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ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO BEZPEČNOSTNÍ 

MANAŽERY 

Termíny konání: 11.2. - 14. 2. 2019, 8.4. - 11. 4.2019, 3.6. - 6. 6. 2019, 

7.10. - 10. 10. 2019 

Místo konání: TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola krizového 

řízení a prevence kriminality Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281, Praha 8 

Tematické okruhy kurzu: 

1. ZÁSADY A BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY OCHRANY ORGANIZACE 

 Základy bezpečnostního projektování 

Bezpečnostní politika organizace - stanovení cílů, projektování systémové ochrany. 

 Organizační a režimová opatření ochrany   -  Charakteristika jednotlivých prvků 

ochrany, organizační a režimových opatření, kategorizace objektů a osob, kategorizace 

rizik, informací, činností, postupů a procedur, kategorizace situací 

a událostí, ostatní prvky organizačních a technických opatření, vnitřní bezpečnostní 

legislativa a dokumentace. 

 Charakteristika ochrany perimetru objektu -   Základní členění ochrany 

z prostorového hlediska, plánování obvodové ochrany, bezpečnostní systém, systém  

a uživatel, systém a narušitel, obvodová ochrana jako součást celkové bezpečnostní 

koncepce.  

 Prvky EZS, EPS, CCTV   - Systémy EZS, EPS, CCTV- systémy kontroly vstupu, 

infra závory a ochrana perimetru, radiové systémy, komunikační systémy, ústředny, 

server, organizační opatření a komplexní bezpečnostní systém. 

 Fyzická ostraha a její členění -    Členění fyzické ostrahy, výzbroj a výstroj, formy 

fyzické ostrahy, náplň činnosti fyzické ostrahy. Zabezpečení přepravy zboží / pečetění, 

focení a evidence v logistice / 

 Instrukce a pokyny fyzické ostrahy -  Instrukce pro výkon služby, obsahová stránka 

instrukcí. 

 Základní úkoly bezpečnostního managementu - Postavení bezpečnostního 

managementu, organizace času a práce. 
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 Krizový management a krizové plánování (hrozby, rizika a jejich řešení) včetně 

odhadu ekonomické náročnosti, metody řízení jako PDCA, FMEA, Brainstorming, 

síťový graf – praktické příklady. 

 Základy havarijního plánování, požární ochrany, BOZP – aktuální požadavky dle 

platné legislativy. 

2. OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A BEZPEČNOSTNÍ 

ZPŮSOBILOST 

Charakteristika informace - Co je informace, cyklus informace, informace v řízení  

a rozhodovacím procesu, informační proces a informační systém, důvody ochrany informací.                                                          

 Informace a riziko - Ohrožení informací a příčiny ohrožení, Informace  

a její specifická rizika, informační systém a riziko, důsledky ztráty informace. 

 Posouzení a zajištění informační bezpečnosti organizace -  Proces řízení informační 

bezpečnosti, bezpečnostní analýza a hlavní úkoly analýzy, obsahová stránka 

bezpečnostního posouzení.   

 Ochrana utajovaných informací - Základní požadavky, podmínky a pojmy, Zásady 

tvorby bezpečnostních systému, aspekty integrace bezpečnostních  

a technologických systémů objektu, praktické příklady ochrany dat při MU, aplikace 

bezpečnostní politiky při MU. 

 Personální bezpečnost                                 

 Administrativní bezpečnost  

 Objektová bezpečnost  

 Technická bezpečnost  

 Ochrana jednání - Technické prostředky odposlechu, rozdělení prostředků 

odposlechu. 

3. PRÁVNÍ MINIMUM PRO BEZPEČNOSTNÍ MANAŽERY 

 Vysvětlení pojmů přestupek, správní delikt, trestný čin a jejich nejčastější formy 

výskytu při výkonu funkce bezpečnostního manažera. 

 Zásady součinnosti a spolupráce s bezpečnostními službami, městskými policiemi, 

Policií České republiky a orgány činnými v trestním řízení při odhalování trestné 

činnosti. 

 Specifika trestního a správního řízení, práva a povinnosti účastníků řízení. 

 Postavení a úloha bezpečnostních složek státu, státní samosprávy, soukromých 

bezpečnostních služeb – specifikace jejich práv a povinností v rámci vymezeného 

legislativního rámce. 

 Zásady spolupráce na prevenci a preventivních opatřeních (prevence proti 

krádežím a kriminalitě, prevence proti vniknutí a napadení, poškozování majetku aj. 

Cena kurzu: 8000,-Kč + DPH /osoba – v ceně je zahrnut oběd a občerstvení na učebně. 


