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Anotace 

Technické zabezpečení objektu z pohledu risk managementu pojišťovny. 

Bakalářská práce si klade za cíl určit způsob zabezpečení objektu firmy 

a stanovit rozsah pojistné ochrany. Text je rozdělen do několika ucelených částí. 

Jedná se zejména o teoreticko-právní část zabývající se platnou legislativou 

související s tématem práce, o teoretickou část zabývající se pojistnými riziky, risk 

managementem a formami zabezpečení a o část praktickou analyzující konkrétní 

firmu z hlediska rizik a návrh řešení pojistné ochrany a technického zabezpečení 

objektu. 

Klíčová slova: 
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Annotation 

Securing of a Building Using Technical Means from the Point of View 

of Risk Management of Insurance Company. 

This thesis aims at determining the way of securing premises and establishing 

the scope of insurance protection. The text is divided into coherent parts. Above all, 

they are: a technically-juridical part dealing with the valid legislation related to 

the topic of this thesis. The theoretical part which covers insurance risks, risk 

management and various forms of indemnity and the practical part, analyzing 

a particular company from the risk viewpoint and suggesting solutions for insurance 

protection and technical protection of the property. 
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Risk management; instance risk; technical safeguarding of a property; risk 

analysis; insurance protection. 
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1 Úvod 

 

Jiţ v dobách, kdy lidé poprvé pocítili potřebu něco vlastnit, začal nekonečný 

a někdy i marný boj s kořistníky, pro něţ je cizí vlastnictví něco jako červený hadr 

v rukou toreadora a pociťují touhu se tohoto zmocnit, ať to stojí, co to stojí. Lidský 

ţivot v tomto měl velice nízkou cenu. 

Od dřívějších dob, kdy se lidé zabývali ochranou majetku a prostého ţivota, 

před lapky a nájezdníky, se lidstvo posunulo dále. K verbálním násilným útokům 

na majetek a zdraví přibyly daleko sofistikovanější metody jak se obohatit nebo 

způsobit druhému újmu. Kromě toho se dnes ve stále větší míře zcizují myšlenky, 

bují plagiátorství a firmy mají stále větší problém ochránit si své know-how. 

Toto poškozování práv je z hlediska celé společnosti nepřijatelné a je potřeba 

se mu bránit, a to jak zmírňováním důsledků a restrikcí, tak především prevencí. 

Obecně se ochrana proti kriminalitě musí striktně řídit platnou legislativou. Nelze 

při ochraně práv tolerovat skutky, které odporují platným právním předpisům a byly 

by v podstatě pácháním trestné činnosti. I následné tresty se nesmí stát záleţitostí 

davu a veřejných lynčů. Stručný výčet souvisejících právních norem je součástí 

teoreticko-právní části. 

Zúţit ochranu majetku a zdraví pouze na oblast kriminálních činů by bylo 

pouze polovičaté řešení. Nebezpečí pro majetek a zdraví netkví pouze ze strany 

některých individuí snaţících se neoprávněně obohatit na úkor druhých čí o nějaký 

jiný neoprávněný prospěch. Ochranu osob a majetku musíme řešit i z hlediska 

ţivelních pohrom či jiných mimořádných událostí. 

Dnes i přes obrovský technický pokrok ve všech oblastech lidské činnosti, 

včetně oblastí týkajících se prevence vzniku mimořádných událostí, se nedá 

stoprocentně vyloučit vznik těchto mimořádných událostí. Proto je nutné řešit i to co 

dělat při vzniku jakékoli mimořádné události a jak se vyrovnat se vzniklými 

škodami. 

Škodou lze označit cokoli, kdy dojde k újmě na ţivotě, zdraví a majetku. 

Tedy dojde ke škodné události. Škodnou událost můţeme definovat jako: Škodnou 

událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku 
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práva na pojistné plnění.[8] Vzniklá škoda přináší určitou ztrátu. Tuto ztrátu lze 

kompenzovat plně nebo částečným pojistným plněním, existuje tedy moţnost 

zmírnění dopadů mimořádných událostí finanční náhradou. Tato náhrada se nazývá 

pojistné plnění. 

Jelikoţ dnes vše „řídí“ peníze a zabezpečení objektu i pojistná ochrana něco 

stojí, je vţdy na místě provádět taková opatření, která mají smysl nejen z pohledu 

zabezpečení objektu, ale také z pohledu ekonomického opodstatnění rozsahu 

technického zabezpečení a pojistné ochrany. Rozhodnutí nebývá jednoduché i proto, 

ţe kaţdý subjekt má svůj náhled na únosnost rizika a jinou schopnost unést riziko 

ztráty. Riziko pro pojišťovnu vyhodnocuje její tzv. risk management. Na straně 

zabezpečovaného obvykle nestojí specializovaný tým znalý rizik, proto jeho ochrana 

závisí na zprostředkovaných závěrech risk managementu pojišťovny, pojistné 

matematiky a pojistných modelech vycházejících z přesných statistik pojistných 

událostí a škodním průběhu jednotlivých pojistných nebezpečí.  

Při konkrétním návrhu pojistné ochrany je dobré drţet se těchto zásad:  

- Analyzovat rizika konkrétní firmy (poţár, sdruţený ţivel, odcizení, 

vandalismus, přeprava, přerušení provozu, odpovědnost za škody). 

- Vyhodnotit analýzu. 

- Navrhnout způsob technického zabezpečení firmy (určení způsobu 

ochrany, ne celý projekt). 

- Určit rozsah pojistné ochrany (pojistná rizika, limity), navrhnout vhodný 

pojistný produkt. 

- Ekonomické porovnání nákladů na technickou a pojistnou ochranu s výší 

moţných škod. 
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2 Teoreticko-právní část 

 

Činnosti a úkony v souvislosti s ochranou objektu a jeho pojištěním musí 

vycházet z platné legislativy. Zde je stručný výčet některých právních norem, které 

se mohou dotýkat ochrany objektu a pojistné ochrany: 

 

2.1 Právní normy veřejného práva 

 

Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky - základní právní norma 

našeho práva, s níţ musí být ostatní zákony a normy v souladu. 

 

Listina základních práv a svobod 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku 

České republiky 

 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 13 

Trestný čin. Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje 

za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.[22] 

 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. § 1 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení 

a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání 

zákonů a pravidel občanského souţití i čestného plnění povinností ke státu 

a společnosti.[15] 
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Občanský soudní řád 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. § 1 

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení 

tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, 

jakoţ i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k 

právům jiných osob.[27] 

 

Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. § 1 (1) 

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je 

za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní 

delikt postiţitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.[16] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

předpisů. § 3 (1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní 

orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakoţ i fyzické 

a právnické osoby.[13] 

 

Správní řád 

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. § 1 (1) 

Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních 

samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud 

vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán").[24] 

 

2.2 Právní normy upravující prevenci a řešení 

mimořádných událostí 

 

Zákon o požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. § 1 

(1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů 
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a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních 

úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy 

a samosprávy na úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinností jednotek 

poţární ochrany.[14] 

 

Zákon o Hasičském záchranném sboru 

Zákon č. 238/2000 Sb. o hasičském záchranném sboru, ve znění pozdějších 

předpisů. § 1 (1) Zřizuje se Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen 

"hasičský záchranný sbor"), jehoţ základním posláním je chránit ţivoty a zdraví 

obyvatel a majetek před poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech.[17] 

 

Zákon o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů. § 1 Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, 

stanoví sloţky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak 

nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích 

a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového 

stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu (dále jen "krizové stavy").[18] 

 

Zákon o krizovém řízení 

Zákon č. 240/200 Sb. o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. §  1 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky 

před vnějším napadením, a při jejich řešení.[19] 
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Zákon o prevenci závažných havárií 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 

předpisů. § 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a stanoví systém prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, 

v nichţ je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek 

s cílem sníţit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závaţných havárií 

na zdraví a ţivoty lidí, hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek v objektech 

a zařízeních a v jejich okolí.[26] 

 

2.3 Právní normy upravující podnikání a vztahy mezi 

jednotlivými subjekty 

 

Živnostenský zákon 

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

předpisů. § 1 Tento zákon upravuje podmínky ţivnostenského podnikání (dále jen 

„ţivnost“) a kontrolu nad jejich dodrţováním.[23] 

 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 1 

(2) Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických osob, majetkové vztahy 

mezi těmito osobami a státem, jakoţ i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, 

pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.[21] 

 

Obchodní zákoník 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. § 1 

(1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakoţ 

i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství.[25] 
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Zákon o pojistné smlouvě 

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. § 1 

(1) Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné 

smlouvy (dále jen „soukromé pojištění“), pokud zvláštní právní předpis tyto vztahy 

neupravuje jinak.[20] 

 

2.4 Odborné pojmy a zkratky 

 

risk management – řízení rizik 

pojistitel – pojišťovna 

pojistná nebezpečí (rizika) – potencionální rizika, proti nimţ se lze pojistit 

pojistná ochrana – soubor pojištěných rizik a výše pojistných limitů 

sjednaných v pojistné smlouvě 

technické zabezpečení objektu – soubor technických opatření chránících 

objekt před neoprávněným vniknutím 

perimetrická ochrana – plášťová ochrana objektu 

pojistná částka – částka sjednaná v pojistné smlouvě 

pojistná hodnota – skutečná hodnota pojišťovaného majetku 

limit pojistného plnění – maximální výše pojistného plnění pojišťovnou 

EZS – elektrický zabezpečovací signalizace 

EPS – elektrická poţární signalizace 

ČAP – Česká asociace pojišťoven 

CIA – Český institut pro akreditaci 

BT – bezpečnostní třída 

PB – pyramida bezpečnosti 
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3 Risk management pojišťovny 

 

Jako kaţdý podnikatelský subjekt i pojišťovny stojí před riziky, jako je špatně 

odhadnutá obchodní strategie, změna právního a daňového prostředí, podvody, lidská 

selhání, ztráta dobrého jména firmy apod. Vedle těchto všeobecných rizik se 

pojistitelé setkávají se specifickými riziky pro pojistitele, kterými jsou pojistně 

technické riziko, riziko investičního portfolia, riziko ze zajištění. 

Existence pojistně technického rizika navazuje na skutečnost, ţe pojišťovna 

pracuje s nahodilostí, na skutečnost, ţe rozsah pojistných plnění nelze dopředu 

přesně určit, pouze více či méně přesně odhadovat.[5] 

Riziko investičního portfolia je spojeno s otázkami výběru správných investic 

pojišťovnou při investování, zejména technických rezerv pojišťovny z hlediska 

bezpečnosti a výnosnosti.[5] 

Riziko ze zajištění souvisí s moţností nesolventnosti zajistitele, a tedy 

následnými problémy při úhradě závazků zajišťovny vůči pojišťovně.[5] 

V některé literatuře (např. [3]) se uvádí i riziko nesolventnosti, ale toto riziko 

není problém pouze pojišťoven, ale i jiných podnikatelských subjektů a navíc 

nesolventnost pojišťoven je způsobena výše popsanými riziky. 

Rizika typu znehodnocení investičního portfolia, zajištění, špatné obchodní 

strategie, ztráty dobrého jména jsou v podstatě rizika vyplývající z obchodních 

vztahů, činnosti obchodní sluţby, marketingu, finančně ekonomického managementu 

a strategického managementu a více méně se neliší od rizik, s nimiţ se setkávají 

subjekty i v jiných oborech. 

Zcela specifickým rizikem je pojistně technické riziko.  Toto riziko je 

náhodné, a proto je stále zpětně vyhodnocován škodní průběh a jeho příčiny, 

následně jsou prováděny nové zpřesněné odhady. Tuto činnost nazýváváme risk 

managementem, coţ můţeme přeloţit jako řízení rizika. Risk managementem 

chápeme všechny činnosti souvisejícími se sniţováním technických ztrát. 

Při odhadu technických ztrát se vyuţívá pojistně matematických modelů, 

které se opírají o statistická data pojistných kmenů jednotlivých rizik za minulá 

období. Modely (viz [4]) vychází například z  pravděpodobnostního rozdělení 
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náhodné veličiny počtu pojistných událostí nebo z pravděpodobnostního rozdělení 

náhodné veličiny výše škody, kde typ rozdělení je vybírán zejména podle četnosti 

zkoumaných jevů. Modely se pouţívají jednoduché modelující pouze jednu 

náhodnou pravděpodobnostní veličinu i sloţené s více neţ jednou pravděpodobnostní 

veličinou. Pokud je do modelu zahrnut i čas vychází poměrně sloţité modely, jeţ 

jsou velmi realistické. 

Risk management není jen jakási teoretická činnost, ale je to skupina 

odborníků zabývající se přijatelností rizika v souvislosti se způsobem zabezpečení 

objektů. Určují minimální způsoby technického zabezpečení objektů, kdy je ještě 

pro pojišťovnu přijatelné riziko. Vytvářejí všeobecné předpisy pro běţné obchody, 

určující co a za jakých podmínek lze pojistit, případně určují výluky z pojištění. Dále 

se podílejí na schvalování nestandardních obchodů, kdy je třeba detailně prověřit 

pojišťovaný objekt, jeho konstrukci, zabezpečení, činnost uvnitř a vně objektu, 

dodrţování stavebních, poţárních a jiných bezpečnostních předpisů a norem. 

V těchto individuálních případech navrhují opatření vedoucí ke sníţení rizik, tak aby 

bylo riziko tohoto obchodu pro pojišťovnu přijatelné. 

Pojišťovny se od vstupu České republiky do Evropské unie řídí předpisy, 

které jsou harmonizované se směrnicemi Evropské unie v oblasti pojišťovnictví. 

Tyto předpisy rozebírá odborná literatura (např. [2]). Účetní postupy, výsledovky, 

informace o řízení rizik, finanční umístění a další údaje o své činnosti a hospodaření 

jsou pojišťovny povinny uvádět ve výročních zprávách (např. [9]). 

 

3.1 Způsoby zabezpečení uzavřených prostorů 

 

Způsoby zabezpečení objektů a movitých věcí uloţených v nich proti 

odcizení závisí na typu objektu (typu uzavřeného prostoru) a výši pojistné částky. 

Pojišťovna Kooperativa, a.s. v pojistných podmínkách (viz [8]) například rozděluje 

uzavřené prostory do tří typů označených písmeny A, B, C. 

Typ A je běţný prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo 

soubor místností. Stěny musí být zhotoveny z plných cihel nebo prostého betonu 

minimální tloušťky 150 mm, případně z ţelezobetonu o minimální tloušťce 75 mm. 
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Pokud jsou zhotoveny z jiného materiálu, musí být stejné odolnost proti násilnému 

vniknutí. Stropy a podlahy musí mít téţ minimálně stejnou odolnost. 

Typ B jsou uzavřené prostory typu stánek, buňka s rámem z ocelových 

profilů a pláštěm z plechu minimální tloušťky 1 mm, případně jiných materiálů 

stejné odolnosti proti vniknutí. Jedná se zejména o obytné, kancelářské a stavební 

buňky, kiosky, maringotky apod. 

Typ C uzavřený vnitřní prostor podobně jako typ A. Stěny, stropy a podlahy 

však nesplňují minimální odolnost proti vniknutí vyţadovanou u typu A. Zejména se 

jedná o vestavby uvnitř budov či hal. Příčky jsou většinou z pórobetonu, dutých 

cihel, sádrokartonu, dřeva apod. 

Typ prostoru je pouze základním rozdělením z hlediska zabezpečení a má 

vliv na základní sazbu pojistného. Důleţitým faktorem ovlivňujícím zabezpečení je 

kvalita výplně stavebních otvorů. Výplně těchto otvorů, tedy dveře, vrata, okna, 

výlohy, světlíky, jsou prvky zabezpečení, jejichţ potřebná minimální kvalita je 

určována podle poţadované výše limitu plnění. 

Prvky zabezpečení uzavřených prostor: 

 Dveře, 

 zámky a uzamykací systémy, 

 prosklené plochy, 

 elektrická zabezpečovací signalizace, 

 fyzická ostraha, 

 

Dveře: 

Běžné dveře – nesplňují poţadavky poţadované na plné nebo bezpečnostní 

dveře. 

Plné dveře – dveře, vrata, vjezdy pevné konstrukce, zhotovené z materiálu 

odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální 

tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Případně dveře dodatečně 

zpevněné celoplošně plechem o minimální tloušťce 1 mm a ocelovými výztuhami. 

Bezpečnostní dveře – zařazené do bezpečnostní třídy minimálně BT 3 podle 

ČSN P ENV 1627 – profesionálně zhotovené dveře s vícebodovým bezpečnostním 
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systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou 

výztuhami, plechem nebo mříţí. Vrata, vjezdy apod. jsou povaţovány 

za bezpečnostní, jsou-li dostatečně tuhé a pevné konstrukce vyrobené z plného 

plechu minimální tloušťky 3 mm s rámem z ocelového profilu o minimální tloušťce 

5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyraţení, s minimálně tříbodovým 

rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem. 

 

Zámky a uzamykací systémy: 

Dozický zámek – zadlabací zámek, uzamykací mechanismus je tvořen 

minimálně čtyřmi stavítky ovládanými jednostranně ozubeným klíčem. 

Bezpečnostní cylindrická vložka – zařazena do bezpečnostní třídy 

minimálně BT 3 podle ČSN P ENV 1627 – vloţka zadlabacího zámku minimálně 

s překryvným profilem chránicí vloţku před vyhmatáním. 

Bezpečnostní kování – zařazeno minimálně do BT 3 podle ČSN P ENV 

1627 – chrání cylindrickou vloţku před rozlomením a vytrţením. Vnější štít 

bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická 

vloţka nesmí vyčnívat z kování více neţ 3 mm. 

Bezpečnostní přídavný zámek – zařazen minimálně do BT 3 dle ČSN P 

ENV 1627 – doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vloţkou a štítem, např. 

vrchní přídavný zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě 

neţ hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. 

U prosklených dveří nesmí být přídavný zámek z vnitřní strany ovladatelný 

bezklíčovým způsobem. 

Bezpečnostní visací zámek – zařazen min. do BT 3 podle ČSN P ENV 1627 

– visací zámek s tvrzeným třmenem a bezpečnostní cylindrickou vloţkou nebo 

uzamykacím mechanismem odolným vyhmatání. Petlice a oka, jimiţ procházejí 

třmeny zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně jako 

třmeny visacích zámků a musí být z vnější přístupové strany upevněny 

nerozebíratelným způsobem. 

Bezpečnostní uzamykací systém – zařazen min. do BT 3 podle ČSN P ENV 

1627 – komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní 
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cylindrická vloţka a bezpečnostní kování. Provedení musí být odolné i proti 

odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze povaţovat i elektromechanický 

zámek, který splňuje dané poţadavky na odolnost proti překonání. 

 

Prosklené plochy a jiné technické otvory: 

Z hlediska přijatelnosti rizika pro pojišťovnu je potřeba zabezpečit prosklené 

části dveří, okna, světlíky, větrací šachty, výlohy, prosklené stěny a jiné technické 

otvory s plochou větší neţ 600 cm
2
, které jsou ve výšce niţší neţ 2,5 m nad okolním 

terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (hromosvod, pevný poţární ţebřík apod.) 

Funkční mříž – mříţ s certifikátem dokládajícím minimálně BT 3 podle 

ČSN P ENV 1627 – nebo mříţ s ocelovými pruty z plného materiálu o minimálním 

průřezu 1 cm
2
, s oky maximálně 20 x 20 cm

2
 (nebo jiných rozměrů nepřevyšující 

plochu 400 cm
2
). Mříţ musí být dostatečně tuhá, odolná vůči roztaţení, pruty 

nerozebíratelně spojeny (svařením, snýtováním), z vnější strany nerozebíratelně 

ukotvena (zazděna, zabetonována) ve zdi nebo neotvíratelném rámu okna (jiného 

otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky minimálně 80 mm. 

Odnímatelná mříţ musí být uzamčena alespoň čtyřmi bezpečnostními visacími 

zámky. Mříţ opatřená dveřními závěsy nebo mříţ navíjecí musí být uzamčena 

bezpečnostním uzamykacím systémem nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky 

nebo vybavena mechanismem, který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu 

nadzvednutí. Mříţ a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým 

násilím. 

Funkční roleta – roleta s certifikátem dokládajícím minimálně BT 3 podle 

ČSN P ENV 1627 – obvykle z vlnitého plechu nebo ocelových či hliníkových lamel, 

opatřená bezpečnostním uzamykacím systémem nebo dvěma bezpečnostními 

visacími zámky nebo mechanismem, který zabraňuje jejímu nadzvednutí, z vnější 

strany demontovatelná pouze hrubým násilím. 

Funkční okenice – okenice zajištěná z vnitřního prostoru uzavíracími 

mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Závěsy a jejich ukotvení musí 

být z vnější strany nerozebíratelné. Zhotoveno z mechanicky pevné a tvrdé 

konstrukce. Okenici lze z vnější strany překonat pouze hrubým násilím. 
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Bezpečnostní zasklení – např. vrstvené sklo, sklo s drátěnou vloţkou 

vykazující kategorii odolnosti minimální třídy P2A podle ČSN EN 356 s příslušným 

osvědčením vydaným zkušební laboratoří akreditovanou CIA. 

Bezpečnostní fólie – folie instalované na skle s minimální tloušťkou 4 mm. 

Po montáţi musí sklo vykazovat kategorii odolnosti minimální třídy P2A podle ČSN 

EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti 

oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní straně skla a musí zasahovat aţ na jeho 

okraj. Bezpečnostní úroveň musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou CIA. 

 

Elektrická zabezpečovací signalizace 

Funkční elektrická zabezpečovací signalizace – elektrická zabezpečovací 

signalizace s čidly reagujícími na rozbití skla. Komponenty musí splňovat kritéria 

minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, musí mít certifikát shody 

vydaný ve shodě se směrnicemi České asociace pojišťoven nebo certifikačním 

orgánem akreditovaným CIA. Projekt a montáţ EZS musí být provedeny firmou 

registrovanou ČAP. Pokud je výstupní signál EZS vyveden na akustický hlásič, musí 

být umístěn na fasádě ve výšce minimálně 3 m, dobře slyšitelný, chráněný před 

povětrnostními vlivy a napadením s vlastním zálohováním. V některých případech 

nutnost napojení na pult centralizované ochrany.  

 

Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha – osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, 

bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem 

alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má poţadovaný výcvik 

bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. 

Musí být vybavená vhodným obranným prostředkem, funkčním telefonem nebo 

jiným obdobným spojením umoţňující přivolat pomoc a současně rádiovým 

prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Musí být prokazatelně seznámena 

s činností při hrozícím nebo jiţ uskutečněném odcizení a při hlášení poplachového 

signálu. Vykonává pravidelné pochůzky a vede o nich záznam. 
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3.2 Zabezpečení movitých věcí mimo uzavřené prostory 

 

Mimo uzavřené prostory lze skladovat a zabezpečit věci, u kterých je to 

obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh 

materiálu apod.) a to na oploceném prostranství celistvě ohraničeném funkčním 

oplocením či pevnou bariérou, vstupy mají minimálně stejnou výšku jako 

poţadované oplocení. Za věci uloţené na oploceném prostranství se povaţují i věci 

uloţené ve skladovacích halách, jejichţ plášť neodpovídá uzavřenému prostoru typu 

A, B nebo C. 

Prvky zabezpečení oploceného prostranství: 

 funkční oplocení, 

 zámky vstupů, 

 ostraha a fyzická ostraha, 

 elektrická zabezpečovací signalizace. 

 

Funkční oplocení – oplocení, které má ve všech místech poţadovanou výšku 

(160 nebo 180 cm podle limitu plnění), s maximálními otvory 6 x 6 cm a podle 

poţadavku s vrcholovou ochranou. Vzdálenost opor oplocení (sloupů), jejich 

ukotvení a montáţ musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, 

podkopání a podlezení. 

 

Zámky vstupů – obdobně jako u uzavřených prostor. 

 

Ostraha a fyzická ostraha 

Ostraha – v mimopracovní době trvale střeţeno volně pobíhajícím sluţebním 

psem, v některých případech vyţadováno osvětlení prostoru. 

Fyzická ostraha – bezúhonná proškolená osoba starší 21 let s vhodným 

dorozumívacím prostředkem, plnící úkoly a vykonávající činnosti obdobně jako 

fyzická ostraha v uzavřených prostorech. 
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Elektrická zabezpečovací signalizace 

Elektrická zabezpečovací signalizace – obdobně jako u uzavřených prostor 

doplněno o perimetrickou (obvodovou) ochranu, jejíţ signál je vyveden na pult 

centralizované ochrany. 

 

3.3  Zabezpečení cenností a cenných věcí 

 

Schránka – těţký kus nábytku, uzamčen cylindrickým nebo dozickým 

zámkem. Schránkou můţe být i připevněná pokladna nebo bezpečnostní schránka, 

které lze demontovat po jejich odemčení. 

 

Trezor – speciální úschovný objekt, odolnost je vyjádřena bezpečnostní 

třídou danou certifikátem shody s normou ČSN EN 1143-1. Trezor o hmotnosti 

do 100 kg musí být pevně zabudován do zdiva nebo podlahy tak, aby bylo jej moţné 

odnést jen po jeho otevření nebo po jeho vybourání ze zdi nebo podlahy. 

 

Bezpečnostní kufřík – kufřík nebo kontejner, který je určený k přenosu nebo 

převozu cenností nebo cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným 

výrobcem, má pevné stěny, je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna, 

dýmovnice, barvicí moduly). 
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4 Objekt, pojistná nebezpečí, zabezpečení 

 

Objektem rozumíme jednotlivé věci movité i nemovité, jejich soubory 

případně některé vyjmenované součásti těchto souborů. 

V rámci technické bezpečnosti osob a majetku řešíme nejvhodnější způsob 

zabezpečení objektu. Pod pojmem nejvhodnější způsob zabezpečení není rozhodně 

myšleno nejvyšší moţné zabezpečení. Způsob zabezpečení by měl odpovídat 

hodnotě chráněného objektu. Například: pro zabezpečení domácnosti (s vybaveností 

cca 500 000,- Kč) v panelovém domě nebude majitel najímat bezpečnostní agenturu, 

která bude mít v předmětné domácnosti stálou sluţbu pracovníka této agentury, 

ale pořídí si certifikované dveře s odpovídajícím kováním a zámkem s bezpečnostní 

vloţkou. Jiným příkladem můţe být zabezpečení automobilu. U starších automobilů, 

jejichţ cena se pohybuje v řádu několika tisíců, nebudeme řešit zabezpečení pomocí 

satelitních monitorovacích zařízení napojených na pult centrální ochrany, 

ale spokojíme se s imobilizérem, který je instalován jiţ z výroby. Maximálně 

zvolíme jednoduché mechanické zabezpečení, jeţ není finančně náročné, případně 

pouţijeme skrytý odpojovač akumulátoru. 

Pojistná nebezpečí jsou všechna moţná potenciální rizika, proti nimţ se lze 

pojistit a v případě vzniku pojistné události má pojištěný nárok na pojistné plnění. 

Popis konkrétního objektu
1
, na kterém lze velmi dobře demonstrovat 

poţadavky na technické zabezpečení ze strany risk managementu pojistitele, a popis 

pojistných neţivotních nebezpečí následují v následujících dvou podkapitolách. 

Konkrétní řešení technického zabezpečení a pojistné ochrany budou řešeny 

v dalších kapitolách. 

 

4.1 Popis objektu 

 

Objekt postaven v 70. letech minulého století jako komplex budov a hal 

pro zemědělskou výrobu. Od 90. let byl objekt opuštěn a chátral aţ do 2004, kdy byl 

                                                           
1
 na ţádost jednatele dotčené firmy je označení a sídlo pozměněno 
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ve značně zpustošeném stavu koupen současným majitelem. Po demolici a nové 

výstavbě některých budov byla provedena kolaudace a v roce 2008 byl zahájen 

provoz. V současné době je objekt vyuţíván jako sídlo firmy zabývající se 

truhlářskou a zámečnickou výrobou. Své výrobky firma prodává a montuje na území 

celé České republiky. 

Objekt firmy se nachází při silnici 1. třídy na okraji obce v rovinatém 

nezalesněném terénu v severozápadních Čechách. V areálu firmy se nacházejí tři 

budovy: prodejna, truhlárna, zámečnická dílna a přístřešek pro tři vozy kategorie N1.  

Jedná se o přízemní budovy, jejichţ svislé konstrukce jsou tvořeny 

z betonových tvárnic YTONG P2-400 tl. 300 mm. Stropní podhledy ve výšce 3 m 

jsou tvořeny sádrokartonem podvěšeným na hliníkovém roštu kotveném 

na příhradových střešních vaznících. Střešní krytina je z vlnitého plechu. Kaţdá 

výrobní budova je osazena 12-ti otevíratelnými okny šířky 1 m a výšky 1 m. 

Kancelářská budova je osazena otevíratelnými okny šířky 2 m o výšce 1,5 m. 

 

4.2 Pojistná nebezpečí 

 

Výčet pojistných nebezpečí 

základní pojištění: 

 poţár, 

 odcizení, 

doplňková pojištění: 

 povodeň nebo záplava, 

 vichřice, 

 sesuv, 

 náraz, 

 vodovod, 

 vandalismus, 

další druhy pojištění: 

 posel, 
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 pojištění věcí během silniční přepravy, 

 pojištění skel, 

 pojištění strojů, 

 pojištění elektronických zařízení, 

 pojištění odpovědnosti za škodu, 

 pojištění přerušení nebo omezení provozu, 

 

Stručný popis pojistných nebezpečí dle pojistných podmínek pojišťovny 

Kooperativa, a.s.: 

požár 

zničení nebo poškození věci poţárem nebo jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem 

blesku, případně nárazem letadla, 

odcizení 

krádeţ, při které pachatel překoná překáţku chránící pojištěnou věc, nebo loupeţ, 

povodeň nebo záplava 

přechodné zvýšení hladiny vodního toku či jiného vodního díla, kdy voda zaplavuje 

místa mimo koryto nebo území je zaplavováno sráţkovými vodami; vytvoření 

souvislé vodní plochy po určitou dobu, 

vichřice 

škoda způsobená větrem o rychlosti vyšší neţ 20,8 m/s, toto nebezpečí zahrnuje 

i škody způsobeném krupobitím, 

sesuv 

sesuvem rozumíme nejen sesuv půdy, ale i zřícení skal a lavin, zemětřesením, 

u budov i tíhou sněhu či námrazy, 

náraz 

poškození nárazem dopravního prostředku, jeho nákladu, pádem stromů, stoţárů 

apod., 

vodovod 

zahrnuje i škody způsobeném médiem vytékajícím v důsledku poruchy z hasicích 

zařízení nebo poškození vytápěcích systémů, 
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vandalismus 

úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci, 

posel 

odcizení peněz nebo cenin při přepravě pověřenou osobou, 

pojištění věcí během silniční přepravy 

poškození případně odcizení věci během silniční dopravy, 

pojištění skel 

rozbití skel jakoukoli nahodilou událostí pojištění strojů a elektronických zařízení 

vztahuje se na náhlé poškození stroje nebo zařízení jakoukoli nahodilou událostí, 

pojištění odpovědnosti za škodu 

sjednává se pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému, 

pojištění přerušení nebo omezení provozu 

předmětem pojištění je následná škoda (např. ušlý zisk, stálé náklady) způsobená 

přerušením nebo omezením provozu. 

O důleţitosti pojištění vypovídá tabulka 1, která uvádí údaje o vývoji 

pojistných událostí a výši škod v ţivelním pojištění v letech 2006 a 2007. 

 

Tabulka 1: Údaje o pojistných událostech v letech 2006, 2007 

 

Zdroj [11] 
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4.3 Zabezpečení 

 

Technické zabezpečení objektu slouţí k ochraně objektu před neoprávněným 

vniknutím. Pojišťovna stanovuje minimální rozsah této ochrany podle výše limitu 

plnění. Toto zabezpečení se soustřeďuje především na zajištění vstupů do objektu 

(dveře, vrata, vjezdy apod.), oken a prosklených ploch, technických otvorů (světlíky, 

větrací otvory, průchody kabelů, trubek apod.) a oplocení.  

Jako příklad pro dokreslení můţeme uvést minimální poţadované kvality 

dveří a uzamykacích systémů pro limity plnění určené pro prostory typu A podle 

metodiky pojišťovny Kooperativa, a.s.[8] 

 limit plnění do 20 000,- Kč není obvykle nijak specifikováno jaké 

dveře a jaký uzamykací systém má být pouţit. 

 limit plnění do 50 000,- Kč běţné dveře s dozickým nebo 

bezpečnostním visacím nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vloţkou. 

 limit plnění do 100 000,- Kč plné dveře pevné konstrukce z materiálu 

odolného proti vloupání (např. dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) 

o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT2 podle ČSN P ENV 1627. Uzamčené 

zámkem s bezpečnostní cylindrickou vloţkou a bezpečnostním kováním. 

 limit plnění do 300 000,- Kč plné dveře jako u limitu do 100 000,- Kč, 

s bezpečnostním uzamykacím systémem nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou 

vloţkou a současně otevíratelná funkční mříţ nebo funkční roleta. 

 limit plnění do 500 000,- Kč plné dveře s bezpečnostním uzamykacím 

systémem a současně s přídavným bezpečnostním zámkem nebo tříbodový 

rozvorový zámek nebo bezpečnostní uzamykací systém, doplněné o současně 

otevíratelnou funkční mříţ nebo funkční roletu. 
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5 Analýza zabezpečení z pohledu zkoumaného 

objektu 

 

Předmětem analýzy nemůţe být pouze samotný objekt, leţící jakoby 

ve vzduchoprázdnu, ale široké okolí a to jak z hlediska přírodních podmínek, tak 

z hlediska společenského. Analýza je nutná nejen pro sídlo firmy, ale i pro firemní 

vzorkové prodejny. 

 

5.1 Živelní rizika a přírodní podmínky 

 

Obrázek 1: Povodňová mapa Jirkova 

 

Zdroj [1] 

 

Objekt se nachází Jirkově v severozápadních Čechách v nadmořské výšce 

přibliţně 320m. Pohledem na mapu zjistíme, ţe se město rozkládá na okraji 
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Mostecké hnědouhelné pánve. Severní a severozápadní část města jiţ leţí na úpatí 

Krušných hor. Z toho je zřejmé, ţe město leţí ve sráţkovém stínu a roční sráţkový 

úhrn je daleko niţší neţ o několik kilometrů dál na vršcích hor. Městem protéká říčka 

Bělá, jeţ přináší určité riziko moţnosti povodně či záplavy. Vodní tok je navíc 

několik kilometrů před městem přehrazen hrází údolní vodní nádrţe, coţ můţe 

přinést jisté riziko v případě technické poruchy a protrţení hráze. Ostatní přírodní 

podmínky odpovídají geografické poloze a nadmořské výšce. Jedná se tedy o oblast 

s mírným podnebím, spíše sušším. Místo není z hlediska proudění vzduchu nijak 

zvlášť exponováno. Dá se říci, ţe leţí ve stínu hor ve smyslu převládajícího 

severozápadního proudění a rychlost větru je tedy obvykle niţší neţ na vrcholcích 

hor. Nejdůleţitějším rizikem, které potřeba vyhodnotit je riziko povodně. Podle 

povodňové mapy (viz obrázek 1) leţí objekt v druhé povodňové zóně. V místě 

nebyla nikdy zaznamenána povodeň. Objekt je nepodsklepený. 

V příloze č. 1 je pro ukázku důleţitosti ţivelního pojištění uvedena tabulka 

pojistných událostí způsobených vichřicí v březnu 2008 podle údajů České asociace 

pojišťoven. 

 

5.2 Bezpečnostní rizika a společenské podmínky 

 

Místní společenské podmínky vycházejí ze společenských podmínek 

v pánevních okresech Ústeckého kraje. Tedy vysoká nezaměstnanost, niţší 

vzdělanost, skupiny sociálně vyloučených obyvatel a skupiny obyvatel 

s nepřizpůsobivým chováním. Toto je zřejmě způsobeno problémem s migrací 

obyvatelstva. Od konce 2. světové války docházelo k vysídlování německého 

obyvatelstva a osídlování pohraničí obyvateli ze všech koutů Československa. 

Neţ tito obyvatelé mohli v novém domově zapustit kořenit, byli vyhnáni ze svých 

nových domovů zase o kus dál, tentokrát z důvodu těţby hnědého uhlí. V dobách 

budování rozvinutého socialismu sem dále proudily masy pracovních sil 

pro energetický a těţký průmysl, jeţ představovaly šachty, elektrárny, ţelezárny 

a chemičky. Většinou se jednalo pracovníky se základním vzděláním, které nejvíce 

postihla radikální změna společenských poměrů a restrukturalizace průmyslu. 
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V posledních letech migraci způsobuje přísun nepřizpůsobivých obyvatel z jiných 

regionů díky nízké ceně bytů, a odchodem vzdělaných mladých lidí do vnitrozemí 

a zahraničí za prací s vyšší přidanou hodnotou a lepšími platovými podmínkami. 

Toto se zřejmě projevuje zvýšenou kriminalitou a zvýšeným výskytem sběračů 

barevných kovů a ţeleza coţ dokazuje graf na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Podíl pachatelů trestné činnosti dle vzdělání 

 

Zdroj [12] 

 

 Kriminalita v oblasti je jedna z nejvyšších v České republice. Místo je 

pojišťovnou zařazeno do rizikové skupiny C. Vyšší kriminalita je pouze 

na Kladensku a Ostravsku (riziková skupina B), nejvyšší v Praze (riziková skupina 

A). Srovnání kriminality v jednotlivých regionech podle počtu zjištěných trestných 

činů na deset tisíc obyvatel je v mapce na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Počty trestných činů v roce 2008 na 10 tis. obyvatel 

 

Zdroj [12] 

 

5.3 Současný stav zabezpečení objektu 

 

Objekt firmy nacházející se v katastru obce Jirkov tvoří soubor budov, 

oddělený od okolí značně poškozeným drátěným plotem. Vjezd do objektu je opatřen 

bránou tvořenou trubkovým rámem s výplní z plotového pletiva. Stav plotu a brány 

lze označit za havarijní a neplnící svůj účel. Budovy jsou o poznání v lepším stavu. 

Vstupní dveře, vrata a okna jsou funkční a bez znaků poškození. Stěny a střechy 

budov jsou udrţované a nepoškozené. Ţádná zvláštní ochranná opatření, např. mříţe, 

ochranné folie, sprinklery, nejsou v budovách pouţity. 

 

5.4 Požární riziko 

 

Riziko vzniku poţáru je ovlivněno zejména podnikatelskou činností. 

Truhlářská výroba patří těm rizikovějším. Je tedy nutné vyhodnotit poţární 
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bezpečnost stavby, způsob nakládání s odpady, přístupy k uzávěrům, hasicím 

přístrojům, dodrţování zákazu kouření, kumulace poţárních rizik, ohroţení klienta 

z vnějšku, přítomnost EPS, dojezdový čas profesionálních hasičů, přítomnost poţární 

vody, hasicí přístroje, sprinklery. Jednotlivé údaje jsou součástí dotazníku, z něhoţ 

vyplývá přijatelnost či nepřijatelnost rizika poţáru akceptovatelného pojišťovnou. 

Tabulka 2 představuje příklad takového dotazníku. Riziko poţáru této truhlárny je 

pro pojišťovnu akceptovatelné. 

 

Tabulka 2 Dotazník k určení poţárního rizika 

1 Jsou zajišťovány úkoly PO? 

2 Pořádek, odstraňování odpadu, přístupy k uzávěrům, volné uličky.  

3 Poţární odolnost staveb. 

4 Kumulace hodnot v místě pojištění. 

5 Moţnost ohroţení objektu z vnějšku a zevnitř.  

6 Je přítomna elektrická poţární signalizace? 

7 Dojezdový čas profesionálních hasičů? 

8 Přítomnost poţární vody – vnější odběrná místa? 

9 Přítomnost poţární vody – vnitřní hadicové systémy? 

10 Počet a funkčnost hasicích přístrojů. 

11 Jsou instalovány funkční sprinklery? 

12 Jde o definovanou míru rizika? 

13 Je důsledně dodrţován zákaz kouření? 

14 Maximální moţná škoda 

15 Suroviny, výrobky, skladování. 

 

 

5.5 Rizika vzorkových prodejen 

 

Rizika vzorkových prodejen jsou ve srovnání s riziky výrobních objektů 

niţší. Jde o pronajaté prodejní prostory umístěné, tzv. kamenné obchody, přístupné 

přímo z ulice. Hodnota vybavení prodejen a vystavovaného zboţí je v řádu několika 

set tisíc korun.  
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Prodejna v Ústí nad Labem je situována ve starší městské řadové zástavbě 

v blízkosti řeky Labe v záplavové oblasti s vysokým stupněm rizika záplava, 

povodeň. 

Druhá prodejna se nachází v Mostě v obchodním komplexu s výlohami 

a vchodem do ulice. Toto místo, stejně jako celé město Most, je mimo riziko záplavy 

a povodně. 

Poţární rizika jsou vzhledem dojezdové vzdálenosti hasičského záchranného 

a mnoţství hořlavých látek přijatelná. 

Riziko odcizení a vandalismu vychází podle statistických údajů vývoje 

kriminality a podle podobnosti skladby obyvatelstva stejné jako v místě sídla firmy. 

Povodňové mapy dotčené části Mostu a Ústí nad Labem jsou součástí 

přílohy 2. 
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6 Shrnutí analýzy rizik 

 

Objekty truhlárny, zámečnické dílny, prodejny a přístřešku pro vozidla tvořící 

hlavní sídlo firmy v Jirkově mají pro ţivelní rizika, kromě poţáru, stejný stupeň 

rizikovosti. 

Objekt leţí v oblasti se zvýšeným rizikem záplavy, povodně ve druhé 

rizikové skupině v těsné blízkosti hranice s první rizikovou skupinou (nejniţší 

riziko). Jelikoţ se v místě nikdy nevyskytla povodeň ani záplava není třeba provést 

ţádná protipovodňová opatření. 

Ani další ţivelní rizika nevyţadují ţádná mimořádná opatření. Přístřešek 

nepředstavuje ţádné poţární riziko, prostor pod ním není nijak zabezpečen proti 

vniknutí. 

 

6.1 Prodejna v Jirkově 

 

Zděná budova prodejny a její vybavení z hlediska poţáru nepředstavuje 

mimořádné riziko. V budově jsou rozmístněny hasicí přístroje v souladu s poţární 

zprávou. 

Hodnota vybavení kanceláří a prodejny je přibliţně 300 000,-Kč a zásob je 

cca 500 000,- Kč. Zabezpečení budovy před vniknutím do prostoru prodejny zajišťují 

plastové prosklené dveře. Vstup do budovy ze strany kanceláří je zajištěn plnými 

dveřmi. Vstup do skladu prodejny je opatřen ţeleznými vraty. Okna prodejny 

a kanceláří jsou tvořena dvojskly o tloušťce 4 mm. Prodejna nemá klasické výlohy. 

 

6.2 Truhlárna 

 

Truhlárna představuje pro firmu největší poţární riziko. Dojezdová doba 

hasičského záchranného sboru je do 20 minut. V budově kromě hasicích přístrojů 

nejsou umístěna ţádná další zařízení umoţňující zmírnění následků poţáru. V areálu 

firmy se nachází poţární nádrţ. 
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Hodnota strojního a ostatního vybavení odpovídá částce 2 500 000,- Kč, 

hodnota uskladněných výrobků, zásob materiálu a nedokončené výroby představuje 

průměrně 3 000 000,- Kč. 

Zabezpečení truhlárny proti vniknutí tvoří plné dveře, kovová vrata, okna 

tvořená podobně jako u prodejny dvojsklem o tloušťce 5 mm. 

 

6.3 Zámečnická dílna 

 

Zámečnická dílna nepředstavuje z hlediska poţáru mimořádné riziko. 

V budově se nachází pouze jedna svařovací souprava pro svařování plynem. 

Náhradní lahve s acetylenem a kyslíkem jsou uskladněny vně budovy. 

Hodnota strojního vybavení je přibliţně 1 500 000,- Kč, hodnota hotových 

výrobků, zásob a nedokončené výroby se pohybuje kolem částky 1 300 000,- Kč. 

Zabezpečení proti vniknutí je tvořeno kovovými plnými dveřmi, kovovými 

vraty a okna tvořená drátěným sklem. 

 

6.4 Prodejna v Ústí nad Labem 

 

Prodejna se nachází v záplavovém pásmu ve čtvrté rizikové skupině, coţ 

znamená, ţe je prodejna pro pojišťovnu vysoce riziková a nelze ji pojistit pro případ 

záplavy, povodně. 

Hodnota vybavení prodejny je cca 100 000,- Kč. Zásoby se pohybují 

v hodnotě do 200 000,- Kč. 

Prodejna nemá ţádná protipoţární zabezpečení. Ochranu proti vniknutí tvoří 

prosklené dveře doplněné venkovní mříţí. Skleněná výloha je chráněna pevně 

přimontovanou mříţí. 

 

6.5 Prodejna v Mostě 

 

Riziko povodně a záplavy je velmi nepravděpodobné. 
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Hodnota vybavení a zásob je podobné jako v prodejně v Ústí nad Labem, 

tedy 100 000,- Kč ve vybavení a cca 150 000 – 200 000,- Kč v zásobách. 

Budova má centrální systém elektrické poţární signalizace s vyvedením 

poplachového signálu na pult na dispečinku fyzické ostrahy objektu. 

Zabezpečení prodejny proti vniknutí tvoří vstupní prosklené dveře a dělená 

výloha s dvojitým sklem tloušťky 5 mm. 

 

6.6 Společná rizika 

 

Z ostatních společných rizik vzhledem k převaţující výrobě truhlářských 

výrobků z dřevovláknitých desek a jejich prodeji je nutné zdůraznit zejména riziko 

vodovod. Toto riziko není sice z hlediska četnosti výskytu škodních událostí časté, 

ale v případě působení vody na dřevotřískové a podobné desky dochází k jejich 

znehodnocení a ztrátě zásob či jiţ zhotovených výrobků.  

Dalším společným rizikem pro všechny prodejny je převoz peněz a přeprava 

výrobků. 

Nezanedbatelným rizikem je také způsobení škody třetí osobě. Nejedná se 

pouze o odpovědnost vůči zákazníkům, ale i všem ostatním osobám, kterým můţe 

činnost firmy nebo její výrobky způsobit škodu, např. zavinění poţáru v pronajatých 

prostorech či zavinění úrazu. Důleţitá je tak odpovědnost obecná tak i odpovědnost 

za výrobky. 
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7 Návrh řešení technického zabezpečení a pojistné 

ochrany 

 

Na základě známých faktů o objektu, jeho okolí, vybavení, způsobu uţívání 

objektu, surovinách a zásobách v něm umístěných musíme po důkladné analýze 

přikročit k návrhu technického zabezpečení objektu a jeho přiměřené pojistné 

ochraně. 

Rozsah technického zabezpečení i pojistné ochrany vychází z provedené 

analýzy a z ekonomického vyhodnocení finanční přiměřenosti rozsahu tohoto 

zabezpečení a pojistné ochrany. 

Při návrhu lze postupovat několika způsoby. Například lze provést nejprve 

technické zabezpečení objektu a poté doplnit o pojistnou ochranu. Toto můţe mít 

za výhodu to, ţe technické zabezpečení bude provedeno na velmi vysoké úrovni, ale 

je předpoklad, ţe bude z hlediska poţadavků pojišťovny zbytečně vysoké a tudíţ 

náklady na technické zabezpečení budou vyšší. Tyto vyšší náklady pravděpodobně 

nevykompenzují ani případné slevy z pojistného za vyšší způsob zabezpečení. 

Můţe se stát však i to, ţe nově vybudované technické zabezpečení nebude 

odpovídat poţadavkům pojišťovny. V tomto případě je nutné doplnit či úplně změnit 

způsob technického zabezpečení, coţ přináší další zbytečné navýšení nákladů. 

Způsobem, jak nejlépe navrhnout technické zabezpečení a pojistnou ochranu 

z hlediska co moţná nejefektivněji vynaloţených nákladů, je komplexní návrh tohoto 

technického zabezpečení se zapracovanými poţadavky pojišťovny na toto 

zabezpečení. 

Základem je vytvoření předběţného návrhu plánu pojistné ochrany podle 

poţadavků a potřeb zákazníka vycházejícího například z pomocných rozhodovacích 

tabulek (tabulka 3) nebo rozhodovacích schémat (tabulka 4) risk managementu. 

Tento pojistný plán je porovnán s nabídkou pojistných produktů pojišťovny. 

Výběrem vhodných pojistných produktů pro krytí zvolených pojistných rizik je 

následně vytvořen plán pojistné ochrany. Podle tohoto plánu je moţno navrhnout 

optimální technické zabezpečení. 
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Tabulka 3: Pomocná rozhodovací tabulka 

Rozsah škod 

Velmi vysoká 

pravděpodobnost 

vzniku škody 

Vysoká 

pravděpodobnost 

vzniku škody 

Nízká 

pravděpodobnost 

vzniku škody 

Velmi nízká 

pravděpodobnost 

vzniku škody 

Katastrofální     

Velký     

Střední     

Malý     

Zdroj [5] 

 

Tabulka 4: Pomocné rozhodovací schéma 

Č
et

n
o
st

 

V
y
so

k
á 

 Kontrola 
Nepojistitelné 

riziko 

S
tř

ed
n
í 

 Rizik  

N
íz

k
á 

 A  

V
el

m
i 

n
íz

k
á 

Není potřeba 

pojistné 

ochrany 

Pojištění  

 

Nízká Střední Vysoká 

Závaţnost ztrát 

Zdroj [5] 

 

Plán pojistné ochrany můţeme rozdělit na několik částí. Základní částí plánu 

je pojištění majetku. Na toto majetkové pojištění se úzce váţe technické zabezpečení 
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objektu. Další částí je stále ještě podceňované pojištění odpovědnosti za škody vůči 

třetím osobám. Pojištění majetku i odpovědnosti je určeno jak pro firmy, tak 

i pro běţného občana, obce a instituce. Poslední částí je přerušení provozu, které je 

určeno právnickým i fyzickým podnikajícím osobám. 

 

7.1 Pojištění majetku 

 

Při sjednávání majetkového pojištění hraje významnou úlohu definice 

pojištěných věcí, místa pojištění, vlastnický vztah k pojišťovanému majetku, 

a v neposlední řadě téţ pojistná částka. Ta by měla odpovídat hodnotě 

na znovuzřízení pojištěné věci, aby pojistitel nemohl v případě škody namítnout 

tzv. podpojištění, spočívající v krácení nároku odškodnění v poměru pojistné částky 

k pojistné hodnotě.[7] 

Pro pojištění majetku je typické v konstrukci jednotlivých produktů vyuţití 

škodových (zájmových) forem pojištění. Přitom v rámci pojistných produktů 

majetkového pojištění je moţné vyuţít: 

 pojištění na časovou hodnotu, tzn., ţe pojistníkovi je vyplaceno 

pojistné plnění ve výši odpovídající hodnotě pojištěného poškozeného majetku těsně 

před pojistnou událostí (s ohledem na opotřebení), 

 pojištění na novou hodnotu, tzn., ţe pojistníkovi je vyplaceno pojistné 

plnění, které nahrazuje pořizovací cenu nového předmětu umoţňující obnovu 

majetku nebo ceny opravy, pomocí které se uvádí majetek do původního stavu, 

 kombinace pojištění na časovou hodnotu a pojištění na novou hodnotu 

(například krytí částečných škod na principu pojištění nové hodnoty a celkových 

škod na základě časové ceny, nebo majetek do 30 % opotřebení na principu pojištění 

na novou hodnotu a majetek s vyšší mírou opotřebení na principu časové ceny).[5] 

 

Majetková pojištění nabízejí nesčetné druhy pojistných produktů. 

Nejjednodušší a nejzákladnější členění je podle pojistného nebezpečí, proti jehoţ 

působení se pojištění pro určitou věc či soubor věcí, případně jinou majetkovou 

hodnotu sjednává. 
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V pojištění majetku jsou nejdůleţitějšími a nejzákladnějšími druhy pojištění: 

 pojištění pro případ poškození či zničení věcí ţivelní událostí, 

 pojištění pro případ krádeţe vloupáním a loupeţným přepadením, 

 pojištění technických rizik, 

 pojištění plodin a hospodářských zvířat.[6] 

 

Předmětem pojištění můţe být věc movitá anebo nemovitá, která je 

ve vlastnictví pojištěného (věc vlastní) anebo ve vlastnictví osoby jiné (věc cizí). 

V případě pojištění věci vlastní lze pojistit věc jednotlivě určenou v pojistné 

smlouvě, případně soubor věcí, sjednává-li se pojištění věcí cizích, pak pojistitelé 

sjednávají pojištění pouze věci jednotlivě určených v pojistné smlouvě. 

Pro účely pojištění je cizí věc taková věc, která není ve vlastnictví 

pojištěného, ale jiné, neţ pojištěné osoby. Takové věci, s výjimkou souboru zařízení 

domácnosti, lze pojistit pouze v případě, je-li vlastník věci v pojistné smlouvě 

uveden. Pokud má právo na plnění z pojištění jiná osoba, neţ vlastník pojištěné věci, 

pak je třeba tuto skutečnost uvést do pojistné smlouvy a doloţit souhlas vlastníka této 

věci a takovým postupem, nejpozději však před výplatou pojistného plnění. 

Za soubor věcí se přitom povaţují věci, které mají stejný či podobný 

charakter a jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li sjednáno pojištění souboru movitých 

věcí, pak se pojištění vztahuje i na ty věci, které se staly součástí souboru aţ 

po uzavření pojistné smlouvy. Naopak na věci, které přestaly být součástí tohoto 

pojištěného souboru k určitému datu, se od určitého data pojistná ochrana dále 

nevztahuje.[6] 

Největší hodnota majetku je soustředěna v místě pojištění v Jirkově, kde se 

nachází prodejna, truhlárna a zámečnická dílna. Hodnota všech tří budov je přibliţně 

na stejné úrovni a to 3 000 000,- Kč na kaţdou budovu. Hodnota zásob umístěných 

v prodejně je ve výši cca 300 000,-Kč, v truhlárně se pohybuje ve výši 3 000 000,-Kč 

a v zámečnické dílně 1 300 000,-Kč. Vybavení prodejny a kanceláří odpovídá 

hodnotě 300 000,-Kč, vybavení truhlárny včetně strojního vybavení dosahuje částky 

2 500 000,-Kč a hodnota vybavení zámečnické dílny je ve výši 1 500 000,-Kč. 
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Jelikoţ se jedná o nové stavby a nově pořízený majetek je vhodné zvolit pojištění 

na novou cenu. 

Při rozhodování o pojistné částce je potřeba si uvědomit rozdíl mezi pojistnou 

hodnotou a pojistnou částkou a následky z nevhodně zvolené pojistné částky. 

Pojistná hodnota je skutečná hodnota pojišťovaného majetku, pojistná částka je 

částka sjednaná v pojistné smlouvě. Pokud pojistná částka se rovná pojistné hodnotě 

je vyplacené pojistné plnění ve skutečné výši škody. Při nadhodnocené pojistné 

částce, podobně jako u správně navrţené pojistné částce pojistné plnění, odpovídá 

skutečné výši škody. Pokud je pojistná částka podhodnocená, provede pojišťovna 

v případě pojistné události na základě tohoto podpojištění krácení pojistného plnění 

v takovém poměru, v jakém byla pojistná částka vůči pojistné hodnotě. 

 

Živelní pojištění 

Ţivelní pojištění je klasickým pojistným produktem v rámci pojišťování 

podnikatelského subjektu. Ţivelní pojištění kryje škody na majetku, které byly 

způsobeny realizací ţivelního rizika (poţár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, 

záplava, pád stromů a stoţárů, krupobití, zřícení skal, zemětřesení atd.). Toto ţivelní 

riziko je vymezeno v pojistných podmínkách konkrétního druhu pojištění. V rámci 

ţivelních pojištění bývá kryto i vodovodní riziko. 

Velikost pojistného závisí u ţivelního pojištění především na uvedené 

hodnotě pojišťovaného majetku, na rizikové situaci podniku, tzn. na uspořádání 

podniku z hlediska moţné škody (rizikové faktory v rámci ţivelního pojištění: 

konstrukce stavby, pouţité stavební materiály, vzdálenosti jednotlivých objektů 

od sebe, realizace nebezpečných činností – například chemická výroba, úroveň 

zábranných opatření – instalace hasičských přístrojů, instalace vodních hydrantů, 

instalace automatického protipoţárního signalizačního zařízení apod.), a také 

na velikosti integrální franšízy a spoluúčasti pojištěného podnikatelského subjektu 

na krytí vzniklé škody.[5] 

 

Konkrétní pojistné částky rizik typu ţivel pro jednotlivé předměty pojištění 

(budovy, zásoby, vybavení) jsou uvedeny v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Pojistné částky pro ţivel 

Předmět pojištění 

Pojistné částky pro rizika ţivel (Kč) 

Poţár 
Vichřice, 

sesuv 
Vodovod Povodeň 

Prodejna 

Jirkov 

Budova 3 000 000 1 000 000 X X 

Zásoby 300 000 X 100 000 X 

Vybavení 300 000 X 500 000 X 

Truhlárna 

Budova 3 000 000 1 000 000 X X 

Zásoby 3 000 000 500 000 500 000 X 

Vybavení 2 500 000 100 000 100 000 X 

Kovodílna 

Budova 3 000 000 1 000 000 X X 

Zásoby 1 300 000 X X X 

Vybavení 1 500 000 100 000 100 000 X 

Prodejna 

Most 

Budova X X X X 

Zásoby 100 000 X 50 000 X 

Vybavení 100 000 X 50 000 X 

Prodejna 

Ústí nad 

Labem 

Budova X X X X 

Zásoby 200 000 X 50 000 100 000 

Vybavení 150 000 X 50 000 100 000 

 

 

Strojní pojištění 

Strojní pojištění zahrnuje krytí škod v souvislosti s poškozením strojů 

a strojních zařízení způsobené jejich provozem. Kryje rizika havárie strojů nebo 

celých strojních souborů a zařízení. Pojišťovny obvykle kryjí škody vzniklé: 

nesprávnou obsluhou, nedbalostí nebo nešikovností, konstrukční, materiálovou nebo 

výrobní vadou po skončení záruční doby, selháním měřících, regulačních 

a zabezpečovacích zařízení, zkratem, pádem nebo vniknutím cizího předmětu, 
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nedostatkem vody v parním generátoru, přetlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo 

podtlakem. 

Základem pro výpočet pojistného je pojistná hodnota udaná pojistníkem, dále 

se vychází z ohodnocení rizika (rizikových faktorů působících na realizaci strojních 

rizik) a velikosti uplatněné integrální franšízy, případně spoluúčasti.[5] 

Rozsah pojistné ochrany strojního pojištění viz tabulka 6. 

 

Tabulka 6: Pojistné částky strojního pojištění 

Předmět pojištění Pojistná částka 

 Strojní vybavení truhlárny 1 000 000,-Kč 

Strojní vybavení kovodílny 500 000,-Kč 

 

 

Pojištění proti odcizení, vandalismu a pojištění skel 

Předmětem pojištění proti odcizení je majetek podnikatelského subjektu 

pro případ odcizení nebo poškození a zničení majetku jednáním pachatele, které 

směřovalo ke krádeţi vloupáním nebo loupeţnému přepadení. Rozsah pojištění je 

určen pojistnými podmínkami, přitom nezbytným předpokladem nároku na pojistné 

plnění je odcizení nebo poškození způsobem, při kterém pachatel musel překonat 

překáţky nebo opatření chránící majetek. Pojistné bývá diferencováno podle úrovně 

zabezpečujících opatření, kterými je majetek chráněn – pouţití bezpečnostních 

zámků, elektronický alarm, stálá bezpečnostní sluţba. 

Pojištění proti odcizení můţe obsahovat různý rozsah krytí rizika odcizení. 

Teoreticky lze tento rozsah vymezit následovně: 

- odcizení vloupáním, 

- loupeţ v rámci budovy nebo pozemku, 

- loupeţ při přepravě, 

- vandalismus v souvislosti s vloupáním.[5] 
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Pojištění skel poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození skel oken, 

dveří, výloh a podobně. 

U pojištění proti odcizení, vandalismu a skel bývá výhodnější vyuţít 

stanovení pojistného limitu neţ pojistit toto riziko na skutečnou hodnotu. V podstatě 

se jedná o tak zvané pojištění na první riziko nebo na zlomkovou pojistnou částku, 

kde sice pojistná částka neodpovídá skutečné hodnotě pojišťovaného majetku, ale 

pojistitel v případě pojistné události vyplatí skutečnou výši škody, nejvýše však 

stanovený limit. Tuto skutečnost zohledňuje pojistitel jiţ v sazbě pojistného pro toto 

pojištění. Konkrétní pojistné limity pro odcizení, vandalismus a pojištění skel 

obsahuje tabulka 7. 

 

Tabulka 7: Pojistné limity pro odcizení, vandalismus a pojištění skla. 

Předmět pojištění 
Pojistná částka pro riziko (Kč) 

Odcizení Vandalismus Sklo 

Prodejna 

Jirkov 

Zásoby 100 000 100 000 
50 000 

Vybavení 200 000 100 000 

Truhlárna 
Zásoby 100 000 100 000 

30 000 
Vybavení 400 000 100 000 

Kovodílna 
Zásoby 500 000 X 

30 000 
Vybavení 300 000 300 000 

Prodejna Most 
Zásoby 50 000 50 000 

20 000 
Vybavení 50 000 50 000 

Prodejna Ústí 

nad Labem 

Zásoby 100 000 50 000 
30 000 

Vybavení 100 000 50 000 

 

 

7.2 Technické zabezpečení výrobních objektů 

 

Truhlárna 

Pojistný limit na riziko odcizení je ve výši 500 000,-Kč. Technické 

zabezpečení viz tabulka 8. 
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Tabulka 8: Technické zabezpečení truhlárny 

Prvek Způsob zabezpečení 

Vstupní 

dveře 

plné dveře pevné konstrukce z materiálu odolného proti vloupání 

(např. dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální 

tloušťce 40 mm nebo dveře BT2 podle ČSN P ENV 1627 

Vrata 

dostatečně tuhé a pevné konstrukce vyrobené z plného plechu 

minimální tloušťky 3 mm s rámem z ocelového profilu o minimální 

tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyraţení, 

s minimálně tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným 

bezpečnostním uzamykacím systémem 

Uzamykací 

systém 

Bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní 

zámek 

Okna Funkční mříţ 

 

Kovodílna 

Pojistný limit na riziko odcizení je ve výši 800 000,-Kč. Technické 

zabezpečení viz tabulka 9. 

 

Tabulka 9: Technické zabezpečení kovodílny 

Prvek Způsob zabezpečení 

Vstupní 

dveře 

plné dveře pevné konstrukce z materiálu odolného proti vloupání 

(např. dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální 

tloušťce 40 mm nebo dveře BT2 podle ČSN P ENV 1627 

Vrata 

dostatečně tuhé a pevné konstrukce vyrobené z plného plechu 

minimální tloušťky 3 mm s rámem z ocelového profilu o minimální 

tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyraţení, 

s minimálně tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným 

bezpečnostním uzamykacím systémem 

Uzamykací 

systém 

Bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní 

zámek  

Okna Funkční mříţ 
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7.3 Technické zabezpečení prodejen 

 

Prodejna v Jirkově 

Pojistný limit na riziko odcizení je ve výši 300 000,-Kč. Technické 

zabezpečení viz tabulka 10. 

Tabulka 10: Technické zabezpečení prodejny v Jirkově 

Prve

k 
Způsob zabezpečení 

Vstu

pní dveře 

Plné dveře pevné konstrukce z materiálu odolného proti 

vloupání (např. dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o 

minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT2 podle ČSN P ENV 1627 

Uza

mykací 

systém 

Tříbodový rozvorový zámek  

Pros

klené 

plochy 

Funkční mříţ 

 

Prodejna v Mostě 

Pojistný limit na riziko odcizení je ve výši 100 000,-Kč. Technické 

zabezpečení viz tabulka 11. 

Tabulka 11: Technické zabezpečení prodejny v Mostě 

Prvek Způsob zabezpečení 

Vstupní 

dveře 

Plné dveře pevné konstrukce z materiálu odolného proti vloupání 

(např. dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální 

tloušťce 40 mm nebo dveře BT2 podle ČSN P ENV 1627 

Uzamykací 

systém 

Zámek s bezpečnostní cylindrickou vloţkou a bezpečnostním 

kováním 

Prosklené 

plochy 
Na prosklenou část dveří nainstalovat bezpečnostní fólií ve třídě P2A 
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Prodejna v Ústí nad Labem 

Pojistný limit na riziko odcizení je ve výši 200 000,-Kč. Technické 

zabezpečení viz tabulka 12. 

 

Tabulka 12: Technického zabezpečení prodejny v Ústí nad Labem 

Prvek Způsob zabezpečení 

Vstupní 

dveře 

plné dveře pevné konstrukce z materiálu odolného proti vloupání 

(např. dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální 

tloušťce 40 mm nebo dveře BT2 podle ČSN P ENV 1627 

Uzamykací 

systém 
Tříbodový rozvorový zámek 

Prosklené 

plochy 

Na výlohu a prosklenou část dveří nainstalovat bezpečnostní fólii ve 

třídě P2A 

 

 

7.4 Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám 

 

Vedle obecného odpovědnostního pojištění podniků, které kryje škody 

vyplývající z obecné odpovědnosti vůči třetím osobám, se vyskytují speciální druhy 

odpovědnostního pojištění, a to pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění 

odpovědnosti za škody na ţivotním prostředí, pojištění odpovědnosti vedoucích 

pracovníků podniku. 

Pojištěním odpovědnosti za výrobek jsou kryty škody vzniklé na ţivotech, 

na zdraví a na majetku při pouţívání určitého výrobku (pokud za ně výrobce podle 

zákonů dané země odpovídá). Pojištění odpovědnosti za výrobek nahrazuje 

pojištěnému oprávněné nároky poškozených osob, jestliţe jejich nárok za újmu 

způsobenou výrobkem byl soudem přiznán.[5] 

Z hlediska rizikovosti jednotlivých činností je vyšším rizikem truhlářská 

výroba. Truhlářské i kovo výrobky jsou zařazeny z hlediska rizikovosti do stejné 
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skupiny. Vzhledem k rozsahu činnosti a příjmům firmy je vhodné pojistnou částku 

obecné odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek stanovit alespoň na 10 000 000,-Kč. 

 

7.5 Pojištění přerušení provozu 

 

Pojištění pro případ přerušení provozu (šomáţní pojištění) úzce navazuje 

na ţivelní a strojní pojištění. Ţivelní a strojní pojištění zabezpečují náhradu přímé 

věcné škody, pojištění pro případ přerušení provozu kryje tzv. následné škody, tedy 

zabezpečuje náhradu finanční újmy, která vzniká v důsledku přerušení provozu, 

ke kterému dochází na základě poškození pojištěného majetku ţivelní nebo jinou 

událostí. Přitom objem následných škod často výrazně překračuje přímé věcné 

škody.[5] 

Pojistné plnění (suma fixních nákladů a očekávaného zisku v daném období) 

se vyplácí maximálně po určitou sjednanou dobu, obvykle je maximální doba ručení 

(výplaty pojistného plnění) ohraničena dobou jednoho roku (někdy můţe být tato 

doba upravena v závislosti například na technologických termínech). 

V rámci pojištění pro případ přerušení provozu je typické uplatňovat také 

časovou franšízu. Je stanoveno období, po které pojistné plnění není vypláceno. Tedy 

pokud by doba přerušení byla kratší neţ předem stanovená délka časové franšízy, 

pojistné plnění by pojišťovna vůbec nevyplácela.[5] 

Největší pravděpodobnost přerušení provozu představuje poţár. Doba 

předpokládaného zprovoznění výroby po případném poţáru je odhadován na tři 

měsíce. Optimální časová franšíza se pohybuje od tří do pěti dnů. Fixní náklady 

a předpokládaný zisk za tři měsíce se pohybují kolem 5 000 000 Kč. 
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8 Závěr 

 

V předchozích kapitolách byl proveden náhled do disciplíny, která se nazývá 

risk management. Tento náhled byl veden snahou ozřejmit důleţitost komplexnosti 

při vytváření plánů technického zabezpečení a pojistnou ochranu. 

Předmětem práce tedy nebyl konkrétní projekt technického zabezpečení 

objektu, ale ukázka provázanosti tohoto zabezpečení s pojistnou ochranou. Risk 

management byl vztaţen zejména na vyhodnocování a řízení rizik z hlediska ochrany 

objektu před vniknutím. 

Navrhované zabezpečení ve formě několika tabulek je jakýmsi náčrtem jak 

by měla vypadat opatření ochrany objektu před vniknutím nepovolané osoby. 

Konkrétní typy uzamykacích systémů, dveří, fólií či výrobní výkresy funkčních mříţí 

a vrat bylo moţno do těchto tabulek doplnit, ale z hlediska cíle, tedy ukázat, jak 

pohlíţí tzv. „riskaři“ pojišťoven na tuto ochranu, by bylo bezpředmětné. 

Konkrétní volba technického zabezpečení je určována technickými, 

ekonomickými i estetickými důvody a místními podmínkami. Například 

v prodejnách umístěných v centrech měst je vhodnější na skla výloh a dveří (pokud 

nevyhovují alespoň bezpečnostní třídě P2A) nainstalovat bezpečnostní fólie neţ 

mříţe. Mohou být sice draţší neţ funkční mříţe, ale z estetického hlediska nenarušují 

vzhled budovy. Naproti tomu v osamoceně stojícím výrobním objektu je praktičtější 

namontovat na okna funkční mříţe. 

Uvedená pojistná ochrana objektů vychází ze skutečné pojistné smlouvy. 

Jsou však vynechány některé detaily, které mají vliv například na výši pojistného 

apod. Jedná se zejména o spoluúčast na pojistném plnění. Výše této spoluúčasti je 

na volbě pojištěného a lze její pomocí dosáhnout niţšího pojistného. 

K technickému zabezpečení objektu firmy je nutno dodat, ţe by bylo vhodné 

ji doplnit o ochranu prostoru kolem výrobních objektů funkčním oplocením 

a elektrickou zabezpečovací signalizací s kamerovým systémem. V budovách je 

vhodné doplnit elektrickou zabezpečovací signalizaci elektrickou poţární signalizací. 
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