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inženýrství, 2018. 

Bakalářská práce se zabývá technicko-organizační stránkou zajištění převozu 

finančních hotovostí a jiných cenin. Zahrnuje popis a zhodnocení stávajícího stavu převozu. 

Druhá praktická část práce je věnována identifikaci a následné analýze kritických míst 

s odůvodněným návrhem inovativních změn a doporučení. Cílem práce je na základě 

analýzy navrhnout inovativní bezpečnostní opatření, které povede ke zvýšení bezpečnosti 

chráněného převozu peněz a jiných cenin.  
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je chráněný převoz hotovostí a jiných cenin 

prostřednictvím soukromé bezpečnostní služby (SBS) v rámci České republiky (ČR). 

S touto činností se můžeme setkat i pod mezinárodními názvy či zkratkami využívanými 

i u nás. Cash in transit (CIT) v překladu transport finanční hotovosti a Cash/valuables 

in transit (CVIT), tedy transport finanční hotovosti a cenin. Jedná se o činnost, zahrnující 

soubor nezbytných technicko-organizačních opatření pro zajištění požadované míry 

zabezpečení a minimalizaci rizik. Následující kapitoly teoretické části se budou věnovat 

zhodnocení stávajícího stavu. Budou zde zmíněny například požadavky na zabezpečení 

ze strany pojišťoven, lidský faktor, technické vybavení, plánování a taktické zásady.   

V praktické části bude věnována pozornost identifikaci a následné analýze kritických 

míst pomocí k tomu vhodně zvolených metod. Cílem práce je v návaznosti na posouzených 

rizicích navrhnout inovativní bezpečnostní opatření či doporučení, které povede ke zvýšení 

bezpečnosti převozu peněz a cenin. Sběr informací byl proveden na základě studia dostupné 

literatury a následně konzultací se zaměstnanci tří společností působících na českém trhu. 

S ohledem na bezpečnost těchto subjektů nebudou v práci zmíněny názvy společností. 

Z důvodu rozsáhlosti řešené problematiky a citlivosti některých konkrétních 

informací bude téma v teoretické části bakalářské práci zpracováno obecněji. V praktické 

části bude posouzení rizik zaměřeno na identifikaci potenciálních rizik, jejich 

analýzu a hodnocení.  

Podnětem ke zpracování tohoto tématu byl pro mě neuspokojivý současný stav. 

Jedná se o značně rizikovou činnost v průmyslu komerční bezpečnosti (PKB). Vysoké 

převážené hodnoty jsou motivací pro potenciální pachatele. S tím jsou spojena mnohá rizika 

mající za následek ohrožení majetku, zdraví či života samotné posádky nebo jiných 

nezúčastněných osob. Avšak zmíněná rizika jsou mnohdy značně podceňována. Existuje 

rovněž řada organizačních a technických nedostatků. Tyto nedostatky a rizika jsou veřejnosti 

skrytá. Společnost převoz finanční hotovosti a jiných cenin vnímá spíše jako atraktivní 

a poměrně bezpečnou formu zaměstnání.  
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA  

PKB se podílí na obraně zájmů chráněných zákonem. A to za využití vhodných 

technologií a činností. Do tohoto sektoru spadá řešená problematika transportu hotovosti 

a cenin. S nasazením adekvátních technických prostředků po boku s organizačními 

opatřeními je vykonávána ochranná činnost pracovníků SBS. Zmíněnou ochrannou činnost 

nazýváme profesní obranou. Je nezbytné, aby každý pracovník znal přesně odpovídající 

platnou právní úpravu, zejména okolnosti vylučující protiprávnost. Dle právního řádu ČR 

pracovník SBS jako pracovník PKB je ve stejném postavení jako běžný občan. Nejsou 

mu poskytnuty žádné zvláštní výsady. [13] 

2.1 Právní předpisy dotýkající se řešené problematiky 

Transporty peněz a cenin jsou prostřednictvím SBS prováděny na základě 

uzavřených obchodních smluv se stranou objednavatele a na základě pojistných podmínek 

pojišťoven. Pracovníci přepravy rovněž řídí vnitřními předpisy SBS. V tuto chvíli v ČR 

neexistuje komplexní právní předpis upravující oblast ochrany osob a majetku. Pro řešení 

této problematiky využíváme celou řadu zákonů, vyhlášek i norem, které se této oblasti 

dotýkají, byť jen okrajově. Níže bude uvedeno několik konkrétních příkladů, nejedná 

se o úplný výčet. Další příklady jsou zmíněny i v následujících podkapitolách v návaznosti 

na řešený obsah.   

  Stěžejní je pro vykonávání profesní obrany soubor okolností vylučujících 

protiprávnost, který uvádí zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Přesněji § 28 Krajní nouze, § 29 Nutná obrana, případně § 30 Svolení poškozeného 

a § 31 Přípustné riziko. Jelikož převozy finanční hotovosti a cenin řadíme mezi nejrizikovější 

činnosti v PKB, může dojít k protiprávnímu jednání, spáchání trestného činu. Dle trestního 

zákoníku se jedná zejména o násilné trestné činy proti svobodě a o trestné činy mající 

majetkový charakter: § 173 Loupež, § 174 Braní rukojmí, § 175 Vydírání, § 205 Krádež, 

§ 206 Zpronevěra, § 214 Podílnictví, § 216 Legalizace výnosů z trestné činnosti, 

§ 219 Zatajení věci. 

Je třeba také zmínit ustanovení Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k ochraně osob a majetku může dojít 

k situaci, která bude vyžadovat zadržení pachatele. Pro tyto případy je nutná znalost 
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ustanovení § 76 odstavec 2 Zadržení osoby podezřelé. Toto ustanovení umožňuje omezit 

na svobodě osobu přistiženou při trestném činu nebo bezprostředně po něm, je-li to nutné 

ke zjištění totožnosti osoby. Ovšem za podmínky neodkladného předání nebo oznámení 

policejnímu orgánu. 

Pracovníci SBS jsou ve většině případech při realizaci transportu hotovosti a cenin 

vybaveni krátkou kulovou palnou zbraní, ve specifických případech i dlouhou kulovou 

palnou zbraní. K držení zbraně jsou oprávněni na základě zbrojního průkazu příslušné 

skupiny.  Pro používání střelných zbraní je nezbytná znalost a dodržování zákona 

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

2.2 Pojištění cenností během přepravy  

Při zpracování a realizaci zakázky od objednavatele musí být sjednáno pojištění 

přepravované zásilky uzavřené v písemné formě, aby bylo zajištěno pokrytí případných 

vzniklých škod, které v mnohých případech mohou být velmi vysoké. Obsahem převážené 

zásilky, tedy předmětem pojištění, mohou být: 

a) finanční prostředky 

 peníze - platné bankovky a mince (tuzemské i jiných zemí) 

 ceniny - kolky, losy, poštovní známky, stravenky  

 platební karty, dokumenty, šekové a vkladní knížky, cenné papíry 

b) cenné předměty  

 perly a drahokamy, drahé kovy 

 luxusní předměty drobného charakteru, kdy hodnota jednoho kusu 

přesahuje 15 000Kč (brýle, pera, hodinky) 

c) věci s uměleckou, historickou nebo sběratelskou hodnotou 

Výše uvedené cennosti jsou během přepravy pojištěny proti zničení, poškození nebo ztrátě 

vzniklé v důsledku: 

a) dopravní nehody přepravního vozidla 

b) loupeže 

c) požáru, průvodních jevů požáru 

d) výbuchu, přímého úderu bleskem 

e) zemětřesení 
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 Aby vzniklo z pojištění právo na pojistné plnění, musí být přeprava uskutečněna 

nejkratší možnou bezpečnou cestou do cílového místa bez zbytečných přerušení. Rovněž 

se zabezpečení musí přizpůsobit požadavkům vyplývajícím z pojistných podmínek. [10] 

2.3 Způsob zabezpečení při přepravě dle pojišťovny  

Jelikož neexistuje žádná přímá právní úprava zabývající se problematikou přepravy 

peněz a cenin, jak již bylo zmíněno, požadavky na zabezpečení při přepravě v základu určuje 

pojišťovna. SBS je povinna cennosti zabezpečit takovým způsobem, který minimálně 

odpovídá těmto předepsaným způsobům zabezpečení. Tyto požadavky se mohou 

v některých bodech lišit, záleží na volbě konkrétní pojišťovny. Mnohé SBS volí pojištění 

například u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. V tabulce č. 1 jsou uvedeny konkrétní 

požadavky této pojišťovací společnosti členěné dle limitu pojistného plnění.  

Tabulka 1: Požadavky na způsob zabezpečení [9, autor] 

Limit pojistného 

plnění (Kč) 
Požadovaný způsob zabezpečení 

do 100 000 
Přeprava jednou pověřenou osobou, vybavenou obranným prostředkem. Zásilka 

uložena v kufříku nebo uzavřené kabele. 

do 200 000 
Přeprava dvěma pověřenými osobami. Alespoň jedna osoba vybavena obranným 

prostředkem. Zásilka uložena v kufříku nebo uzavřené kabele. 

do 500 000 

Přeprava dvěma pověřenými osobami. Jedna osoba vybavena obranným 

prostředkem, druhá řídí uzavřený osobní automobil. Na veřejně přístupném místě 

během nakládky a vykládky nesmí řidič opustit vozidlo. Zásilka uložena v kufříku 

nebo uzavřené kabele. 

do 2 000 000 

Přeprava dvěma pověřenými osobami. Jedna osoba ozbrojena krátkou kulovou 

palnou zbraní, druhá řídí uzavřené vozidlo. Na veřejně přístupném místě během 

nakládky a vykládky nesmí řidič opustit vozidlo. Automobil vybaven radiostanicí 

nebo jiným spojovacím prostředkem. Zásilka uložena v bezpečnostním kufříku.  

nad 2 000 000 
Způsob zabezpečení ujednán individuálně. Pokud není ujednán, platí požadavky 

na zabezpečení plnění do 2 000 000 Kč. 
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3 PŘEPRAVA CENIN A FINANČNÍ HOTOVOSTI 

Kapitola bude věnována v obecné rovině zhodnocení stávajícího stavu. Každá SBS 

má jiný rozsah nabízených služeb a také samotný taktický postup při převozu bývá ošetřen 

odlišně. Rovněž míra technické vybavenosti nedosahuje u všech organizací stejné úrovně. 

3.1 Služby převozu finančních hotovostí a cenin 

SBS specializované na oblast přepravy finanční hotovosti a cenin nabízí mimo 

samotného převozu i další související služby. Na střediska a účtárny, kde dochází 

ke zpracování hotovosti jsou kladeny vysoké požadavky na zabezpečení. Služby můžeme 

rozdělit na hlavní 3 kategorie: 

a) Přeprava  

Zabezpečení převozu hotovosti a cenin, chráněné doprovody, pravidelný svoz tržeb. 

b) Zpracování finančních hotovostí  

Zpracováním finančních hotovostí rozumíme přepočítávání, roztřídění, kontrola 

kvality, ověření pravosti, zabalení a zapečetění bankovek a mincí.  

c) Dotace bankomatů (ATM) 

Dotací ATM se rozumí zejména výměna a plnění kazet, zpracování zůstatkové 

hotovosti, reporting, odevzdání zadržených karet, kontrola technického 

stavu bankomatů.  

Oběh finanční hotovosti a cenin mezi jednotlivými subjekty je graficky znázorněn 

na obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1: Systém koloběhu finanční hotovosti v souvislosti s činností SBS [12, autor] 
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3.2 Pracovníci přepravy  

Pracovníci SBS musí splňovat základní kritéria, která jsou vyžadována pro výkon 

činnosti přepravy finanční hotovosti a jiných cenin. Přičemž tyto kritéria a požadavky určuje 

konkrétní zaměstnavatel. Očekává se, že pracovníci ucházející se o tuto pracovní činnost 

budou splňovat zejména následující uvedené požadavky:  

 Plnoletost, trestní bezúhonnost 

 Dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost 

 Psychické předpoklady 

 Zbrojní průkaz skupiny D 

 Řidičský průkaz B nebo řidičský průkaz typu C  

 Komunikační schopnosti, vhodné charakterové vlastnosti 

Je požadována profesní kvalifikace Strážný 68-008-E, která zaměstnanci zajišťuje 

odbornou způsobilost k výkonu činnosti, pokud nemá absolvované požadované vzdělání 

a vykonanou praxi v oblasti bezpečnosti. Přesné podmínky jsou stanoveny zákonem 

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

Zaměstnanec se po přijetí dále účastní odborného školení, potřebného k zajištění 

požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti bezpečnosti. Rovněž 

musí být řádně zaškolen k obsluze technického vybavení a svěřených prostředků.  Každé 

dva roky je povinen se podrobit lékařské prohlídce za účelem posouzení způsobilosti 

k činnosti přepravy finanční hotovosti a cenin. [22] 

Zaměstnanec, který je ve styku s informacemi souvisejícími s objednávkami, druhem 

přeprav, trasami, nasazenými bezpečnostními prostředky, způsoby školení atd. není 

oprávněn zveřejňovat a šířit tyto skutečnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. Kopírování podnikových dokumentů je dovoleno pouze 

v rámci vykonávané činnosti. Zaměstnanec je povinen po skončení pracovního poměru vrátit 

zaměstnavateli veškeré doklady, podklady a dokumenty. Snahou společnosti je zamezit 

úniku informací. Je předem rozhodnuto, komu informace bude sdělena, v jakém rozsahu 

a jakým způsobem. Informace se sdělují oprávněným zaměstnancům bez přítomnosti 

neoprávněných osob, a to co nejpozději, ale zároveň tak, aby mohli své úkoly 

spolehlivě splnit. [18, 21] 
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Zaměstnavatel svým zaměstnancům udává povinnost při nasazení nosit služební 

stejnokroj a prokazovat se služebním průkazem, který zaměstnanci vydává. Pracovník 

přepravy nosí střelnou zbraň výhradně pouze při výkonu dané činnosti. Po návratu 

a ukončení úkolu zbraň neprodleně odevzdává veliteli směny na dispečinku SBS spolu 

s dalšími prostředky, jako jsou klíče od přepravního vozidla, služební průkaz, doklady 

týkající se převozu. Zbraň se vydává a zpět přijímá na základě dokladu, který obsahuje 

informace o konkrétní zbrani, střelivu a jeho množství, datum a čas. [18] 

3.3 Technické vybavení 

Technické vybavení vzhledem ke stálému rozvoji dnes dosahuje vysoké úrovně 

a bývá lehce dostupné. Avšak míra vybavenosti jednotlivých organizací se odvíjí zejména 

od jejich finančního stavu. V této podkapitole budou představeny hlavní a zároveň nezbytné 

prostředky k výkonu činnosti převozu finanční hotovosti a jiných cenin. 

3.3.1 Vhodná výstroj a výzbroj  

Dostatečná výstroj a výzbroj není důležitá pouze pro ochranu přemísťovaných 

hodnot, ale je rovněž stěžejním bezpečnostním opatřením pro ochranu personálu 

zajišťujícího transport. Jednotliví členové posádky jsou vyzbrojeni podle povahy přidělené 

funkce a úkolů. U řidiče, který se nepohybuje mimo prostor vozidla, postačí například pouze 

krátká kulová palná zbraň. Naopak kurýr, který je vystaven největšímu nebezpečí, 

je zpravidla vybaven neprůstřelnou vestou, popřípadě ochrannou přilbou a krátkou 

kulovou palnou zbraní. [6] 

 

Obrázek 2: Taktický opasek s pouzdry SECURITY VIPER [16] 

Mezi základní předepsanou výstroj a výzbroj řadíme zpravidla:      

 Stejnokroj konkrétní SBS – pohodlný a praktický, pevný materiál 

 Balistická vesta – pro skryté nebo viditelné nošení, nejčastěji typu IIIA 
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 Taktická vesta – umožňuje nošení osobního vybavení 

 Ochranná helma, ochranná maska 

 Střelná zbraň 

 Opasek 

3.3.2 Obranné prostředky 

Osoba pověřená přepravou je dle vykonávané činnosti vyzbrojena osobními 

obrannými prostředky nebo krátkou kulovou palnou zbraní, kterou jí vydává velitel směny. 

Při realizaci převozu velkého rozsahu, kdy musí být chráněny vysoké hodnoty, je součásti 

výzbroje i dlouhá kulová palná zbraň. Používání těchto zbraní zvyšuje efektivitu obrany 

v případě napadení a zároveň působí preventivně k zastrašení pachatele.  Pokud je povinnou 

výzbrojí pouze kulová palná zbraň, další obranné osobní prostředky jsou voleny 

dle individuálního uvážení členů posádky. V ČR držení těchto prostředků není nijak 

regulováno. Může se jednat například o slzné a pepřové spreje, elektrický paralyzér, 

teleskopický obušek, poutací prostředky, které zaměstnanec není povinen 

nosit skrytě. [17, 18] 

 

Obrázek 3: Pistole CZ 75 Compact [7] 

Dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, znění pozdějších předpisů 

§ 28 odstavec 3 je oprávněn držitel zbrojního průkazu skupiny D při výkonu zaměstnání 

nosit nanejvýš 2 zbraně kategorie A, B nebo C a příslušné střelivo na veřejnosti nebo 

na místech veřejnosti přístupných a to skrytě.  

Obranné prostředky smí pracovník SBS použít pouze v souladu se zákonem, 

a to konkrétně na základě ustanovení §28 trestního zákona o krajní nouzi, § 29 trestního 

zákona o nutné obraně a § 76 odst. 2 trestního řádu o zadržení osoby podezřelé.  
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3.3.3 Vozidlo pro přepravu peněz a cenin 

Nezbytným prostředkem, bez nějž transport nelze realizovat je speciální vozidlo 

určené pro přepravu cenin a hotovosti. Podle míry opancéřování rozlišujeme 3 základní 

skupiny viz. Tabulka č. 2. 

Tabulka 2: Typy vozidel pro přepravu [21, autor] 

Typ vozidla Míra opancéřování Hlavní provedené úpravy 

Zvláštní vozidlo nepancéřované 

 bez speciálních úprav karoserie 

 poplachové zařízení – varovná signalizace, siréna 

 zajištění zásilky před odcizením 

Částečný pancéř 
částečně 

pancéřované 

 prostor posádky upraven neprůstřelným materiálem 

 systém tří komor  

 radiové spojení, palubní intercom 

Úplný pancéř Plně pancéřované 

 celé vozidlo upraveno neprůstřelným materiálem 

 systém tří komor 

 rádiové spojení, palubní intercom 

 systém otvírání dveří 

Opancéřované vozy ve většině případech vznikají přestavbou osobních a užitkových 

automobilů a sériově vyráběných dodávek. Úpravou a doplněním vhodného vybavení 

je dosaženo vyššího stupně bezpečí. Může se jednat o následující úpravy: 

Pancéřování 

 Prostor pro posádku, nákladový prostor, spodní část vozu 

 Využití nízkolegovaných ocelí (nízký obsah uhlíku), keramické pancíře, pancíře 

slitin titanu nebo hliníku, kompozitní materiály (aramidová nebo polyetylénová 

vlákna, aromatické polyestery)  

Členění částí vozidla 

 systém tří komor zamezuje při otevření vnějších dveří odejmutí zásilky a přímé 

ohrožení posádky 

Balisticky odolná skla 

 Skla vrstvená, polykarbonátová, safírová, kombinace vrstvená polykarbonát  

Ochrana jednotlivých částí vozidla 

 Zesílení ochrany chladiče, řídící jednotky, nádrže, baterie, zpevněné dveřní závěsy, 

vyztužení nárazníků či přidání ochranného rámu  

Speciální pneumatiky 

 Umožňují bezpečný dojezd vozidla po proražení nebo průstřelu pneumatiky 

 WHEEL RIM (výztuha obručí) a TYLOCK (proti vyzutí pneumatiky)  
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Systém otevírání dveří 

 Není umožněno současné otevření více dveří vozidla 

 Systém dálkového ovládání zamykání řidičem 

Úprava elektroniky 

 Systém požární ochrany 

 Výstražné světelné označení vozidel 

 Nouzové tlačítko tíseň pro vyvolání tichého poplachu na dispečink 

 Přístup do vozidla nebo nastartování pomocí autentizace předmětem – přiložení 

tokenu a následné zadání hesla 

Komunikační systém 

 Komunikace s dispečinkem radiovým spojením nebo mobilním telefonem 

 Palubní Intercom pro spojení jednotlivých částí vozu  

Globální poziční systém (GPS) 

 Navigační systém posádky a systém lokalizace vozidla dispečinkem 

Zavazadlový prostor 

 Podle využití vybaven boxy, regály, popřípadě dokovacím zařízením  

Identifikační označení 

 Vozidlo označeno kódem složeným z písmen nebo čísel 

 Podle typu vozidla může být identifikační označení vyobrazeno na střeše, kapotě, 

zavazadlovém prostoru, a však musí být viditelné ze vzduchu        [6, 27] 

 

Obrázek 4: Pancéřované přepravní vozidlo Mercedes-Benz Sprinter [15] 
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Vozidlo musí splňovat i další základní požadavky. Mezi nezbytné vlastnosti vozidla 

řadíme dostatečný výkon, uzavřenou karoserii, mohutnost, dojezdovou vzdálenost 

a spolehlivost. Spolehlivostí je myšlen bezproblémový technický stav.  

 

Obrázek 5: Interiér pancéřovaného přepravního vozidla Mercedes-Benz Sprinter [15] 

3.3.4 Správa přepravovaných zásilek 

Při manipulaci se zásilkami se mimo klasické dokumentace mohou používat 

technologie, které společnosti umožní sledovat a zaznamenávat pohyb zásilky a její stav. 

Každá zásilka je řádně převzata a následně řádně předána klientovi. Její evidování se provádí 

pomocí čárového kódu, kterým je označena. Pomocí zařízení personal digital assistant 

(PDA) se načte čárový kód, kterým je zásilka zavedená v informačním systému. Sledování 

zásilky probíhá na principu zaznamenávání průchodu jednotlivými body při přepravě 

od převzetí až po její doručení. Jedná se o nenákladnou, dostupnou a z funkčního hlediska 

dostačující technologii. Veškeré informace týkající se zásilek jsou zaznamenávány 

v systému organizace, čímž se vytváří podrobný přehled. Důležité písemnosti či systémy 

jsou chráněny před ztrátou a přístupem nepovolaných osob k informacím. Při úniku 

informací musí být urychleně přijata vhodná opatření. [18] 

Při odcizení bezpečnostního zavazadla je možné zjistit informaci o jeho poslední 

známé poloze, pokud je vybaveno prostředkem ke sledování. Výpočet polohy probíhá 

pomocí údajů, které jsou zaslány z několika družic. Je používáno GPS, nebo mobilního 

systému pomocí protokolu globálního systému pro mobilní komunikaci (GSM) či obecného 

paketového rádiového systému (GPRS) [2]. 
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3.3.5 Bezpečnostní přepravní obaly a zavazadla 

Veškeré cennosti jsou umístěny a přepravovány ve specificky upravených a k tomuto 

účelu určených prostředcích.  Dle bližších specifikací jednotlivých zásilek je určeno, které 

přepravní obaly a zavazadla je vhodné použít, aby byla zajištěna dostatečná míra 

zabezpečení.  

 

Obrázek 6: A) Bezpečnostní kontejner; B) Přenosný systém pro ATM kazety [3] 

Bezpečnostní kufry 

Bezpečnostní kufr může být vybaven bezpečnostním zámkem, bezpečnostním 

náramkem, zvukovým alarmem, dýmovnicí či barvícím modulem pro znehodnocení obsahu. 

Kurýr zajišťující veškerou manipulaci s daným zavazadlem musí být řádně proškolen 

o správném zacházení. Zavazadlo tohoto typu má vzhled běžného kufru či kufříku, aby byla 

zajištěna jejich vyšší nenápadnost. Bezpečnostní kufry nejsou SBS až tak hojně využívány, 

jsou určeny spíše pro neprofesionální přepravu různými společnostmi, 

a soukromými osobami. [11] 

Speciální přepravní kontejnery  

Speciální kontejnery jsou určeny především pro přepravu finanční hotovosti. 

Odpovídají nejvyšším technickým a bezpečnostním požadavkům. Bezpečnostní vybavení 

a provedení se liší podle výrobce. Ochrannými prvky je např. bezpečnostní uzamykání, 

inkoustové patrony pro znehodnocení obsahu, ochrana proti vytržení, siréna, omezení doby 

přenosu. Pro příklad jsou níže uvedeny specifikace speciálních přepravních kontejnerů, které 

si pro svou potřebu vyvinula Česká bezpečnostní služba Grál.  
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A) Kontejner CR-01 

Víko kufru je zabezpečeno centrálním zámkem s čipovým kódem. Kontejner 

se aktivuje pomocí čipu. Ten se přikládá do čtecího prostoru, přičemž po jeho načtení dojde 

k uzamčení centrálního zámku, který sepne bezpečnostní obvod. Část obvodu je spojena 

s ruční smyčkou propojující zápěstí kurýra a zavazadlo. Vytržením zavazadla z ruky dojde 

k přerušení obvodu, spuštění 10 s časovače a následnému znehodnocení obsahu. 

B) Kontejner CR-02 

 Kontejner je zabezpečen ruční smyčkou, kódovým a centrálním zámkem. Celý 

princip je stejný jako u předchozího speciálního přepravního kontejneru CR-01. Před 

použitím je jeho elektronický systém dobíjen ze sítě. Uzamčený aktivovaný kontejner 

je schopný pracovat až 24 h bez dobíjení.  

C) Logický kontejner 2M-03 

Kontejner umožňuje transport finanční hotovosti do výše až 5 milionů Kč 

v neobrněném vozidle bez ozbrojeného doprovodu. Kontejner je ukládán v dokovacím 

zařízení ve vozidle nebo u klienta, ve kterém setrvává v klidovém stavu. Pokud dojde 

k vyjmutí zavazadla z doku, dochází k aktivaci časovače pomocí elektronického zámku. 

Zavazadlo musí být uloženo zpět do doku dřív, než dojde k uplynutí časového limitu. Pokud 

tak není učiněno, dochází ke znehodnocení obsahu. V případě komplikací je možné limit 

jednorázově prodloužit. [30] 

U přepravních kontejnerů a zavazadel mohou být aplikovány prvky rozpoznávající 

odcizení zavazadla z prostoru nebo vytržení od kurýra. Jedná se zejména o mechanismy: 

 Trhací - rozpoznává odcizení zavazadla při vytržení z ruky 

 Časové - při opuštění vozidla či daného místa aktivován čas na přenos 

 Rádiové - zavazadlo chráněno dosahem vysílače osobního, vozidlového nebo 

prostorového deaktivátoru [2] 
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Obrázek 7: Znehodnocený obsah ATM kazety [4] 

Bezpečnostní vaky 

Bezpečnostní vaky jsou dalším vhodným prostředkem pro uchování a přenos peněž, 

cenností a dokumentů. Je mnoho různých provedení a velikostí s uzavíráním na zip či jiným 

specifickým uzávěrem. Každý vak má okénko určené pro identifikaci a popis. Jsou 

uzavíratelné různými plombami dle konkrétního typu vaku a stupně zabezpečení. 

Bezpečnostní vaky i bezpečnostní obálky mohou sloužit k uložení cenin samostatně jako 

takové, nebo jsou následně vloženy do bezpečnostního kontejneru či kufru.  

 

Obrázek 8: Bezpečnostní vaky Durapak [1] 

Bezpečnostní obálky  

Bezpečnostní obálky, známé i pod názvem safebag, zajišťují ochranu vůči 

nepovolenému otevření či krádeži. Pokud je obálka otevřena, dojde k porušení 

bezpečnostního uzávěru a není možné její zpětné uzavření bez viditelných poškození. 

Obálka je označena unikátním číselným identifikačním kódem, který umožňuje sledování 

zásilky během přepravy. Díky použitému materiálu jsou odolné vůči chemickému, 

tepelnému a mechanickému působení. [24] 
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Obrázek 9: Bezpečnostní obálka [24] 

Bezpečnostní plomby 

Jedná se o univerzální jednorázový a snadno dostupný prostředek zajištění zásilky 

před neoprávněnou manipulací. Plomby jsou číselně označeny a podávají okamžitý důkaz 

o případném narušení obalu. Pro tyto účely se používají nejčastěji plastové nebo kovové 

zatahovací plomby různých délek.    

3.3.6 Prostředky spojení 

Členové posádky by měli být vybaveni spojením, které zajistí jejich vzájemnou 

bezproblémovou komunikaci a zároveň i komunikaci s dispečinkem. Pro tento účel se běžně 

používají profesionální radiostanice, mobilní telefony a palubní intercom. Při volbě této 

techniky se zvažuje fakt, aby bylo zajištěno snadné ovládání v případě vzniklých krizových 

situací. U profesionálních vysílaček provozní parametry programuje prodejce. Umožňují 

využití technologií, které zajistí, že se mezi sebou uslyší jen stanice se stejným nastaveným 

kódem i za shodného rádiového kmitočtu. Prostřednictvím profesionálních radiostanic lze 

i přenášet polohu GPS. Je zabráněno úniku informací náhodným odposlechem. Elektronické 

sériové číslo dává možnost uživateli na dálku zablokovat rušící nebo odcizenou radiostanici. 

V případech, kdy SBS není vybavena radiostanicí, jsou používány mobilní telefony 

s handsfree sadou. [18, 20] 

3.4 Plánování přepravy 

Plánování přepravy je velmi důležitým bodem. Čím je v této fázi přeprava detailněji 

naplánovaná a promyšlená tím více se snižuje riziko selhání a zvyšujeme připravenost 

posádky na nenadálé situace. Jedná se tudíž o důležité preventivní opatření.  Daná SBS 

vytváří přepravní plán, který zejména obsahuje: 
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 základní instrukce pro posádku, jejich povinnosti a oprávnění  

 protokol pro řádné převzetí a předání zásilky 

 určení typu přepravního vozidla a jeho vybavení 

 okruh zaměstnanců způsobilých provádět převoz 

 individuální výzbroj a výstroj jednotlivých členů posádky 

 instrukce týkající se určené zakázky (tj. např. místo naložení, časový harmonogram, 

kontaktní osoba, trasy, místo předání, způsob předání, počet a složení zaměstnanců 

přepravy, rozdělení funkcí, počet a druh vozidel 

 vyznačení míst s možným ohrožením a nebezpečím 

 určení způsobu spojení přepravního vozidla a dispečinku, stanovení volacích znaků, 

telefonní čísla, dislokace útvarů Policie České republiky (PČR) 

 instrukce a postupy pro případ mimořádné události [19] 

3.4.1 Výběr a plánování trasy 

Ve fázi výběru a plánování trasy převozu se bere v úvahu celá řadu faktorů a také 

ustanovení pojišťovny.  To říká, že právo na pojistné plnění vzniká za podmínky, jestliže 

je přeprava uskutečněna nejkratší možnou bezpečnou cestou do cílového místa 

bez zbytečných přerušení. Při plánování se tedy nastavuje minimální délka trasy a je snahou 

vyhnout se rizikovým místům, kdy může být vozidlo nuceno zpomalit či zastavit. Lokalita 

je hodnocena i z hlediska frekvence provozu. Jsou nežádoucí odlehlá i naopak velmi rušná 

místa. V místě naložení i vyložení zásilky je přeprava nejrizikovější, trasa je plánována 

takovým způsobem, aby pro pěší přenos zavazadla byla co nejkratší. [10, 21] 

Pro případ mimořádné situace musí být naplánovaná i náhradní trasa, která je všem 

členům posádky známá. Před samotným výjezdem skupiny se zjišťují informace o aktuální 

dopravní situaci a možných dopravních omezeních na plánované trase.  Jsou stanoveny 

kontrolní body nebo časové úseky, ve kterých se posádka přepravního vozidla hlásí 

centrálnímu dispečinku. [18] 

3.4.2 Časový harmonogram 

Určuje se čas zahájení výjezdu, jeho délka, časové vymezení pro jednotlivé úkony. 

Provedení přepravy je nejbezpečnější za denního světla a mimo pravidelnou denní dopravní 

špičku. V praxi je časový harmonogram přizpůsobován převážně požadavkům klienta. 
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Posádka by měla postupovat plynule, proto by měly být voleny časy pro jednotlivé úkony 

v dostatečných intervalech. V časovém presu je snižována opatrnost posádky a zvyšuje 

se tak například riziko dopravních nehod. [18] 

3.4.3 Prověřovací úkoly posádky před přepravou 

Pověřený pracovník přepravy je povinen vykonat řádným způsobem kontrolu 

veškerých potřebných prostředků a vybavení. Kontroluje zejména: 

 služební stejnokroj, osobní výstroj, střelné zbraně, obranné prostředky 

 služební průkaz, zbrojní průkaz, občanský a řidičský průkaz 

 spojovací prostředky  

 ostatní osobní bezpečnostní a technické prostředky 

 dopravní vybavení (plán jízdy, potřebné plány objektů, dokumentace, doklady 

vozidla, veškeré klíče, informační list pro případ policejní kontroly, povolení 

k vjezdu do objektů a zákazových zón atd.) 

 technický stav vozidla a jeho částí, jeho bezpečnostní vybavení 

 množství pohonných hmot, oleje, vody ostřikovačů a podobně [19] 

 Kontrola funkčnosti bezpečnostního zařízení vozidla se provádí pomocí kontrolního 

listu. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků je nutné tuto skutečnost ihned hlásit 

dispečinku, který rozhodne, zda vozidlo bude nasazeno či nikoli.  

 Při převzetí zásilky k přepravě je nezbytné zkontrolovat její bezpečnostní prvky, 

zda nedošlo k případnému poškození, změně nebo odstranění. Pokud dojde k takovému 

zjištění, o události se sepisuje protokol, upozorňuje se předávající strana, popřípadě může 

dojít k odmítnutí přepravy. [18] 

3.4.4 Instruktáž 

Členové posádky jsou seznámeni vedoucím zaměstnancem s taktickými pravidly 

při přepravě finanční hotovosti a cenin. Instruktáž mimo to zahrnuje i řešení případných 

mimořádných situací. Všichni členové přepravní skupiny musí být rovněž seznámeni 

se svými povinnostmi a základními zásadami přepravy, podle kterých by měla posádka 

postupovat. Zmíněné obecné zásady přepravy jsou například: 

 Ochrana života a zdraví osob, účastnících se přepravy peněz a cenin 

má nejvyšší prioritu.  



 

18 
 

 Přepravní skupina nezná přesné informace o hodnotě přepravovaného nákladu. 

 Veškeré informace týkající se transportu musí být utajeny, nesmí dojít k jejich úniku, 

neoprávněnému šíření a případnému zneužití.  

 Přepravní vozidlo slouží výhradně k plnění stanovené činnosti, není tedy dovoleno 

přepravovat jiný materiál ani jiné neoprávněné osoby. 

 Při výkonu této činnosti je nutné vyloučit stereotyp. V nepravidelných intervalech 

je doporučeno měnit časové harmonogramy a stanovené trasy.  

 Řidič při jízdě dodržuje pravidla silničního provozu, přičemž jejich porušení 

je přípustné pouze v případech krajní nouze.  

 Během výjezdu nesmí vozidlo z bezpečnostních důvodů bezdůvodně zastavit 

a posádka ho nesmí opustit. Při vynuceném zastavení je nutné adekvátně reagovat.  

 Pokud dojde k zastavení vozidla silniční kontrolou PČR, posádka vozidla neopouští. 

Řidič ověřuje přes dispečink, zda se jedná o skutečnou kontrolu.   [6] 

3.5 Taktika přepravy 

Způsob provedení samotné přepravy peněz se řídí pravidly, která jsou daná vnitřními 

předpisy SBS a podmínkami bank, spořitelen, pojistnými podmínkami. Pracovníci 

dispečinku a pracovníci přepravní skupiny, kteří jsou rozdělení do funkcí dle znalostí 

a zkušeností pro danou činnost mají určené své povinnosti. 

Centrální dispečink 

Zajišťuje nasazení přepravní skupiny a vozidel.  Během nasazení je s přepravní 

skupinou v kontaktu, vykonává její kontrolu a koordinuje veškerou činnost. 

Vedoucí přepravní skupiny 

Vedoucí přepravní skupiny je povinen před zahájením výjezdu zkontrolovat 

přítomnost a připravenost členů skupiny, úplnost jejich vystrojení a vyzbrojení, zajistit jejich 

poučení a zadání úkolů. Provádí kontrolu technického vybavení, dokumentace. V průběhu 

výjezdu je jeho povinností řídit podle stanoveného plánu činnost přepravní dané skupiny, 

se kterou se podílí na ochranných činnostech. Pokud dojde ke vzniku mimořádné situace, 

vydává pokyny a rozhodnutí o vhodných opatřeních. Po ukončení přepravy hlásí důležité 

informace centrálnímu dispečinku a je povinen zajistit vrácení použitého technického 

vybavení, výstroje a výzbroje a předává vypracovanou úplnou dokumentaci.  
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Řidič vozidla 

Povinností řidiče je dobře znát trasu přepravy, tím je myšlena i náhradní přepravní 

trasa pro případ komplikací. Musí velmi dobře zvládat řízení a být znalý obsluhy veškerého 

technického vybavení vozidla a taktických postupů, které musí dodržovat. Před jízdou je 

jeho povinností zkontrolovat úplnost dokumentace vozidla, technický stav vozidla a jeho 

částí a množství pohonných hmot či jiných kapalin.  Po ukončení jízdy doplňuje palivo a jiné 

potřebné kapaliny, uvádí vozidlo do stavu, v němž bude připraveno k další přepravě.  

Ochránce 

Povinností ochránce je provádět úkoly pozorování a krytí během přepravy. Stejně 

jako řidič zná trasy přepravy i její možná riziková místa. Je velice dobře připraven na scénáře 

možné mimořádné situace. Jeho povinností je mít u sebe během výjezdu střelnou zbraň, 

kterou může v souladu se zákonem použít.  

Kurýr 

Hlavní činností, kterou kurýr provádí je veškerá manipulace s bezpečnostním 

zavazadlem. Odpovídá za řádné převzetí a předání zásilky včetně příslušných dokladů.  

Během přepravy průběžně informuje centrální dispečink o provedení jednotlivých úkolů 

až po samotné provedení a ukončení předání. Pro tento účel je vybaven funkčním 

spojovacím prostředkem. [21] 

3.5.1 Taktika při transportu jedním vozidlem 

 Přeprava za použití jednoho vozidla je v praxi velmi častá. Podle počtu členů 

posádky je možné provést přepravu s použitím jednoho vozidla v níže uvedených sestavách. 

Nejčastěji je však využívána posádka složená ze dvou členů. S dostatečným technickým 

vybavením a při dodržení určených taktických postupů je docíleno přijatelného stupně 

zabezpečení a zároveň není přeprava natolik nákladná. Z tohoto důvodu je ze strany klientů 

nejvíce žádaná. 

Jednočlenná posádka   

Jedna osoba pověřená přepravou plní zároveň všechny funkce. Řídí vozidlo, zajišťuje 

veškerou manipulaci se zásilkou a její ochranu. 
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Dvoučlenná posádka 

Velitel posádky, který plní zároveň funkci řidiče do přepravního vozidla, nastupuje 

jako druhý v pořadí. První nastupuje kurýr, a to na pravé zadní sedadlo. V opačném případě 

vystupuje první velitel posádky, vyhodnotí situaci a dává pokyn k vystoupení kurýrovi. 

Následně vozidlo uzamyká a kurýra doprovází podle taktických zásad pěšího doprovodu. 

 

Obrázek 10: Usazení dvoučlenná a tříčlenné posádky [autor] 

Tříčlenná posádka 

V případě složení posádky ze tří osob jako první v pořadí nastupuje do přepravního 

vozidla kurýr na pravé zadní sedadlo, druhý řidič a následně velitel posádky ve funkci 

ochránce na sedadlo spolujezdce. V opačném případě z vozu nejprve vystupuje velitel 

posádky, po prohlídce okolí vyhodnotí situaci a dává pokyn k vystoupení kurýrovi. 

Řidič opouští vozidlo jako poslední, uzamyká ho a následně plní funkci předního ochránce 

při doprovodu kurýra. Velitel posádky jde za kurýrem jako zadní ochránce.  

Čtyřčlenná posádka  

Pokud je posádka složena ze čtyř členů, postupujeme takticky obdobně jako 

v případě složení posádky ze tří osob. To znamená, že jako první v pořadí nastupuje 

do přepravního vozidla kurýr, druhý řidič, následně velitel posádky, jako poslední ochránce. 

V opačném případě z vozu nejprve vystupuje velitel posádky, po prohlídce okolí vyhodnotí 

situaci a dává pokyn k vystoupení kurýrovi. Následně vozidlo opouští ochránce. Řidič 

vozidlo neopouští a vyčkává na místě. Existuje i druhá varianta, kdy řidič může doprovázet 

kurýra spolu s velitelem posádky a ochráncem. [19]  
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Obrázek 11: Usazení čtyřčlenné posádky [autor] 

3.5.2 Taktika při transportu více vozidly 

Jedná se o základní postupy týkající se přepravy vysokých hodnot, kdy 

je vyžadováno nasazení více vozidel. Standardní sestava pro zajištění optimální bezpečnosti 

se skládá ze čtyř vozidel. Jedná se o vozidlo průzkumné, vedoucí zabezpečovací, pancéřové 

přepravní a následné zabezpečovací, jedoucí v uvedeném pořadí. Následné zabezpečovací 

vozidlo se drží v blízkosti přepravního pancéřového vozidla mírně směrem do středu silnice. 

V závislosti na rychlosti kolony, dopravních podmínkách a míře ohrožení může dojít ke 

změně uvedeného uspořádání. Průzkumné civilní vozidlo s řidičem a dvěma ochránci 

kontroluje bezpečnost trasy před výjezdem kolony. Úkolem ochránců je zabezpečit místo 

příjezdu. Jednotliví členové přepravního týmu provádí pozorování rozdělených sektorů 

použitím hodinového systému. Směr pohybu vozidla je vždy označen číslem 12. Celá kolona 

se pohybuje jako celek. Ochranná vozidla zajišťují pancéřovanému vozidlu dostatek 

prostoru k případnému manévrování nebo úniku, ale zároveň nedovolují vjezd cizích vozidel 

do sestavy. Všechna vozidla se během výjezdu řídí pokyny velitele jedoucím v posledním, 

tedy následném zabezpečovacím vozidle. [21] 

3.5.3 Postup v případě mimořádné události 

Za mimořádnou situaci povařujeme např. poruchu vozidla, dopravní nehodu 

či přepadení přepravního vozidla. V těchto případech jsou zaměstnanci povinni jednat 

na základě platných právních předpisů a vnitřních směrnic společnosti. Každou tuto událost 
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je posádka povinna neodkladně hlásit dispečinku SBS, popřípadě i PČR. Jakákoli vzniklá 

mimořádná událost musí být řádně zaprotokolována.  

Porucha vozidla 

V případě zastavení se zvyšuje riziko možného napadení. Při poruše velitel přepravní 

skupiny ihned zajišťuje opatření vedoucí ke zvýšení ostrahy přepravované zásilky. Podle 

specifických okolností je přeprava dokončena pomocí vyslaného náhradního vozidla nebo 

přeložením zásilky do doprovodného vozidla.  Přičemž musí být v doprovodném vozidle 

navýšen počet ozbrojených členů posádky. Druhým případem, je porucha doprovodného 

vozidla. V případě této situace je posádka přepravního vozidla navýšena na maximálně 

možný počet ozbrojených členů. [6] 

Dopravní nehoda 

 Dojde-li k dopravní nehodě přepravního vozidla během nasazení, držíme se zásady, 

že ochrana života a zdraví osob má přednost před ochranou přepravované zásilky. Pokud 

tedy nastane takováto mimořádná situace, velitel přepravní skupiny v prvé řadě zajišťuje 

opatření důležitá pro pomoc zraněným osobám a až poté se stará o bezpečnost zásilky.  

Postup v případě přepadení 

Přepravované hodnoty jsou pro potenciální pachatele i vzhledem k vysoké míře 

zabezpečení v transportním vozidle přístupnější než v objektu bankovní instituce. Přesto 

takové napadení není běžným spontánním činem. Ve většině případů bývá předem detailně 

naplánováno a předpokládá se u pachatelů znalost použitého technického vybavení, 

režimových opatření a jejich slabých míst.  

V případě napadení ochraňujeme prioritně zdraví a životy, následně až majetek 

a přepravované hodnoty. Posádka musí učinit taková rozhodnutí a opatření k odvrácení 

útoku, která budou co nejbezpečnější a v souladu se zákonem. Zaměstnanci by měli být 

řádně seznámeni se scénáři možného přepadení a cvičení ke správnému postupu řešení 

těchto situací. Avšak ani to nezaručí, že posádka bude odpovídajícím způsobem reagovat 

na vzniklou událost.  Existuje nespočetné množství variant a způsobů, jak může být útok 

realizován. Jak z hlediska místa útoku, použitých prostředků útočníků, technického 

vybavení vozidla tak z hlediska reakce a postupu řešení samotné posádky. Jedná se tak 

o rozsáhlé téma, proto budou níže uvedeny pouze základní obecné postupy při přepadení.   
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Členové přepravní skupiny by měli být schopni, pokud možno včas, odhalit příznaky 

možného připravovaného útoku, zhodnotit situaci, a na základě toho se rychle a vhodně 

reagovat. Je nutné brát v úvahu počet a složení posádky přepravy, prostředky, které 

má k dispozici, technické vybavení vozidla, množství a druh obranných prostředků, hodnotu 

zásilky. Pozorováním se zjišťuje věrohodnost a množství útočníků, typ a množství použitých 

zbraní, metoda napadení. Posádka by si měla vytvořit rychlý přehled o možných 

únikových trasách.  

V prvé řadě řidič zajišťuje předání informace centrálnímu dispečinku spojovacím 

prostředkem nebo pomocí nouzového tlačítka tíseň vyvolávajícího tichý poplach. 

Při napadení za jízdy je řešení situace závislé na schopnostech řidiče, který se pomocí 

manévrů snaží vyhnout útoku. Je-li přepravní vozidlo donuceno zastavit a je blokováno 

pouze zepředu, řidič se musí pokusit o vycouvání. Při zablokování i zezadu řidič proráží 

cestu šikmým najížděním do nejlehčích částí blokujícího vozidla či jiné použité překážky, 

aby zajistil její vytlačení. Jestliže vytlačení není možné, je posádka nucena vyčkat na místě 

do příjezdu pomoci. Přepravní pancéřované vozidlo svým zabezpečením poskytuje posádce 

určitou ochranu. Pro útočníky je velice komplikované se do vozidla dostat, proto ve většině 

případech usilují o to, aby posádka sama otevřela. Některé specifické situace vyžadují 

spolupráci s pachatelem. Komunikace s ním, i veškeré provádění požadovaných úkonů 

je záměrně prodlužováno, slouží jako zdržovací taktika. [21] 
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4 POSOUZENÍ RIZIK 

Na samotném počátku je nezbytné určit co je předmětem ochrany. Na tento krok 

navazují další postupy. V tomto případě jsou chráněným předmětem přepravované hodnoty. 

Potenciální zdroje rizik budou identifikovány použitím grafické metody Ishikavowa 

diagramu pro modelování rizik. Identifikovaná rizika budou následně rozdělena do dvou 

skupin na rizika procesní, tedy způsobená lidským činitelem a rizika strukturální, která 

mohou být především chyby technického charakteru. Pro zpracování procesních 

i strukturálních rizik bude použita analýza Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), 

pro její relativní jednoduchost a aplikovatelnost na různé druhy řešené problematiky. 

Metoda se zabývá rozborem možných způsobů selhání a jejich důsledky. Přičemž výstupní 

hodnoty budou vyhodnoceny Paretovým principem 80/20 a znázorněny graficky pomocí 

Lorenzovy křivky. [14]    

4.1 Ishikawův diagram  

Vyhledávání a rozpoznávání potenciálních rizik je prvotní a nejdůležitější část 

procesu posouzení rizik. Pro tento účel byl zvolen Ishikawův diagram neboli diagram rybí 

kosti. S jeho pomocí byly identifikovány a strukturovány celkem čtyři stěžejní skupiny. 

Uvedené hlavní skupiny jsou dále děleny na další dílčí rizika. Na možná rizika bylo 

nahlíženo komplexně, jak z pohledu technicko-organizačních opatření, tak z pohledu 

protiprávních činů. Nejedná se o úplný výčet, stanovená rizika slouží jako příklad 

pro potřebu této bakalářské práce. V praxi může být počet s ohledem na mnoho faktorů 

vyšší. Ishikawův diagram identifikovaných rizik viz. Příloha 1. 

4.2 Failure Mode and Effects Analysis 

Dalším krokem následujícím po identifikaci jednotlivých zdrojů rizik je jejich 

rozdělení z hlediska procesního a strukturálního a následné zpracování metodou analýzy 

selhání a jejich dopadů, známou pod zkratkou FMEA. Za výchozí metodiku je považována 

norma ČSN EN 60812 (010375) – Techniky analýzy bezporuchových systémů – postup 

analýzy způsobu a důsledků poruch (FMEA). Norma pro použití v průmyslu stanovuje 

rozpětí deseti hodnotících parametrů. Pro potřebu bakalářské práce bude použito 

zjednodušeného řešení pomocí pěti parametrů. 
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Výpočet výsledné míry rizikového čísla R dle níže uvedeného vzorce (1) zahrnuje 

posouzení pravděpodobnosti vzniku a existence rizika (P), závažnosti následků (N) 

z hlediska materiálního, finančního, ohrožení zdraví a života osob i životního prostředí, 

posouzení odhalitelnosti rizika (H). Parametry jsou uvedeny v tabulce č. 3. Jsou dosazovány 

do zmíněné rovnice (1), pomocí které je pro jednotlivá rizika vypočten výsledek míry rizika 

v intervalu (0,125>. [26] 

R = P x N x H           (1) 

R – rizikové číslo     P – pravděpodobnost vzniku a existence rizik  

N – závažnost následků    H – odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 3: Parametry metody FMEA [26, autor] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda (smrt osob) 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Velice nepravděpodobná, nahodilá 1 Odhalitelné v momentě spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné, více než 1 den 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

K vyhodnocení je nutné stanovit limit nežádoucího rizika na základě Paretova 

principu 80/20, výpočtem kumulativních četností. Kumulativní četnost vyjadřuje součet 

procentuálního vyjádření míry rizika jednotlivých rizik až do konečných 100 %. 

Kumulativní četnosti jsou vypočteny použitím níže uvedeného vzorce (2).  Relativní 

kumulativní četnosti podle vzorce (3). Dle pravidla 80/20 jsou veškerá rizika kumulativní 

četnosti 80 % a menší označena za nepřijatelná. Nejzávažnější rizika je nutné minimalizovat 

navržením a přijetím vhodných opatření.  

Ni =  ∑ nk
i
k=1 =  n1 +  n2 +  n3 +  n4 + ⋯ + ni       (2) 

Ni – Kumulativní četnost uvažovaného rizika N1 - ni – Hodnoty uvažovaného rizika 

Fi =  
Ni

N
 x 100  %          (3) 

Fi – Relativní kumulativní četnost uvažovaného rizika 

Ni – Kumulativní četnost uvažovaného rizika  

N – Kumulativní četnost všech uvažovaných rizik 
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4.2.1 Zhodnocení rizik z hlediska procesního 

Jak již bylo zmíněno rizika jsou rozdělena do dvou skupin, z hlediska procesního 

a z hlediska strukturálního. Seznam procesních rizik spolu s hodnotou míry rizika 

a četnostmi je uveden v tabulce č. 4. Aby byla zajištěna jednoduchost a přehlednost, 

jsou rizika seřazena sestupně dle rizikového čísla R. Jedná o zkrácenou verzi pracovního 

listu, který je pro svou rozsáhlost vložen jako příloha č. 2. 

Tabulka 4: Seznam rizik z hlediska procesního [autor] 

Procesní riziko R 
Četnost 

(%) 

Kumulativní 

četnost (%) 

8 Porušení interních a bezpečnostních předpisů 60 10,33 10,33 

13 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 60 10,33 20,65 

10 Nezkušenost zaměstnance 48 8,26 28,92 

9 Nedbalost zaměstnance 48 8,26 37,18 

6 Nasazení vozidla s nedostatečnou ochranou proti proniknutí 45 7,75 44,92 

5 Nedostatečné technické řešení přepravy  36 6,20 51,12 

7 Nasazení technického vybavení v nedostačujícím technickém stavu 36 6,20 57,31 

2 Nedostatečné / chybné složení posádky 36 6,20 63,51 

12 Zpronevěra zaměstnancem 36 6,20 69,71 

4 Únik a neoprávněné šíření citlivých informací 32 5,51 75,22 

3 Nedostatečné vyškolení / kvalifikace zaměstnance  32 5,51 80,72 

16 Použití lstí pachatelem 30 5,16 85,89 

15 Vyhrožování posádce vozidla 30 5,16 91,05 

11 Sabotáž technických prostředků zaměstnancem 24 4,13 95,18 

14 Vydírání zaměstnance  16 2,75 97,93 

1 Chybně zpracované interní předpisy  12 2,07 100,00 

Ʃ 581 100  

Mezi nepřijatelná rizika lze zařadit porušení interních a bezpečnostních předpisů, 

Spolupráce zaměstnance s pachatelem, nedostatečné vyškolení či kvalifikace zaměstnance, 

nezkušenost nepozornost zaměstnance, nasazení vozidla s nedostatečnou ochranou proti 

proniknutí, chybně zpracované interní předpisy, nasazení technického vybavení 

v nedostačujícím technickém stavu, nedostatečné či chybné složení posádky, zpronevěra 

zaměstnancem, nedbalost zaměstnance a vydírání zaměstnance. 

Výstupní hodnoty analýzy metodou FMEA jsou graficky znázorněny níže pomocí 

Paretova diagramu a Lorenzovy křivky v grafu č. 1.  
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Graf 1: Paretův diagram a Lorenzova křivka – Procesní rizika [autor] 

4.2.2 Zhodnocení rizik z hlediska strukturálního 

Sestupný seznam strukturálních rizik je uveden v tabulce č. 6. Rovněž se jedná o 

zjednodušenou verzi pracovního listu, viz příloha č. 3.  

Tabulka 5: Seznam rizik z hlediska strukturálního[autor] 

Strukturální riziko R 
Četnost 

(%) 

Kumulativní 

četnost (%) 

5 Neúplná / žádná kontrola technického zařízení 36 15,52 15,52 

2 Chybná manipulace s technickým zařízením 36 15,52 31,03 

3 Špatný technický stav 36 15,52 46,55 

4 Špatný servis / Žádný servis technického zařízení 32 13,79 60,34 

8 Průnik nepancéřovanými částmi vozidla pachatelem 30 12,93 73,28 

6 Poškození technického zařízení 24 10,34 83,62 

7 Narušení důležitých částí vozidla pachatelem 16 6,90 90,52 

1 Porucha technického zařízení 12 5,17 65,69 

9 Průnik pancéřovanými částmi vozidla pachatelem 10 4,31 100,00 

Ʃ 232 100  

Mezi nepřijatelná rizika lze zařadit neúplnou či žádnou kontrolu technického 

zařízení, chybnou manipulaci s technickým zařízením, špatný technický stav, špatný 

či žádný servis technického zařízení a průnik nepancéřovanými částmi vozidla pachatelem. 

Výstupní hodnoty jsou graficky znázorněny pomocí Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky v grafu č. 2. 
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Graf 2: Paretův diagram a Lorenzova křivka – Strukturální rizika [autor] 

4.3 Vyhodnocení rizik 

S využitím vybraných metod byly identifikovány a stanoveny nejzávažnější rizika 

pro posuzovanou činnost přepravy finanční hotovosti a jiných cenin. V této části jsou 

zhodnoceny výsledky analýzy metodou FMEA s použitím Paretova principu s Lorenzovou 

křivkou. Pro jednoduchost a přehlednost jsou nejzávažnější rizika uvedena souhrnně níže 

v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Seznam nejzávažnějších rizik [autor] 

R Procesní hledisko 

60 Porušení interních a bezpečnostních předpisů 

60 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 

48 Nezkušenost zaměstnance 

48 Nedbalost zaměstnance 

45 Nasazení vozidla s nedostatečnou ochranou proti proniknutí 

36 Nedostatečné technické řešení přepravy   

36 Nasazení technického vybavení v nedostačujícím technickém stavu 

36 Nedostatečné / chybné složení posádky 

36 Zpronevěra zaměstnancem 

32 Únik a neoprávněné šíření citlivých informací 

R Strukturální hledisko 

36 Neúplná / žádná kontrola technického zařízení 

36 Chybná manipulace s technickým zařízením 

36 Špatný technický stav 

32 Špatný servis / Žádný servis technického zařízení 

30 Průnik nepancéřovanými částmi vozidla pachatelem 
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Jako nejzávažnější byla vyhodnocena rizika způsobená selháním lidského faktoru. 

Rovněž byla analýzou zjištěna i nepřijatelná strukturální rizika, která mají za důsledek 

selhání technického zařízení. Následující kapitola bude zaměřena na návrh a doporučení 

opatření pro zvýšení bezpečnosti a minimalizaci těchto rizik. 

5 NÁVRH A DOPORUČENÍ ZMĚN PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 

CHRÁNĚNÉHO PŘEVOZU  

Na základě výše provedené analýzy budou v následujících podkapitolách navrženy 

změny a doporučení pro zvýšení současné míry zabezpečení chráněného převozu finanční 

hotovosti a cenin. Jejich cílem je minimalizace rizika na co nejmenší možnou úroveň.  

5.1 Technické vybavení 

Neustálý rozvoj technického vybavení poskytuje nové možnosti vedoucí 

k efektivnímu zvýšení zabezpečení chráněného převozu finanční hotovosti a cenin. Podstata 

níže uvedených opatření spočívá v tom, že člen přepravní skupiny nemá možnost jakéhokoli 

zásahu a narušení těchto bezpečnostních prvků.  Je tedy vyloučena zpronevěra 

zaměstnancem při přepravě i spoluúčast s pachatelem pod nátlakem.  Dalším principem 

je ochrana přepravovaný hodnot, která je v tomto případě nezávislá na lidském faktoru. 

Jakákoliv nepovolený zásah během přepravy samočinně vyvolává poplach a spouští 

bezpečnostní program s výsledným znehodnocením zásilky. 

5.1.1 Polyurethane Dispensing Unit 

Polyurethane dispensing Unit (PUDU) je speciální technologie využívající 

k zajištění ochrany přepravovaných hodnot polyuretanovou pěnu, vyvinutá společností 

Allcash Technologies Ltd. V závislosti na způsobu instalace a způsobu expozice rizika může 

být aktivována různými způsoby. PUDU dávkovač produkuje rychle tuhnoucí pěnu, která 

pokrývá přepravovaná aktiva, čímž ve velmi krátkém čase znemožní útočníkům jejich 

vyjmutí z vozidla. Celý tento bezpečnostní systém disponuje i vlastním zdrojem energie, 

který zajišťuje aktivaci v případě selhání napájení z vozidla. [23] 
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5.1.2 Monitorování a sledování vozidla  

Jako další prostředek pro zvýšení bezpečnosti lze uvést instalaci dohledového 

videosystému (VSS) a zařízení pro sledování polohy. VSS je výrobcem navržen speciálně 

pro tyto účely.  Slouží k monitorování vnitřních částí vozidla i blízkého venkovního 

prostoru. Obraz je přenášen na monitor, kde má posádka přehled o veškerém dění. 

Data mohou být rovněž zaznamenávána a v případě mimořádné situace slouží zpětně jako 

prostředek k objasnění. Další možností může být pomocí bezdrátového připojení přístup 

v reálném čase z určeného pracoviště např. z centrálního dispečinku. VSS s nejmodernější 

softwarovou podporou je sjednocen s GPS. Je schopný zpracovávat záznamy s přesnými 

údaji o poloze a tím umožňuje vyhledávat záběry podle místa.  

Kamery pro toto specifické použití jsou vysokého stupně krytí (IP). Objektiv 

je chráněn odolným hliníkovým pláštěm, navrženým tak, aby zajistil ochranu před 

vandalismem a jiným poškozením. Umožňuje snímání v širokém zorném poli či z mnoha 

úhlů za obvyklých světelných podmínek i v noci. [29] 

 

Obrázek 12: VSS přepravního vozidla [5] 

Co se týče samotného sledování polohy, téměř všechny dnes nabízené produkty 

pro přepravu finanční hotovosti a cenin mohou být vybaveny sledovacím zařízením, které 

využívá GPS, GSM a GPRS. Jsou propojeny s počítačovou softwarovou platformou, kterou 

lze využívat prostřednictvím jakéhokoli zabezpečeného oprávněného počítače. Sledování 

polohy jak vozidla i jednotlivých zásilek probíhá v reálném čase.   
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Obrázek 13: Vzdálené sledování přepravního vozidla [25, autor] 

5.1.3 Bezpečnostní trezor pro chráněný převoz 

Intelligent Lightweight Safe (ILS) v překladu doslovně inteligentní lehčený trezor 

je další z prostředků pro snadnější a bezpečnější přepravu hotovosti a cenin. Umožňuje 

přepravovat velké množství hotovosti v pancéřovaném a částečně pancéřovaném vozidle.  

 

Obrázek 14: Intelligent Lightweight Safe [8] 

ILS je povrchově chráněn proti násilnému poškození a díky pevné instalaci 

je zamezeno jeho odejmutí z vozidla. Vzhledem k nízké hmotnosti není vyžadována žádná 

další speciální úprava vozidla pro zvýšení jeho nosnosti. Trezor je zabezpečen standartním 

mechanickým zámkem s kódovým systémem nebo elektronickým zámkem. Zdrojem 

energie je napájení z vozidla. Může být napojen k elektronice vozidla, čímž je umožněna 

výměna a monitorování dat. [8] 
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5.1.4 Vhozové trezory pro svoz hotovosti 

Dalším rozšířením vybavení přepravních vozidel je instalace sběrného vhozového 

trezoru.  Tento typ zařízení je vhodné řešení pro zvýšení bezpečnosti při svozu hotovosti 

z poboček klienta na určené místo centrálního úložiště. Hotovost a ceniny jsou posádkou 

vhazovány mechanickou klapkou do trezoru v patřičných řádně označených obalech. 

Vyjmutí obsahu trezoru je možné až na určeném cílovém místě, disponujícím přístupovým 

kódem nebo klíčem.  Přepravované hodnoty i celý pevně instalovaný trezor je tak chráněn 

proti odcizení při loupeži i zpronevěře zaměstnancem SBS. Každá nepřiměřená manipulace 

nebo násilný zásah neoprávněné osoby okamžitě aktivuje alarm a dochází ke znehodnocení 

obsahu inkoustem.   

5.1.5 Dokovací zařízení s uzamykatelnými kazetami 

Jedná se o bezpečnostní systém pro přepravu finanční hotovosti a cenin. Inteligentní 

stojany ve vozidlech jsou instalovány s integrovaným napájecím zdrojem, který umožňuje 

komunikaci mezi jednotlivými regály, kazetami a monitorem řidiče. Všechny kazety lze 

otevřít pouze s elektronickým klíčem na určeném místě, což vylučuje všechny možnosti 

neoprávněného odejmutí. Ani samotná posádka nemůže pod nátlakem kazety vydat. 

V případě jakéhokoli útoku se automaticky aktivuje poplach a systém obsah znehodnotí 

ochranným inkoustem. Bezpečnostní elektrický obvod slouží jako ochrana proti sabotáži. 

Systém je velice jednoduchý na manipulaci a umožňuje obsluhu jednou osobou. [28] 

 

Obrázek 15: Dokovací zařízení VIPER [28] 
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5.1.6 Technický stav zařízení 

Slabým místem v mnoha případech včetně nedostačujícího technického řešení 

přepravy bývá nevyhovující technický stav samotného zařízení. V úzké souvislosti 

s nedostatečně prováděnými kontrolami či přehlížením potřeby opravy nebo úplné obměny 

zařízení. Častým důvodem bývá minimalizace nákladů na úkor bezpečnosti. Pro tuto situaci 

lze dát asi jediné hlavní doporučení, a to nešetřit na prostředcích stěžejních pro bezpečný 

a kvalitní výkon činnosti. Vhodným řešením by mohla být úprava a zpřísnění požadavků 

technické kontroly v rámci stanic technické kontroly pro typy vozidel používané 

pro rizikovou činnost takového charakteru. 

5.2 Organizační opatření 

Souhrn organizačních opatření je zaměřen na přípravu a vytvoření vhodných postupů 

a podmínek pro efektivní fungování organizace. Nejvyšší míry zabezpečení lze dosáhnout 

nasazením kvalifikovaného personálu v dostačujícím počtu, nasazením špičkové 

bezpečnostní techniky v odpovídajícím rozsahu a stavu za vhodně nastavených 

organizačních a taktických postupů.  

5.2.1 Zaměstnanci přepravní skupiny 

Jak již bylo zmíněno, pro zvýšení bezpečnosti je nutné nasazení kvalifikovaného 

a spolehlivého personálu. Nezkušenost a nedbalost zaměstnance je značným rizikem. 

Je například velice mylné a nebezpečné provádět před zahájením přepravy pouze krátkou 

rutinní instruktáž přepravní skupiny pracovníkem dispečinku či jinou pověřenou osobou. 

Vzhledem k vysoké fluktuaci zaměstnanců, nedostatku času a prostředků pro proces školení 

a výcviku stále nových pracovníků nebývá takové jednání výjimečné. Nový člen posádky 

nebývá plně seznámen se všemi postupy, prostředky a připraven na způsob jednání 

a reagování v nestandartních situacích.  

Vhodným doporučením vedoucím ke zkvalitnění personálu je: 

 Zpřísnění požadavků pro nábor nových zaměstnanců 

 Důraz na výcvik a proškolení  

 Poskytnutí patřičného motivujícího ohodnocení 
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Vytvoření těchto podmínek v zajistí přijetí zaměstnanců s vyhovujícími 

předpoklady. Školením, dalším rozvojem a vhodnou motivací je možné docílit jejich 

dlouhodobého a kvalitního působení v organizaci. 

Doporučeným opatřením pro zajištění přijetí spolehlivého zaměstnance pro činnost 

transportu peněz a cenin mimo ověřování trestní bezúhonnosti by mělo být také zjištění 

základních informací o soukromém životě uchazečů. A to zejména informace o nevhodných 

návycích, osobních problémech, mravních zásadách, jestli není ve finanční tísni, popřípadě 

nemá-li silnou potřebu svěřovat se jiným osobám.  

5.2.2 Interní a bezpečnostní předpisy 

Nedodržování stanovených povinností, porušování zákazů a každé jednání v rozporu 

s interními a bezpečnostními předpisy je značným rizikem. K porušování pravidel dochází 

neznalostí zaměstnance i vědomým jednáním přepravní skupiny pro ulehčení směny. 

Příkladem může být nedostatečná kontrola před výjezdem, nedovolené činnosti při jízdě 

nebo změna trasy pro zkrácení přepravy. Je nezbytné učinit kroky a opatření směřující 

k vyloučení dalšího takového jednání. Opatřením je například důraz na důkladnější 

plánování směn a jednotlivých úkolů v dostatečných časových intervalech, aby zaměstnanec 

nepracoval pod tlakem a nedocházelo tak k nežádoucímu chybnému jednání. Z druhé strany 

pak zavedení systému kontroly zaměstnanců. Přičemž kontrolou rozumíme dohled, dozor 

a prověřování. Zaměstnanec v případě prohřešku musí být poučen o správném postupu. 

Pokud se jedná o opakované a závažné prohřešky následuje postih za takové jednání.  

5.2.3  Nasazení potřebných prostředků pro přepravu 

 Ke snížení bezpečnosti dochází u některých SBS nasazováním přepravní skupiny 

v nedostatečném počtu a také vybavení v nedostatečném rozsahu. Jedná se o další případ 

minimalizace nákladů, který má za důsledek snížení bezpečnosti. Cílem je nabídnout 

zákazníkovi přijatelnou minimální cenu a zároveň maximalizovat zisky organizace. Řešení 

tohoto problému by bylo docíleno upřesněním a zpřísněním požadavků pojišťoven, které 

ve svých podmínkách udávají způsob zabezpečení přepravovaných hodnot.   
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5.3  Fingovaný převoz 

Fingovaný převoz je založen na stejných taktických postupech jako v případě 

skutečného chráněného převozu finanční hotovosti a cenin za použití totožného technického 

vybavení, aby byla zajištěna jeho důvěryhodnost. Na základě skutečnosti, že přepravní 

skupina nemá informace o obsahu zásilky a její hodnotě, je možné fingovaný převoz 

realizovat bez jejího informování. Cílem opatření je zmatení potencionálních útočníků 

či případné odhalení úniku informací nebo i spolupráce člena přepravní skupiny 

s pachatelem. Hlavní nevýhodou je ovšem nárůst celkových nákladů pro přepravu.   

5.4 Spolupráce soukromé bezpečnostní služby a Policie České republiky 

Spolupráce PČR s SBS může v prvé řadě zahrnovat doprovod zajišťující zvýšení 

bezpečnosti v případě mimořádných převozů vysokých hodnot. Dále pak poskytování 

informací o aktuálních policejních dopravních kontrolách, rozmístění jednotlivých hlídek 

v rámci plánované trasy, dopravní situaci i další výhodné strategické informace. V tomto 

případě je však žádoucí přijetí vhodných opatření, které minimalizují další sdělování 

poskytnutých informací neoprávněným osobám třetí strany. 

5.5 Úprava legislativy 

Na závěr nejdůležitější bod, úprava legislativy. Ten to krok je zásadním prostředkem 

pro odstranění výše uvedených organizačních a mnohých dalších problémů. Stěžejní ovšem 

není úprava dílčích zákonu dotýkajících se této problematiky, ale dlouho očekávané přijetí 

nového zákona. Klíčová opatření, která mohou přijít spolu s novým zákonem 

jsou následující: 

 Vydání licence Ministerstvem vnitra opravňující k bezpečnostní činnosti 

 Možnost odejmutí vydané licence ministerstvem při porušení povinností 

plynoucích ze zákona 

 Odpovědnost za škodu a újmu 

 Dohled příslušníků PČR – zjišťování nedostatků a jejich ohlášení ministerstvu, 

kontrola zaměstnanců 

 Úprava přestupků a správních deliktů dotýkajících se zaměstnance 

i provozovatele – udělování sankcí 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo na základě analýzy nalezení rizikových faktorů a návrh 

odůvodněného inovativního bezpečnostního opatření nebo doporučení, které povede ke 

zvýšení bezpečnosti chráněného převozu finanční hotovosti a jiných cenin.  

Úvodní část práce byla zaměřena na právní úpravu, která zahrnuje právní předpisy 

dotýkající se této specifické činnosti vykonávané prostřednictvím SBS. Uvedeny jsou i 

důležité podmínky ze strany pojišťoven.  

Následující teoretická část byla věnována zhodnocení technicko-organizační stránky 

zajištění chráněného převozu. Jedná se o obecnější popis stěžejních bodů, z důvodu 

rozsáhlosti tématu a také z důvodu citlivosti některých konkrétních informací. Teoretická 

část zahrnuje popis a zhodnocení stávajícího stavu na základě studia dostupné literatury a 

poskytnutých informací získaných osobním rozhovorem se zaměstnanci SBS. Srovnáním 

informací z takto odlišných zdrojů byl zjištěn počet rozporů mezi teorií, doporučenými 

postupy a praxí, které byly základem pro identifikaci rizik v praktické analytické části.  

Prvotním krokem analýzy rizik byla identifikace rizik použitím grafické metody 

Ishikawova diagramu příčin a následků. Bylo odhaleno množství potencionálních rizik 

z procesního a strukturálního hlediska. Obě oblasti byly za účelem vyhodnocení 

nepřijatelných rizik podrobeny analýze prostřednictvím metody FMEA a Paretovým 

principem s Lorenzovou křivkou.  

Nejzávažnější rizika jsou vyzvednuta v samostatné kapitole. Výsledkem je 

předložení návrhu opatření spočívajícího v nasazení doporučených nejnovějších 

bezpečnostních technologií. Aktualizace a obnova stávajícího technického zařízení pro 

zvýšení bezpečnosti je nepochybně důležitý aspekt, ale musí být brána v potaz možnost 

realizace dle finančních možností jednotlivých SBS. Ovšem ani nasazení nejlepšího 

vybavení vždy neřeší problém nejzávažnějších rizik, která vznikají jednáním lidského 

činitele. Člověk je základní prvek, na který je rovněž nutné se zaměřit. A to poměrně 

běžnými opatřeními a doporučeními, které směřují ke správnému, a hlavně bezpečnému 

fungování organizace. Přičemž největším přínosem by bylo nepochybně přijetí nové právní 

úpravy oblasti soukromých bezpečnostních služeb. 
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GPRS  Obecný paketový rádiový systém 

GPS  Globální poziční systém 

GSM   Globální systém pro mobilní komunikaci  

PČR  Policie České republiky 

PKB  Průmysl komerční bezpečnosti  

SBS  Soukromá bezpečnostní služba 
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PŘÍLOHA 2 - PRACOVNÍ LIST FMEA – PROCESNÍ HLEDISKO 
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Chybně zpracované 

interní předpisy 

Nesprávná funkčnost 

systému organizace / 

Porušení právních předpisů 

3 

Neznalost platných Právních 

předpisů a norem / Zpracování 

nekvalifikovanou osobou 

1 Kontrola vnitřních předpisů  4 12 

Postihy a sankce za chybné 
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kontrola a aktualizace 
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Přístup neoprávněných osob 

k citlivým informacím / 

Porušení závazku mlčenlivosti 

zaměstnancem  
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Sdělování informací a 

poskytnutí dokumentace jen 
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k dokumentaci a datům 
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Nedostatečné technické 

řešení přepravy 

(chybějící prvek) 

Snazší napadení a proniknutí 

do přepravního vozidla 

pachatelem / Ohrožení osob 

a majetku 
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Postupná výbava a obměna dle 

dostupných finančních 
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Důraz na použití plně 

pancéřovaných vozidel pro 
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7 

Nasazení technického 

vybavení v 

nedostačujícím 

technickém stavu 

 

Vyšší zranitelnost, 

nespolehlivost vozidla / 

Ohrožení majetku, osob a 

přepravovaných hodnot 

 

4 

Špatná a nedostatečná kontrola / 

Opomenutí výměny a obměny 

nedostačujícího technického 

vybavení 

3 

Kontrola / Údržba / Servis / 

Postupná obměna dle 

dostupných finančních 

prostředků 

3 36 

Důraz na kontrolu servis a 

obměnu vybavení 

v nedostačujícím stavu 

8 
Porušení interních a 

bezpečnostních předpisů 

Ohrožení majetku, osob a 

přepravovaných hodnot  
5 

Zanedbání povinností / Porušení 

zákazů / Nedodržování 

taktických zásad 

3 

Seznámení zaměstnanců 

s interními a bezpečnostními 

předpisy  

4 60 

Důraz na míru 

zodpovědnosti zaměstnance 

/ Provádění kontrol / 

Poučené/ Sankce a postihy  

9 Nedbalost zaměstnance 
Ohrožení majetku, osob a 

přepravovaných hodnot 
4 

Vědomá nedbalost / Nevědomá 

nedbalost / Neuvážené jednání 
3 

Školení zaměstnanců / Kontrola 

zaměstnance / Odpovědnost za 

škodu 

4 48 

 Důraz na proškolení / 

Provádění kontrol / Postihy a 

sankce za nedbalostní 

chování 

10 
Nezkušenost 

zaměstnance 

Poškození technického 

vybavení či jiného majetku / 

Ohrožení zdraví a života 

posádky a ostatních osob / 

Ohrožení přepravovaných 

hodnot 

4 
Špatné proškolení zaměstnance / 

Zaměstnanec v zaučení  
3 

Školení zaměstnance / 

Instruktáž / Postupné sbírání 

zkušeností po boku 

zkušenějšího spolupracovníka 

4 48 

Důraz na povinné důkladné 

vyškolení a zácvik 

zaměstnance 

11 

Sabotáž technických 

prostředků 

zaměstnancem 

Narušení funkčnosti 

technického vybavení 
3 

Konkurenční boj / Úmyslné 

poškozování zařízení a jeho 

součástí 

2 
Kontrola zaměstnanců / 

Kontrola technického vybavení 
4 24 

Přísnější výběr zaměstnanců 

/ Důslednější kontrola 

12 
Zpronevěra 

zaměstnancem 

Odcizení přepravovaných 

hodnot 
4 

Malé finanční ohodnocení 

zaměstnance / Vidina zisku / 

Trestní minulost 

3 

Přijetí zaměstnance bez 

záznamu v rejstříku trestů / 

Kontrola zaměstnanců 

3 36 

Adekvátní finanční 

ohodnocení / Důraz na 

kontroly / prověřování 

bezúhonnosti / Postihy a 

sankce  

13 
Spolupráce zaměstnance 

s pachatelem 

Zneužití citlivých informací 

/ Usnadnění přístupu 

pachatele k přepravovaným 

hodnotám / Ohrožení osob a 

majetku 

5 

 Dobrovolná spolupráce 

s vidinou zisku / Nedobrovolná 

pod pohrůžkou pachatele 

3 
Kontrola zaměstnanců / Školení 

zaměstnanců 
4 60 

Adekvátní finanční 

ohodnocení / Důraz na 

kontroly / prověřování 

bezúhonnosti / Postihy a 

sankce / Sdělování citlivých 

informací zaměstnanci v 

rozsahu jeho činnosti 
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14 Vydírání zaměstnance 

Zneužití citlivých informací 

/ Odcizení převážených 

hodnot / Ohrožení zdraví a 

života posádky 

4 

Zneužití osobních citlivých, 

kompromitujících informací 

zaměstnance / Jiný nátlak 

1 Školení zaměstnance 4 16 
Důraz na etický kodex 

zaměstnance / Školení 

 

15 
Vyhrožování posádce 

vozidla 

Umožnění přístupu do 

vozidla / Odcizení 

převážených hodnot / 

Ohrožení zdraví a života 

posádky 

5 

Pozdní rozpoznání nebezpečné 

situace vedoucí k zastavení 

vozidla / Pohrůžka použití 

zbraní nebo či jiných prostředků 

3 
Instruktáž a školení posádky 

přepravního vozidla 
2 30 

Důraz na školení a výcvik 

zaměstnanců / Použití 

zařízení zbraňující vyjmutí 

bezpečnostního zavazadla z 

vozidla 

 

16 Použití lstí pachatelem 

Odcizení převážených 

hodnot / Ohrožení zdraví a 

života posádky  

5 

Chybné vyhodnocení a 

podcenění situace / Porušení 

taktických zásad interního 

předpisu 

3 
Instruktáž a školení posádky 

přepravního vozidla 
2 30 

Důraz na školení a výcvik 

posádky přepravního vozidla 

 

PŘÍLOHA 3 - PRACOVNÍ LIST FMEA – STRUKTURÁLNÍ HLEDISKO 

S
u

b
sy

st
ém

 

Riziko Následek 
Z

á
v

a
žn

o
st

 
Příčina 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 

Aktuální stav 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

M
ír

a
 r

iz
ik

a
 

Doporučená opatření 

T
ec

h
n

ic
k

é 
v
y

b
av

en
í 1 

Porucha technického 

zařízení 

Omezení funkčnosti / 

Nefunkčnost technického 

zařízení / zastavení vozidla 

/snížení bezpečnosti 

3 Nedostatečná kontrola a servis  2 Technická kontrola 2 12 
Pravidelná kontrola, revize a 

přezkoušení 

2 
Chybná manipulace 

s technickým zařízením 

Omezení funkčnosti / 

Nefunkčnost technického 

zařízení 

3 
Nedbalost / Nezkušenost / 

Neodbornost zaměstnance 
3 

Instruktáž pověřeným 

zaměstnancem / školení 
4 36 

Důraz na proškolení 

zaměstnance ve větším 

rozsahu / Kontrola / Poučení 

3 Špatný technický stav 

Omezení funkčnosti / 

Nefunkčnost technického 

zařízení / Snížení 

spolehlivosti a bezpečnosti  

3 
Opotřebení / Stáří / Špatný 

servis / Nevhodné používání 
3 

Kontrola zařízení pověřenou 

osobou / Kontrola vozidla na 

určené STK 

4 36 
Vzhledem ke stavu důraz na 

kontrolu a obměnu zařízení 



 

47 
 

4 

Špatný servis / Žádný 

servis technického 

zařízení 

Omezení funkčnosti / 

Nefunkčnost technického 

zařízení 

4 
Servis nekvalifikovanou osobou 

/ Opomenutí potřeby servisu 
2 

Servis prováděn dle potřeby / 

Ve stanoveném časovém období 
4 32 

Zajištění kvalitního 

pravidelného servisu 

kvalifikovanou osobou 

5 
Neúplná / žádná kontrola 

technického zařízení 

Neúplnost technického 

vybavení / Omezení 

funkčnosti / Nefunkčnost 

3 

Opomenutí povinnosti kontroly 

/ Nedbalost / Nezkušenost / 

Neodbornost zaměstnance 

3 

Zběžná kontrola technického 

vybavení a stavu vozidla před 

výjezdem 

4 36 

Vymezení dostatečného 

časového úseku pro kontrolu / 

Důkladnost kontroly 

6 
Poškození technického 

zařízení 

Omezení funkčnosti / 

Nefunkčnost technického 

zařízení 

4 

Nedbalost / Neodborné 

zacházení / Úmysl zaměstnance 

/ Zásah jiné neoprávněné osoby  

2 

Zamezení přístupu a manipulace 

neoprávněných osob / Kontrola 

/Instruktáž zaměstnance /  

3 24 

Důraz na proškolení 

zaměstnance / Kontrola a 

přezkoušení zařízení 

N
ap

ad
en

í 
v
o

zi
d

la
 

7 
Narušení důležitých částí 

vozidla pachatelem 

Poškození majetku / 

Omezení funkčnosti, 

nefunkčnost vozidla. 

Ohrožení převážených 

hodnot / Ohrožení posádky 

4 

Narušení chladiče / řídící 

jednotky / palivové nádrže / 

baterie či jiných částí vozidla 

2 
Zesílení ochrany vybraných 

částí vozidla 
2 16 

Důraz na zesílení ochrany 

motoru a důležitých částí 

vozidla / Odolnější materiály 

8 
Průnik nepancéřovanými 

částmi vozidla 

Poškození majetku / 

Ohrožení či odcizení 

převážených hodnot / 

Ohrožení zdraví a života 

posádky 

5 

Napadení méně odolných míst 

vozidla vypáčením, prořezáním, 

použitím výbušniny a jiných 

prostředků 

3 

Pro rizikovější převozy 

vysokých hodnot nasazení plně 

pancéřovaného vozidla 

2 30 
Důraz na zesílení ochrany 

přepravního vozidla  

9 
Průnik pancéřovanými 

částmi vozidla 

Poškození majetku / 

Ohrožení či odcizení 

převážených hodnot / 

Ohrožení zdraví a života 

posádky 

5 

Narušení pancéřovaných částí 

přepravního vozidla použitím 

kumulativní nálože, vysoce 

průbojné munice či jiných 

prostředků 

1 
Využití přirozených ochranných 

vlastností nasazeného vozidla 
2 10 

Použití pancéřových 

materiálu vyššího stupně 

ochrany 

 


