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Bakalářská práce se zabývá stávající činností fyzické ostrahy při prevenci kriminality 

v prostředí hypermarketu. První část obsahuje základní právní předpisy této problematiky  

a je zde vysvětlen pojem prevence kriminality. V druhé části uvádím činnosti, které 

fyzická ostraha v hypermarketu vykonává. V další části jsou analýzou a hodnocením rizik 
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 Úvod 

Soukromé bezpečnostní služby (dále jen SBS) patří k lidské společnosti již od 

nepaměti, např. už staří Římané si pro ochranu svoji i svého majetku najímali vysloužilé 

legionáře nebo bývalé gladiátory. Tento způsob ochrany osob a jejich majetku se prolínal 

celou historií lidstva až do současnosti, kde se v jejím průběhu postupně měnily formy  

a metody ochrany osob a jejich majetku.  

Dnes je samozřejmě činnost a náplň úkolů SBS na úplně jiné úrovni, než bývala 

v předešlé historii. V moderní době je vlivem vývoje soukromých právních subjektů 

bohužel nutnost působnosti SBS, která figuruje jako prvek v prevenci kriminality. Na 

důležitost SBS také poukazuje to, že působnost státních nebo obecních ozbrojených 

bezpečnostních složek není v oblasti prevence kriminality a ochrany soukromého majetku 

dostačující. 

Velkým problémem v působnosti SBS ovšem v dnešní době je svázanost jednak po 

ekonomické stránce, kdy na jednu stranu je potřebou soukromé právnické osoby chránit 

svůj majetek prostřednictvím SBS, ale na druhou stranu jsou finanční prostředky na 

ochranu velmi omezené.  

Druhým problémem je dle mého názoru právní úprava činnosti SBS, která by 

zasloužila po tolika letech své působnosti v  ČR samostatnou právní úpravu, jež by 

srozumitelně popisovala a upravovala dle zákonů ČR její činnost. 

Vznik a využívání SBS je dnešním celosvětovým trendem, jelikož jak jsem již uvedl, 

je zde díky profesionálnímu přístupu jejich příslušníků velká zásluha na prevenci 

kriminality. Samozřejmě ve větších městech a v hustě osídlených aglomeracích je činnosti 

SBS nejvíce potřeba.  

Místa, kde je činnost SBS naprosto nezbytná, jsou také velká nákupní centra, 

obchodní domy nebo hypermarkety. Těmito místy prochází denně tisíce lidí, kteří si chtějí 

v klidu nakoupit nebo relaxovat v kavárně a příslušníci SBS by tento pocit bezpeční  

a klidu měli zákazníkům svou přítomností dodávat. 

Se zvyšující se kriminalitou a vynalézavostí pachatelů krádeží se samozřejmě zvyšují 

nároky na zvyšování efektivity a kvality práce příslušníků SBS. Také je potřeba neustále 
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přijímat inovativní opatření, která budou působit preventivně proti stále zvyšující se 

kriminalitě.  

Téma, které budu zpracovávat, nabízí možnost odhalit nedostatky při podílu fyzické 

ochrany v hypermarketu na prevenci kriminality. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat a zhodnotit stávající činnost, oprávnění a podíl 

fyzické ostrahy na prevenci kriminality v hypermarketu. Následně identifikovat nedostatky 

v oprávněních a činnostech fyzické ostrahy a konečně podat odůvodněný návrh na 

inovativní opatření pro změny, které by vylepšily nebo co nejvíce eliminovaly nedostatky 

v činnosti SBS při působnosti v prevenci kriminality v hypermarketu. 
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Rešerše 

Bakalářská práce se zaměřuje na řešení podílu fyzické ostrahy v hypermarketu na 

prevenci kriminality. O této problematice pojednává celá řada publikací, z nichž jsem 

vybral následující. 

Kameník, J. a kol.: Komerční bezpečnost. Soukromá bezpečnostní činnost 

detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur, Praha:ASPI, a.s., 2007, ISBN 978-

80-7357-309-6 

Obsahem této publikace je souhrn metod a forem bezpečnostní činnosti 

uplatňovaných a využívaných SBS. Dále se v ní autoři věnují aplikaci práva v odvětví, pro 

které se užívá pojem komerční bezpečnostní průmysl. 

Macek, P. a kol.: Privátní bezpečnostní služby, Praha: Police History, 2005, ISBN 80-

86477-23-1. 

Tato monografie je základní studijní literaturou pro studenty Policejní akademie ČR. 

Je také strukturovaná, aby byla rovněž využita pro výkonné a řídící pracovníky SBS. 

Obsahuje rozbor základních pojmů, etické, právní aspekty, současný stav i trendy rozvoje 

SBS v rámci ČR, evropských aj. zemí, metody a formy činnosti SBS, jejich úloha 

v bezpečnostním systému ČR. 

Macek, P. a kol.: Bezpečnostní služby, Praha: Police History, 2008, ISBN 978-80-

86477-48-0 

 Tato publikace obsahuje základy právního postavení a organizace činnosti služby 

pořádkové a dopravní policie, obecních policií a  soukromých bezpečnostních  služeb. 

Sde- or, I. – Yanilov, E.: Umění čelit ozbrojenému útočníkovi, 1. Vydání Praha, Naše 

vojsko, 2003, ISBN 80-206-0689-0 

Krav Maga je souhrn bojových technik pro boj zblízka a osobní sebeobranu, původně 

vyvinutý pro potřeby Izraelských obranných sil, a pro další národní bezpečnostní služby  

a složky.  

Thompson, L.: Manuál Bodyguarda. Profesionální techniky ochrany osob, 1. Vydání 

Frýdek- Místek, Alpress, 2005, ISBN 80-7362-078-2 

V této publikaci jsou podrobně rozebrány aspekty ochranných úkolů osobního 

strážce. Díky této knize pochopíme, jaké kroky obvykle předcházejí útoku a na jakých 

taktikách je založena obrana. Zaměřeny jsou i typické fyzické znaky a charakterové rysy 

nositelé této profese. 



 

4 
 

1 Teoreticko – právní část 

V nynějším právním systému ČR nenalezneme právní normu, která by upravovala 

činnost SBS, které jsou tak se svou činností odkázány na celou řadu jiných zákonů, které 

upravují práva fyzických a právnických osob, mezi které se pracovníci SBS řadí. 

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

Listina základních práv a svobod je jedním z hlavních právních předpisů soukromého 

práva ústavního. Důležitý je článek 6, kde je uvedeno, že každý má právo na život a lidský 

život je hoden ochrany již před narozením. Článek 11 je zase důležitým s hlediska práva 

každého občana vlastnit majetek, kde vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

obsah a ochranu. [6] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník je součástí veřejného práva a upravuje trestní právo hmotné. 

Důležitý je § 28 Krajní nouze, čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. O krajní nouzi nejde, 

jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 

následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl 

ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

V § 29 je Nutná obrana, tedy 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. [7] 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

 Trestní řád je součástí veřejného práva a upravuje trestní právo procesní, tedy 

všechny fáze trestního řízení.  

§ 76 Zadržení osoby podezřelé, (2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při 

trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, je-li to nutné ke zjištění její 

totožnosti, k zajištění důkazů nebo k zamezení útěku. Je však povinen ihned tuto osobu 

předat policejnímu orgánu, příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil. Pokud takovou osobu nemůže ihned předat, je třeba některému  

z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [8] 

http://zakony.centrum.cz/trestni-rad/cast-1-hlava-4-paragraf-76
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

Zákoník práce je základní zákon upravující oblast pracovního práva. V § 248 je 

zaměstnavatel pro ochranu svého majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět 

kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě 

provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle předchozí věty musí být 

dodržena ochrana osobnosti, tzn. osobní prohlídka může být prováděna pouze osobou 

stejného pohlaví. [9] 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných formací a bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

Tímto zákonem jsou upravovány zásady pro stanovení informací utajovaných, 

požadavky na jejich ochranu a podmínky pro přístup k těmto informacím, zásady pro 

stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní 

správy. Pro zabezpečení ochrany utajovaných informací v rámci fyzické bezpečnosti se 

určují objekty, zabezpečené oblasti a jednací oblasti. Objektem je budova nebo jiný 

ohraničený prostor, ve kterém se zpravidla nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast. 

Zabezpečenou oblastí je ohraničený prostor v objektu. Jednací oblastí je ohraničený prostor 

v objektu. Opatřeními fyzické bezpečnosti jsou:  

a) ostraha, 

b) režimová opatření, 

c) technické prostředky. [10] 

Zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o přestupcích je součástí práva veřejného a definuje přestupky a řízení  

o přestupcích. Část první nám definuje přestupek, jeho zavinění, působnost zákona, sankce 

a ochranná opatření. Část druhá se věnuje přestupkům proti pořádku ve státní správě  

a v územní samosprávě a přestupkům proti veřejnému pořádku. Část třetí pak definuje 

řízení o přestupcích, konkrétně příslušnost, součinnost, zahájení řízení, odvolání a blokové 

řízení. [11] 
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Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů 

upravuje kategorie střelných zbraní a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, 

nošení a používání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva. 

[12] 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se pouze nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí 

fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu a na nahodilé shromažďování osobních údajů, 

pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány. 

Charakteristika osobního a citlivého údaje: 

a) osobní údajem je jakákoliv informace, která se týká určeného nebo určitelného 

subjektu údajů. Subjekt údajů můžeme považovat za určený nebo určitelný, jestliže ho lze 

přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě kódu, čísla nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, ekonomickou, kulturní, psychickou nebo 

sociální identitu, 

b) citlivým údajem je osobní údaj, který vypovídá o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 

politických postojích, členství v odborových organizacích, zdravotním stavu a sexuálním 

životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický 

údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. [13] 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 

Dne 1. 8. 2010 nabytím účinnosti zákona č. 155/2010 Sb., se změnily některé části 

výše citovaného živnostenského zákona. Z pohledu podnikatelů v živnostech Služby 

soukromých detektivů a Ostraha majetku a osob jsou důležité části týkající se prokázání 

odborné způsobilosti k výkonu této profese. § 27 Odborná způsobilost a podmínky 

provozování živnosti citovaného zákona nalezneme v příloze č. 3, ve které jsou 

specifikovány podmínky odborné způsobilosti k výkonu této živnosti. [14] 
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1.1 Soukromé bezpečnostní služby 

Obsahem této kapitoly je popis historie vzniku SBS v ČR, úloha SBS jako 

podnikatelského subjektu. Jsou zde popsány jednotlivé metody fyzické ostrahy  

a samozřejmě oprávnění pracovníků SBS. Důležitá je také součinnost s jinými subjekty, 

jako jsou např. Policie ČR nebo Obecní policie. Pro nás důležitou částí je popis procesu 

prevence kriminality SBS. 

1.1.1 Historie vzniku SBS v ČR 

V ČR si společnost na tento druh služeb po roce 1989 teprve zvyká. Jednotlivé 

bezpečnostní agentury si musí budovat své postavení ve společnosti získáváním důvěry 

občanů. V současné době je v soukromých bezpečnostních službách zaměstnáno cca 55 

000 pracovníků. Pro porovnání tohoto čísla uvádím, že u Policie ČR je cca 39 000  

a u Obecní policie cca 9 500 pracovníků.  Jedním z důvodů tohoto vysokého počtu 

zaměstnanců, ale i agentur je masivní růst soukromého vlastnictví po roce 1989 a dále 

prorůstání služeb poskytovaných agenturami do činností dříve zajišťovaných pouze státem. 

[15] 

1.1.2 Úloha  

Úloha SBS je úlohou podnikatelského subjektu se všemi právy a povinnostmi, které 

jim ukládá občanský zákoník, zákoník práce, trestní zákon a další právní normy. 

SBS můžeme charakterizovat jako výkon soukromé bezpečnostní činnosti 

realizovaný v souladu s koncesní listinou (licencí) k zajištění ochrany osob a majetku  

a dalších bezpečnostních zájmů, a to jak na smluvním základě, tak pro potřeby vlastní. 

SBS v podstatě vznikly z potřeby chránit zájmy občanů a podnikatelů před trestnou 

činností. Vždy doplňovaly a doplňují systém bezpečnostních orgánů, které zajišťují 

ochranu společenských individuálních hodnot. Svou činnost vykonávají v určených 

objektech, nebo na specificky vymezených místech. Jedná se o činnost za úplatu,  

o takzvaný bezpečnostní nadstandard při zajištění bezpečnosti majetku a osob zejména 

tam, kde působení ozbrojených bezpečnostních sborů má pouze podpůrný charakter. [2] 
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1.1.3 Funkce 

SBS jsou jedním z výrazných a dynamicky se rozvíjejících prvků bezpečnosti  

v širším slova smyslu při ochraně majetku, zdraví a života osob. Omezují vznik 

způsobených škod a minimalizují dopad škodlivého jednání. V neposlední řadě jsou také 

dobrou prevencí nejen v boji s kriminalitou, ale jsou preventivní složkou v rámci eliminace 

protiprávních jednání.  

1.1.4 Metody a formy práce 

Metodami fyzické ostrahy rozumíme postupy nebo způsoby k dosažení určitého cíle. 

Jedná se o systém principů, zákonů a teoretických pouček, jimiž je charakterizován objekt  

a proces poznání. Fyzická ostraha používá:  

- metodu osobní prohlídky a kontroly zavazadel,  

- metodu fyzického pozorování, 

- metodu kontroly osob,  

- metodu kontroly dokladů, 

- metodu přesvědčování, 

- metodu kontroly vozidel a nákladů,  

- metodu kontroly stavu,  

- metodu fyzických zábran a bariér,  

- metodu evakuačních a ochranných opatření, 

- metodu nasazení cvičeného psa,  

- metodu obranných a ochranných zákroků.  

Metoda fyzického pozorování  

Provádí se z pevných a pohyblivých stanovišť, jde o nejčastější metodu s cílem 

rozpoznat a zabránit narušení střeženého objektu.  

Metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel  

Smyslem je ochrana přes propustková stanoviště - vrátnice s cílem zabránit 

neoprávněné vnášení a vynášení majetku. Osobní prohlídku může provádět jen se 

souhlasem osoba stejného pohlaví. Jinak musí být podřízena zákonné úpravě nebo 

normativním právním aktům v daném objektu, například tiskárna cenin, výroba  



 

9 
 

a zpracování drahých kovů apod. Musí se šetřit důstojnost a vážnost kontrolovaných osob. 

Bývá pravidelná, nebo namátková.  

Metoda kontroly osob  

Provádí se kontrolou osob vpouštěných a opouštějících chráněný objekt. S tím může 

souviset i kontrola zavazadel.  

Metoda kontroly vozidel a nákladů  

Frekvence se upravuje podle potřeb organizace. Je zde zahrnuta také kontrola 

dokladů ke zboží, včetně kontroly podpisových doložek a vzorů oprávněných osob 

udělujících povolení k odvozu majetku, zboží ze střeženého objektu.  

Metoda kontroly stavu  

Teplota vzduchu, teplota vody, stav tlaků, elektrické napětí, ukazatelé poruch, 

ukazatelé havárií, hlásiče požárů, hlášení vloupání.  

Metoda kontroly dokladů a povolení ke vstupu  

Jedná se o významnou metodu fyzické ostrahy. Jde například o kontrolu průkazek ke 

vstupu do objektu či prostoru, dokladů opravňujících přinášení a vynášení věcí, přivážení  

a vyvážení věcí. Tato metoda vede k naplňování obsahu formy fyzické ostrahy, kterou 

nazýváme kontrolní propustková činnost. Jedná se o kontrolu dokladů a zjišťování 

totožnosti zaměstnanců a návštěvníků objektu.  

Metoda fyzických zábran a bariér  

Metoda fyzických zábran a bariér spočívá v znemožnění napadení objektu či 

prostoru. Pracovníci fyzické ostrahy vytvářejí v tomto směru například kordony, vytvářejí 

fyzické bariéry a brání svými těly vstupu nebo proniknutí nepovolaných osob do 

chráněného objektu či prostrou nebo jeho vymezených částí. Tato metoda se zejména 

projevuje u ochranných doprovodů nebo při různých mimořádných událostech.  

Metoda nasazení služebního psa  

V doprovodu psovoda, nebo volným vypuštěním do střeženého objektu, také lze 

upoutat psa na vodícím laně mezi dvěma ploty, nebo ho použít jako obranu ostrahy proti 

napadení.  
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Metoda přesvědčování  

Bezpečnostní prevence a odvrácení protiprávního jednání slovním přesvědčováním. 

Má působit uklidňujícím dojmem na objekt metody.  

Metoda obranných a ochranných zákroků  

Je možná jen za dodržení podmínek nutné obrany dle § 29 a krajní nouze dle § 28 

Zákona č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

Metoda evakuačních a ochranných opatření  

Evakuace osob, majetku a informačních nosičů. 

Metoda zajištění místa činu  

Zabránění vstupu neoprávněných osob a zabránění poškozování kriminalistických 

stop. Zjištění svědků událostí, jejich evidence a přivolání Policie ČR. [2] [5] 

Formy fyzické ostrahy  

Formou fyzické ostrahy se stanoví cíl a způsob této ochrany. Zde jsou jednotlivé 

druhy forem fyzické ostrahy: 

- strážní služba,  

- bezpečnostní dohled,  

- bezpečnostní ochranný doprovod,  

- bezpečnostní průzkum,  

- kontrolní propustková služba,  

- bezpečnostní výjezd – zásah.  

Strážní služba  

Pozorování objektu včetně komunikací a parkovišť, zabránění nedovolené činnosti 

na těchto objektech a další úkoly:  

- na pevných stanovištích,  

- na pochůzkových stanovištích,  

- na kombinovaných stanovištích.  
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Bezpečnostní dohled  

Sleduje se oprávnění pohybu a činnosti osob, dodržování stanoveného vnitřního 

režimu, doprovod osob a dozor nad vykonávanými pracemi, zabezpečení objektů a další 

úkoly. Provádí se buď přímo, nebo prostřednictvím kamerových systémů jako:  

- celoplošný dohled,  

- dohled nad vyčleněnými prostory a osobami.  

Bezpečnostní ochranný doprovod  

Je realizován pěším způsobem, ve vozidle nebo kombinovaně. Při této přepravě je 

život a zdraví osob nejvyšší prioritou, nikoliv dopravovaná zásilka. Cenné zásilky se 

přepravují jen pojištěné, informace o přepravě cenných zásilek je nutné, co nejvíce 

utajovat, předem prověřit trasu a utajovat její přesný průběh, vyloučit stereotyp a šablony 

činností, měnit trasy převozu. Během přepravy nezastavovat nebo alespoň neotevírat dveře 

a nevystupovat, při zastavení zabezpečit náklad. Nezastavovat na odlehlých místech ani 

Policii ČR. V případě nutnosti zastavit je nutné přejet na místo frekventované, a proto je 

vhodnější vyžádat si doprovodné vozidlo. Je nezbytné dodržovat pravidla silničního 

provozu. Vedoucí přepravy musí znát hlavní i náhradní trasy. [4] [17] 

1.1.5 Oprávnění 

Pracovníci SBS nedisponují žádným oprávněním nebo ochranou ze strany zákona při 

bezprostředním výkonu bezpečnostní služby, jakou mají úřední osoby podle § 127 odst. 1 

trestního zákoníku.  Proto také není v tomto smyslu žádný rozdíl mezi uniformovanými  

a neuniformovanými pracovníky SBS, mezi právním postavením např. strážného v objektu 

banky nebo režijního pracovníka SBS v oblasti materiálně technického zabezpečení 

činnosti SBS.  

Pracovníci SBS se při výkonu služby směřující k ochraně majetku a bezpečnosti 

osob, tedy povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených na komerčním základě, mohou na 

rozdíl od příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů, jimž relativně značná oprávnění 

skýtá speciální zákon, opřít pouze o ustanovení právních předpisů uvedených v teoreticko-

právní části. 

 

 



 

12 
 

Nejčastěji tedy jde o následující oprávnění: 

- kontrolovat osoby, které vcházejí a vycházejí z objektu, za jehož ostrahu 

smluvně odpovídá určitá SBS. Může se jednat o kontrolu zavazadla,  

o požadavek na předložení např., propustky, povolení ke vstupu, povolení 

k vynesení předmětu apod. 

- kontrolovat vozidla vjíždějící do objektu nebo z objektu vyjíždějících i jejich 

náklad, vyžadovat od jejich osádek potřebné doklady k vozidlu a nákladu. Ve 

stanovených případech je bezpečnostní pracovník oprávněn zamezit vozidlu ve 

vjezdu nebo výjezdu. Provádí se prohlídka nákladových prostor vozidel, 

zavazadlových prostor i kabin pro cestující. Pracovník SBS nikdy sám 

nemanipuluje se zařízením vozidla, nedotýká se jeho součástí a agregátů, vše si 

nechává ukázat členy osádky vozidla 

- požadovat uvnitř chráněného objektu vysvětlení od osob v případě podezření 

z nedovolené nebo trestné činnosti 

- vyzvat v chráněném objektu každého, kdo je podezřelý z neoprávněného 

vniknutí do objektu, aby prokázal svoji totožnost a oprávnění se v objektu 

zdržovat. Pokud takové oprávnění nemá, přimět ho, aby objekt opustil, pokud je 

evidentní, že nešlo ani o útok na chráněný zájem, ani o přípravu takového 

jednání 

- omezit osobní svobodu podle § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů každého, kdo 

v chráněném objektu je přistižen při trestném činu nebo bezprostředně po něm, 

pokud to je nutné: 

- k zajištění totožnosti 

- k zamezení útěku 

- k zajištění důkazů 

            Osobu, již omezil osobní svobodu, musí pracovník SBS neprodleně předat 

policejním orgánům nebo dalším příslušným orgánům, případně ihned vyrozumět Policii 

ČR. Předání se týká i veškerých věcí, které byly u osoby nalezeny a vzbudily důvodné 

podezření, že pocházejí z majetku zákazníka, nebo jich bylo použito k páchání trestné 

činnosti. V tomto případě je pracovník SBS oprávněn a interními předpisy instruován 

k tomu, aby se přesvědčil, že osoba není ozbrojená. 
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- Provádět osobní prohlídky zaměstnanců zákazníka jsou pracovníci SBS oprávněni 

jen v ojedinělých případech, kdy jsou k tomu výslovně zmocněni. Platí zde 

omezení, že provádění takovýchto prohlídek je možné jen v případě, kdy se jedná  

o výslovný, ve smlouvě uvedený požadavek zákazníka a zaměstnanci zákazníka 

SBS jsou obeznámeni a srozuměni se skutečností, že dobrovolné podrobení se této 

prohlídce je jednou z jejich pracovních povinností, vyplývající z jejich 

zaměstnaneckého vztahu (§ 248 zákoníku práce).  

- Provést prohlídku zavazadla. Také toto oprávněná musí vzejít z interních předpisů 

chráněného objektu a osoby vcházející a vycházející z objektu musí být s tímto 

uspořádáním předem srozuměny. Pracovník SBS provádí prohlídku zavazadel buď 

prostřednictvím technických prostředků, nebo zrakem. S předměty v zavazadle 

nikdy sám nemanipuluje, o manipulaci požádá kontrolovanou osobu. 

K prosazení na sebe delegovaných oprávnění nebo při vlastní sebeobraně, případně 

v krajní nouzi může zaměstnanec SBS použít hmatů a chvatů sebeobrany, obušku, 

slzotvorného plynu a cvičeného psa s náležitým osvědčením o stupni dosaženého výcviku. 

Použití všech těchto postupů a bezpečnostních prostředků ovšem pro zaměstnance SBS 

vyplývá pouze z dikce §28 a § 29 trestního zákoníku. [3] 

1.1.6 Součinnost s jinými subjekty 

O úspěšnosti a účinnosti SBS často také rozhodují vztahy, které se v daném regionu 

realizují společně s místně příslušnými útvary Policie ČR, obecní policie, protipožární 

ochrany a dalšími subjekty. 

Můžeme říci, že se jedná o určitou spolupráci, i když je tato činnost velmi rozdílná 

mezi jednotlivými regiony nebo útvary policie. Toto však vůbec neubírá na významu jejich 

vztahů a spolupráce, jejíž kvalita může velmi ovlivňovat bezpečnostní situaci v daném 

regionu. 

Z daného hlediska můžeme zainteresované subjekty dělit na: 

a) Policii ČR 

b) Obecní (městskou) policii 

c) Právnické a fyzické osoby 
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Ochranou majetku, osob a veřejného pořádku se zabývá a podílí se na tomto úseku 

celá řada dalších subjektů např. soudy, státní zastupitelství, obecní úřady apod. 

Musíme vycházet z toho, že určité vztahy, spolupráce jsou dány právními 

normativními akty.  

Každý subjekt má své oprávnění a povinnosti stanovené zákony a dalšími právními 

předpisy a také svým způsobem se podílí na ochraně majetku, osob včetně zajišťování 

veřejného pořádku v rámci své působnosti.  

Určitá společná činnost daných subjektů se nedá vyloučit a je nutná zejména tam, 

kde se střetávají uvedené subjekty při plnění nebo zajišťování různých činností veřejného 

nebo soukromého charakteru.  

Právním podkladem pro činnost policejních sborů a SBS jsou Ústava ČR a Listina 

základních práv a svobod, které jsou vlastní právnímu státu a tudíž i principem 

kompetentních orgánů, realizujících úkoly a povinnosti, při kterých lze či je objektivně 

nutné zasahovat do práv a svobod fyzických a právnických osob. [2] 

1.1.7 Kriminalita a její prevence 

Kriminalita, jakožto sociálně patologický fenomén, provází společnost již od počátků 

věků. Prvotní zmínky zaznamenávající zločiny a způsoby jejich trestání nacházíme  

v nejstarších psaných zákonících, které pocházejí z dob vzniku a rozvoje prvních civilizací, 

tedy ve starověku, kdy k nejznámějším řadíme Chammurapiho zákoník. Již zde se objevují 

nám dodnes známé zločiny jako např. vražda nebo krádež. V novodobé historii je již 

vymezení zločinů a jejich způsoby potrestání upravovány platnou legislativou.  

Prevence kriminality se pokouší eliminovat trestnou činnost ještě před jejím 

započetím nebo následným pokračováním. Patří sem veškeré aktivity směřující 

k předcházení páchání trestných činů, ke snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání 

nebo neutralizací příčin a podmínek vzniku trestných činů. Také zde náleží opatření, 

jejichž cílem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím 

omezení příležitostí nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. 

V prevence kriminality jsou obsaženy souhrny opatření sociální prevence, situační 

prevence a prevence viktimnosti.  
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Sociální prevence kriminality 

Sociální prevence kriminality představuje aktivity, které ovlivňují proces socializace, 

sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských  

a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné 

činnosti. Příslušná opatření sociální povahy přispívají k vypořádání se základními 

příčinami kriminality a s dispozicemi jedinců k páchání trestné činnosti. Pro rozvíjení 

preventivních aktivit jsou důležité oblasti, jako jsou rodina, práce, škola a zaměstnání. 

Situační prevence kriminality 

 Staví na skutečnosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na 

určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím režimových, technických  

a fyzických opatření se snažíme kriminogenní podmínky minimalizovat, což se nejvíc daří 

při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, důležité 

jsou však také finanční, personální prostředky a opatření do nich vložená. 

Prevence viktimnosti 

Cílem prevence viktimnosti je, aby se lidé nestali obětí trestných činů. Je založená na 

konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace  

a psychickou připravenost ohrožených osob. Jedná se o soubor skupinových  

a individuálních zdravotních, psychologických a právních poradenství, tréninky  

v obranných strategiích a v propagaci technických možností ochrany před možnou trestnou 

činností. Užívá metody situační a sociální prevence. [16] 

1.1.8 Význam SBS v procesu prevence kriminality 

SBS svou existencí a předmětem své činnosti napomáhají udržovat veřejný pořádek, 

zákonnost a zabezpečují respektování práv vlastníků k majetku i ostatních chráněných 

zájmů. Díky své činnosti, kde předcházejí trestným činům, jsou významným prvkem  

v oblasti prevence kriminality. Při ochraně hypermarketu jsou to hlavně oblasti situační  

a sociální prevence. Tato činnost je realizována prostřednictvím jednotlivých metod 

soukromé bezpečnostní činnosti. 
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Metoda fyzického pozorování 

Pracovní náplní pracovníka SBS při aplikaci této metody je pozorovat objekt, aby 

včas zjistil negativní odlišnost od původního stavu a zabránil tak jeho narušení nebo 

napadení. Pozorování pracovník SBS provádí ze stálého stanoviště, nebo z několika jiných 

stanovišť, po kterých se pracovník v předepsaných intervalech a po předepsané trase 

pohybuje. 

Metoda elektronického sledování prostoru 

Na vybraných místech střeženého objektu jsou instalovány kamery uzavřeného 

televizního okruhu. Tyto kamery na monitoru pracovník SBS sleduje a při narušení 

chráněného prostoru postupuje v souladu s dalšími metodami soukromé bezpečnostní 

činnosti. 

Metoda technické ochrany 

Metoda je realizována instalací nejrůznějších typů technických zábran, které pasivně 

zabraňují proniknutí do objektu nebo prostoru nepovolaným osobám. Tato metoda může 

být účinná pouze v kombinaci s dalšími metodami. 

Metoda elektronické ochrany 

Elektronické zabezpečovací systémy jsou instalovány na základě vytvořené 

bezpečnostní analýzy chráněného objektu s cílem včasné indikace signálu o narušení 

objektu vloupáním, nebo např. o vývinu kouře při požáru. 

Metoda výstražných nápisů a značek 

Patří sem výstražné značky a nápisy sdělující zákazy a omezení (Zákaz vstupu, 

Prostor monitorován kamerovým systémem, Objekt střežen bezpečnostní službou). 

Metoda přesvědčování 

Pracovník SBS vhodným přístupem přesvědčuje osoby, které se dopouští 

protiprávního jednání, aby zanechaly tohoto jednání proti zájmu, který je SBS chráněn. [2] 
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2 Popis hypermarketu 

Tato kapitola obsahuje popis prostorového uspořádání hypermarketu s používanými 

technickými prostředky. Velice důležitá je uvedená statistika sledovaných ukazatelů, ve 

které je uvedena např. věková skupina pachatelů krádeží. Popis režimové, technické 

ochrany z fyzické ostrahy nám tvoří v systému fyzické ostrahy koláč bezpečnosti, který je 

rozdělen na tři zcela rovnoměrné části.  

2.1 Prostorové uspořádání hypermarketu 

Sledovaným objektem je hypermarket nacházející se ve městě Ostrava. Tato 

budova je dvoupodlažní včetně podzemních parkovacích prostor. Objekt je složen 

z několika menších nájemních jednotek a hlavní prodejní plochy, kde se nachází sledovaná 

část hypermarketu. Mezi sortiment této samoobslužné prodejny patří potraviny doplněné 

drogistickým, textilním, sportovním a hobby zbožím. Dalším prostorem patřícím k této 

prodejní ploše je zázemí, které se skládá z kanceláří, chladících a mrazících boxů, 

příručních skladů, sociálních místností, technického zázemí a personální vrátnice. Výměra 

prodejní plochy je 3910 , u zázemí se jedná o celkový rozměr 1050 .  

 V těchto prostorech budeme řešit problematiku podílu fyzické ostrahy na prevenci 

kriminality. 

Na prodejní plochu vcházíme přes vstupní turniket, hned vedle turniketu je řada 16 

pokladen. Nad těmito pokladnami je umístěná otočná kamera č. 1. Od turniketu se rovně 

dostaneme k oddělení drogerie (označeno na obr. jako D), kde je nad regály umístěna 

statická kamera č. 2. Statická kamera č. 3 je umístěna v oddělení potravin (označeno P), 

které navazuje na oddělení drogerie.   

Z oddělení potravin se dostáváme k oddělení textilu (označeno T), následuje 

oddělení sportovního a hobby zboží (označeno SH). Nakonec jsme se dostali k oddělení 

elektro (označeno E), kde jsme se opět dostali zpět k vstupnímu turniketu. 

Do zázemí samoobslužné prodejny se dostaneme z oddělení potravin, kde 

procházíme přes dlouhou chodbu, na jejich obou stranách se nacházejí skladovací prostory, 

chladící a mrazicí boxy. Uprostřed této chodby jsou dveře, kterými se dostaneme do části 

zázemí, kde se nachází personální vrátnice, kanceláře, šatny, sociální zařízení a technické 

zázemí. 
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Pro zaměstnance je zřízena personální vrátnice pro příchod a odchod z práce. Pro 

lepší orientaci je prodejna se zázemím znázorněna v příloze č. 1 a pro snadnější orientaci 

jsou připojeny vysvětlivky.  

 2.2 Statistika sledovaných ukazatelů hypermarketu 

Po celý rok 2013 jsem měl možnost vést statistiku sledovaných ukazatelů krádeží, 

které jsou zaznamenány níže v tabulce č. 1. Dle zjištěných výsledků je třeba zaměřit se na 

ty faktory, u kterých se procentuální hodnota pohybuje pro hypermarket v nevýhodných 

číslech. Na těchto číslech je také vidět důležitost práce SBS a její přínos k prevenci 

kriminality. 

 

Tabulka č. 1: Statistika kriminality v hypermarketu [autor] 

Sledované ukazatele Druhy ukazatelů Procentuální 

přehled 

Druh kradeného zboží Drogerie 33 % 

Jídlo 30 % 

Elektronika 28 % 

Způsob krádeže Odlepení ochranného kódu 42 % 

Přenos v tašce 18 % 

Odtrhnutí pevného ochranného 

kódu 

35 % 

Způsob zjištění krádeže Kamerový systém 71 % 

Pracovník SBS 29 % 

Fáze zjištění krádeže Prodejní plocha 

Hypermarketu 

75 % 

Prostor před pokladnami 24 % 

Prostor za pokladnami 1 % 

Chování pachatele krádeže Bezproblémové 95 % 

Agresivní 5 % 

Chování pracovníka SBS při 

zjištěné krádeži 

Standardní chování k pachateli 95 % 

Důrazné chování k pachateli 5 % 

Věk pachatele krádeže Méně než 18 let 20 % 

Více než 18 let 80 % 

 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny hodnoty finančních ztrát za zboží následkem krádeží. Po 

celkové inventuře bylo zjištěno, že kromě předpokládaných ztrát na prodejní ploše se 

vysoká částka objevila i ve ztrátách v zázemí. Bylo zaručeno, že určité zboží se nedostalo 

k prodeji na prodejní plochu, ale přesto ve skladu chybělo. Takže je jasné, že pachatelem 

krádeží ze zázemí musí být samotní zaměstnanci.  
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Tabulka č. 2: Statistika vyčíslení ztrát pro prodejní plochu a zázemí hypermarketu [autor] 

Inventura-rok Ztráty celkem Ztráty prodejna Ztráty zázemí 

2013 199 902 Kč 138 960 Kč 59 942 Kč 

 

Další statistika zobrazená v tabulce č. 3 je pro prevenci kriminality fyzickou ostrahou 

důležitá. Je to statistika věku pachatele krádeže. 

 

Tabulka č. 3: Statistika věků pachatelů krádeží [autor] 

Pachatelé celkem Do 15 let Do 18 let Do 40 let Do 70 let 

270 4 50 186 30 

 

Poslední statistika nám v tabulce č. 4 zobrazuje statistiku počtu pachatelů krádeží  

a vyčíslení škody za poslední tři roky. 

 

Tabulka č. 4: Statistika počtů pachatelů krádeží za poslední 3 roky a vyčíslení škody [autor] 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Počet pachatelů krádeží 240 258 251 270 

Vyčíslená škoda 125 001 Kč 131 526 Kč 127 895 Kč 138 960 Kč 

 

2.3  Technická ochrana hypermarketu 

Uzavřený okruh kamerového sytému (dále jen CCTV) je určen pro ostrahu jak 

prodejní plochy, tak i zázemí samoobslužné prodejny, kde jsou oprávněni k jejich obsluze 

pouze pracovníci SBS. Časový interval, který se na pevný disk ukládá, má sice délku  

7 dnů, to je ale zase na úkor lepší kvality kamerového záznamu. Proto je záznam po 24 

hodinách vymazán. Tento záznam se při provedené protiprávní činnosti vydává pouze na 

požádání Policii ČR, nebo se pro statistické účely uchovává pro potřeby SBS nebo vedení 

samoobslužné prodejny. 

Je tvořen jednou otočnou kamerou č. 1, která je umístěna před pokladní zónou, kde je 

pracovníkem SBS sledován pohyb zákazníků přicházejících a procházejících přes 

pokladny. Tato kamera zároveň automaticky reaguje na poplach způsobený dvouanténním 

systémem signalizujícím neoprávněný přenos zboží, které nebylo zbaveno svého 

zabezpečení. Dále také reaguje na signál tíseň, který má pracovník pokladny možnost 
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aktivovat v případě napadení zákazníkem, nebo již uvedeného pokusu o přenos 

nezaplaceného zboží. 

Kamery č. 2 a č. 3, které jsou statické, jsou umístěny v oddělení potravin a drogerie, 

kde dle statistik hypermarketu dochází k největším krádežím zboží. Statická kamera č. 4 je 

umístěna u personálního vstupu, kde slouží k monitorování příchozích a odchozích 

zaměstnanců a ostatních osob. 

Dalšími technickými prostředky pracovníků SBS při výkonu práce jsou zařízení 

znemožňující přenos zboží přes pokladní zónu. Mezi tyto zařízení se řadí dvouanténní 

systémy, které akusticky signalizují přenos zabezpečeného zboží bez zaplacení. Samotné 

zboží se tedy zabezpečuje pomocí jak tvrdých kódů (ty se připevňují na zboží s využitím 

lanka a lze jej odejmout pouze za pomoci speciálního snímače etiket) tak měkkých kódů, 

které se dají použít na zboží, kde připevnění tvrdého kódu není technicky možné. 

2.4 Režimová ochrana hypermarketu 

Provoz objektu není nonstop, jeho doba otevření je od 8 hodin do 20 hodin. Jeho 

zabezpečení je provedeno pomocí prvků technické ochrany s přítomností fyzické ochrany 

v čase od 5 hodin, kdy se budova otevírá do jejího zavření ve 21 hodin, poté je střežena 

pomocí PZTS pultem centralizované ochrany. Zaměstnanci do práce přicházejí a odcházejí 

pouze přes personální vrátnici, kde jsou kontrolování pracovníkem SBS. Při příchodu  

a odchodu se pracovníkovi SBS prokazují zaměstnaneckou čipovou kartou. Při příchodu 

cizí osoby (obchodní zástupce, doplňovači zboží, kontrolní orgány) je přivolán 

pracovníkem SBS odpovídající pracovník samoobslužné prodejny, který je za tuto osobu 

zodpovědný až do jejího odchodu. 

Klíčový režim je tvořen generálním klíčem, kterým otevřeme všechny dveře 

hypermarketu. Generální klíč mají k dispozici čtyři vedoucí zaměstnanci samoobslužné 

prodejny (ředitelka, dvě zástupkyně, správce samoobslužné prodejny). Tito vedoucí 

zaměstnanci jsou také zodpovědní za provoz PZTS. 

V samoobslužné prodejně je dáno systémové opatření pro chování v krizových 

situacích, které opět zajišťují vedoucí čtyři zaměstnanci ve spolupráci s pracovníky SBS. 
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2.5 Fyzická ostraha hypermarketu 

            Při denním provozu ostrahu zajišťují tři pracovníci SBS. Pracovník SBS jedna je 

celou dobu přítomen na personální vrátnici objektu, kde je jeho popisem práce kontrola 

příchozích a odchozích zaměstnanců, která spočívá dle interního předpisu hypermarketu 

v předložení osobních zavazadel k nahlédnutí. Dále je náplní pracovníka jedna dohled nad 

technickým zařízením PZTS, kdy v případě vzniku jakéhokoliv poplachu bezprostředně 

uvědomuje o tomto stavu určenou osobu z řad vedoucích zaměstnanců samoobslužné 

prodejny. Pracovník jedna je oblečen ve služebním stejnokroji, který je tvořen dlouhými 

černými kalhotami, šedou košilí a černou kravatou, v zimě navíc šedým svetrem, na košili 

má připnutou visačku se jménem a názvem soukromé bezpečnostní služby. K jeho výzbroji 

a výstroji patří obušek, slzotvorný prostředek, pouta a svítilna. 

Pracovníci číslo dva a tři mají své stanoviště za pokladní zónou. Toto místo je 

vybaveno kamerovým systémem, který nepřetržitě obsluhuje pracovník dva. Pracovník tři 

provádí okruh pochůzky mezi prodejnou a zázemím. Tento okruh pochůzky má svoji 

logickou opodstatněnost, jelikož po provedení pochůzky po prodejně patří mezi další 

povinnosti pracovníka tři průběžná kontrola zázemí hypermarketu, kde je jeho úkolem 

kontrola vratek zboží, např. zda k němu není úmyslně přidáno nějaké zboží navíc. 

Pro komunikaci mezi sebou používají pracovníci SBS krátkovlnné vysílačky, aby 

měli možnost rychle reagovat na vzniklou situaci. Další výbavou pracovníků dva a tři je 

teleskopický obušek, slzotvorný prostředek a pouta. Pracovníci dva a tři nejsou oblečeni ve 

služebním stejnokroji, ale ve svém civilním oblečení.  

Pro lepší přehled o pohybu jednotlivých pracovníků SBS jsem vytvořil nákres, který 

je znázorněn v příloze č. 2., rovněž opatřený vysvětlivkami. 

2.6 Subjektivní popis stavu nedostatečné fyzické ochrany 

Dle mého subjektivního názoru je první věcí, která nevyhovuje, že pracovníci SBS 

dva a tři, kteří vykonávají svoji činnost v prostoru samoobslužné prodejny, nejsou oblečeni 

do služebních stejnokrojů, díky nimž by na mnoho pachatelů působili preventivně. 

Další negativní věcí je celkový počet pracovníků SBS. Samozřejmě ekonomická 

situace v dnešní době je neúprosná a proto více členů SBS není možné v hypermarketu 
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zaměstnat, ačkoliv by to bylo z hlediska prevence kriminality velmi žádané. Postačovalo 

by i přidání povinností a oprávnění pracovníkům SBS. 

Ve statistikách hypermarketů ovšem nemalé procentuální číslo krádeží zastávají 

samotní zaměstnanci hypermarketu (v tabulce č. 2 je uvedena statistika chybějícího zboží, 

které bylo zjištěno při inventuře), kteří mají dokonale zmapované bezpečnostní technické 

prostředky a podílejí se velkou měrou na zvyšování kriminality v samoobslužné prodejně. 

Také technické provedení oddělení prostorů mezi prodejní plochou a venkovním 

prostorem hypermarketu je nekvalitně provedeno, takže je potřeba to technicky vyřešit tak, 

aby nedocházelo mezi pachateli k předávání zboží ven z prodejny. 

Technická ochrana zboží také není dostatečně zajištěna. Dosavadní prvky jsou pro 

pachatele krádeže snadno překonatelné a tímto neplní svůj účel. 

V neposlední řadě i nedostatečně propracovaný systém CCTV je pro preventivní 

činnost pracovníků SBS přitěžujícím faktorem. 
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3 Identifikace nedostatků v realizovaných oprávněních a 

činnostech 

V této kapitole jsem popsal na začátku nevyhovující stav fyzické a technické 

ochrany, podle kterého jsem pomocí Ishikawova diagramu a aplikovanou metodou FMEA 

analyzoval a hodnotil rizika. 

3.1 Zjištěný stávající stav nevyhovující fyzické a technické 

ochrany 

Popišme a zhodnoťme si stávající oprávnění, činnost a podíl fyzické ostrahy na 

prevenci kriminality: 

 Dle výše uvedené stavu technických prostředků ochrany je prokazatelný jejich 

nedostatek, což je doloženo statistikou nejvíce kradeného zboží.  

Technické uspořádání prodejní plochy a samotných technických prostředků 

ochrany není dokonale provedeno, tudíž je úprava velmi žádoucí.  

Personální obsazení by se také mělo vyřešit posílením počtu pracovníků SBS, kde 

by se měly navíc upravit jejich povinnosti a tím i možnosti podílu na vyšší prevenci 

kriminality. 

3.2 Analýza a hodnocení rizik 

Analýzu rizik můžeme definovat jako proces, kterým identifikujeme možná rizika, 

pravděpodobnost jejich vzniku a následky dopadu pro chráněný zájem. Analýza rizik je 

podstatou bezpečnostní analýzy. 

Z existujícího velkého množství metod pro analýzu rizika jsem vybral Ishikawův 

diagram a aplikoval jsem analýzu FMEA. 
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3.3 Ishikawův diagram 

Pro zpracování bezpečnostní analýzy je Ishikawův diagram, který je také známý pod 

jménem diagram příčin a důsledků vítaným pomocníkem. Ishikawův diagram nám 

umožňuje znázornit konkrétní analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. Svým 

vzhledem připomíná větvení rybí kosti, kdy střední osa tvoří důsledek, a ke střední ose se 

vztahují jednotlivé příčiny, které způsobují daný problém. Jednotlivé příčiny jsou doplněny 

konkrétními důvody. [1] 

Důsledkem, který bude tvořit hlavní osu diagramu je nedostatečný podíl fyzické 

ostrahy hypermarketu na prevenci kriminality. Hlavními příčinami jsou: 

- nedostatky technických zařízení, 

- selhání pracovníků SBS, 

- zaměstnanci a ostatní fyzické osoby, 

- špatné nastavení systému fyzické ostrahy managementem samoobslužné 

prodejny. 

 

      Grafické zobrazení příčin diagramu, které mohou způsobit nedostatečný podíl 

fyzické ostrahy hypermarketu na prevenci kriminality, lze shlédnout na obrázku č. 1. 

 

Nedostatky technických zařízení 

Jedná se o příčiny, kdy nedostatek nebo nekvalitní technická zařízení naplní účel 

prevence proti kriminalitě v samoobslužné prodejně: 

- nedostatek výstražných a preventivních značek, 

- nedostatečný kamerový systém, 

- nedostatek pomocných technických prostředků, 

- nekvalitní provedení prostorů prodejny. 

 Selhání pracovníků SBS 

     Zahrnuje příčiny vyplývající z neprofesionálního chování pracovníků SBS, které 

může vést až k vážným kázeňským prohřeškům: 

- nedostatečné znalosti, 

- nedostatečné schopnosti, 

- zanedbání pracovních povinností, 

- špatná komunikace mezi pracovníky SBS. 
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Zaměstnanci a ostatní fyzické osoby 

      Mezi další příčiny lze uvést osoby, mezi které patří zaměstnanci samoobslužné 

prodejny, zákazníci, obchodní zástupci, vybalovači zboží a samotní pachatelé: 

- narušení technické ochrany zboží, 

- nekázeň zaměstnanců prodejny, 

- krádež zboží zaměstnanci, 

- mimořádná událost v samoobslužné prodejně. 

  Špatné nastavení systému fyzické ostrahy managementem samoobslužné prodejny: 

      Tyto příčiny se týkají nesprávného nastavení systému managementem 

samoobslužné prodejny, který má zásadní vliv na fungování fyzické ostrahy: 

- špatné přidělení úkolů pracovníkům SBS, 

- špatně nastavená režimová ochrana, 

- nedostatek pracovníků SBS v samoobslužné prodejně, 

- nedostatečné stanovení povinností pracovníků SBS. 
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Obrázek č. 1: Ishikawův diagram aplikovaný na nedostatečný podíl fyzické ostrahy hypermarketu na prevenci kriminality [autor]
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3.4 Analýza FMEA 
 

Metoda FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Efect Analysis, do 

češtiny přeložena jako analýza možných vad a jejich důsledků. Pomocí této metody 

sestavíme tabulku příčin poruch a jejich následků, která je přehledná a je základem této 

metody. V další fázi stanovujeme rizikové číslo R podle rovnice č. 1. [17] 

                                                 

R = P. N. H 

                                                                                                                                 (1) 

Rovnice č. 1: Rovnice pro výpočet rizikového čísla        

      

            R – míra rizika  

            P – pravděpodobnost vzniku poruchy  

            N – závažnost následků poruchy  

            H – odhalitelnost poruchy 

 

Parametry pro výpočet výsledné rizikovosti poruchy jako je závažnost následků 

poruchy, pravděpodobnost vzniku poruchy a odhalitelnou poruchy jsou uvedeny v tabulce  

č. 5. 

 

 

Tabulka č. 5: Jednotlivé parametry metody FMEA [18]- 1. část 

R Výsledná rizikovost poruchy N Závažnost následků poruchy 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 
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Tabulka č. 5: Jednotlivé parametry metody FMEA [18]- 2. část 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

poruchy 
H Odhalitelnost poruchy 

1 velice nepravděpodobná 1 
odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 spíše pravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

Při provádění analýzy FMEA se řídíme následujícím postupem. Nejprve do tabulky 

vepíšeme jednotlivé poruchy, které byly uvedené v Ishikawově diagramu. Následným 

ohodnocením všech parametrů (závažnost následků poruchy, pravděpodobnost vzniku 

poruchy a odhalitelnou poruchy) a jejich vynásobením podle rovnice č. 1, získáme 

výslednou rizikovost poruchy R. Vše je uvedeno v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 6: Porucha, způsob poruchy a důsledek poruchy [autor]- 1. část 

                                                                                                                                                                                                  

Číslo Porucha P N H R 

1 Nedostatek výstražných 

a preventivních značek 

1 1 1 1 

2 Nedostatek pomocných 

technických prostředků 

5 5 1 25 

3 Nedostatečný kamerový 

systém 

5 5 1 25 

4 Nekvalitní provedení 

prostorů prodejny 

5 5 1 25 

5 Nedostatečné znalosti 1 4 4 16 

6 Nedostatečné 

schopnosti 

1 4 4 16 
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Tabulka č. 6: Porucha, způsob poruchy a důsledek poruchy [autor]- 2. část 

 

7 Zanedbání pracovních 

povinností 

1 5 1 5 

8 Špatná komunikace 

mezi pracovníky SBS 

1 4 4 16 

9 Narušení technické 

ochrany zboží 

5 5 4 100 

10 Mimořádná událost 

v samoobslužné 

prodejně 

4 5 1 20 

11 Nekázeň zaměstnanců 

prodejny 

4 5 4 80 

12 Krádež zboží 

zaměstnanci 

5 5 4 100 

13 Špatné přidělení úkolů 

zaměstnancům SBS 

4 4 1 16 

14 Špatně nastavená 

režimová ochrana 

5 5 1 25 

15 Nedostatek pracovníků 

SBS v samoobslužné 

prodejně 

5 5 1 25 

16 Nedostatečné stanovení 

povinností pracovníků 

SBS 

4 4 1 16 
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3.5 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

K provedení Paretova diagramu je zapotřebí vytvoření tabulky četností poruch, tzn. 

stanovit četnost a kumulativní četnost. 

K výpočtu kumulativní a relativní kumulativní četnosti slouží rovnice (2) a (3). 

 

                                                                               (2) 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy  

n1 – ni – hodnoty dané poruchy 

Rovnice č. 2: Rovnice pro výpočet kumulativní četnosti 

 

                                                                                             (3) 

Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy  

Ni – kumulativní četnost dané poruchy                                                                              

N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 

Rovnice č. 3: Rovnice pro výpočet relativní kumulativní četnosti 

 

Výpočty kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti výsledné rizikovosti 

poruchy jsou znázorněny v tabulce č. 7. 
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Tabulka č. 7: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost výsledné rizikovosti R [autor] 

 

Číslo 

 

Porucha 

 

R 

Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R 

9 Narušení technické ochrany zboží 100 100 19,57 

12 Krádež zboží zaměstnanci 100 200 39,14 

11 Nekázeň zaměstnanců prodejny 80 280 54,79 

2 Nedostatek pomocných 

technických prostředků 

25 305 59,69 

3 Nedostatečný kamerový systém 25 330 64,58 

4 Nekvalitní provedení prostorů 

prodejny 
25 355 69,47 

14 Špatně nastavená režimová 

ochrana 
25 380 74,36 

15 Nedostatek pracovníků SBS 

v samoobslužné prodejně 
25 405 79,26 

10 Mimořádná událost 

v samoobslužné prodejně 
20 425 83,17 

5 Nedostatečné znalosti 16 441 86,30 

6 Nedostatečné schopnosti 16 457 89,43 

8 Špatná komunikace mezi 

pracovníky SBS 
16 473 92,56 

13 Špatné přidělení úkolů 

zaměstnancům SBS 
16 489 95,69 

16 Nedostatečné stanovení povinností 

pracovníků SBS 
16 505 98,83 

7 Zanedbání pracovních povinností 5 510 99,80 

1 Nedostatek výstražných a 

preventivních značek 
1 511 100 

 

Výsledky výše vypočítaných četností jsem zakreslil do Paretova grafu s Lorenzovou 

křivkou, která je vidět na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2: Paretův graf s Lorenzovou křivkou [autor]
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Ve výsledném grafu jsem použil Paretovo pravidlo 80/20, které stanovuje, že 20 % 

příčin způsobuje 80 % výsledků, z čehož vyplývá, kterými poruchami bychom se měli 

zabývat a minimalizovat u nich riziko.  

Z grafu je vidět, že největším nedostatkem je narušení technické ochrany zboží  

a krádeže zboží zaměstnanci samoobslužné prodejny. I ostatní poruchy, které mají nižší 

rizikové číslo než 20, není dobré zanedbat, ale je potřeba se jim také systematicky věnovat.  

Pro poruchy 9, 12, 11, 2, 3, 4, 14, 15, 10, které je nutné řešit, budou v následující 

kapitole navržena adekvátní opatření zaměřená na jejich minimalizaci.
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4 Odůvodněný návrh inovativních změn a doporučení 

 V předchozí kapitole jsem pomocí Ishikawova diagramu, aplikovanou metodou 

FMEA doplněnou o Paretův diagram s  Lorenzovou křivkou zjistil příčiny, které 

v samotném chodu samoobslužné prodejny zhoršují podíl fyzické ostrahy v hypermarketu 

na prevenci kriminality. V této kapitole předložím návrhy inovativních změn, které by 

měly analyzované nedostatky minimalizovat. 

Narušení technické ochrany zboží 

Vlivem nedostatečného technického zabezpečení zboží dochází na prodejní ploše 

k snadné demontáži těchto prvků a přenesení bez zaplacení přes pokladní zónu. Doplnění  

o novější technické prvky zabezpečení jako jsou samolepící ochranné etikety (jsou 

zobrazeny na obrázku č. 3), které jsou k nerozeznání od čárového kódu, takže pachatel 

krádeže v domnění, že zboží je nezabezpečeno, pronese nezaplacené zboží přes pokladnu  

a je zachycen dvouanténním systémem. Také nové typy ochrany láhví (zobrazeny na 

obrázku č. 4) jsou prakticky nedemontovatelné, takže poskytnou spolehlivou ochranu 

zboží. 

 

 

Obrázek č. 3: Samolepící ochranné etikety 
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Obrázek č. 4: Ochrana lahví 

 

Krádež zboží zaměstnanci  

Co se týče zaměstnanců samoobslužné prodejny, ti mají dokonale zmapovaný 

přehled o prostorech, kde CCTV není umístěno a mají možnost nerušeně připravit si zboží 

pro přenos ven ze samoobslužné prodejny (v tabulce č. 2 je uvedena statistika chybějícího 

zboží, které bylo zjištěno při inventuře). Jeden ze způsobů je přítomnost komplice na 

prodejní ploše, kterému zaměstnanec předá připravené zboží. Dalším způsobem je 

domluva s řidičem zásobování, kterému zaměstnanec předá zboží a ten je vyveze ven 

z areálu hypermarketu. 

Systém CCTV by měl být rozšířen i v prostorech zázemí samoobslužné prodejny, 

konkrétně v příjmových částech a v hlavní chodbě zázemí. Zvýšením počtu pracovníků 

SBS alespoň o jednoho by zvýšilo počet pochůzek zázemím samoobslužné prodejny, díky 

nimž by se zvýšila preventivní činnost pracovníků SBS.  

Nekázeň zaměstnanců prodejny 

Nedodržování pracovní kázně zaměstnanců samoobslužné prodejny, mezi něž patří 

nedbalá manipulace se zbožím, např. neuzamčené sklady s dražším zbožím (cukrovinky, 

alkohol, drogerie), špatné uskladnění zboží, kdy zbylé zboží z celkového plata není znovu 

zabaleno, ale volně ponecháno na paletě, tudíž volně přístupné pro kohokoliv k odcizení. 

Zaměstnanci jsou povinni při vybalování zboží na prodejní ploše při zjištění 

podezřelé osoby informovat pracovníky SBS. Zaměstnanci ovšem při svém nízkém počtu  

a mnoha pracovních úkolech nejsou dostatečně motivováni, aby při své práci ještě navíc 

sledovali prostor kolem sebe a působili preventivně proti kriminalitě. Řešením mohou být 

finanční motivační bonusy, navýšení počtu zaměstnanců na směně nebo kvalitněji 

prezentované školení zaměstnanců.  
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Nedostatek pomocných technických prostředků 

Mezi důležité preventivní prvky by měly určitě patřit výstražné a preventivní značky 

(jsou zobrazeny na obrázku č. 5) s nápisy typu, že objekt je chráněn bezpečnostní službou 

nebo celý prostor je zachycen kamerovým systémem nebo také, že každý pachatel 

protiprávního jednání bude předán Policii ČR. V interních povinnostech pracovníků SBS je 

při každém zjištění krádeže zákazníka přivolat Policii ČR, která provede zjištění totožnosti 

pachatele. 

 

Obrázek č. 5: Výstražné a preventivní cedule 

 

           Pozorovací zrcadla jsou technickým zařízením (zobrazeny na obrázku č. 6), které by 

velmi pomohlo instalovat do míst, kde CCTV nemá pozorovací dosah. Pachatelé jsou ve 

své činnosti již tak vyspělí, že mají předem zmapované pozice CCTV a stoupnou si do 

míst, kde nemohou být pozorováni, takže v případě, kdy pracovník SBS dva obsluhující 

CCTV uvidí v odrazu zrcadla podezřelou manipulaci se zbožím, rychle vyšle pracovníka 

tři, který situaci prověří. 
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Obrázek č. 6: Pozorovací zrcadla 

 

 

Instalace atrap kamer (zobrazeny na obrázku č. 7) by také bylo konstruktivním 

řešením. V dnešní době se na trhu vyskytují modely, které jsou k nerozeznání od pravých. 

Tyto kamery by se doplnily do oddělení, kde dochází ke statisticky nejvíce krádežím, dále 

také do zázemí prodejny. 

 

 

Obrázek č. 7: Atrapa kamery 
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Nedostatečný kamerový systém 

Řešením je rozšíření systému CCTV na prodejní ploše, kde by se pokryly části 

prodejny, kde se nachází dražší zboží, např. elektronika a vytipovaná místa, kde dochází 

k manipulaci se zbožím ze strany pachatele krádeže.  

Konkrétně se tedy jedná o doplnění dvou kamer do míst, kde současný uzavřený 

okruh CCTV nemá dosah viditelnosti, takže by dost usnadnila práci pracovníkům SBS. 

Případná výměna statických kamer č. 2 a 3 za otočné kamery by bylo velkým přínosem. 

Nekvalitní provedení prostorů prodejny 

Také technické provedení oddělení prostorů mezi prodejní plochou a venkovním 

prostorem hypermarketu je nekvalitně provedeno, takže je potřeba to technicky vyřešit tak, 

aby nedocházelo mezi pachateli k předávání zboží ven z prodejny. Jedná se totiž  

o skleněné stěny, které oddělují prodejní plochu od venkovního prostoru hypermarketu. 

Tato skla ale nejsou nainstalována zároveň s podlahou, takže se pod nimi dá prostrčit zboží 

ven z prodejny. Tento technický nedostatek se musí odstranit, jelikož se jedná o zásadní 

problém. Tyto skleněné stěny mají délku 10 metrů a nacházejí se při vstupu do prodejny 

turniketem po pravé straně. Nacházejí se tedy v místech, kde kamera není a otočná kamera 

č. 1 zde nemá pozorovací dosah. Technicky by se to dalo vyřešit instalací skla do spodní 

části. Navíc je potřeba změnit trasu obchůzky pracovníka SBS tři. Přidání atrapy kamery 

do této části prodejny s výstražnou cedulí upozorňující o prostoru střeženém kamerovým 

systémem by přispěla k prevenci kriminality. 

Špatně nastavená režimová ochrana 

V současné režimové ochraně chybí stanovení postupu užívání klíčů, kterými 

zaměstnanci otevírají sklady v zázemí prodejny. Ideálním stavem by byla přítomnost 

pracovníka SBS, který by tyto sklady na požádání otevíral a tím pádem by zaměstnanci 

prodejny neměli možnost zboží odcizit a připravit k přenosu ven z prodejny. 

Rozšířením počtu pracovníků SBS by vznikl prostor ke kontrole vozidel zásobování, 

které vjíždějí a vyjíždějí z areálu hypermarketu, zda nevyvážejí zboží, které bylo 

připraveno zaměstnancem samoobslužné prodejny k odcizení. 
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Nedostatek pracovníků SBS v samoobslužné prodejně 

Dle mého subjektivního názoru je první věcí, která by přispěla ke zvýšení prevence 

kriminality ze strany pracovníků SBS, že pracovníci dva a tři, kteří vykonávají svoji 

činnost v prostoru samoobslužné prodejny, nejsou oblečeni do služebních stejnokrojů, díky 

nimž by na mnoho pachatelů působili preventivně, kdyby zpozorovali, že se po prodejní 

ploše neustále někdo z pracovníků SBS pohybuje. Stejnokroj také působí na zákazníka 

určitým pocitem bezpečí, kdy se jednak může na člena SBS obrátit s nějakým dotazem, 

nebo při pohledu na něho zákazník cítí bezpečněji. Jako příklad můžeme uvést agresivní  

a podnapilé osoby, které narušují klid daného hypermarketu a obtěžují další nakupující. 

V takovém to případě je nutné, aby člen SBS přesvědčovací metodou zabránil 

v pokračování nevhodného chování narušující osoby a ochránil tak slušného zákazníka. 

Také navýšením celkového počtu pracovníků SBS na ploše hypermarketu o počet 

jednoho na směně by se zkvalitnila preventivní činnost. Samozřejmě ekonomická situace 

v dnešní době je neúprosná, a proto je pro vedení hypermarketu mnohdy problematické 

zaměstnat o jednoho pracovníka SBS navíc. Samozřejmě i zázemí prodejny by bylo při 

zvýšeném počtu jednoho pracovníka SBS mnohem častěji kontrolováno, což by přineslo 

snížení ztrát zboží v těchto prostorech. Navíc při počtu dvou pracovníků SBS 

vykonávajících činnost na prodejní ploše je obtížné působit preventivně, tzn. být na více 

místech najednou. Pracovník dva se věnuje pouze činnosti na kamerovém systému  

a v případě osobní potřeby nebo povinné pracovní přestávky musí být vystřídán 

pracovníkem tři. V tomto případě na prodejní ploše nikdo preventivně nepůsobí. Také při 

činnosti v zázemí samoobslužné prodejny pracovník tři stráví delší dobu, aby stihl zde 

zadané úkoly (kontrola zaměstnanců při chystání vratek zboží) a tím chybí jeho přítomnost 

na prodejní ploše. Při povinné pracovní přestávce by se pracovníci dva, tři a čtyři vystřídali 

při své činnosti a preventivní působení alespoň jednoho pracovníka na prodejní ploše by 

bylo zachováno. Výrazným přínosem by tedy bylo doplnění stavu o pracovníka SBS čtyři. 

Hlavně v místech, kde kamerový systém nemá dosah, tzn. oddělení elektroniky, kde dle 

statistiky dochází k procentuálně nejvyšším krádežím. 

Užitečným preventivním prvkem by mohlo být zavedení oprávnění k provádění 

kontrolních nákupů, které by také měly být zahrnuty do povinností pracovníků SBS. Bylo 

by ovšem zapotřebí domluvit se s vedením SBS na příchodu pracovníka SBS z jiného 

pracoviště, kterého pokladní personál nezná a ten by s ohledem na anonymitu pracovníka 
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SBS kontrolní nákup provedl. Jedná se o nákup, kdy pracovník SBS např. vymění levný 

parfém z obalu za dražší, nebo přidá do pivního balení místo piva nějaký tvrdý alkohol 

apod. Poté jde zaplatit k pokladně, kde se tímto nákupem vyzkouší ostražitost pokladního 

personálu.  

V této samoobslužné prodejně se stal i případ, kdy zaměstnanec vzal z prodejny 

několik lahví alkoholu, v šatně pomocí kleští odmontoval tvrdé kódy a předal tyto láhve 

své přítelkyni, která se právě nacházela na prodejní ploše a poté je přenesla přes pokladny 

bez zaplacení. Pokud by mezi přidané oprávnění pracovníků SBS patřily preventivní 

průběžné kontroly zaměstnaneckých skříněk, mohlo by to vést ke snížení krádeží 

způsobených zaměstnanci samoobslužné prodejny. 

Mimořádná událost v samoobslužné prodejně 

Mezi mimořádné události, které v samoobslužné prodejně mohou nastat, je např. 

úmyslné otevření nouzového východu na prodejní ploše samoobslužné prodejny a vynesení 

zboží ven z prodejny bez zaplacení. Jeho otevření vyvolá akustický poplach, ale pokud si 

pachatel vytipuje pohyb pracovníka SBS na opačné straně prodejní plochy samoobslužné 

prodejny, stihne bez jakýchkoli problémů utéct z prodejny i s kradeným zbožím. 

Tato situace může nastat i v zázemí prodejny, kdy zaměstnanec samoobslužné 

prodejny otevře nouzový východ a předá zboží komplici, který před příchodem pracovníka 

SBS stačí bez problémů utéct. Mimořádná situace typu požár, kde tlačítko ohlášení požáru 

může cíleně aktivovat pachatel krádeže, způsobí to, že mezi povinnosti pracovníka SBS tři 

je okamžitý přesun na místo nahlášeného požáru, kde zjišťuje skutečný stav a tím pádem 

preventivně nepůsobí na prodejní ploše, kde pachatel využívá této mimořádné situace ke 

krádeži zboží. 

Řešením je již zmiňované navýšení pracovníků SBS, kteří by svými častějšími 

obchůzkami působili preventivně na zákazníky a zaměstnance samoobslužné prodejny. 

Rozšíření systému CCTV, který by měl pozorovací dosah až k nouzovým východům, 

popřípadě instalace atrap kamer, by výrazně pomohlo minimalizovat rizika tohoto 

problému. 
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4.1 Ekonomické zhodnocení inovativních opatření 

V tabulce č. 8 jsou ekonomicky zhodnoceny mnou navrhovaná inovativní opatření. 

Jedná se o zakoupení uniforem pro pracovníky SBS dva a tři, kteří vykonávají svoji 

činnost v civilním oděvu. Pořízení 2 ks uniforem by stálo 2912 Kč. Dále je zde možnost 

technického zabezpečení zboží, kde při počtu cca 1000 ks nejdražšího zboží je nutné 

nakoupit 100 ks ochrany lahví v ceně 3 500 Kč a 900 ks samolepících ochranných etiket 

v ceně 4 050 Kč. Technické prvky zabezpečení objektu budou obsahovat výstražné  

a preventivní cedule v počtu 10 ks v ceně 200 Kč, pozorovací zrcadla v počtu 2 ks v ceně 

1998 Kč, atrapy kamer v počtu 4 ks v ceně 1 320 Kč, doplněním plexiskla ke stávajícímu 

prosklenému předělu mezi prodejní plochou a venkovním prostorem hypermarketu o 10  

je v ceně 5 220 Kč a konečně cena rozšíření systému CCTV o 4 ks kamer je 30 240 Kč. 

Celková suma za investici do těchto inovativních opatření je 49 440 Kč. Dle statistiky 

krádeží zboží pro rok 2013 byla celková ztráta vyčíslena na částku 199 902 Kč.  

Investice v ceně 49 440 Kč by tedy mohla přispět ke snížení statistiky škod 

způsobené krádežemi. Při nepříznivé ekonomické situaci panující na obchodním trhu lze 

předpokládat, že majitel hypermarketu nebude ochoten akceptovat návrh na zvýšení počtu 

pracovníků SBS, ačkoliv by to dle mého názoru byla správná cesta. Alespoň přidáním 

oprávnění pro pracovníky SBS by se jejich činnost zefektivnila. 

Pokud se ale vydá pouze druhou cestou, tzn. upřednostněním investice do 

technického zabezpečení zboží a objektu, činnosti pracovníků SBS to samozřejmě pomůže, 

myšlenka preventivního působení pracovníků SBS proti kriminalitě však nebude zcela 

naplněna. 
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Tabulka č. 8: Tabulka ekonomického zhodnocení navrhovaných opatření [autor] 

 

Uniforma Technické prvky 

zabezpečení zboží 

Technické prvky 

zabezpečení objektu 

Košile 

+  

kravata 

328 Kč Ochranná 

samolepící 

etiketa 

1 ks- 4.50 

Kč 

Výstražné a 

preventivní 

cedule 

1 ks- 20 Kč 

Svetr 580 Kč Ochrana 

lahví 

1 ks- 35 Kč Atrapa 

kamery 

330 Kč 

Kalhoty 548 Kč  Plexisklo 1 - 522 

Kč 

   Rozšíření 

systému 

CCTV 

30 240 Kč 

Pozorovací 

zrcadlo 

999 Kč 

 

Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práci bylo popsat a zhodnotit stávající činnost, oprávnění  

a podíl fyzické ostrahy na prevenci kriminality v hypermarketu. Dále identifikovat 

nedostatky v oprávněních a činnostech fyzické ostrahy a následně podat odůvodněný návrh 

na inovativní opatření, která by co nejvíce eliminovaly nedostatky v činnosti SBS 

pro prevenci kriminality v hypermarketu. 

V  kapitole Teoreticko- právní části jsou popsány jednotlivé právní normy, které jsou 

důležité pro činnost SBS, jelikož žádný závazný specifický zákon pro působnost SBS 

v současnosti neexistuje.  

V další kapitole je popsáno vše důležité okolo SBS, tzn. úloha, funkce, metody, 

oprávnění, součinnost s jinými subjekty a hlavně význam SBS v procesu prevence 

kriminality. 

Následná kapitola se týká popisu sledovaného objektu, statistik kriminality, 

technické, režimové ochrany a fyzické ostrahy. 

V další kapitole jsou identifikovány nedostatky v oprávněních a činnostech SBS, 

byla provedena analýza a hodnocení rizik pomocí Ishikawova diagramu, aplikace metody 

FMEA a Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Výsledkem analýzy byla rizika, která 

je potřeba pomocí inovativních změn minimalizovat.  

Mezi největší nedostatky patří narušení technické ochrany zboží, kde jsem navrhl 

pořízení nových typů kvalitnější ochran zboží. 

Dalším velkým problémem jsou krádeže zaměstnanců samoobslužné prodejny, které 

by se daly minimalizovat rozšířením systému CCTV do prostor zázemí samoobslužné 

prodejny, dále navýšením počtu pracovníků SBS, jejichž zvýšený počet obchůzek by 

působil preventivně. V návaznosti na krádeže zaměstnanců se vyskytuje se zaměstnanci 

další problém, kdy svou nekázní nedodržují pracovní postupy dané samoobslužné 

prodejny, nedbale manipulují s dražším zbožím a nespolupodílí se na prevenci kriminality. 

Řešením může být posílení řad zaměstnanců, jejich motivování a častější školení.  

Dalším nedostatkem v pořadí je nízký počet technických pomocných prostředků, kdy 

doplněním výstražných a preventivních značek, pozorovacích zrcadel nebo atrap kamer, by 

usnadnilo činnost pracovníkům SBS při prevenci kriminality. 
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Také nízký počet pracovníků SBS provádějících svou činnost na prodejní ploše 

v civilním oděvu, je nevyhovující. Proto je potřeba, aby byli oblečeni do uniforem  

a působili na prodejní ploše preventivně. Nedostatečně rozšířený systém CCTV, který by 

byl potřebný na vytipovaných částech prodejny, také nepřispívá k vylepšení statistik škod 

způsobených krádežemi. Je třeba provést mnou navrhovaná opatření, která by zvýšila podíl 

prevence fyzické ostrahy hypermarketu na prevenci kriminality. 

V kapitole ekonomického zhodnocení inovativních změn jsem vyčíslil sumu, kterou 

by měl majitel hypermarketu investovat do technického vybavení, které by pomohlo 

minimalizovat rizika a snížit statistiky krádeží. Ideálním stavem by bylo přijetí alespoň 

ještě jednoho pracovníka SBS. Trendem dnešní doby je ale upřednostňování technického 

zabezpečení před fyzickou ostrahou, která je ovšem zase kvalitnější. Na to ale musí přijít 

po zralé úvaze a zjištění ekonomické situace majitel hypermarketu sám. 
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Příloha 1 : Prostorové uspořádání hypermarketu 
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Popis prostorového uspořádání hypermarketu- půdorys 1. NP: 

 

 

- Bod 1- stanoviště pracovníka SBS dva (zároveň kamerový systém) 

- Bod 2- stanoviště pracovníka SBS jedna (personální vstup) 

- Bod 3- prodejní plocha- pohyb pracovníka SBS tři po celé této ploše 

- Bod A- otočná kamera č. 1 

- Bod B- pokladny 

- Bod C- vchod přes turnikety 

- Bod F- statická kamera č. 2 

- Bod G- statická kamera č. 3 

- Bod H- statická kamera č. 4 

- D- oddělení drogerie 

- P- oddělení potraviny 

- T- oddělení textilu 

- SH- oddělení sport + hobby 

- E- oddělení elektro 
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  Příloha 2: Znázornění stanovišť a pohybu pracovníků SBS v hypermarketu 
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Popis stanovišť a působení pracovníků SBS: 

- Bod 1- stanoviště pracovníka SBS dva (obsluha kamerového systému) 

- Bod 2- stanoviště pracovníka SBS jedna (personální vstup hypermarketu) 

- Bod 3- znázornění trasy obchůzky pracovníka SBS tři (samoobslužná prodejna + 

její zázemí) 


