostní projekt může obsahovat 
harmonogram zahájení jednotlivých prací s konkrétními datumy, nebo pouze časovými rozpětími. Na 
základě bezpečnostního projektu začíná samotná realizace. Bezpečnostní projekt je vypracován na 
základě návrhu řešení a dále dle potřeb vyplývající ze zjištěných skutečností. 
 

• zpracování systému bezpečnostních opatření 
• zpracování směrnic 
• vypracování typových plánů opatření 
• vypracování systému režimových opatření 
• vypracování projektu stavebně technických úprav, montáži elektronických 

zabezpečovacích 
systémů apod. 

 
Z výše uvedeného tedy vyplývá kvalitní bezpečnostní analýza  je nutným základem pro: 

 
• činnost bezpečnostního managementu 
• zorganizování 
• zdokonalování a udržení životaschopnosti systému ochrany 
• nízkou ekonomickou náročnost systému ochrany 

 
 

Způsob vypracování bezpečnostní analýzy  
 

Veškeré části analýzy vypracují naši specialisté s odbornou kvalifikací a s příslušným vzděláním, 
v rozsahu dle zadání klienta. První dvě části analýzy a návrh řešení vypracuje GRIFFIN samostatně. 
Před samotným zpracováním bezpečnostního projektu musíme ovšem provést konzultace s vedením 
zadávající organizace a příslušnou korekci odchylek od představ a možností. Po vypracování 
bezpečnostního projektu je kompletní analýza předána pouze zadávající organizaci. 

 
Utajení výsledků bezpečnostní analýzy 

 
Společnost GRIFFIN  je na základě smlouvy, zákonů ČR a etických zákonů, vázána úplnou 
mlčenlivostí ve vztahu nejen k výsledkům analýzy, ale i jakýmkoliv dílčím informacím o zadávající 
organizaci. Lidé pracující v oddělení speciálních služeb společnosti GRFFIN jsou podrobně prověřeni 
s dlouhodobým osvědčením.  
 


