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Anotace 

LANGER, Adam. Inovativní řešení převozu finanční hotovosti. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 

58 s.  

Diplomová práce se zabývá procesem převozu finanční hotovosti realizovaným 

zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb. V úvodní části práce je zmapován 

a statisticky vyhodnocen vývoj převozu finanční hotovosti od roku 2008. Následně je nastíněn 

vývoj budoucí situace. Následuje charakteristika procesu převozu hotovosti v České 

republice. Cílem práce je identifikovat nebezpečí a vyhodnotit rizika spojená s převozem 

hotovosti. Na základě výsledků analýz rizik navrhnout inovativní řešení. V závěrečné části je 

provedeno ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření. 

Klíčová slova: převoz hotovosti a cenin, fyzická ochrana, analýza rizik, nápravná 

opatření, ekonomické hodnocení 

 

Abstrakt 

LANGER, Adam. Innovative solution to cash-in-transit. Diploma Thesis. Ostrava: 

VŠB -Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014. 58 s.  

This thesis describes the process of cash-in-transit which is realized by employees of 

security agencies. Author applies one´s mind to how statistical data of cash-in-transit have 

progressed since 2008 in the first part of the thesis. The future progress is also forecasted in 

this part. Then there is the process of cash-in-transit in the Czech Republic overview. The aim 

of the thesis is to identify hazards and assess the risks which relates to cash-in-transit. 

Considering results of risk analysis innovative solutions to cash-in-transit are suggested and 

economic evaluated in the final part of the thesis. 

Key words: cash-in-transit, security, risk analysis, innovative solution, economic 

evaluation 
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1 ÚVOD 

V roce 1989 vznikl do té doby neznámý pojem „soukromé vlastnictví“, na jehož 

ochranu měl vlastník ze zákona nárok. Při rozdělní Československé republiky na dva 

samostatné státy v roce 1993, si každý stát samostatně vytvořil právní prostředí tak, 

aby v jeho rámci bylo možné chránit soukromé vlastnictví. Tento nárok je v České republice 

zajišťován ústavním zákonem (Listinou základních práv a svobod) a na ni navázanými 

zákony. Protože bezpečnostní složky České republiky neměly dostatečné kapacity k ochraně 

soukromého vlastnictví, tak se tato oblast stala součástí tržního systému. Mezeru na trhu 

zaplnily soukromé bezpečnostní služby. Jejich rozmach byl tak výrazný, že se v současné 

době dá hovořit o bezpečnostním průmyslu. Nejčastěji můžeme přijít do styku s pracovníky 

soukromých bezpečnostních služeb, kteří vykonávají fyzickou ostrahu na kulturních, 

společenských, sportovních akcích, v sídlech bankovních nebo pojišťovacích institucích, 

nákupních střediscích, ale i na nádražích a ve vybraných vlakových spojích či v různých 

průmyslových podnicích.  

Soukromé bezpečnostní služby jsou podnikatelským subjektem, který zajišťuje ochranu 

osobního vlastnictví na základě smluvního vztahu a za úplatu. Zmíněná činnost je realizována 

v mezích platných právních předpisů České republiky a lze do ní zařadit ochranu objektů, 

služby soukromých detektivů, instalaci a provoz technických zabezpečovacích systémů, 

bezpečnostní poradenství a v neposlední řadě převoz hotovosti a cenin.  

Text je zaměřen na ochranu převozu finanční hotovosti. Tato činnost se dá zařadit pod 

ochranu movitého majetku klienta, který má se soukromou bezpečnostní službou platný 

smluvní vztah. V dnešní době soukromé bezpečnostní služby zajišťují převoz nemalých 

částek. Bezpečnost převozu zajišťují prvky technické ochrany, režimová opatření a pracovníci 

soukromých bezpečnostních služeb. Při selhání jednoho z výše zmíněných prvků dochází 

ke škodám na majetku, ale i na zdraví nebo životech lidí.  

Cílem diplomové práce je identifikovat nebezpečí a vyhodnotit rizika spojená 

s převozem finanční hotovosti. Na základě výsledků analýz rizik navrhnout inovativní řešení.  
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2 REŠERŠE 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum publikací zaměřených na činnosti zaměstnanců 

soukromých bezpečnostních služeb při realizaci převozu cenin či finanční hotovosti. Priorita 

byla kladena hlavně na publikace zabývající se postupy převozu finanční hotovosti, které 

posloužily jako podklad pro zpracování analýz a hodnocení rizika. 

Publikace [26] byla zpracována jako studijní text pro studenty, a proto nabízí přehled 

zákonů a dalších norem vztažených k přepravě peněz a cenin. Výrazným prvkem publikace je 

rozčlenění přepravy peněz a cenin z hlediska klasické ochrany, fyzické ostrahy, režimové 

ochrany a technické ochrany. Při popisu způsobu přepravy peněz a cenin bylo využito vztahů 

a součinnosti mezi soukromými bezpečnostními službami a Policií České republiky. Poznatky 

z publikace jsou v diplomové práci zakomponovány v teoretické části, resp. posloužily jako 

východisko pro sestavení právního rámce spojeného s přepravou peněz a cenin.  

Publikace [21] a [22] byla zpracována na základě domácí i zahraniční odborné literatury 

a autor obou knih se pokusil zpracovat problematiku přepravy peněz a cenin v komplexním 

pohledu. Značná část je věnována metodice a taktice přepravy, avšak autoři neopomněli 

zohlednit ani psychologické, právní a ekonomické aspekty. Přestože jsou publikace primárně 

určeny pro pracovníky soukromých bezpečnostních služeb zařazených na úsek přepravy 

cenin, v diplomové práci byly použity pro stanovení standardů v oblasti převozu finanční 

hotovosti a na jejich základě je postavena teoretická část diplomové práce.  
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3 VĚDECKÉ METODY 

V diplomové práci jsou použity následující vědecké metody:  

Deskripce - jedná se o popis či klasifikaci věcí, zkoumaného jevu či procesu. Níže 

v textu je deskripce využito převážně v první polovině práce (hlavně kapitoly 4, 5 a 6). [29] 

Pozorování - cílevědomé a systematické sledování významných skutečností [29]. 

Na základě pozorování došlo k ověření informací z publikací [21] a [22] a byla identifikována 

nebezpečí.   

Srovnávání - v rámci srovnávání jsou zjišťovány shodné nebo rozdílné vlastnosti 

(ukazatele) různých předmětů, jevů či úkazů. [29] Metody srovnání bylo využito 

při zpracování statistických souborů v kapitole 6.  

Analýza a syntéza - v průběhu analýzy jsou zkoumány základní vazby, které vytvářejí 

ucelený systém. Syntéza znamená sjednocení. Při syntéze jsou sledovány souvislosti 

jednotlivých dílčích částí a tím je poznáván celý systém. [29] V diplomové práci bylo využito 

systémové analýzy (kapitoly 7 a 8). 

Indukce - je vyvození obecného závěru na základě informací o dílčích událostech [29]. 

Indukce byla využita pro stanovení obecného způsobu spáchání loupežného přepadení vozidla 

převážející finanční hotovost na základě informací z kapitoly 6.2.1.  

Statistické a matematické metody - v práci byly použity v kapitole 6.2 pro vyjádření 

statistických ukazatelů. Matematické metody byly dále použity v kapitole 7 při výpočtu míry 

rizika a v kapitole 8 při výpočtu doby návratnosti navrhovaných opatření. 
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4 PRÁVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOB A MAJETKU 

V současné době se pracuje na návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti z dílny 

Ministerstva vnitra. V těchto dnech jsou dokončovány práce na paragrafovém znění daného 

zákona. Dle návrhu zákona by měly být soukromé bezpečnostní služby rozděleny do pěti 

kategorií (ostraha majetku a osob, činnost soukromých detektivů, převoz hotovosti a cenin, 

technická služba k ochraně osob a majetku, bezpečnostní poradenství). V návrhu jsou dále 

zakotveny oprávnění a povinnosti provozovatele i zaměstnance, požadavky na zaměstnance, 

za kterých jsou osoby způsobilé k práci v soukromé bezpečnostní službě, podmínky 

pro získání odborné způsobilosti, odpovědnost provozovatele za škodu, ochrana osobních 

údajů, dohled a dozor, správní delikty, přestupky a sankce. [17]  

Protože se jedná zatím jen o návrh zákon, je zapotřebí, aby soukromé bezpečnostní 

služby vycházely z dosavadní platné právní úpravy Český republiky.  

4.1 Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších změn 

a úprav (dále jen „Listina základních práv a svobod“) prohlašuje základní lidská práva 

a svobody za nezrušitelná a nedotknutelná. Listina základních práv a svobod je tvořena šesti 

hlavami (obecná ustanovení, lidská práva a základní svobody, práva národnostních 

a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva, právo na soudní a jinou právní 

ochranu, společná ustanovení). Omezení základních práv a svobod je možné pouze na základě 

zákona [33]. Pro činnost soukromých bezpečnostních služeb je podstatný první oddíl – 

základní lidská práva a svobody.  V tomto oddíle je mimo jiné zakotveno právo na osobní 

svobodu, vlastnictví a ochranu majetku.  

4.2 Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdější změn a úprav (dále jen „trestní 

zákoník“), je součást trestního práva hmotného. Trestní zákoník upravuje to, co je 

považováno za trestný čin, podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty lze za spáchání 

trestných činů uložit.  Pro činnost pracovníků soukromých bezpečnostních služeb je důležitá 

hlava 3 – okolnosti vylučující protiprávnost. Převážně se jedná o: 
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§ 28 Krajní nouze 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto 

nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak nebo způsobený následek je zřejmě stejně 

závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, nebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, 

povinen je snášet. [37] 

§ 29 Nutná obrana   

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku. [37] 

Trestné činy, které pachatel pravděpodobně spáchá v souvislosti s jednáním směřujícím 

k získání převážené (svěřené) finanční hotovosti jsou trestné činy proti svobodě a právům 

na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství uvedené v hlavě 2. a trestné činy proti 

majetku uvedené v hlavě 5. 

§ 173 Loupež 

Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se 

cizí věci. [37] 

§ 174 Braní rukojmí 

Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví 

nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl. [37] 

§ 175 Vydírání 

Trestného činu vydírání se dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí 

nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. [37] 
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§ 205 Krádež 

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak na cizím majetku škodu 

nikoliv nepatrnou, 

a) čin spáchá vloupáním, 

b) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí, 

c) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 

d) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace 

osob. [37] 

§ 206 Zpronevěra 

Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, 

a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. [37] 

§ 207 Neoprávněné užívání cizí věci 

Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je 

přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, 

že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá. [37] 

§ 209 Podvod 

Ten kdo sebe nebo jinou osobu obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího 

omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou. [37] 

§ 210 Pojistný podvod 

Trestného činu pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy 

nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené 

údaje nebo podstatné údaje zamlčí. [37] 

§ 214 Podílnictví 

Trestného činu podílnictví se dopustí ten, kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede 

anebo užívá věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem 
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spáchaným na územní České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj. 

Trestného činu podílnictví se dopustí také ten, kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo 

užívá věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou 

hodnotu uvedenou v předchozím odstavci. [37] 

§ 214 Podílnictví z nedbalosti 

Trestného činu podílnictví z nedbalosti se dopustí ten, kdo ukryje nebo na sebe nebo 

jiného převede z nedbalosti věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli malé hodnoty, která 

byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině jinou 

osobou, nebo jako odměna za něj. [37] 

Případný pachatel může být soudem odsouzen i za jiný trestný čin. Vše záleží 

na naplnění skutkových podstat trestných činů a na uvážení soudu. 

4.3 Trestní řád 

Účelem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších změn 

a úprav (dále jen „Trestní řád“), je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, 

aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

§76 Zadržení osoby podezřelé, odst. 2 

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 

smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka 

ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit. [32] 

4.4 Zákon o zbraních a střelivu 

Zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn 

a úprav (dále jen „zákon o zbraních“), upravuje práva a povinnosti osob, jež jsou držiteli 

zbraní nebo střeliva. Dále tento zákon upravuje podmínky pro získání veřejné listiny, která 

opravňuje držitele k vlastnictví, držení a nošení zbraně.  
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Při splnění podmínek daných zákonem o zbraních získá fyzická osoba zbrojní průkaz.  

Doba platnosti zbrojního průkazu je nejvýše 5 let.  

Zákon o zbraních rozlišuje skupiny zbrojních průkazů dle účelu užívání zbraně 

nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění na skupiny: 

A. ke sběratelským účelům, 

B. ke sportovním účelům, 

C. k loveckým účelům, 

D. k výkonu zaměstnání nebo povolání, 

E. k ochraně života, zdraví nebo majetku, 

F. k provádění pyrotechnického průzkumu. 

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání:  

 Nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel 

vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence; k této zbrani 

je oprávněn držet nebo nosit i střelivo,  

 nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě 

veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně. [31] 

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn:  

 nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie B, na kterou mu bylo 

vydáno povolení nebo zbraň kategorie C,  

 nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé díly nábojů pouze do zbraně, kterou 

je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také 

držet nebo nosit,  

 nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit 

viditelně. [31] 

Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně střílet pouze na specifických místech, pokud se 

nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.  
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4.5 Živnostenský zákon 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a úprav 

(dále jen „živnostenský zákon“), je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi 

podnikateli a státem při vykonávání vyjmenovaných podnikatelských aktivit. Rozděluje 

živnosti na živnosti řemeslné, vázané, volné a koncesované. Pro soukromé bezpečnostní 

služby je podstatná příloha č. 3 [38], která stanovuje podmínky pro výkon koncesované 

živnosti ostrahy osob a majetku, služeb soukromých detektivů a poskytování technických 

služeb k ochraně majetku a osob. 

4.6 Občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a úprav („občanský 

zákoník“), upravuje oblast občanského a i obchodního práva jako součásti práva soukromého. 

Občanský zákoník v obecné části stanovuje předmět úpravy a základní zásady soukromého 

práva. Dále obsahuje ustanovení týkající se osob (podnikatel, fyzické osoby atd.), zastoupení, 

věci a jejich rozdělení a právní skutečnosti. V následujících částech upravuje rodinné právo, 

absolutní majetková práva (věcná práva, dědické právo). Část čtvrtá je zaměřena na relativní 

majetková práva (vznik a změna závazku, smlouva, obsah závazku atd.).[39] Občanský 

zákoník obsahuje obecná ustanovení o obchodním tajemství a ustanovení o některých typech 

smluv a zajištění závazku. 

4.7 Zákon o obchodních korporacích  

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech („zákon 

o obchodních korporacích“) úzce navazuje na občanský zákoník. Jedná se o zvláštní předpis 

zabývající se vymezeným okruhem právnických osob, resp. obchodními korporacemi. 

Obchodními korporacemi jsou myšleny všechny formy obchodních společností i družstev – 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná 

obchodní společnost, bytové družstvo, sociální družstvo. Zákon o obchodních korporacích 

stanovuje podmínky, za kterých můžou obchodní korporace fungovat. Podmínky se týkají 

založení, zrušení obchodních korporací, vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti jejich 

členů.[40]  
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4.8 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a úprav (dále jen 

„Zákoník práce“) je hlavním právním předpisem, který upravuje vznik a zánik pracovně 

právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele. Velmi podstatnými jsou závazné klauzule páté části, ve které je řešena 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Konkrétně se jedná o §101 až §108.  

Práva a povinnosti zaměstnavatele: 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, 

 zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, 

 zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, 

kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, 

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala 

jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

 zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich 

odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, 

 další povinnosti spojené s pracovními úrazy. [35] 

Práva a povinnosti zaměstnance: 

 Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před 

jejich působením, 

 zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domnívá, 

že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě 

život nebo zdraví jiných fyzických osob, 
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 každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 

bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci, 

 bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 

úraz. [35] 

4.9 Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

změn a úprav (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), upravuje práva 

a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění 

a řidičské průkazy, působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky ve 

věcech provozu na pozemních komunikacích. [36]  

Těmito pravidly jsou všichni účastníci provozu na pozemních komunikacích (tedy 

i řidiči soukromých bezpečnostních služeb převážející finanční hotovost či ceniny) povinni se 

řídit.  
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5 VYMEZENÍ POJMŮ 

V této kapitole je uvedený seznam specifických pojmů týkajících se převozu finanční 

hotovosti, které budou použity v diplomové práci. 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [34] 

Bezpečnostní incident - událost nebo situace, která vznikla působením činností 

člověka, ohrožující život zdraví, majetek. 

Přeprava finanční hotovosti - je souhrn činností (preventivních, taktických 

či operativních) provázejících přepravu nebo transport zásilek finanční hotovosti, cenin. [6] 

Při této činnosti společnost přebírá odpovědnost za převzatou finanční hotovost nebo ceniny. 

[26] 

Přepravní vozidlo - je vozidlo (automobil), ve kterém jsou přepravovány ceniny 

a finanční hotovost. [26] 

Doprovodné vozidlo - je vozidlo (automobil), ve kterém je přepravována osádka 

pověřená zajištěním přepravního vozidla. [26] 

Přepravní skupina - dva a více zaměstnanců soukromé bezpečnostní agentury, kteří 

jsou pověření provedením přepravy finanční hotovosti a cenin. [26] 

Ozbrojený doprovod - člen přepravní skupiny, nebo celá přepravní skupina ozbrojená 

krátkou palnou zbraní. [26] 

Pověřená osoba klienta  - zaměstnanec klienta nebo klientem určená osoba pověřená 

k provedení výběru nebo vkladu finanční hotovosti v ústavu klienta. [26] 

Zavazadlo pro přepravu finanční hotovosti - příruční zavazadlo (kufr) vybavený 

zařízením pro znehodnocení obsahu. Zařízení se spouští vytržením pojistky propojené 

s řetízkem s rychloupínacím náramkem upnutým na zápěstí nosiče zavazadla. [26] 

Zbraň -  je v textu myšlena střelná zbraň spadající do působnosti zákona o zbraních.  
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6 PŘEPRAVA FINANČNÍ HOTOVOSTI  

V této kapitole je popsáno rozdělení převozu finanční hotovosti podle jednotlivých fází 

přepravy a podle využití dopravních prostředků. Dále je zde teoreticky naznačen komplexní 

způsob zabezpečení dané činnosti.  

6.1 Rozdělení přepravy finanční hotovosti 

Přepravu finanční hotovosti nejčastěji provádí soukromé bezpečnostní služby zabývající 

se přepravou cenin a finanční hotovosti na základě smlouvy s objednatelem služby. 

Objednatelem služby můžou být spořitelny, banky, hotely, průmyslové podniky, letiště, 

turistická centra a další.  

Přepravu finanční hotovosti lze provádět třemi způsoby: 

 pěší přeprava, 

 přeprava vozidlem, 

 kombinací obou výše uvedených způsobů. 

Pěší přeprava je přeprava finanční hotovosti realizovaná bez použití vozidla. Obvykle je 

prováděna ve vnitřních prostorech objektu, nebo na veřejných místech. Vnitřní prostory 

objektu jsou relativně bezpečné, protože se zde nevyskytují osoby bez vědomí majitele 

objektu.  

Přeprava vozidlem je přeprava finanční hotovosti, při které je použito vozidlo. Při tomto 

druhy přepravy je třeba dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení je možné 

pouze za okolností vylučujících protiprávnost dle trestního zákoníku (viz kapitola 4.3). 

Přeprava finanční hotovosti za použití vozidla je označována jako převoz finanční hotovosti. 

6.2 Statistika  

V této kapitole je chronologicky zpracovaný přehled nejzávažnějších trestných činů 

spáchaných na území České republiky spojených s převozem finanční hotovosti. Dále je 

naznačen vývojový trend týkající se počtu loupeží evidovaných Policií České republiky 

v následujících třech letech.  



 

 

14 

 

6.2.1 Nejzávažnější trestné činy  

Zde jsou uvedeny nejzávažnější trestné činy spojené s přepravou finanční hotovosti.  

2. srpna 1995  

Při převozu finanční hotovosti na trase z Brna do Prahy skupina útočníků ukradla 

z vozidla bezpečnostní agentury Agency of Security FENIX CIT, a.s. převážené peníze, které 

patřily České spořitelně. Ukradeno bylo 23 miliónů korun. Vyšetřování ukázalo, že se čin 

povedl na základě spolupráce pracovníků bezpečnostní agentury s vnějšími útočníky. [13] 

16. září 2002 

V roce 2002 7 útočníků uloupilo 154 miliónů korun z auta bezpečnostní agentury 

GROUP 4 SECURITAS, a.s., která převážela peníze ze Citibank v Praze 6. Lupiči byli 

ozbrojeni střelnými zbraněmi a výbušninou. Dva lupiči byli převlečeni za příslušníky Policie 

České republiky. Během přepadení nebyl nikdo zraněn. [14] 

4. prosince 2003 

Zaměstnanec bezpečnostní agentury SECURITAS ČR, s.r.o. u Ostropovic na Brněnsku 

spolu se spolupachatelem zinscenoval loupežné přepadení vozidla převážejícího finanční 

hotovost a uloupil přes 24 miliónů korun. Při přepadení byl zastřelen řidič vozidla, pracovník 

bezpečnostní agentury. [19] 

16. září 2004 

Ve Frenštátu pod Radhoštěm došlo k fingovanému loupežnému přepadení vozidla 

převážející finanční hotovost (27 miliónů korun). Majitel vozidla oznámil jeho zmizení. 

Policie České republiky však záhy vozidlo nalezla na okraji města. Řidič byl přivázaný 

ke stromu a vypověděl, že se stal obětí loupeže. Dle vyšetřování však fingované přepadení 

zinscenoval řidič vozidla společně se spolupachatelem. [19] 

6. března 2006 

Ozbrojený útočník spáchal loupežné přepadení na vozidlo bezpečnostní agentury 

(služební fabii) převážející finanční hotovost z banky v Jindřichově Hradci. Vyšetřování 

ukázalo, že útok byl zinscenovaný a spáchali ho dva bývalí pracovníci bezpečnostní agentury 

Agency of Security FENIX CIT, a.s.. Uloupili 35 miliónů korun. [15] 
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Březen 2006 

Skupina mužů se samopaly spáchala loupežné přepadení v Chýni u Prahy, při kterém 

odcizila několik milionů korun. Při přepadení došlo k postřelení osoby převážející finanční 

hotovost z tamějšího pivovaru. [41] Jednalo se o bezpečnostní agenturu ABAS IPS 

Management s.r.o.. (T. Bolek)  

9. srpna 2006 

Nedaleko Slavkova u Brna skupina lupičů přepadla vozidlo bezpečnostní agentury 

a uloupila 77 miliónů korun. Loupež se odehrála v ranních hodinách. Pancéřované vozidlo 

projíždělo silnicí mezi Slavkovem u Brna a Rousínovem, když mu cestu zahradila stříbrná 

Mazda. Z vozidla vystoupili muži v policejních uniformách. Lupiči byli vyzbrojení ručním 

protitankovým granátem. [11] 

1. prosince 2007  

Nejznámější trestný čin, loupež století, spáchal František Procházka, který z areálu 

bezpečností agentury GROUP 4 SECURITAS, a.s. odcizil 540 miliónů korun. František 

Procházka byl zaměstnancem zmíněné společnosti. Podle policejní verze se mu podařilo 

otevřít speciální kontejnery, ve kterých byla uložena finanční hotovost. Z nich peníze přeložil 

do jiného kontejneru, který následně naložil do vlastní přistavené dodávky. Dodávka byla 

polepena znaky bezpečnostní agentury. Při páchání trestného činu Procházkovi pomáhal 

spolupachatel. [42]  

17. ledna 2008 

Na Semilsku došlo k útoku na vozidlo bezpečnostní agentury Agency of Security 

FENIX CIT, a.s. ve chvíli, kdy jeden člen osádky vozidla opustil vozidlo nedaleko 

autobusové zastávky, několik stovek metrů od benzínové pumpy. Druhý člen osádky 

útočníkovi vydal asi 74 miliónů korun. Ukradené peníze patřily České spořitelně. Při útoku 

nebyl nikdo zraněn. Pachatel, oděný v černé uniformě, přijel a odjel osobním vozidlem. 

Vyšetřování Policie České republiky však odhalilo, že posádka vozidla byla s lupičem 

spolčena. [7] 
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26. června 2009 

V Praze došlo k přepadení vozidla soukromé bezpečnostní služby GROUP 4 

SECURITAS, a.s.. Během nakládání boxů s finanční hotovostí trojice útočníků paralyzéry 

ochromila bezpečnostní pracovníky a z bezpečnostních boxů odcizila 14 milionů korun. [7] 

27. listopadu 2011 

Na dálnici D1 u Rousínova na Vyškovsku kolem půl jedenácté večer útočníci přepadli 

vůz soukromé bezpečnostní služby Loomis Czech Republic, a.s. a odcizili z něj 40 milionů 

korun. Posádku vozidla útočníci spoutali a vozidlo zapálili. [7] 

Vozidlo útočníků mělo být tmavě modré barvy a mělo být vybaveno majákem tak, 

aby připomínalo policejní vozidlo. Velitel posádky byl útočníkem donucen vystoupit 

z vozidla a následně byl spoután. Po té útočníci spoutali i řidiče vozidla. [7] 

16. prosince 2011  

Trojice maskovaných mužů v půl deváté přepadla v Chýni u Prahy zaměstnance 

bezpečnostní agentury. K přepadení došlo poblíž distribučního skladu Plzeňského prazdroje. 

Přestože lupiči byli vyzbrojeni dlouhými střelnými zbraněmi, při přepadení nebyl nikdo 

zraněn. [41] Jednalo se o bezpečnostní agenturu ABAS IPS Management s.r.o.. (T. Bolek) 

21. února 2013 

Ozbrojení, maskovaní lupiči v dopoledních hodinách v obci Přemyslovice přepadli 

pancéřované vozidlo společnosti Loomis Czech Republic, a.s. a odcizili 30 miliónů korun. 

Útok se odehrál v zastavěné části obce. Pachatelé zahradili pancéřovanému vozidlu cestu, 

a když vozidlo začalo couvat zpět, zničili střelbou motor. Stříleli z brokovnice a ze samopalu. 

Po zastavení vozidla se pokusili rozstřelit zámky na dveřích do zavazadlového prostoru – 

neúspěšně. Nakonec do vozidla vnikli bočními dveřmi. Při přepadení nebyl nikdo zraněn. [8] 

24. května 2013 

V noci ze čtvrtku na pátek dva maskovaní lupiči přepadli vozidlo soukromé 

bezpečnostní služby, které převáželo několik milionů korun z pivovaru v Chýni u Prahy. 

Přepadení se odehrálo před půlnocí přímo v areálu pivovaru. Maskovaní pachatelé přepadli 

osádku vozidla a pod pohrůžkou střelnou zbraní odcizili peníze. [20] Jednalo se 

o bezpečnostní agenturu ABAS IPS Management s.r.o.. (T. Bolek)  
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Shrnutí výše popsaných činů je uveden níže (viz tabulka 1). 

Tabulka 1 - Přehled činů 

Ztráta 

[miliony 

Kč] 

Způsob provedení útoku Fáze 
Bezpečnostní 

agentura 
Poznámky 

23 
spolupráce pracovníků s vnějším 

útočníkem 
převoz Fenix* - 

154 
ozbrojení útočníci v policejním 

oblečení 
převoz G4S* vybavení výbušninou 

24 
spolupráce pracovníka s vnějším 

útočníkem 
převoz SECURITAS* zastřelen řidič 

27 
spolupráce pracovníka s vnějším 

útočníkem 
převoz - - 

37 
ozbrojený útok spáchali bývalí 

zaměstnanci 
převoz - střelné zbraně 

jednotky 
ozbrojený útok spáchali vnější 

útočníci 
převoz ABAS* 

střelné zbraně, útok 

v areálu pivovaru 

77 
ozbrojení útočníci v policejním 

oblečení 
převoz - 

výbušnina, zahrazení 

cesty vozidlem 

540 
vnitřní útočník odcizil finanční 

hotovost 
nakládání G4S* - 

74 
spolupráce pracovníka s vnějším 

útočníkem 
převoz Fenix* - 

14 
ozbrojený útok spáchali vnější 

útočníci 
nakládání G4S* útok paralyzéry 

40 
ozbrojení útočníci v policejním 

oblečení 
převoz Loomis* 

řidič vystoupil 

z vozidla 

jednotky 
ozbrojený útok spáchali vnější 

útočníci 
převoz ABAS* 

střelné zbraně, útok 

v areálu pivovaru 

30 
ozbrojený útok spáchali vnější 

útočníci 
převoz Loomis* 

zničení motoru 

střelbou, vybavení 

výbušninou 

jednotky 
ozbrojený útok spáchali vnější 

útočníci 
převoz ABAS* 

střelné zbraně, útok 

v areálu pivovaru 

Pozn.: * 

Fenix = Agency of Security FENIX CIT, a.s. 

G4S = GROUP 4 SECURITAS, a.s 

SECURITAS = SECURITAS ČR, s.r.o. 

Loomis = Loomis Czech Republic, a.s. 

ABAS = ABAS IPS Management s.r.o. 
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6.2.2 Statistika Policie České republiky 

Policie České republiky aktualizuje statistiky zjištěných trestných činů (viz tabulka 2 

a 3). Trestné činy spáchané na objektu přepravy finanční hotovosti jsou v této statistice 

kvalifikovány jako trestné činy loupeže. Grafické znázornění (viz graf 1) lépe ukazuje 

klesající tendenci počtu trestných činů kvalifikovaných jako trestný čin loupeže.  

 Tabulka 2 - Evidence trestného činu loupeže  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Počet trestných činů (loupež) 4515 4515 3874 3761 3283 2961 

  [ZDROJ: Policie České republiky] 

 

Graf 1- Trestné činy - loupež 

Údaje týkající se počtu loupeží za období od roku 2008 do 2013 byly statisticky 

zpracovány (viz tabulka 3) a lze konstatovat, že průměrný počet trestných činů loupeže je 

zaokrouhleně 3818 činů. 

 Tabulka 3 - statistické ukazatele trestného činu loupeže  

Statistický ukazatel Hodnota 

aritmetický průměr 3818,17 

modus 4515 

x0,25 3402,5 

x0,5 (medián) 3817,5 

x0,75 4354,75 
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Na základě dostupných statistických údajů lze konstatovat, že počet trestných činů 

kvalifikovaných jako loupež evidovaných Policií České republiky, má klesající tendenci. 

Z grafu 1 1ze vyčíst, že počet trestných činů loupeže byl v letech 2008 a 2009 stejný. Pokles 

nastal až v roce 2010, kdy počet trestných činů loupeže klesl o 14 % oproti předchozímu roku. 

Tento pokles byl nejvýraznější za sledované období. V roce 2011 bylo evidováno 3761 

loupežných přepadení, což je o 2,9 % méně než v roce 2010. V roce 2012 došlo ke snížení 

počtu výše zmíněného trestného činu o 12,7 % oproti předcházejícímu roku a v roce 2013 

si počet loupežných přepadení udržel klesající tendenci. Poklesl o 9,8 % oproti roku 2012. 

Průměrný meziroční pokles počtu trestných činů loupeže mezi roky 2008 až 2013 činil 

7,93 %.  

 

Graf 2 - Predikce vývoje počtu trestného činu loupeže 

V případě, že nedojde ke zhoršení bezpečnostní situace na území České republiky, lze 

v následujících letech 2014 až 2016 očekávat i nadále klesající počet takto kvalifikovaných 

trestných činů (viz graf 2). 

 Dle statistik Policie České republiky (viz tabulka 4 a graf 3) bylo ve spojitosti 

s převozem finanční hotovosti spácháno v posledních šesti letech patnáct loupežných 

přepadení. Číslo v sobě obsahuje loupežná přepadení spáchaná na zaměstnancích soukromých 

bezpečnostních služeb, tak i loupežná přepadení spáchaná na ostatních osobách převážející 

finanční hotovost (poštovní doručovatelky, přeprava finanční hotovosti vlastními zaměstnanci 

apod.). 
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Tabulka 4 - Evidence činu loupeže týkající se přepravy finanční hotovosti 

Objekt napadení / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Osoby bezpečnostní agentury 

převážející finanční hotovost 
1 1 0 2 0 2 

Osoby převážející finanční 

hotovost 
2 2 0 2 3 0 

[ZDROJ: Policie České republiky] 

 

Graf 3- Srovnání objektu loupežného přepadení 

Údaje týkající se počtu loupežných přepadení spojených s převozem finanční hotovosti 

za období od roku 2008 do 2013 byly statisticky zpracovány (viz tabulky 5 a 6). Na základě 

těchto zpracování lze konstatovat, že průměrně je za rok spácháno jedno loupežné přepadení, 

jehož objektem napadení je osoba bezpečnostní agentury převážející finanční hotovost a dvě 

loupežná přepadení, jejichž objektem napadení je osoba převážející finanční hotovost. 

Tabulka 5 - Osoby bezpečnostní agentury  

Statistický ukazatel Hodnota 

aritmetický průměr 1 

modus 1 

x0,25 0,25 

x0,5 (medián) 1 

x0,75 1,75 

Tabulka 6 – Jiné osoby  

Statistický ukazatel Hodnota 

aritmetický průměr 1,5 

modus 2 

x0,25 0,5 

x0,5 (medián) 2 

x0,75 2 
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Při porovnání počtu loupežných přepadení spojených s převozem finanční hotovosti 

s celkovou evidencí trestného činu loupeže (viz graf 3) je patrné, že se jedná o zanedbatelné 

procento případů. Průměrná roční hodnota je 0,07 % z evidovaných trestných činů 

kvalifikovaných jako loupež. 

6.3 Fyzická ochrana 

Při zajišťování ochrany majetku a osob se využívají prvky technické ochrany, osoby 

a zpracovávají se směrnice, které upravují provázanost prvků technické ochrany a osob. 

Pro komplexní zabezpečení je zapotřebí využít všech tří druhů ochrany.  

Fyzická ochrana je systém vytvořený z fyzické ostrahy, technické ochrany a režimové 

ochrany. Má zabránit, anebo minimálně znesnadnit přístup a nakládání s chráněnými aktivy 

neautorizovanými osobami. Cílem fyzické ochrany je implementování takových opatření, 

která povedou k zajištění předem stanovené úrovně bezpečnosti v závislosti 

na vyhodnocených rizicích a ekonomické nákladnosti. 

6.3.1 Fyzická ostraha 

Za fyzickou ostrahu považujeme soubor činností realizovaných pověřenou osobou. 

Všechny realizované činnosti vedou k jedinému cíli, a to je bezpečnost střeženého objektu. 

Fyzickou ostrahu lze realizovat interními zaměstnanci nebo externími zaměstnanci. Realizace 

interními zaměstnanci je velmi nákladná, a proto se realizuje skrz najímané soukromé 

bezpečnostní služby. I tak se jedná o nákladnou a poměrně nespolehlivou část fyzické 

ochrany, nicméně je to její nezbytná část. 

Fyzická ostraha zahrnuje ostrahu přepravy finanční hotovosti a cenin, ostrahu majetku 

na místech veřejnosti přístupných a nepřístupných, ostrahu osob a pořadatelskou službu 

na místech veřejných shromáždění a akcích. [26] 

Mezi její hlavní úkoly patří kontrolní a propustková činnost, střežení objektu a prostoru 

strážní službou, provedení zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu 

o narušení objektu, omezení na osobní svobodě osoby podezřelé z trestného činu a další. [26] 

Pracovníci vykonávající převoz finanční hotovosti jsou při výkonu svého zaměstnání 

vystaveni častým bezpečnostním incidentům, a proto procházejí specifickou odbornou 
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přípravou. Tak je tomu alespoň ve společnostech Loomis Czech Republic, a.s., GROUP 4 

SECURITAS, a.s., ABAS IPS Management s.r.o..  

Odborná příprava v sobě zahrnuje teoretickou část a praktickou část. Základními pilíři 

výukové osnovy jsou základní povědomí o právním prostředí, taktika přepravy, střelecký 

výcvik a sebeobrana, aplikovaná psychologie. Základní pilíře jsou podle potřeby 

zaměstnavatele doplňovány o nové poznatky z vyšetřování bezpečnostních incidentů. Školení 

jsou opakována několikrát ročně interními nebo externími školiteli. (M. Kostrová) 

Osoby vykonávající převoz finanční hotovosti absolvovaly minimálně středoškolské 

vzdělání s maturitou a nezřídka i vzdělání vysokoškolské. Navíc část z nich dříve sloužila 

u Policie České republiky nebo Armády České republiky.  

Při přijímacím řízení osoby ucházející se o tuto práci procházejí psychologickým 

vyšetřením. Nevhodnými kandidáty jsou osoby, které mají potřebu hrát si na hrdiny nebo 

v psychologickém testu byly ohodnoceny nejhorším hodnocením. Nevhodnými uchazeči jsou 

také lidé, kteří byli v minulosti odsouzeni za trestné činy, nebo jsou závislí na alkoholu 

či drogách. V neposlední řadě uchazeči procházejí fyzickými testy. Pracovníci přepravy 

finanční hotovosti jsou odměňováni podle vykonávané funkce a postavení zaměstnavatele 

na trhu. Základní měsíční mzda se pohybuje okolo 15 000 Kč. (M. Kostrová) 

Menší soukromé bezpečnostní služby si nemohou dovolit klást tak vysoké požadavky 

na své zaměstnance, a proto jejich zaměstnanci velmi často neprocházejí výše zmíněnými 

školeními. Nižší kvalitu nabízených služeb kompenzují nižší cenou, která je občas 

zákazníkem preferována. 

Teorie říká, že pracovníci převážející finanční hotovost plní čtyři základní funkce. Jedná 

se o funkci vedoucího, řidiče, ochránce a funkci kurýra. [22] 

Dle teorie by každou z výše zmíněných funkcí měl vykonávat jeden zaměstnanec. 

Nicméně kvůli ekonomické situaci dochází ke kumulování funkcí, kdy jeden zaměstnanec 

vykonává funkci vedoucího, řidiče, ochránce někdy i kurýra současně. V praxi se tedy 

nejčastěji můžeme setkat s dvoučlennou posádkou. Výjimkou však není ani jednočlenná 

posádka.  

Níže jsou popsány povinnosti vztažené ke konkrétní funkci, které by měly být splněny. 
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Povinnosti vedoucího: 

 před zahájením cesty se přesvědčit, že je k dispozici všechno vybavení a přepravní 

skupina je kompletní, 

 řídit činnost přepravní skupiny dle stanoveného plánu, 

 koordinovat činnost přepravní skupiny při vzniku mimořádné události nebo 

bezpečnostního incidentu, 

 hlásit dispečinku ukončení přepravy finanční hotovosti a poznatky z jejího průběhu, 

 mít k dispozici náhradní klíč od vozidla. [21] 

Povinnosti řidiče: 

 znát hlavní i náhradní trasu přepravy, 

 mít všechny trasy skutečně projeté, 

 zkontrolovat technický stav vozidla před odjezdem a mít vozidlo plně natankované, 

 znát taktiku jízdy v možných krizových situacích, 

 dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích [21] 

Povinnosti ochránce: 

 znát trasy přepravy a jejich riziková místa, 

 provádět pozorování a krytí po dobu přepravy, 

 mít zbraň ve stavu dovolujícím její okamžité použití. [21] 

Povinnosti kurýra: 

 kurýr odpovídá za převzetí a předání finanční hotovosti a řádné vyplnění příslušné 

dokumentace, 

 manipulace se zavazadlem pro přepravu finanční hotovosti,  

 provádění pozorování, 

 informování dispečinku o provedení úkolu. [21] 
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6.3.2 Technická ochrana 

Technická ochrana má za úkol podporovat výkon fyzické ostrahy. Pod pojmem 

technická ochrana se skrývají elektronická zařízení a prostředky, jimiž lze chránit daný 

objekt. Jde zejména o elektrické zabezpečovací systémy, kamerové monitorovací systémy, 

elektrickou požární signalizaci, prostředky ochrany dat a informací, přepěťovou ochranu, 

technické prostředky individuální ochrany. 

Pro potřeby ochrany převozu finanční hotovosti využívají zaměstnanci soukromých 

bezpečnostních služeb obranné prostředky a výstroj, dopravní prostředky, technické 

komunikační prostředky a prvky předmětové ochrany. 

Mezi obranné prostředky patří v podstatě jakékoli prostředky, které slouží k obraně 

majetku a osob a je jich použito v souladu s trestním zákoníkem (viz kapitola 4.3) a trestním 

řádem (viz kapitola 4.3). Nejběžnějším obranným prostředkem je obušek, dále pak slzotvorný 

nebo elektrický prostředek, pouta a zbraň (nůž, střelná zbraň). 

Pracovníci převozu finanční hotovosti jsou vybaveni neprůstřelnou taktickou vestou 

a ochranou přilbou s čelním štítem. Přilba vykazuje balistickou odolnost. Pro případ útoku 

zapoužití dýmotvorných pyrotechnických složí, jsou osádky pancéřových vozidel vybaveny 

plynovou maskou. 

Za výstroj je považován stejnokroj soukromé bezpečnostní služby. Střih a barevný 

vzhled stejnokroje zaměstnanců konkrétní soukromé bezpečnostní služby spadá 

do rozhodovacích pravomocí vedení soukromé bezpečnostní služby. Musí však být odlišný 

od stejnokroje Police České republiky, Armády České republiky či stejnokroje jiných 

bezpečnostních složek. [26]  

Použití obvyklých osobních automobilů k převozu finanční hotovosti je typické hlavně 

při přepravě vlastními zaměstnanci, kdy významnou roli hraje prvek utajení. Soukromé 

bezpečnostní služby by neměly k převozu finanční hotovosti používat běžných vozidel, 

protože obvyklé osobní automobily poskytují jen omezenou ochranu. Dopravní prostředky 

využívané pro převoz finanční hotovosti by měly plnit dvě základní funkce. Funkci přepravní 

a funkci ochranou. Jak z názvu vyplývá, smyslem přepravní funkce je, aby bylo vozidlo 
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technicky způsobilé k přepravě z bodu A do bodu B po silnici. K tomu, aby byla splněna 

technická způsobilost vozidla, je zapotřebí, aby dané vozidlo splňovalo následující: 

 mělo dostatečně pevnou a odolnou konstrukci tak, aby bylo možné případně 

prorazit překážku a pokračovat v jízdě, 

 před jízdou mělo plnou nádrž a nemělo technickou závadu bránící jeho provozu, 

 bylo vybaveno systémem run-flat, který umožňuje jízdu při prázdné pneumatice. 

Za kontrolu technického stavu vozidla před započetím jízdy odpovídá řidič. Tuto 

povinnost mu ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Kromě tohoto zákona je 

daná povinnost často upravena i v popisu pracovní činnosti zaměstnance.  

Ochranný systém run-flat je tvořený kruhovou výztuží, která je instalována na disk kola 

pod pneumatiku. Díky této výztuži není nutná okamžitá výměna kola, což zvyšuje šance 

posádky uniknout z nebezpečné situace. Systém zlepšuje ovládání vozidla s prázdnou 

pneumatikou. Vozidlo je tedy ovladatelné i s několika prázdnými pneumatikami. [3] 

K tomu, aby vozidlo plnilo ochranou funkci, musí jeho konstrukce a vybavení 

zajišťovat bezpečný prostor pro osádku vozidla i pro přepravovanou finanční hotovost 

(viz obrázek 1). Je zapotřebí, aby: 

 skleněné plochy (čelní, boční skla) vykazovaly balistickou odolnost, 

 kapota vozidla (včetně podlahy) vykazovala balistickou odolnost, 

 byly instalovány dveřní zámky na atypických místech, 

 bylo možné uzamknout/odemknout dveře řidičem nebo dálkově dispečerem, 

 bylo vozidlo vybaveno GPS, tracking systémem,  

 byla popřípadě instalována další technická zařízení dle potřeby soukromé 

bezpečnostní služby. 

Okenní skla jsou složena z několika vrstev vysoce odolného vrstveného skla a polyvinyl 

butyrátu. [4] Právě díky polykarbonátu je zabráněno poranění osob v důsledku rozbití skla. 
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Obrázek 1- Balistická ochrana vozidla [4] 

Kryt podlahy, palivové nádrže a prostoru pro cestující je odolný proti výbuchu ručního 

granátu DM 51 nebo proti protipěchotním zbraním srovnatelných účinků (viz obrázek 1). 

Balistická ochrana vozidel je hodnocena podle míry odolnosti proti střelám různé ráže. 

Úroveň balistické odolnosti se stanovuje dle evropských, US nebo národních norem. Dle 

EN 1063, 1522, 1523 je balistická odolnost rozdělena do kategorií B1 až B7 (viz obrázek 2).  

 

Obrázek 2 - Balistická odolnost [5] 
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V publikacích [21] a [22] jsou přepravní vozidla rozdělena do následujících kategorií: 

 zvláštní vozidlo, 

 částečně pancéřované vozidlo, 

 plně pancéřované vozidlo. 

Při využití zvláštního vozidla již lze hovořit o relativní bezpečnosti. Aby bylo vozidlo 

považováno za zvláštní, musí splňovat následující požadavky: 

 vozidlo není pancéřováno, 

 je vybaveno mobilním telefonem, 

 má instalované poplachové zařízení, 

 přepravované věci jsou zajištěny před odcizením (např. systémy uzamykatelných 

kontejnerů nebo připevněním schránek k vozidlu. 

Přeprava částečně pancéřovaným vozidlem zajišťuje mírně zvýšený stupeň bezpečnosti. 

Vozidlo by mělo splňovat níže uvedené požadavky: 

 splnění požadavků pro zvláštní vozidlo, 

 prostor, v němž se nachází osádka vozidla, je kolem dokola vybaven balisticky 

odolným materiálem, 

 vozidlo disponuje tříkomorovým systémem, tzn., že při otevření venkovních dveří 

je vyloučeno odejmutí věcí a přímé ohrožení posádky. 

Při přepravě plně pancéřovaným vozidlem se již jedná o vysoký stupeň bezpečnosti, 

resp. zajištěné speciální vozidlo je prvním krokem k bezpečné přepravě. Vozidlo splňuje: 

 splnění požadavků pro částečně pancéřované vozidlo, 

 prostor, v němž se nachází osádka vozidla, uzávěra a nakládací prostor jsou 

zajištěny proti prostřelení speciálními materiály a vícevrstvenným sklem, 

 je instalována přídavná balistická ochrana motorové a palivové části vozidla, 

 všechny dveře a průzory jsou propojeny tak, že jedny dveře lze otevřít jen tehdy, 

pokud všechny ostatní jsou zamčeny. 
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Významní hráči na trhu přepravy finanční hotovosti (Loomis Czech Republic, a.s. aj.) 

nejčastěji používají částečně pancéřovaná vozidla (dodávky). Avšak v rámci jejich vozové 

flotily disponují i osobními automobily. Nasazení určitého typu vozidla závisí na množství 

přepravované finanční hotovosti. 

Malé soukromé bezpečnostní služby k přepravě finanční hotovosti používají pouze 

osobních automobilů s jednočlennou posádkou.   

Pro výkon činnosti soukromých bezpečnostních služeb obecně a zvláště pak 

pro přepravování finanční hotovosti platí, že komunikace je základním stavebním prvkem 

úspěšné týmové práce. Přepravní skupina potřebuje během transportu komunikovat 

s obsluhou dispečinku popř. s pověřenou osobou klienta.  

Mezi technické komunikační prostředky patří: 

 telefonní a faxové spojení, 

 rádiové spojení. 

Zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby musí být na práci s technickými 

komunikačními prostředky vyškoleni a je zapotřebí jejich používání režimově ošetřit.  

Věci, které mají být přepraveny, se zpravidla umísťují do speciálních schránek 

(kontejnerů, kazet, kufrů apod.), které vykazují různé doby průlomové odolnosti. Tedy 

útočník k získání obsahu speciálních schránek musí vynaložit určité úsilí a použít ruční 

nástroje, anebo získat klíč, resp. oba klíče. Jedním klíčem disponuje osádka vozidla a druhým 

zákazník.   

Ke znehodnocení obsahu speciálních schránek lze využít nástrahových chemických 

prostředků. Na trhu existují tři základní provedení bezpečnostních kufříkových trezorů dělené 

podle způsobu znehodnocení uloženého obsahu. 

Jednou z variant bezpečnostního kufříkového trezoru je varianta označená jako 

dýmovnice. Obsah je znehodnocen barevným kouřem. Kouř je rozptýlen uvnitř kufříku 

a následně uniká od okolí skrz vnější otvory kufříku. Další variantou je varianta pojmenovaná 

„inkoust“. Jak z názvu vyplývá, obsah je znehodnocen barevným inkoustem. Třetí variantou 

je varianta „data“. Obsah kufříku je zapálen iniciačním zdrojem instalovaném v kufříku. 

Podle informací od prodejce tato varianta není pro převoz hotovosti vhodná. [23] 
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Některé typy kufříkových trezorů se dají umístit do tzv. racku, což je úložný prostor 

instalovaný ve vozidle, do kterého lze uložit několik bezpečnostních kufříkových trezorů. 

Rack zajišťuje stabilitu trezoru během jízdy a ztěžuje útočníkovi přístup k trezoru. Některé 

typy racků obsahují přídavné bezpečnostní prvky (barvící zařízení, zařízení na přenos 

nouzového signálu na určená místa, dýmotvorné prvky aj.). 

6.3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je v podstatě jiný název pro organizační opatření, jež mají zajistit 

správnou součinnost fyzické ostrahy a prvků technické ochrany v chráněném objektu. 

V obecné rovině dělíme režimovou ochranu na vnitřní a vnější. [26] 

Vnější režimová opatření upravují vstupní a výstupní (vjezdové a výjezdové) podmínky 

do a z chráněného objektu. Vnitřní režimová opatření upravují pohyb osob, vozidel, materiálu 

uvnitř chráněného objektu. Do vnitřních režimových opatření se řadí i klíčový režim. 

Při převozu finanční hotovosti je zapotřebí režimově upravit proces nakládání, přepravy 

a vykládání. Velké i malé soukromé bezpečnostní služby zabývající se převozem finanční 

hotovosti standardně vypracovávají směrnice, ve kterých stanovují zaměstnancům postupy 

nakládky/vykládky a jízdy.  

6.4 Cash solution 

Soukromé bezpečnostní služby zabývající se převozem finanční hotovosti si jsou 

vědomy (např. Loomis Czech Republic, a.s.), že každý klient má specifické požadavky 

a vyžaduje individuální přístup, proto nenabízejí univerzální řešení. V rámci nabídky si klient 

může zvolit, zda má zájem o pravidelné přepravy, nepravidelné přepravy nebo mimořádné 

přepravy, a to v časovém okně 24 hodin denně 7 dní v týdnu.  

V rámci zahájení spolupráce klienta se soukromou bezpečnostní službou dojde 

k identifikaci nebezpečí, analýze a hodnocení rizik v místě předávání finanční hotovosti 

a poskytnutí bezpečnostního poradenství. V případě vzniku bezpečnostního incidentu je 

způsob vzniku situace a chování posádky vozidla analyzováno a následně jsou přijata 

bezpečnostní opatření. Špičky na trhu nabízejí svým klientům mimo jiné online reporting. 

Jedná se o informační a evidenční systém sledování pohybu převzatých zásilek v reálném 
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čase. Systém umožňuje získat informace o detailech zásilky aj.. Tento systém má i význam 

pro společnost samotnou, protože díky němu lze např. hodnotit kvalitu služeb. Na druhé 

straně na českém trhu existují malé soukromé bezpečnostní služby, pro které je převoz 

finanční hotovosti jen „přivýdělkem“, neposkytují tak kvalitní zákaznický servis. Míru kvality 

nahrazují nízkou cenou. 

Některé pojišťovací společnosti v rámci své nabídky pojištění nabízejí fyzickým 

i právnickým osobám pojištění cenností během přepravy, které se mimo rizik poškození, 

zničení, výbuchu, zemětřesení vztahuje i na rizika krádeže či loupeže. Pojišťovací společnosti 

stanovují požadavky na zabezpečení přepravovaných peněz nebo cenin dvojím způsobem. 

Buď jsou požadavky obecně uvedené v pojistných podmínkách, nebo se stanovují 

individuální způsob zabezpečení, který je uveden přímo v pojistné smlouvě. Jako příklad 

uvádím požadavky na zabezpečení přepravovaných peněz nebo cenin, které vyžaduje 

Kooperativa pojišťovna, a.s. (viz tabulka 7). 

Tabulka 7 - Požadavky na zabezpečení 

Limit pojistného 

plnění [Kč] 

Požadavky  

do 100 000 Přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou, vybavenou obranným prostředkem. 

Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebe kufříku. 

do 200 000 Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou 

doprovázející), alespoň jedna z nich musí být vybavena obranným prostředkem. Peníze 

a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku. 

do 500 000 Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou 

doprovázející) a uzavřeným automobilem. Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být 

vybavena obrannými prostředkem. Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky 

a nakládky na veřejně přístupném místě vozidlo opustit. Peníze a ceniny musí být po dobu 

přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku. 

do 2 000 000 Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou 

doprovázející) a uzavřeným automobilem. Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být 

ozbrojena krátkou střelnou zbraní. Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky 

a nakládky na veřejně přístupném místě opustit automobil. Přepravní automobil musí být 

vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím prostředkem. Peníze 

a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v bezpečnostním kufříku. 

nad 2 000 000 Individuálně ujednaný způsob zabezpečení. 

[Zdroj: Kooperativa pojišťovna, a.s.] 

Všechny soukromé bezpečnostní služby vykonávající přepravu finanční hotovosti jsou 

pojištěny na takovou hodnotu, aby mohly splnit závazky vůči objednateli v přídě mimořádné 

události či bezpečnostního incidentu vzniklého během procesu přepravy finanční hotovosti.  
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6.5 Fáze přepravy finanční hotovosti 

Proces přepravy finanční hotovosti není nedělitelným celkem, ale skládá se z dílčích 

fází. V této kapitole se nachází popis činností při jednotlivých fázích přepravy finanční 

hotovosti. Postupy nakládání/vykládání a jízdy jsou standardně upraveny v interní 

dokumentaci. Správnost prováděných postupů je obvykle prověřována až v důsledku 

nastalého bezpečnostního incidentu. Členové posádky vozidla mají osobní zodpovědnost 

za plnění úkolů, tak jak jim to ukládá interní směrnice. 

6.5.1 Plánování přepravy 

Plánování a organizace přepravy je důležitým preventivním opatřením. Je zapotřebí 

předem stanovit kdo bude připravovat a řídit plánování přepravy a kdo bude plnit jednu 

z funkcí (řidič, vedoucí skupiny, kurýr). Další neméně důležitou částí je koordinace v místě 

nakládky, vykládky a převozu. [22] Zmíněný postup se stal standardem. V praxi je snaha 

o zveřejňování informací o plánované přepravě co nejpozději. Řidič se až v konkrétní den 

ráno dozví, kam pojede. Pracovníci podílející se na přepravě finanční hotovosti by se měli 

snažit podílet se na ochraně majetku, zvláště pak na ochraně života a zdraví. Proto musí být 

příprava přepravy detailně promyšlena a rozpracována. Způsob a trasa přepravy jsou 

neveřejné informace podléhající povinnosti mlčenlivosti, jejíž porušení se dá ohodnotit 

jako hrubé porušení pracovní kázně.  

6.5.2 Nakládání a vykládání  

Nakládání a vykládání finanční hotovosti může probíhat na různých místech (na místě, 

v uzavřeném dvoře, u venkovní uzávěry, u vnitřní uzávěry). 

Nechráněné místo je pro přepravu finanční hotovosti nejriskantnějším místem. Proto je 

nutné, aby všichni pracovníci přepravy byli co nejostražitější a zcela koncentrovaní na plnění 

úkolů. 

V případě dvou a vícečlenné posádky při zastavení vozidla na nechráněném místě 

zůstává nejméně jeden zaměstnanec v přepravním vozidle. Jeho úkolem je obsluhovat 

zařízení umístěná ve vozidle, zajišťovat komunikaci s dispečinkem i se spolupracovníky 

a provádět pozorování okolí. Při tom vozidlo zůstává nastartované. [22] 
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Finanční hotovost klient uloží do plastových obalů, které dodá soukromá bezpečnostní 

služba a poté je spolu se zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby (kurýrem) uloží 

do bezpečnostního zavazadla (kufru). Následně klient předá kurýrovi vyplněné dokumenty 

o přepravované zásilce. Po uzamčení bezpečnostního zavazadla kurýr okamžitě odchází 

k východu. U dveří se kurýr zastaví, vedoucí přepravní skupiny ho předejde, otevře a projde 

dveřmi a zůstane těsně za nimi stát. Kontaktuje řidiče vozidla, provede vizuální kontrolu okolí 

kolem vozidla, pak dá kurýrovi znamení a ten nastoupí do vozidla a zamkne se. Následně 

vedoucí přepravní skupiny dojde ke dveřím vozidla. Řidič mu otevře. Vedoucí přepravní 

skupiny nastoupí, zamkne dveře a vozidlo odjíždí. [22] 

Vozidlo zajede co nejblíže ke vchodu cílového místa. Řidič nechá motor vozidla 

v chodu a společně s vedoucím přepravy, který sedí vedle něho, provede vizuální kontrolu 

prostoru v okolí vozidla. Je-li vše v pořádku, vedoucí přepravy vystoupí z vozidla, uzavře za 

sebou dveře, které řidič okamžitě uzamkne. Vedoucí přepravy přejde k pravé části vozidla 

a zkontroluje prostor za vozidlem. Je třeba zkontrolovat i okna, střechy, případně další 

předměty v blízkosti vozidla, které by mohly poskytnout úkryt (kontejnery, stromy, sloupy, 

dveře ostatních budov). Je-li vše v pořádku, vedoucí přepravy dá signál třetímu členu osádky, 

že může vystoupit. Ten okamžitě vykročí nejkratším směrem k vchodu do cílového ústavu. 

Vedoucí přepravy ho následuje ve vzdálenosti 1 až 1,5 m. Když kurýr dosáhne dveří cílového 

ústavu, zastaví se tak, aby byl schopen po krátkou dobu jistit sám sebe před náhlým útokem. 

Vedoucí přepravy otevře dveře do cílového ústavu a zkontroluje prostor za nimi. Nechá je 

otevřené a vchází do budovy jako první. Poté sám zůstává těsně za dveřmi tak, aby neztratil 

s kurýrem vizuální kontakt a měl možnost domluvit se s ním. Je-li prostor shledán v pořádku, 

vedoucí dá kurýrovi znamení a ten vchází do cílového ústavu. Uvnitř budovy pokračují oba 

v cestě opět tak, že vedoucí jde za kurýrem ve vzdálenosti do 1,5 m, a to až k odpovědnému 

pracovníkovi. [22] 

Nakládání a vykládání v uzamčeném dvoře je bezpečnější než provádění této činnosti 

na nechráněném místě. Protože se jedná o soukromý pozemek objednatele, je zapotřebí se 

s ním domluvit, aby při nakládání i vykládání zásilky nebylo v daném místě přítomné 

publikum a již před započetím úkonů nakládky a vykládky byl dvůr uzamčen. Pracovníci si 

musí všímat osob procházejících okolo dvora, protože mohou být sledování 

či odposloucháváni.  
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Nakládání a vykládání u vnější uzávěry je způsob šetřící čas s vysokou mírou 

bezpečnosti. Objednatel je krátce před příjezdem přepravního vozidla informován, aby mohl 

ze své strany učinit bezpečnostní opatření. Přepravní vozidlo přijede těsně k objektu, takže 

pracovník přepravy může zavazadlo pro přepravu finanční hotovosti jedním otevřeným 

průzorem vozidla předat přímo do otevřeného průzoru (okna) objednatele. Tato metoda je 

vhodná v případech, kdyby musel pracovník soukromé bezpečnostní služby projít 

nebezpečnými cestami, aby se dostal do míst, kde se provede předání finanční hotovosti. [22] 

Nakládání a vykládání ve vnitřní uzávěře s sebou přináší několik výhod. Jednak je zde 

prakticky vyloučena přítomnost publika, protože se zde zdržují jenom nezbytní účastníci 

přepravy. Posádka opustí vozidlo teprve po uzavření a uzamčení vjezdové uzávěry a samotné 

převzetí nebo předání finanční hotovosti se koná v zajištěném prostoru. [22]  

Výše zmíněný popis nakládání a vykládání za rozdílných okolností vychází 

z teoretických poznatků uvedených v publikaci [22]. V praxi je situace odlišná, protože 

dochází ke kumulování funkcí. Při dvoučlenné přepravní posádce jedna osoba zůstává v autě 

a plní funkci řidiče, zatímco druhá osoba přepravuje finanční hotovost a plní funkci kurýra. 

V důsledku nedostatku osob na místě nedochází ke krytí kurýra další osobou. Při jednočlenné 

posádce je situace o to nebezpečnější, protože zde chybí osoba zajišťující funkci řidiče. 

V takovém případě si musí zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby vystačit sám. 

6.5.3 Fáze převozu 

Převozy finanční hotovosti se provádějí v rámci území města, kraje, ale i přes státní 

hranici.  

Přeprava ve městech je pro přepravní skupinu náročná vzhledem k vysoké frekvenci 

silničního provozu. V důsledku vysoké koncentrace vozidel na silnici se může stát, že řidič 

nebude věnovat dostatečnou pozornost svému okolí, a proto nebude schopen odhalit 

sledování. Z toho důvodu je ve vozidle přítomen spolujezdec. Jeho odpovědností je také 

pomoc řidiči při dopravních situacích. [22] 

Uvnitř měst je zvýšené riziko přepadení. Pachatel má po přepadení různé možnosti 

úniku. Vzhledem ke stálému pohybu osob (chodců) je velmi problematické vytipovat 

možného pachatele.  
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Při převozu finanční hotovosti přes hranice kraje je zapotřebí vnímat další aspekty 

převozu. Není vyloučeno, že přepravní skupina bude nasazena více než 12 hodin a je nutno 

zohlednit i povinné přestávky v práci dané zákoníkem práce. Časová náročnost nasazení 

snižuje koncentraci přepravní skupiny i přesto, že se řidiči střídají.  

Přepravy finanční hotovosti přes státní hranice je problematické nejen z hlediska časové 

náročnosti, ale také z hlediska právních předpisů. V zahraničí jsou rozdílné maximální 

dovolené rychlosti jízdy, požadavky na povinnou výbavu vozidla, omezení týkající se nošení 

obranných prostředků a také je zde rozdílný přístup bezpečnostních sborů v otázce převozu 

finanční hotovosti. Technická závada na vozidle nebo defekt můžou neblaze ovlivnit přepravu 

finanční hotovosti. Vzhledem ke značné vzdálenosti od centrály není možné vyslat náhradní 

vozidlo. [22] 

Samozřejmostí je, že při přepravě musí být dodržována všechna pravidla silničního 

provozu. Jízda by měla být plynulá a v nejlepším případě bez zastávek. V případě, že dojde 

k vynucené zastávce, vedoucí přepravní skupiny tuto skutečnost ohlásí dispečinku. V případě 

podezření na sledování během jízdy, posádka vozidla informuje dispečink, který zajistí 

vyslání doprovodného vozidla. Osádka doprovodného vozidla má za úkol zmást sledovatele, 

popř. ho eliminovat. 

Po provedení převozu by měla být samozřejmostí i určitá forma „rebreathingu“, kdy se 

pracovníci podělí se s kolegy o informace o nastalých situacích či nových poznatcích 

a sjednotí si postup pro budoucí případy.   
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7 ANALÝZY RIZIK 

V této kapitole jsou použity aplikace analytických metod FMECA, CARVER a analýza 

souvztažnosti. Pomocí metody FMECA jsou ohodnocena procesní a strukturální rizika 

procesu převozu finanční hotovosti. Metodou CARVER jsou ohodnoceny potenciální cíle, 

které by při vyřazení měly potenciál způsobit závažné následky pro soukromou bezpečnostní 

službu. Analýza souvztažnosti je v práci použita jako metoda hledající provázanost mezi 

strukturálními riziky, procesními riziky a potenciálními cíly (viz obrázek 3). Výsledky výše 

zmíněných analýz jsou použity jako podklady pro navrhování nápravných opatření.  

 

Obrázek 3 - Vývojový diagram analýz rizik 
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7.1 Aktiva 

Na základě pozorování a informací z publikací [21] a [22] jsou chráněná aktiva 

rozdělena na: 

I. Osoby  

a. Zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby 

b. Ostatní osoby 

II. Majetek  

a. Převážená finanční hotovost 

b. Nehmotný majetek soukromé bezpečnostní služby 

c. Ostatní hmotný majetek soukromé bezpečnostní služby 

d. Hmotný majetek nezúčastněných osob 

e. Nehmotný majetek nezúčastněných osob 

Ostatními osobami jsou myšleny osoby přihlížející útoku.  

Po sečtení jednotlivých odcizených částek, které jsou uvedeny v kapitole 6.2.1, bylo 

zjištěno, že za 18 let bylo odcizeno 1060 milionů korun. Průměrně bylo za jeden rok 

z jednoho vozidla odcizeno 59 milionů Kč. 

7.2 Pachatelé  

Ve vztahu k příslušnosti pachatele loupeže či krádeže k soukromé bezpečnostní službě 

rozlišujeme pachatele na vnitřního pachatele a vnějšího pachatele.  

Vnitřní pachatel je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby. Tato osoba zná 

technické i režimové způsoby zabezpečení přepravované hotovosti a ví, kdy je nejvhodnější 

provést útok. Pro vnitřního pachatele není typické použití zbraně. K úspěšné krádeži využívá 

svých znalostí a kontaktů na spolupracovníky. 

Vnější pachatel není zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby. Je typické, že před 

provedením útoku na přepravní vozidlo si mapuje činnost posádky vozidla a delší dobu před 

útokem sleduje vozidlo. Vnější pachatel při útoku používá střelné zbraně a výbušniny, aby byl 

schopen eliminovat odpor posádky vozidla a překonal bezpečnostní opatření chránící 

převáženou hotovost. Při odhalování vnějších pachatelů soukromá bezpečnostní služba 
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spolupracuje s Policií České republiky, protože vnější pachatel je velmi často členem 

organizované zločinecké skupiny. Další variantou je spolupráce vnitřního pachatele s vnějším 

pachatelem. 

Na základně informací uvedených v kapitole 6.2.1 lze shrnou způsoby spáchání útoku, 

typy pachatelů, zda jsou pachatelé ozbrojení či nikoliv, zda při činu došlo ke zranění osob 

a která soukromá bezpečnostní služba byla nejčastějším cílem útoku. Lze konstatovat, že 

nejčastějším způsobem spáchání činu bylo loupežné přepadení. Pachatelé se tohoto trestného 

činu dopustili v 57 % případů (viz graf 4). S tímto faktem koresponduje fakt, že čin nejčastěji 

spáchal vnější útočník (viz graf 5), který byl ozbrojený (viz graf 6). Naštěstí lze říci, že se 

výše popsané činy převážně obešly bez zranění zaměstnanců soukromých bezpečnostních 

služeb či nezúčastněných osob (viz graf 7). Nejčastěji byli přepadení zaměstnanci GROUP 4 

SECURITAS, a.s., Agency of Security FENIX CIT, a.s. a ABAS IPS Management s.r.o. (viz 

graf 8), avšak ve 14 % případů media nezveřejnila, čí zaměstnanci byly napadení, proto je 

dané procentuální vyjádření nepřesným údajem.  

Loomis Czech Republic a.s. byla založena jako bezpečnostní agentura Agency of 

Security FENIX CIT, a.s.. 

 

Graf 4 - Způsob spáchání činu 

Při loupežných přepadeních mají pachatelé snahu zamaskovat svoji totožnost různými 

maskami. Ve 21,4 % případů se pachatelé dokonce vydávali za příslušníky Policie České 

republiky.  
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Graf 5 - Typ útočníka 

Přestože většinu útoků spáchal vnější útočník, procento případů, kdy došlo 

ke spolupráci vnitřního a vnějšího útočníka nelze zanedbat a je zapotřebí věnovat zvýšenou 

pozornost zaměstnancům soukromých bezpečnostních služeb.  

 

Graf 6 - Ozbrojený útočník 

 

Graf 7 - Zranění osob 

7% 

64% 

29% 

Typ útočníka 

vnitřní  

vnější 

spolupráce obou 

79% 

21% 

Ozbrojený útočník 

ano 

ne 

21% 

79% 

Zranění osob 

ano 

ne 



 

 

39 

 

 

Graf 8 - Soukromá bezpečnostní služba 

Nejčastěji se útok odehrál při jízdě mezi místem nakládky a místem vyložení. 

V několika případech došlo k útoku při nakládání finanční hotovosti.  

7.3 Identifikace zdrojů rizika 

Zdroje rizika se nacházejí ve všech fázích procesu převozu finanční hotovosti a byly 

identifikovány na základě pozorování a vyhodnocení událostí popsaných v kapitole 6.2.1.  

Pro analytickou metodu FMECA byly zdroje rizika rozděleny podle procesního 

a strukturálního hlediska (viz tabulka 8). Pro metodu výběru cíle CARVER je zdrojem rizika 

vnější nebo vnitřní útočník. 

Tabulka 8  - Identifikovaná nebezpečí 

i Procesní rizika Strukturální rizika 

1 
Vyzrazení informace o plánované přepravě 

neoprávněné osobě 

Neoprávněný vstup osob do neveřejného 

prostoru 

2 
Zaznamenání informace o plánované přepravě na 

papírek a zanechání ho na přístupném místě 
Odposlech komunikace 

3 Sledování Selhání střelné zbraně 

4 
Zveřejnění informace o plánované přepravě na 

internetu 

Použití přepravního zavazadla, které 

nevykazuje bezpečnostní prvky 

5 
Pracovník přepravy nemá při přenosu finanční 

hotovosti volnou ruku k obraně 
Převzetí porušené úložné obálky 

6 
Pracovník přepravy nevěnuje dostatečnou pozornost 

svému okolí 
Technická závada na přepravním vozidle 

22% 

22% 

14% 

7% 

21% 

14% 
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i Procesní rizika Strukturální rizika 

7 
Pracovník přepravy nepřevezme od zákazníka 

dokumentaci k přepravované finanční hotovosti 
Použití vozidla bez balistické ochrany 

8 
Pracovník přepravy nezkontroluje technický stav 

vozidla před výjezdem 
Defekt pneumatiky 

9 
Odcizení svěřené finanční hotovosti pracovníkovi 

přepravy v důsledku jeho pádu při chůzi 
Destrukce vozidla v důsledku účinků výbuchu 

10 
Použití střelné zbraně zaměstnancem mimo rámec 

okolností vylučující protiprávnost jednání 
Prostřelení kapoty vozidla 

11 Spolupráce zaměstnance s vnějším útočníkem  

12 
Nedodržení povinností vyplývajících ze zákona o 

provozu na pozemních komunikacích 
 

13 Dopravní nehoda  

14 Fingovaná policejní akce  

15 Zastavení v odlehlé oblasti  

16 
Selhání přepravní skupiny v důsledku stresové situace 

při útoku 
 

17 Spolupráce s vnitřním útočníkem  

7.4 FMECA 

Metoda FMECA byla vytvořena v 50. letech 20. století. Původně byla aplikována pro 

oblast letectví a také pro ozbrojené síly. Tento nástroj slouží pro určení poruch systému a jeho 

částí.  

FMECA je induktivní metodou, díky níž lze provádět kvalitativní i kvantitativní 

analýzu spolehlivosti systémů. Spolehlivost systému může být použita jako ukazatel 

bezpečnosti systému. Metoda je použitelná pro posouzení celého systému nebo jeho 

subsystémů. Předmětem zkoumání je jakým způsobem mohou objekty v subsystémech selhat 

a jak tato selhání ovlivní vyšší úroveň systému. [25]  

Použití metody má největší přínos především ve fázi návrhu a vývoje, kde sehrává roli 

metody předběžného varování, která má zabránit pozdějším problémům. 

Metoda FMECA je normována a její postup je uveden v ČSN EN 60812:2006, zde jsou 

také uvedeny identifikátory umožňující klasifikaci závažnosti zdroje rizika. Vyjádření míry 

rizika (viz tabulka 9) je vypočítáno na základě vzorce (1). 

        (1) 
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Níže však bude provedena aplikace metody FMECA dle [25] upravena pro podmínky 

přepravy finanční hotovosti. Posuzována byla pravděpodobnost vzniku (viz tabulka 10) 

na hodnotící stupnici od zdroje rizika nahodilého až po vysoce pravděpodobnou hrozbu. Dále 

je posuzována závažnost následků (viz tabulka 11) z hlediska finančního, materiálního, 

ohrožení zdraví osob. Stupnice je seřazena od nejmenší materiální škody až po ohrožení 

života. Následujícím posuzovaným identifikátorem byla odhalitelnost (viz tabulka 12), která 

určuje jak rychle a jak snadno lze dané riziko či událost odhalit. [25] 

Tabulka 9 - Míra rizika (FMECA) 

R (míra rizika) Slovní vyjádření 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Nežádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 

 

Tabulka 10 - Závažnost následků 

N Závažnost následků 

1 malá finanční škoda 

2 větší finanční škoda 

3 Úraz s pracovní neschopností 

nepřesahující 3 kalendářní dny 

4 Úraz s pracovní neschopností přesahující 

3 kalendářní dny 

5 Smrt osoby 

 

Tabulka 11- Pravděpodobnost vzniku 

P Pravděpodobnost vzniku  

1 Nahodilá 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

Tabulka 12 - Odhalitelnost 

H Odhalitelnost  

1 Odhalitelné v době spáchání 

2 Do hodiny 

3 Do dne 

4 Do týdne 

5 Do měsíce a více 

Bodové ohodnocení rizik je uvedeno v příloze č.1. Na základě bodového hodnocení 

rizik lze usuzovat, že nejzávažnější rizika spadají do kategorie „mírné riziko“, (viz tabulka 13) 

ostatní rizika se nacházejí v kategoriích akceptovatelného a bezvýznamného rizika. 

Nejvyššího bodového ohodnocení dosáhla procesní rizika spolupráce s vnitřním útočníkem 

a spolupráce s vnějším útočníkem. Ze strukturálních rizik je nejvíce závažné riziko odposlech 

komunikace 
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Tabulka 13 - Hodnocení rizik 

i Procesní rizika R Strukturální rizika R 

1 
Vyzrazení informace o plánované přepravě 

neoprávněné osobě 
30 

Neoprávněný vstup osob do neveřejného 

prostoru 
4 

2 
Zaznamenání informace o plánované přepravě 

na papírek a zanechání ho na přístupném místě 
6 Odposlech komunikace 30 

3 Sledování 32 Selhání střelné zbraně 8 

4 
Zveřejnění informace o plánované přepravě na 

internetu 
2 

Použití přepravního zavazadla, které 

nevykazuje bezpečnostní prvky 
6 

5 
Pracovník přepravy nemá při přenosu finanční 

hotovosti volnou ruku k obraně 
16 Převzetí porušené úložné obálky 2 

6 
Pracovník přepravy nevěnuje dostatečnou 

pozornost svému okolí 
4 Technická závada na přepravním vozidle 8 

7 
Pracovník přepravy nepřevezme od zákazníka 

dokumentaci k přepravované finanční hotovosti 
1 Použití vozidla bez balistické ochrany 16 

8 
Pracovník přepravy nezkontroluje technický 

stav vozidla před výjezdem 
3 Defekt pneumatiky 1 

9 

Odcizení svěřené finanční hotovosti 

pracovníkovi přepravy v důsledku jeho pádu 

při chůzi 

4 
Destrukce vozidla v důsledku účinků 

výbuchu 
15 

10 

Použití střelné zbraně zaměstnancem mimo 

rámec okolností vylučující protiprávnost 

jednání 

30 Prostřelení kapoty vozidla 12 

11 Spolupráce zaměstnance s vnějším útočníkem 40   

12 
Nedodržení povinností vyplývajících ze zákona 

o provozu na pozemních komunikacích 
3   

13 Dopravní nehoda 10   

14 Fingovaná policejní akce 16   

15 Zastavení v odlehlé oblasti 4   

16 
Selhání přepravní skupiny v důsledku stresové 

situace při útoku 
4   

17 Spolupráce s vnitřním útočníkem 40   
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Graf 9 - Procesní rizika 

 

Graf 10 - Strukturální rizika 

Paretův diagram je důležitým nástrojem pro rozhodování, který umožňuje určit priority 

při řešení bezpečnostních problémů. S jeho pomocí lze oddělit podstatné rizika od těch méně 

podstatných. Paretův princip říká, že většina problémů je způsobena pouze malým podílem 

příčin. Životně důležitá menšina byla stanovena na základě kritéria 70/30. Lorenzova křivka 

neboli křivka kumulativních četností je spojnicí bodů, které jsou průsečíky horních částí 

jednotlivých sloupců a relativních kumulativních četností příslušných činitelů. [25] 
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Po aplikaci Paretova principu 70/30 na výsledky analýzy FMECA bylo zjištěno, 

že nejzávažnějšími riziky jsou: 

Procesní riziko (viz graf 9) 

a) Spolupráce zaměstnance s vnějším útočníkem 

b) Spolupráce zaměstnance s vnitřním útočníkem  

c) Sledování 

d) Vyzrazení informace o plánované přepravě neoprávněné osobě 

e) Použití střelné zbraně mimo rámec okolností vylučujících protiprávnost 

f) Pracovník přepravy nemá při přenosu finanční hotovosti volnou ruku k obraně 

Strukturální riziko (viz graf 10) 

g) Odposlech komunikace 

h) Použití vozidla bez balistické ochrany 

i) Destrukce vozidla v důsledku účinků výbuchu 

j) Prostřelení kapoty vozidla 

7.5 CARVER 

Metoda CARVER je metoda sloužící pro výběr cíle z pohledu útočníka. Níže je popsána 

metoda CARVER publikovaná v [24], avšak je aplikována na proces převozu finanční 

hotovosti. V rámci ní jsou hodnoceny potenciální cíle z pohledu vnějšího i vnitřního útočníka.  

Metoda CARVER je založena na bodovém ohodnocení šesti faktorů, jimiž jsou: 

KRITIČNOST (C) (viz tabulka 14) – udává význam cíle pro celý systém, podsystém 

nebo součást systému. Cíl je významný, pokud jeho vyřazení z provozu má dopad na celý 

systém, podsystém nebo součást systému. Významnost cíle závisí na odpovědi na následující 

otázky: Jak vyřazení cíle z provozu ovlivní systém? Zda existuje nějaká náhrada za vyřazený 

cíl?   

PŘÍSTUPNOST (A) (viz tabulka 15) – udává, s jakou mírou námahy může být 

dosaženo daného cíle. Přístupnost také závisí na schopnosti útočníka vniknout do chráněného 

prostoru, na druhu a množství bezpečnostních opatření na cestě k cíli a na nutnosti použití lsti 

k obelstění osob. Pokud je cíl přístupný, může na něj útočník zaútočit přímo.  
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OBNOVITELNOST (R) (viz tabulka 16) – udává potřebný čas, po jehož uplynutí 

dojde k nahrazení nebo překlenutí vyřazeného cíle. Obnovitelnost je ovlivněna množstvím 

dostupných zdrojů komponent (zálohováním) a ekonomickými náklady na obnovu 

vyřazeného cíle. 

ZRANITELNOST (V) (viz tabulka 17) – udává schopnost cíle být poškozen při použití 

daných lidských a materiálních prostředků. Jinými slovy - každý cíl je zranitelný, pokud má 

útočník k dispozici vhodné prostředky a dostatečné informace k provedení útoku. Zranitelnost 

je ovlivněna povahou a konstrukcí cíle a dostupnými prostředky. 

VLIV NA OBYVATELSTVO (E) (viz tabulka 18) – hodnotí se reakce, ať pozitivní 

nebo negativní reakce, obyvatelstva, zaměstnanců soukromé bezpečností služby na nastalou 

událost.    

ROZPOZNATELNOST (R) (viz tabulka 19) – udává míru rozpoznatelnosti cíle 

od ostatních objektů v okolí za rozdílných povětrnostních, světelných a sezónních podmínek. 

Rozpoznatelnost je ovlivněna velikostí, individuálností cíle (použitím rozlišovacích znaků 

apod.) a technickým vybavením útočníků. 

Tabulka 14 - Kritičnost 

Kritičnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 Přepravní vozidlo 

Nízká 2 Pancéřované přepravní vozidlo 

Střední 3 Převážená finanční hotovost, informace obchodního charakteru 

Vysoká 4 Jeden člen přepravní skupiny 

Velmi vysoká 5 Členové přepravní skupiny 

Tabulka 15 - Přístupnost 

Přístupnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 Použitím výbušniny 

Nízká 2 Komplikovanou lstí (přelstít více než jednoho zaměstnance 

soukromé bezpečnostní služby nebo technické zabezpečení) 

Střední 3 Použitím střelné zbraně 

Vysoká 4 Jednoduchou lstí (přelstít jednoho zaměstnance soukromé 

bezpečnostní služby) 

Velmi vysoká 5 Jednoduchý 
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Tabulka 16 - Obnovitelnost 

 

 

Tabulka 17 - Zranitelnost 

Zranitelnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 Maximální nasazení a nepatrné následky   

Nízká 2 Vysoké nasazení a nízké následky 

Střední 3 Střední nasazení a střední následky 

Vysoká 4 Minimální nasazení a vysoké následky 

Velmi vysoká 5 Minimální nasazení a neobnovitelný následek 

Tabulka 18 - Vliv na obyvatelnost 

Vliv na obyvatelstvo Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 Zanedbatelný 

Nízká 2 Nezájem, lhostejnost 

Střední 3 Obava 

Vysoká 4 Strach 

Velmi vysoká 5 Panika 

Tabulka 19 - Rozpoznatelnost 

Rozpoznatelnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 Minimální množství zjištěných údajů při maximálně vynaloženém úsilí 

Nízká 2 Malé množství zjištěných údajů při vysoce vynaloženém úsilí 

Střední 3 Přiměřené množství zjištěných údajů při přiměřeně vynaloženém úsilí 

Vysoká 4 Velké množství zjištěných údajů při nízce vynaloženém úsilí 

Velmi vysoká 5 Maximální množství získaných údajů při nulovém nasazení 

Na základě výše zmíněných hodnotících kritérií jsou ohodnoceny jednotlivé cíle (viz 

příloha č. 2). Hodnocení 5 označuje cíl, který je velmi žádoucí z pohledu útočníka, oproti 

tomu hodnocení 1 označuje cíl, který pro útočníka nemá význam. 

Celkové bodové hodnocení bylo vypočítáno podle vzorce (2): 

                   

Obnovitelnost Klasifikace Kritéria 

Velmi nízká 1 Okamžitá 

Nízká 2 Do dne 

Střední 3 Do týdne 

Vysoká 4 Do měsíce 

Velmi vysoká 5 Do roku a více 

(2) 
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Graf 11- Vnější útočník 

Při hodnocení potenciálních cílů z pohledu vnějšího útočníka (viz graf 11) nejvíc bodů 

obdržel cíl číslo 10 a 11 - tzn., že největší škody při vynaložení nejmenšího úsilí útočník 

napáchá při útoku na posádku převážející finanční hotovost nacházející se ve fázi převozu 

v obci nebo mimo obec. 

 

Graf 12 - Vnitřní útočník 

Při hodnocení potenciálních cílů z pohledu vnitřního útočníka (viz graf 12) nejvíc bodů 

obdržely cíle číslo 2 až 11 - tzn., že největší škody při vynaložení nejmenšího úsilí útočník 
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napáchá při útoku na posádku převážející finanční hotovost bez ohlednu na to, ve které fázi 

procesu se posádka nachází. 

Podle metody CARVER bylo zjištěno, že pokud by útočník, ať už vnitřní nebo vnější, 

chtěl způsobit soukromé bezpečností službě vážné škody, zaútočil by na pracovníky. Tato 

skutečnost je dána také tím, že převážená hotovost je pojištěna, a to až do 120 miliónů Kč 

(hodnota se může u různých soukromých bezpečnostních služeb lišit v závislosti na výši 

pojistky a na pojistných podmínkách). Při odcizení převážené hotovosti do výše pojistky 

dojde k pojistnému plnění ze strany pojišťovny a dopady na činnost soukromé bezpečnostní 

služby jsou minimální. 

7.6 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti je metoda, která je primárně určena pro vyhledávání vazeb mezi 

jednotlivými zdroji rizika. Analýza souvztažnosti je vhodnou metodou pro posuzování 

procesu nebo objektu jako celku. Níže provedená analýza vychází z informací uvedených 

v [27]. 

Analýza souvztažnosti byla použita pro zjištění vazeb mezi hodnocenými riziky 

zařazenými do kategorie mírné riziko podle metody FMECA (viz kapitola 7.4) a vybranými 

potencionálními cíly z pohledu vnitřního i vnějšího útočníka podle metody CARVER (viz 

kapitola 7.5). 

Postup analýzy:  

 Vstupní data (výsledky metody CARVER a FMECA), 

 vyhledávání možných vazeb mezi riziky (viz příloha č. 3), 

 výpočet koeficientů a os (viz příloha č. 3), 

 zanesení vypočtených údajů do grafu, 

 určení míry rizika z grafu. 
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Graf 13 - Analýza souvztažnosti 

Oblasti grafu:   

I. primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Sekundárně nebezpečná rizika  

III. Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Relativní bezpečnost 

Účelem analýzy souvztažnosti bylo nalézt vazby mezi nejvýznamnějšími riziky 

ohodnocených podle metody FMECA a nejvýznamnějšími cíli útoku útočníka podle metody 

CARVER. 

Analýza souvztažnosti rozděluje ve svém výsledku rizika do čtyř oblastí (viz graf 13). 

V nejzávažnějších dvou oblastech I a II se nenachází žádná rizika. Dvě rizika (12 a 13) se 

nacházejí až v oblasti III a zbývající rizika se nacházejí v oblasti IV. To znamená, že 

provázanost mezi riziky ohodnocených podle metody FMECA a nejvýznamnějšími cíli útoku 

útočníka podle metody CARVER je minimální. 
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8 Navrhovaná opatření 

V této kapitole jsou uvedeny tři navrhované způsoby, jak zvýšit bezpečnost osob 

a majetku při převozu finanční hotovosti. Okruhy navrhovaných opatření vycházejí 

z provedených analýz rizik.  

8.1 Navrhovaná opatření č. 1 

Navrhovaná opatřená č. 1 zohledňují výsledek analýzy souvztažnosti. Jsou zaměřená 

hlavně na rušení vazeb mezi riziky.  

Dle analýzy souvztažnosti jako nejzávažnější rizika vyšla: riziko útoku na posádku 

a riziko útoku na převáženou hotovost vnějším útočníkem, proto jsou navrhovaná opatření 

zaměřená na ochranu před vnějším útočníkem. 

Spolupráce zaměstnance s vnějším útočníkem 

Využít služeb externího sociálního inženýra (detektiva), který bude vytvářet fiktivní 

nabídku spolupráce v místech mimo pracovní dobu tak, aby prověřil loajalitu zaměstnanců. 

Zjištění bude následně hlásit vedení příslušné soukromé bezpečnostní služby.  

Investiční náklady: 15 000 Kč za prověrku osoby [10] 

Vyzrazení informace o plánované přepravě neoprávněné osobě 

Zaměstnáním externího sociálního inženýra dojde k vytvoření prvku, jenž bude 

zajišťovat prověrku osob na všech stupních činností.  

Investiční náklady: 5 000 Kč za provedený audit [10] 

Sledování 

Pro ztížení sledování doporučuji odstranit firemní znaky z vozidel a z výstroje 

zaměstnanců. Zaměstnanci budou oblečeni jako normální občané tak, aby splynuli s davem. 

Investiční náklady: 11 132 Kč za 1 ks diplomatické vesty [18] 

Pracovník přepravy nemá při přenosu finanční hotovosti volnou ruku k obraně 

Dbát na to, aby přenášené břemeno vážilo jenom tolik, kolik je pracovník schopen 

přenést v jedné ruce – cca 15 až 20 kg. 
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Fingovaná policejní akce 

Při zastavení vozidla policistou si vyžádat služební číslo policisty a následně ověřit 

příslušnost ke sboru. Do té doby nechat vozidlo uzamčené a nevystupovat. 

Odposlech komunikace 

Navrhuji využívat technická zařízení zajišťující ochranu před odposlechem 

a nahráváním. Příkladem zařízení zajišťující ochranu diskrétní komunikace mezi osobami 

v místnosti je inteligentní šumový generátor SNG. Příkladem zařízení zajišťující ochranu 

mobilních telefonů a tabletů před odposlechem a možnosti lokalizace je stínící obal mShield. 

Investiční náklady:  18 876 Kč za šumový generátor [12] 

 5 445 Kč za stínící obal na mobilní telefon [12] 

Použití vozidla bez balistické ochrany 

Při převozu finanční hotovosti používat pouze vozidla vykazující úroveň balistické 

ochrany (min. B3). Příkladem takového vozidla je Ford transit. Bližší technické specifikace 

jsou uvedeny v [2]. 

Investiční náklady:  2 000 000 Kč  

Prostřelení kapoty vozidla a zničení motoru 

Použít vozidlo se zesílenou balistickou ochranou části vozidla, kde je umístěn motor. 

Příkladem takového vozidla je vozidlo, které je zmíněno výše (Ford transit). 

8.2 Navrhovaná opatření č. 2 

Navrhovaná opatřená č. 2 zohledňují výsledek analýzy rizik metodou CARVER. Jsou 

zaměřená na snížení bodového ohodnocení rizika podle kritérií uvedených v dané metodě. 

Tato opatření zahrnují všechny návrhy učiněné v kapitole Navrhovaná opatření č. 1 a dále 

jsou navržena další opatření pro minimalizaci dopadů při vyřazení potenciálního cíle 

na základě hodnocení metodou CARVER. 

Dle analýzy rizik metodou CARVER jako nejzávažnější vyšla rizika: riziko útoku 

na posádku vnějším, nebo vnitřním útočníkem, proto jsou navrhovaná opatření zaměřená 

na ochranu před vnějším i vnitřním útočníkem. 
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Útok na posádku při převozu v obci a mimo obec 

Na území České republiky naštěstí nejsou loupežná přepadení často doprovázena 

zabitím členů přepravní skupiny. Nicméně pro snížení indexu kritičnosti a obnovitelnosti lze 

navrhnout vytvoření a vycvičení záloh, které by posílily přepravní skupinu. Přičemž by nový 

pracovník mohl vypomáhat při manipulaci s těžkým bezpečnostním kufrem. 

Náklady:  20 100 Kč / zaměstnanec při mzdě 15 000 Kč měsíčně 

Útok na posádku při nakládání/vykládání finanční hotovosti na nechráněném 

místě 

Realizovat nakládku a vykládku pouze v zabezpečeném areálu, resp. co nejčastěji 

v zabezpečeném areálu tak, aby útočník musel překonat mechanickou překážku (např. plot) 

před dosažením cíle. Nový pracovník by také mohl zajišťovat funkci ochránce. 

8.3 Navrhovaná opatření č. 3 

Navrhovaná opatřená č. 3 zohledňují výsledek analýzy FMECA redukovaný Paretovým 

pravidlem 70/30. Jsou zaměřená na snížení bodového ohodnocení rizika podle kritérií 

uvedených v dané metodě. Tato opatření zahrnují všechny návrhy učiněné v kapitole 

Navrhovaná opatření č. 1 a 2 (některé návrhy upravují) a dále navrhuji další opatření pro 

minimalizaci rizik hodnocených na základě analýzy FMECA. 

Upravena jsou řešení rizik spolupráce s vnějším útočníkem a vyzrazení informace 

o plánované přepravě neoprávněné osobě. Pro jejich minimalizaci navrhuji vytvořit interní 

auditorský tým, který by prováděl tytéž činnosti, jaké jsou uvedeny v navrhovaných 

opatřeních č. 1.  

Náklady:  33 500 Kč / auditor při platu 25 000 Kč měsíčně 

Použití střelné zbraně mimo rámec okolností vylučujících protiprávnost 

Střelnou zbraň doporučuji nahradit jiným vhodným prostředkem. Jedním z možných 

řešení je vybavení přepravní skupiny distančním paralyzérem taser M26c.  

Investiční náklady:  7 790 Kč/ks [28] 
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Destrukce vozidla v důsledku účinků výbuchu 

Standardem by se mělo stát používání vozidel s balisticky odolnou úpravou (B6). 

Příkladem takového vozidla je Ford E-350. Bližší technické specifikace jsou uvedeny v [1]. 

Investiční náklady:  4 000 000 Kč/ks 

8.4 Metoda doby návratnosti investice 

Protože činnost soukromých bezpečnostních služeb je podnikání – tedy činnost, která 

má přinést co největší zisk, při vynaložení co nejmenších nákladů, je jedním z 

nejpodstatnějších kritérií pro realizaci doporučených nápravných opatření doba, za kterou 

dojde k navrácení investované částky – doba návratnosti.   

 Níže bude použita aplikace metody doby návratnosti investice uvedené [16] jako 

orientačního kriteria pro nápravná opatření č. 1 až 3. Výpočet doby návratnosti je proveden 

podle vzorce (3): 

 

kde:  

TNp  doba návratnosti 

IN  investiční náklady [Kč]  

CF  úspora nákladů v důsledku investice za rok [Kč]  

Uvedený způsob výpočtu má svoje omezení. Neumožňuje zohlednit různou výši 

peněžních toků v jednotlivých letech.   

Úspora ročních finančních prostředků v důsledku realizace navrhovaných opatření je 

vyjádřena jako poměrná část ze střední hodnoty uloupených finančních prostředků vztažená 

na jeden rok a na jedno vozidlo. Z dat uvedených v kapitole 6.2.1 byla vypočtena hodnota 

finančních prostředků, která byla v historii uloupena za rok z jednoho vozidla. Hodnota činí 

59 milionů Kč za rok na jedno vozidlo. Při výpočtu návratnosti byl zohledněn způsob 

spáchání loupežného přepadení. 

(3) 
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Ze sloupce max. úspora za rok (viz tabulka 20) lze vyčíst úsporu, které by mohlo být 

dosaženo, pokud by byla již dříve realizována navrhovaná nápravná opatření. 

V konečném důsledku by nemuselo dojít k některým činům popsaným v kapitole 6.2.1.  

Tabulka 20 - Doba návratnosti navrhovaných opatření č. 1 až 3 

Navrhovaná opatření Celkové investiční 

náklady 

Max. úspora za rok  Doba návratnosti (roky) 

Navrhovaná opatření č. 1 2 087 030 Kč 54 800 000 Kč 0,035 

Navrhovaná opatření č. 2 2 107 130 Kč 59 000 000 Kč 0,035 

Navrhovaná opatření č. 3 4 121 210 Kč 59 000 000 Kč 0,07 

Celkové investiční náklady včetně DPH (k 6. 3. 2013) jsou počítány na jedno vozidlo 

s dvoučlennou posádkou (viz tabulka 20).  

Investice se teoreticky vyplatí, pokud bude doba návratnosti kratší než předpokládaná 

doba životnosti pořizovaného předmětu. V praxi se investice vyplatí tehdy, navrátí-li se do 3 

až 5 let. Tato podmínka je splněna. Nejrychleji dojde k navrácení navrhovaných opatření č. 1. 

Nejvyšší maximální úsporu vykazují navrhovaná opatření č. 2 a 3.  

8.5 Výběr varianty  

 Výběr vhodného způsobu, jak se vypořádat s riziky, bude proveden na základě 

stanovených vah kritérií pomocí bodové metody dle [9]. Je definovaných pět kritérií 

(s přiděleným indexem i), jimž je přiřazeno pořadí od nejdůležitějšího po nejméně důležité. 

Podle pořadí jsou kritériím přiděleny body od 1 do 5 (bi). Na základě přidělených bodů je 

vypočítána váha kritéria (viz tabulka č. 21). 

Tabulka 21 - Stanovení vah kritérií 

Kritérium I Pořadí bi Váha kritéria 

Návratnost investice 1 2 4 0,27 

Efektivnost opatření 2 1 5 0,33 

Cena 3 4 2 0,13 

Bezpečnost 4 3 3 0,2 

Náročnost na lidské zdroje 5 5 1 0,07 

 V rozhodovací matici jsou zahrnuty varianty navrhovaných opatření č. 1 až 3, kterým 

jsou přiřazeny body 1 až 3 podle pořadí (1 – nejlepší, 3 - nejhorší), v jakém se umístila 

v rámci konkrétního kritéria (viz tabulka 22).   
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Tabulka 22 - Rozhodovací matice 

Opatření 

Kritéria 

Návratnost 

investice 

Efektivnost 

opatření 
Cena Bezpečnost 

Náročnost na lidské 

zdroje 

č. 1 1 2 1 3 1 

č. 2 2 1 2 2 2 

č. 3 3 3 3 1 3 

Tabulka 23 - Rozhodovací matice (váha kritéria) 

Opatření 

Kritéria 

Suma Návratnost 

investice 

Efektivnost 

opatření 
Cena Bezpečnost 

Náročnost na lidské 

zdroje 

č. 1 0,27 0,66 0,13 0,6 0,07 1,73 

č. 2 0,54 0,33 0,26 0,4 0,14 1,67 

č. 3 0,81 0,99 0,39 0,2 0,21 2,6 

Dle výše uvedené metody (viz tabulka 23) je nejlepším souborem opatření navrhované 

opatření č. 2. 

8.6 Vybraný soubor opatření 

Doporučuji odstranit firemní znaky z vozidel a používat jen neoznačená vozidla a také 

odstranit firemní loga z výstroje zaměstnanců. Přestože firemní loga plní reklamní funkci, 

v mnoha případech jsou znakem kvality a jsou symbolem příslušnosti ke skupině, nošení 

firemních znaků dělá z nositelů snadno rozeznatelné terče útoku. Pracovníci by proto měli být 

oblečeni v běžném neformálním oblečení, přičemž by pod oblečením měli neprůstřelnou 

vestu. Střelnou zbraň a ostatní obranné prostředky by nosili skrytě. To vše za účelem snížení 

vizuální odlišnosti pracovníka soukromé bezpečnostní služby od obyčejného občana při 

zachování současných bezpečnostních standardů ochrany osob. Příslušnost k soukromé 

bezpečnostní službě by pracovníci zákazníkovi prokazovali předložením identifikační karty 

a zákazník by měl možnost ověřit si příslušnost pracovníka telefonátem na dispečink, který by 

zpětně zatelefonoval danému pracovníkovi soukromé bezpečnostní služby. Pracovníci 

přepravy by se měli chovat civilně a nenápadně, protože útok na transport cenností pachatelé 

zahajují až po spolehlivé identifikaci.  

Pro převoz finanční hotovosti nad 500 000 Kč doporučuji používat jenom vozidlo 

vykazující balistickou odolnost B3 a vyšší. Volitelná výbava vozidla (kamerové systémy, 
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systémy pro tvorbu kouře v zavazadlové části vozu nebo zvýšená balistická odolnost stropní 

a podvozkové části vozidla) by závisela na potřebách a požadavcích konkrétní soukromé 

bezpečnostní služby. Vozidlo by mělo mít instalovanou přídavnou balistickou ochranu 

motorové části vozidla a palivové nádrže tak, aby bylo zabráněno zastavení vozidla střelbou 

do motoru. Za samozřejmé považuji vybavení vozidla systémem run-flat a rackem 

pro bezpečnostní boxy. Takto vybavené vozidlo je schopné převézt větší množství finanční 

hotovosti za jeden výjezd. Tím je zvýšena efektivnost procesu převozu finanční hotovosti. 

Množství potřebných vozů závisí na počtu, rozmístění a požadavcích zákazníků.  

Doporučuji zaměstnat dalšího člena přepravní skupiny tak, aby posádka vozidla byla 

alespoň tříčlenná. Další zaměstnanec by plnil funkci ochránce kurýra a odpovídal by 

za sledování prostoru nakládky a vykládky.  

V případě zastavení vozidla příslušníkem Policie České republiky doporučuji, aby 

posádka nevystupovala z uzamčeného vozidla a vyžádala si služební číslo policisty. 

Po prověření platnosti služebního čísla by mohlo dojít k silniční kontrole.  

Informace z podniku můžou unikat pouze skrz techniku nebo lidi. Doporučuji zaměstnat 

externího sociálního inženýra (detektiva), který bude provádět pravidelná školení ohledně 

nakládání s informacemi, ohledně poskytování informací třetím stranám (mediím apod.) 

a ohledně prověřování totožnosti žadatele informace vydávajícího se za pracovníka soukromé 

bezpečnostní služby na všech stupních činnosti (počínaje top managementem a recepční 

konče). Před školením by mělo dojít ke stanovení pravidel manipulace s informacemi 

a předem rozhodnout o tom, co a kdy komu bude sděleno a jak informaci sdělíme (osobní 

informování x neosobní informování). Platí zásada sdělovat informace co nejpozději, ale tak, 

aby každý mohl plnit své úkoly. Detektiv by také měl provádět vnitřní šetření a preventivní 

provokativní akce. Školení by se mělo konat jednou za rok a zaměstnanci by měli být 

prověřování se stejnou periodou nebo po nastalém bezpečnostním incidentu. V zásadě by 

mělo dojít k nastavení paranoidní bezpečnostní politiky, kdy porušení povinností bude 

sankcionováno tak, aby zaměstnanci nevyzrazovali informace po telefonu bez řádného 

prověření identity osoby.  

Pro ochranu komunikace doporučuji pořídit technická zařízení zajišťující ochranu 

před odposlechem a nahráváním. Zařízení na ochranu komunikace mezi osobami v místnosti 
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je schopné zajistit ochranu prostoru před odposlechy různých typů (štěnice, diktafony, skryté 

bezdrátové kamery, stetoskopy). Zařízení by bylo spuštěno vždy před započetím důležitého 

jednání nebo porady. Cílem je zajistit ochranu sdělení mezi účastníky jednání. Reproduktory 

generují bílý šum, který znemožňuje záznam jakýmikoliv prostředky. Bílý šum je signál, 

který obsahuje všechny frekvence v daném kmitočtovém pásmu a který má daný výkon 

v každém frekvenčním pásmu. Úroveň šumu lze regulovat automaticky nebo manuálně. 

Ochranu před kontaktními mikrofony zajišťují piezokeramické měniče umístěné na plášti 

budovy nebo na dveřích. Pro mobilní telefony a tablety zaměstnanců doporučuji pořídit stínící 

obal, který zamezuje dálkově aktivovanému odposlechu, sledování prováděným s využití 

operátora a odesílání nežádoucích dat (např. údaje o poloze zařízení). [12] 

Na základě poznatků z již nastalých bezpečnostních incidentů a z poznatků, které 

detektiv získá při šetřeních, může vedení soukromé bezpečnostní služby zavést systém řízení 

rizik. Systém řízení rizik je popsán v normě ISO 31000:2009 Management rizik – Principy 

a směrnice. Systém řízení rizik je nástroj, který umožňuje zavést systematickou prevenci 

a identifikátory včasného varování. Výsledkem je možnost vyhnutí se bezpečnostnímu 

incidentu nebo alespoň omezení následků.  

Systém řízení rizik není určen k dosažení certifikace, avšak prezentováním zavedení 

a přínosů systému řízení rizika zákazníkům soukromé bezpečnostní služby lze zvýšit 

povědomí o snaze zvýšit úroveň zabezpečení převozu finanční hotovosti. Přínosem také je 

nastavení a zlepšování činností souvisejících s identifikací zdrojů rizik, analýzou 

a hodnocením rizik. 

Systém řízení rizik lze začlenit do oblasti řízení jakosti, která je certifikována („ISO 

9000“), jako reakci na požadavky zákazníků. Splnění požadavku na zajištění bezpečného 

převozu finanční hotovosti se projeví na spokojenosti zákazníků, což je jeden z ukazatelů 

systému řízení kvality.   

Výše popsaný soubor navrhovaných opatření posouvá úroveň bezpečnosti na vyšší 

stupeň, než požadují pojišťovny. Kromě možného snížení pojistné platby (závislé na jednání 

s konkrétní pojišťovací společností) můžou soukromé bezpečnostní služby přilákat nové 

zákazníky, kteří budou preferovat bezpečnější přepravu než přepravu cenin za co nejnižší 

cenu.    
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9 Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřená na zhodnocení převozu finanční hotovosti 

soukromými bezpečnostními službami působícími na českém trhu. To, jak je převoz finanční 

hotovosti realizován, je do značné míry individuální, proto se lze v rámci českého trhu setkat 

s rozdílným přístupem k procesu převozu finanční hotovosti. Cílem diplomové práce bylo 

identifikovat nebezpeční spojená s převozem finanční hotovosti, analyzovat rizika 

a na základě výsledků analýz navrhnout inovativní řešení procesu.  

První kapitoly práce rozdělují a popisují proces převozu finanční hotovosti. Při tom je 

vycházeno z teoretických poznatků uvedených v publikacích [21], [22] a z informací, které 

byly získány při pozorování ve společnosti Loomis Czech Republic, a.s.. Čtenář zde nalezne 

také statistické údaje vztažené k přepravě finanční hotovosti evidované Policií České 

republiky a popis vybraných loupežných přepadení či fingovaných akcí, při kterých byly 

uloupeny (ukradeny) finanční prostředky svěřené soukromým bezpečnostním službám.  

V kapitole 7 jsou identifikována aktiva, je popsán útočník a nejčastější průběh 

přepadení, dále je provedena identifikace zdrojů rizik a analýza rizik několika metodami 

(FMECA, CARVER, analýza souvztažnosti). Na základě výsledků těchto analýz jsou 

v kapitole 8 navrženy tři okruhy opatření, jejichž účelem je minimalizovat působení rizik. 

U navrhovaných opatření je finančně vyčíslena jejich ekonomická nákladnost, maximální 

roční úspora a je stanovena doba návratnosti investice. Při stanovení doby návratnosti 

investice bylo vycházeno i z informací uvedených v kapitole 6.2.1, kde je započítána i loupež 

století, a proto výsledná doba návratnosti může být zavádějícím ukazatelem. V kapitole 8.6 je 

navržen soubor vhodných opatření (dle multikriteriální metody výběru z kapitoly 8.5), čímž 

se domnívám, že jsem splnil cíle diplomové práce.  

Vyjdu-li ze statistických údajů Police České republiky, můžu konstatovat, že převážení 

finanční hotovosti je relativně bezpečným procesem, protože došlo k jednotkám evidovaných 

loupežných přepadení za rok. Avšak musím dodat, že vycházím pouze z evidovaných případů. 

Velmi často si soukromé bezpečnostní služby chrání své dobré jméno, a proto činy spáchané 

vlastními zaměstnanci nehlásí Policii České republiky. Pozitivním zjištěním také je, že 

ke zranění osob dochází pouze v 1 z 5 případů.  
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Příloha č. 1 – Analýza rizik FMECA 

Tabulka 24 - FMECA procesní rizika 

i Procesní rizika H N P R 

1 Vyzrazení informace o plánované přepravě neoprávněné osobě 5 2 3 30 

2 Zaznamenání informace o plánované přepravě na papírek a zanechání ho na 

přístupném místě 

2 2 2 6 

3 Sledování 4 2 4 32 

4 Zveřejnění informace o plánované přepravě na internetu 1 2 1 2 

5 Pracovník přepravy nemá při přenosu finanční hotovosti volnou ruku k obraně 1 4 4 16 

6 Pracovník přepravy nevěnuje dostatečnou pozornost svému okolí 2 1 2 4 

7 Pracovník přepravy nepřevezme od zákazníka dokumentaci k přepravované 

finanční hotovosti  

1 1 1 1 

8 Pracovník přepravy nezkontroluje technický stav vozidla před výjezdem 3 1 1 3 

9 Odcizení svěřené finanční hotovosti pracovníkovi přepravy v důsledku jeho 

pádu při chůzi 

2 2 1 4 

10 Použití střelné zbraně zaměstnancem mimo rámec okolností vylučující 

protiprávnost jednání 

3 5 2 30 

11 Spolupráce zaměstnance s vnějším útočníkem 5 2 4 40 

12 Nedodržení povinností vyplývajících ze zákona o provozu na pozemních 

komunikacích 

1 1 3 3 

13 Dopravní nehoda 1 5 2 10 

14 Fingovaná policejní akce 2 2 4 16 

15 Zastavení v odlehlé oblasti 1 2 2 4 

16 Selhání přepravní skupiny v důsledku stresové situace při útoku 1 2 2 4 

17 Spolupráce s vnitřním útočníkem 5 2 4 40 

Tabulka 25 - FMECA strukturální rizika 

i Strukturální rizika  H N P R 

1 Neoprávněný vstup osob do neveřejného prostoru 2 1 2 4 

2 Odposlech komunikace 5 2 3 30 

3 Selhání střelné zbraně 1 4 2 8 

4 Použití přepravního zavazadla, které nevykazuje bezpečnostní prvky 1 2 3 6 

5 Převzetí porušené úložné obálky 2 1 1 2 

6 Technická závada na přepravním vozidle 4 1 2 8 

7 Použití vozidla bez balistické ochrany 1 4 4 16 

8 Defekt pneumatiky 1 1 1 1 

9 Destrukce vozidla v důsledku účinků výbuchu 1 5 3 15 

10 Prostřelení kapoty vozidla 1 3 4 12 

  



 

 

 

Příloha č. 2 – Analýza rizik CARVER 

Tabulka 26 - CARVER vnější útočník 

I Potenciální cíle C A R V E R Celkem 

1 Informace – fáze plánování 3 2 1 3 1 4 72 

2 Posádka – fáze nakládání na nechráněném místě 4 3 3 3 3 3 972 

3 Posádka – fáze nakládání v uzamčeném dovře 4 1 3 1 3 2 72 

4 Posádka – fáze nakládání u venkovní uzávěry 4 1 3 3 3 3 324 

5 Posádka – fáze nakládání u vnitřní uzávěry 4 1 3 1 3 2 72 

6 Posádka – fáze vykládání na nechráněném místě 4 3 3 3 3 3 972 

7 Posádka – fáze vykládání v uzamčeném dvoře 4 1 3 1 3 2 72 

8 Posádka – fáze vykládání u venkovní uzávěry 4 1 3 3 3 3 324 

9 Posádka – fáze vykládání u vnitřní uzávěry 4 1 3 1 3 2 72 

10 Posádka – fáze převozu v obci 4 3 3 3 3 5 1620 

11 Posádka – fáze převozu mimo obec 4 3 3 3 3 5 1620 

12 Převážená hotovost – fáze nakládání na nechráněném místě 3 2 3 2 1 1 36 

13 Převážená hotovost – fáze nakládání v uzamčeném dovře 3 2 3 1 1 1 18 

14 Převážená hotovost – fáze nakládání u venkovní uzávěry 3 2 3 2 1 1 36 

15 Převážená hotovost – fáze nakládání u vnitřní uzávěry 3 2 3 1 1 1 18 

16 Převážená hotovost – fáze vykládání na nechráněném místě 3 2 3 2 1 1 36 

17 Převážená hotovost – fáze vykládání v uzamčeném dvoře 3 2 3 1 1 1 18 

18 Převážená hotovost – fáze vykládání u venkovní uzávěry 3 2 3 2 1 1 36 

19 Převážená hotovost – fáze vykládání u vnitřní uzávěry 3 2 3 1 1 1 18 

20 Převážená hotovost – fáze převozu v obci 3 2 3 3 3 1 162 

21 Převážená hotovost – fáze převozu mimo obec 3 2 3 3 3 1 162 

  



 

 

 

Tabulka 27 - CARVER vnitřní útočník 

I Potenciální cíle C A R V E R Celkem 

1 Informace – fáze plánování 3 4 1 4 2 3 288 

2 Posádka – fáze nakládání na nechráněném místě 4 3 3 3 3 4 1296 

3 Posádka – fáze nakládání v uzamčeném dovře 4 3 3 3 3 4 1296 

4 Posádka – fáze nakládání u venkovní uzávěry 4 3 3 3 3 4 1296 

5 Posádka – fáze nakládání u vnitřní uzávěry 4 3 3 3 3 4 1296 

6 Posádka – fáze vykládání na nechráněném místě 4 3 3 3 3 4 1296 

7 Posádka – fáze vykládání v uzamčeném dvoře 4 3 3 3 3 4 1296 

8 Posádka – fáze vykládání u venkovní uzávěry 4 3 3 3 3 4 1296 

9 Posádka – fáze vykládání u vnitřní uzávěry 4 3 3 3 3 4 1296 

10 Posádka – fáze převozu v obci 4 3 3 3 3 4 1296 

11 Posádka – fáze převozu mimo obec 4 3 3 3 3 4 1296 

12 Převážená hotovost – fáze nakládání na nechráněném 

místě 

3 2 3 3 1 2 108 

13 Převážená hotovost – fáze nakládání v uzamčeném 

dovře 

3 2 3 3 1 2 108 

14 Převážená hotovost – fáze nakládání u venkovní uzávěry 3 2 3 2 1 2 72 

15 Převážená hotovost – fáze nakládání u vnitřní uzávěry 3 2 3 2 1 2 72 

16 Převážená hotovost – fáze vykládání na nechráněném 

místě 

3 2 3 3 1 2 108 

17 Převážená hotovost – fáze vykládání v uzamčeném 

dvoře 

3 2 3 3 1 2 108 

18 Převážená hotovost – fáze vykládání u venkovní uzávěry 3 2 3 2 1 2 72 

19 Převážená hotovost – fáze vykládání u vnitřní uzávěry 3 2 3 2 1 2 72 

20 Převážená hotovost – fáze převozu v obci 3 2 3 3 1 2 108 

21 Převážená hotovost – fáze převozu mimo obec 3 2 3 3 1 2 108 

 

  



 

 

 

Příloha č. 3 – Analýza souvztažnosti 

Tabulka 28 - analýza souvztažnosti 

N Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑ Kar 

1 
Spolupráce zaměstnance s 

vnějším útočníkem 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 
Spolupráce s vnitřním 

útočníkem 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 

Vyzrazení informace o 

plánované přepravě 

neoprávněné osobě 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

4 

Použití střelné zbraně 

zaměstnancem mimo rámec 

okolností vylučující 

protiprávnost jednání 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

5 Sledování 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

6 

Pracovník přepravy nemá při 

přenosu finanční hotovosti 

volnou ruku k obraně 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Fingovaná policejní akce 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

8 Odposlech komunikace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Použití vozidla bez balistické 

ochrany 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 
Destrukce vozidla 

v důsledku účinků výbuchu 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6 

11 Prostřelení kapoty vozidla 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 

12 
útok na posádku vnějším 

útočníkem 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8 

13 Převážená hotovost 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9 

14 posádka - vnitřní útočník 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

15 informace - vnitřní útočník 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

16 
převážená hotovost - vnitřní 

útočník 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 

 ∑ Krp 6 5 7 5 4 2 4 4 5 0 2 3 3 2 2 2 / 

Dalším krokem je výpočet koeficientů Kar (procentního vyjádření počtu navázaných 

rizik) a Kpr (procentního vyjádření počtu vyvolaných rizik) pro každé riziko, podle vztahu (4 

a 5):  

       
    

   
                    (4) 

       
    

   
              (5) 



 

 

 

Výsledné hodnoty (viz tabulka 30) určují pozici každého rizika v grafu. 

Tabulka 29 - pozice rizik 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kar [%] 13,3 6,7 20 13,3 33,3 0 20 0 

Kpr [%] 40 33,3 46,7 33,3 26,7 13,3 26,7 26,7 

RIZIKO 9 10 11 12 13 14 15 16 

Kar [%] 6,7 40 40 53,3 60 26,7 13,3 26,7 

Kpr [%] 33,3 0 13,3 20 20 13,3 13,3 13,3 

 

Následně je vypočítána poloha os, které rozdělí graf do 4 oblastí:  

Osa O1 se vypočte podle vztahu (6): 

                                   (6) 

Osa O2 se vypočte podle vztahu (7): 

                                 (7) 


