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Anotace 

TYRALOVÁ, Veronika. Činnost soukromé bezpečnostní služby při prevenci kriminality 

v obchodním centru: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU, 2011. 43s. 

 

Bakalářská práce se zabývá významem a postavením soukromé bezpečnostní služby při 

ochraně obchodního centra. První část popisuje základní právní předpisy této problematiky 

a je vysvětlen pojem prevence kriminality. Další část uvádí činnosti, které soukromé 

bezpečností služby vykonávají. Závěrečná část je věnována analýze rizik, které by mohly 

ohrozit funkci systému ostrahy obchodního centra, zároveň s návrhy, které mohou tato rizika 

minimalizovat. 
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1 Úvod 

Soukromé bezpečnostní služby nejsou v lidské společnosti žádnou novinkou. Už ve 

starověku si bohatí Římané najímali zápasníky, propuštěné gladiátory, či vysloužilé legionáře 

na ochranu jak svou, tak k zabezpečení svého majetku. V průběhu staletí se mnoho 

nezměnilo, až do moderní doby, kdy industrializace a vývoj soukromých právních subjektů 

zapříčinil i rozvoj v soukromých bezpečnostních službách. Jako před dávnými časy i dnes 

není možné se spolehnout na státní bezpečnostní složky z ohledu optimálního zajištění 

prevence kriminality a maximální ochrany soukromého majetku. Pro zvýšení efektivity se 

používaly a používají soukromé bezpečnostní služby s tím rozdílem, že v dnešní moderní 

době jsou zde právní mantinely, které omezují a určují směr a účel těchto právních subjektů. 

Problematika těchto služeb není vymezena jen právem a zákony, kterým podléhá, 

ale i ekonomickou a etickou stránkou, která je mnohdy omezí až na takovou úroveň, 

že o efektivitě, jak v prevenci, tak při faktickém vymáhání zájmu vlastníka chráněného 

objektu, či majetku, je možné polemizovat. 

Trend zavádění a používání soukromých bezpečnostních služeb se rozmáhá po celém 

světě, kde právě tyto soukromé subjekty, díky svým uniformovaným ozbrojeným a dobře 

vyškoleným a vycvičeným personálem, suplují funkci policie z hlediska prevence kriminality.  

Obecně lze říci, že v místě s větší hustotou osob dochází častěji k porušení zákona. 

Toto pravidlo lze aplikovat také na obchodní centrum, kde denně prochází stovky lidí, aby 

si nakoupili potřebné věci. Je to tedy místo, se kterým má zkušenosti každý z nás a na kterém 

se chceme cítit dobře a bezpečně. Tento pocit v nás mohou vyvolat právě pracovníci 

soukromé bezpečnostní služby, kteří se podílí nejen na ostraze tohoto objektu, ale také jako 

lidé, na které se jako zákazníci můžeme obrátit s prosbou o radu, či pomoc při návštěvě tohoto 

objektu.  

Jako v každé lidské činnosti, je i zde podle současných požadavků na neustálé 

zvyšovaní efektivity a kvality možné dosáhnut lepších výsledků. Toto téma tudíž nabízí 

možnost odhalit chyby v stávajícím systému ochrany, kde bude vždy prostor pro změnu,  

nebo zlepšení v závislosti na společnosti a lidském chování, které se neustále vyvíjí, stejně 

jako chování případného pachatele. Nezanedbatelná je ekonomická stránka věci, která se vždy 

promítne do efektivity bezpečnostních služeb a právě dnes, více než kdykoliv jindy, se stává 

hlavním činitelem pro zřízení, či najmutí těchto služeb. 

Cílem této práce je zhodnotit význam prevence kriminality v činnosti soukromé 

bezpečnostní služby při ochraně obchodního centra. Postupně dojde ke zhodnocení současné 
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činnosti, jejich kladů i záporů, kde se budu snažit pomocí analýzy nalézt nedostatky, které 

mohou narušit bezproblémový chod celé ostrahy obchodního centra. V další části dojde k 

návrhu řešení, které by mohlo případné nedostatky vylepšit nebo zcela eliminovat tak, aby 

prevence kriminality získala na síle proti případným narušitelům. 
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2 Teoreticko - právní část 

Současný právní systém České republiky nedisponuje právní normou, která by 

upravovala činnost soukromých bezpečnostních služeb. Soukromé bezpečnostní služby při 

své činnosti musí vycházet z celé řady jiných zákonů, které upravují práva fyzických 

a právnických osob a pojem soukromé bezpečnostní služby neznají. 

2.1 Právní normy 

Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů je nejvýše 

postavený zákon vedle Listiny základních práv a svobod v českém právním systému a zakládá 

se na ni celý právní řád České republiky. Deklaruje základní práva a svobody občanů 

a zároveň definuje demokratické principy České republiky jako svrchovaného, jednotného 

a výkonného demokratického státu. Ustanovuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, dále 

Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku a územní samosprávu České republiky. 

Článek 2 odst. 4:  Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

   nucen činit, co zákon neukládá. [9] 

Listina základních práv a svobod 

Významnou součástí ústavního pořádku České republiky je také zákon č. 2/1993 Sb., 

Listina základních práv a svobod. Jsou zde zaručena základní práva a svobody, které musí být 

za určitých okolností chráněny, přičemž nositelem práva na ochranu je každý nositel těchto 

práv a svobod, tedy fyzická a právnická osoba. 

Článek 1:  Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva 

a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Článek 8 odst. 1: Osobní svoboda je zaručena. 

Článek 8 odst. 2:  Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak, než z důvodů  

   a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody, 

   pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. [10] 
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Živnostenský zákon  

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

upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Pro udělení 

koncese Ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů, nebo poskytování 

technických služeb k ochraně majetku a osob, musí soukromá bezpečnostní služba splňovat 

podmínky uvedené v příloze č. 3 tohoto zákona. 

Dne 1. 8. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé části 

výše citovaného živnostenského zákona. Z pohledu podnikatelů v živnostech Ostraha majetku 

a osob a Služby soukromých detektivů jsou důležité části týkající se prokázání odborné 

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

živnosti citovaného zákona se odvolává na přílohu č. 3, ve které jsou specifikovány podmínky 

odborné způsobilosti k výkonu této živnosti.     

Odborná způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob vyžaduje: 

a) vysokoškolské vzdělání, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného směru, nebo 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky 

 praxe v oboru, nebo 

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení 

o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením 

akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, 

do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována; 

e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace 

pro činnost strážný podle zvlášního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů).  

 

Odbornou způsobilost u živnosti služby soukromých detektivů prokazuje: 

1) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo 

2) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření 

a 1 rok praxe v oboru, nebo 

3) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky 

 praxe  v oboru; 
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4) střední vzdělání s maturirní zkouškou a 3 roky praxe v oboru a Osvědčení 

o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením 

 akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, 

do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 

5) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace 

pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 

 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Podnikatel je povinen prokázat, že výkon živnosti Ostraha majetku a osob a Služby 

soukromých detektivů zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. 

Podnikatel je povinen nejpozději do 31.7.2012 zajistit a na žádost živnostenského zákona 

doložit naplnění požadavků na odbornou způsobilost. Pokud podnikatel v uvedené lhůtě 

splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení 

živnostenského oprávnění. Noví podnikatelé, kteří zakládají živnost, musí splňovat tyto 

podmínky již při svém založení. [11]   

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů upravuje 

majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami 

a státem, a také vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní 

vztahy neupravují jiné zákony. 

§ 415:    Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 

   na majetku, na přírodě a životním prostředí. 

§ 417 odst. 1:   Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

   přiměřeným okolnostem ohrožení. [12] 

Obchodní zákoník 

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

postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy i některé jiné vztahy související 

s podnikáním. Další ustanovení se týkají, například, pravidel hospodářské soutěže, 

obchodního rejstříku, obchodních společností, družstev apod. [13] 
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Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů upravuje hmotné 

trestní právo. Určuje, která jednání jsou trestnými činy, podmínky trestní odpovědnosti 

a sankce, které lze za jejich páchání uložit. Pro oblast ochrany osob a majetku, která je 

reprezentována soukromými bezpečnostními službami je důležitá část, která vymezuje 

okolnosti vylučující protiprávnost. Jedná se o takové okolnosti, kdy čin jinak vykazující 

znaky trestného činu, trestným činem není a není proto nebezpečný pro společnost. Jedná se 

například o: 

§28 odst. 1 krajní nouze:  Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

§29 odst. 1 nutná obrana:  Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným 

činem. [14] 

Trestní řád 

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

předpisů je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

§ 76 odst. 2 Zadržení osoby podezřelé:  

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

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

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

sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit. [15] 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů upravuje právní 

vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pracovní 

poměr řídících i výkonných pracovníků soukromých bezpečnostních agentur je sjednáván na 

základě tohoto zákona. [16] 



 

 7 

Zákon o střelných zbraních a střelivu 

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

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

nošení a používání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva. [17] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

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

ve znění pozdějších předpisů upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro 

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

správy. [18] 

Zákon o ochraně osobních údajů  

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

upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.  Vztahuje se na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby. [19] 

Zákon o přestupcích 

Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů je přestupkem 

zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů, anebo o trestný čin. [20] 
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3 Soukromé bezpečnostní služby 

Fyzická ostraha, jako jedna ze základních součástí fyzické ochrany, je jedním 

z nejvíce používaných způsobů ochrany veřejných prostor. Pojem fyzická ochrana zahrnuje 

systém technických, organizačních a režimových opatření zabraňujících neoprávněnému 

nakládání s majetkem (neoprávněnému užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného 

a nehmotného majetku) nebo směřujících k zajištění bezpečnosti osob. Hlavním cílem 

je navrhnout a uplatnit bezpečnostní opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické 

ochrany a v závislosti na těchto opatřeních nastavit pravidla pro její kontrolu a hodnocení. 

Řadí se zde technická ochrana (mechanické zábranné systémy, elektrické zabezpečovací 

systémy, elektronické zabezpečovací systémy a ostatní technické zabezpečovací systémy), 

fyzická ostraha a režimová ochrana, což je souhrn organizačních a administrativních opatření. 

Soukromé bezpečnostní služby, jako forma fyzické ostrahy, jsou důležitým prvkem 

bezpečnosti při ochraně majetku, zdraví a života osob. Svou činností omezují vznik škod, 

minimalizují dopad škodlivého jednání a jsou dobrou prevencí v boji s kriminalitou. [4] 

Od počátku roku 1990 se staly součástí systému služeb poskytovaných na komerčním 

základě právnickým a fyzickým osobám, a to po dojednání a řádném uzavření některého 

ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a dodavatelem. V současné době neexistuje v právním 

systému České republiky adekvátní právní norma, která by upravovala problematiku činnosti 

soukromých bezpečnostních služeb. Díky této skutečnosti musí při svém provozu vycházet 

z obecně platných právních norem. 

Prostor pro uplatnění služeb soukromých bezpečnostních agentur jako subjektů 

podnikání je především tam, kde je nutnost zabezpečit charakter podnikatelské činnosti, 

majetkové poměry občanů, či ohrožení jejich dalších oprávněných zájmů. Toto vyžaduje 

nadstandardní stav při jejich ochraně a ostraze nad rámec služeb poskytovaných ze zákonné 

povinnosti republikovými nebo obecními policejními sbory. [6] 

Dle základního členění bezpečnostních služeb jsou soukromé bezpečnostní služby 

zařazeny společně s obecní (městskou) policií do skupiny ostatních složek. Jejich role 

v bezpečnostní politice státu není rolí hlavní, pouze doplňující. 

3.1 Služby poskytované soukromými bezpečnostními službami 

Vznik služeb poskytovaných soukromými bezpečnostními službami souvisí s potřebou 

předcházet trestným činům, s vyšší poptávkou po ochraně majetku a zvýšenou schopností 
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za ni platit. Jedná se o zkvalitnění činnosti tam, kde působení policie nemůže zaručit trvalý 

bezpečnostní dozor a okamžitý zákrok. 

3.1.1 Služby ochrany majetku a osob 

Služba ochrany majetku a osob je specifická, živnostenským zákonem upravená 

služba s vymezeným obsahem činností realizovaných bezpečnostními pracovníky určitými 

formami, metodami a prostředky s daným cílem ochrany životů i zdraví osob a zábrany škod 

na movitém i nemovitém majetku. Z hlediska činností se rozděluje takto: 

Hlídací služby 

Hlídací služby představují jednu z forem zaměřenou na ochranu majetku a osob, která 

zahrnuje ochranu objektů a jejich zařízení, ochranu osob pracujících v objektu a dohled nad 

dodržováním provozního a bezpečnostního režimu v chráněném objektu.  

Zahrnuje: 

- ochranu movitého a nemovitého majetku v uzavřených (ohraničených) objektech 

veřejnosti nepřístupných; 

- ochranu movitého a nemovitého majetku na veřejně přístupných místech; 

- ochranu movitého a nemovitého majetku a ostatních veřejně přístupných místech; 

- ochranu movitého majetku při přepravě; 

- ochranu osob při přepravě; 

- osobní ochranu – doprovod osob; 

- zajištění pořádku v místech soustředění osob; 

- provozování ústředen zabezpečovací signalizace a jiných zabezpečovacích systémů 

sloužících o ochraně majetku a osob; 

- zpracování plánů ochrany; 

- poradenství týkající se výše uvedených činností; 

Technické služby 

Technické služby zahrnují vývoj, výrobu, projektování, montáž, servis, revize 

a opravy zabezpečovacích, protipožárních a dalších signalizačních zařízení a systémů, 

sloužících k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně systémů 

umožňujících sledování pohybu, chování a projevů osob, vozidel v objektech a jejich okolí. 

Zahrnují: 
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- elektronické zabezpečovací systémy (EZS); 

- elektronické protipožární systémy (EPS); 

- elektronické signalizační systémy úniku vody, ropných látek, plynů apod.; 

- elektronické kamerové systémy; 

Fyzická ostraha majetku a osob je bez technické podpory velice náročná na fyzickou 

sílu a má také finanční nároky. Technická ochrana je bez tohoto propojení bezcenná, protože 

by zde chyběl následný zásah a odstranění zdroje narušení klidového stavu. 

Ochranný doprovod 

Jedná se o převoz peněžní hotovosti a cenností, doprovody v kamionové dopravě atd. 

Dálkový dohled 

Zahrnuje ochranu majetku a osob prostřednictvím pultu centralizované ochrany 

pomoci zásahových hlídek pro případ narušení chráněného objektu. 

Zajištění místních záležitostí veřejného pořádku 

Zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v objektech nebo prostorách, které 

jsou přístupné určitému okruhu osob. [4] 

3.1.2 Obecné úkoly služeb ochrany majetku a osob při ostraze objektů 

Kontrolní propustková služba 

Zahrnuje zamezení neoprávněného vstupu osob nebo vjezdu motorových vozidel 

a kontrolu osob a dopravních prostředků s cílem zjištění neoprávněného vnášení a vynášení 

nebo přepravy věcí. 

Kontrolní činnost 

Zabraňuje rozkrádání, ztrátám, poškozování, zničení či zneužívání majetku, spočívá 

v kontrole uzamčení dveří, oken, těsnosti nádob, obalů apod. 

Ostraha (střežení objektu) 

Na pevných stanovištích nebo obchůzkovou službou s cílem nedovolit vstup a odchod 

nepovolaných osob a vjezd (výjezd) neoprávněných vozidel a zabránit vzniku mimořádných 

událostí nebo zmenšit jejich následky v objektu. 
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Realizace zásahů (bezpečnostní opatření při mimořádných událostech) 

Systém opatření prevence a při vzniku mimořádných situací a krizových jevů 

v objektu a jeho bezprostřední blízkosti. 

Realizace zásahu při signálu EZS 

Reakce na signály o narušení objektu nepovolanou osobou a následných výjezd 

zásahové skupiny na pokyn pultu centralizované ochrany. 

Vyrozumění institucí poskytující pomoc 

Havarijní služby, záchranné zdravotní služby, dispečer vlastní bezpečnostní služby 

atd. [4] 

3.2 Detektivní služby 

Soukromé detektivní činnosti mají charakter širokých veřejných služeb. Jednou z nich 

je také detektivní ochrana majetku a osob, která se od služeb ochrany majetku a osob odlišuje 

ve využívaných metodách a prostředcích. Jedná se například o činnost hotelových detektivů 

nebo detektivů v obchodních centrech, kdy např. dochází k vykonávání činnosti v občanském 

oděvu. Detektivní služby zahrnují celou řadu dalších činností: 

- hledání osob a majetku; 

- zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředek v řízení před 

soudem nebo správním orgánem; 

- získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, jednání fyzických nebo 

právnických osob nebo jejich majetkových poměrů v souvislosti s vymáháním 

pohledávek; 

- vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství; 

- poradenství týkající se výše uvedených činností. [5] 

3.3 Zásady činnosti pracovníků soukromých bezpečnostních služeb 

Činnost pracovníků soukromých bezpečnostních služeb je zakotvena v interních 

předpisech, ale také v řadě obecně závazných předpisů. Při provádění zákroků, či jednotlivých 

úkonů je vždy aplikována jedna nebo více zásad, které v daném případě vystupují do popředí.  
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Zásada zákonnosti 

Pracovníci soukromých bezpečnostních služeb mají při plnění svých úkolů možnost 

podstatně zasahovat do práv a zájmů ostatních občanů, kdy v řadě případů může dojít 

k jejich omezení. Z tohoto důvodu musí být činnost pracovníků soukromých bezpečnostních 

služeb vždy v souladu se zákony, právními a interními předpisy, a to zejména při provádění 

úkonů, zákroků a jiných opatření. 

Zásada legality 

Tato zásada znamená povinnost pracovníka provést v pracovní době zákrok nebo 

učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek, jiný správní delikt nebo je důvodné 

podezření z jejich páchání. Existují výjimky, kdy není povinen provést zákrok, a to je-li pod 

vlivem léků nebo jiných látek, k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen, nebo 

by jeho provedení bylo v rozporu s opatřením policie, či jiných ozbrojených bezpečnostních 

sborů. 

Zásada oportunity 

Zásada oportunity dává pracovníkům soukromých bezpečnostních služeb možnost 

provedení zákroku, úkonu nebo jiného opatření podle vlastní úvahy, nebo-li volbu 

optimálního postupu při zákroku.  

Zásada přiměřenosti 

Pracovník soukromé bezpečnostní služby je povinen při provádění zákroků a úkonů 

dbát na to, aby osobám v souvislosti s jeho činností nevznikla bezdůvodná újma a případný 

zásah do jejich práv a svobod, nepřekročil míru nezbytně nutnou k dosažení účelu, který 

je sledován zákrokem, či úkonem. Volba prostředků a činnost pracovníka při zákroku nebo 

úkonu musí vždy odpovídat reálné situaci. 

Zásada rychlosti a rozhodnosti 

Plnění úkolů při ostraze objektů, ale i na dalších úsecích vyžaduje, aby pracovníci 

soukromých bezpečnostních služeb řešili vzniklé situace bezprostředně a v co nejkratším 

čase. Rychlost a včasnost zákroku jsou základním předpokladem jeho úspěšného provedení 

a dokončení. 
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Zásada etiky pracovní a mimopracovní činnosti 

Základem etiky pracovní činnosti soukromé bezpečnostní služby je dodržování 

povinnosti dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Musí dále splňovat určité mravní 

požadavky. Zároveň je důležité, že pracovníci jsou v rámci reprezentace agentury vázáni 

k dodržování pravidel slušného chování, etiky a morálky i v době mimo výkon služby. 

Zásada bdělosti a ostražitosti 

Tato zásada znamená, že každý pracovník musí mít v průběhu zákroku vždy celkový 

přehled o situaci, zejména pak v rizikových situacích, které představují vždy vyšší míru 

nebezpečí. Pachatelé trestné činnosti bývají často dobrými odhadci situace a během krátkého 

času rozpoznají, zejména  podle signálů očí a těla, zda je pracovník profesionál nebo ne. 

Zásada platí pro veškerou služební činnost i mimo pracovní dobu. [6] 
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4 Prevence kriminality 

Prevence kriminality představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím 

započetím nebo před jejím pokračováním. Náleží zde veškeré aktivity směřující k předcházení 

páchání trestných činů, ke snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizací 

příčin a podmínek vzniku trestných činů. Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování 

rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení příležitostí nebo působením 

na potenciální pachatele a oběti trestných činů. 

Prevence kriminality zahrnuje souhrn opatření sociální prevence, situační prevence 

a prevence viktimnosti. 

Sociální prevence kriminality 

Sociální prevence kriminality směřuje k sociálním příčinám zločinnosti. Představují 

ji aktivity, které ovlivňují proces socializace, sociální integrace jedince a aktivity zaměřené 

na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány 

za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Příslušná opatření sociální povahy přispívají 

k vypořádání se základními příčinami kriminality a s dispozicemi jedinců k páchání trestné 

činnosti. Za důležité oblasti rozvíjení preventivních aktivit je nutné považovat rodinu, školy, 

práci, zaměstnání a aktivity ve volném  čase. 

Situační prevence kriminality 

Situační prevence chápe zločin jako produkt motivace a příležitostí. Vychází 

ze skutečnosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech 

a za určitých okolností. Podstatou je změna struktury příležitostí ke spáchání trestného činu 

v neprospěch pachatele, aby subjektivně pociťovaný prospěch ze zločinu nebyl vyšší než míra 

vynaložené námahy a podstoupeného rizika. Znamená to maximalizovat překážky a rizika 

realizace trestného činu a minimalizovat s ním spojený prospěch. 

Prevence viktimnosti 

Cílem prevence viktimnosti je, aby se člověk nestal obětí trestného činu. Je založená 

na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace 

a psychickou připravenost ohrožených osob. Jedná se o skupinové a individuální zdravotní, 

psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a v propagaci 
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technických možností ochrany před trestnou činností. Využívá poznatků situační a sociální 

prevence. [8]  

4.1 Primární, sekundární a terciární prevence 

Členění kriminální prevence na primární, sekundární a terciární vychází z okruhu 

adresátů příslušných preventivních opatření. 

Primární prevence 

Jedná se o nepřímou strategii prevence kriminality. Je orientovaná na celou 

společnost, její instituce a občany. Nezaměřuje se na předem stanovený okruh osob nebo 

na určité sociální skupiny. Představuje preventivní působení na nejširší veřejnost, která se 

dosud nemusela dostat do kontaktu s trestnou činností. 

Sekundární prevence 

Sekundární prevence je chápána jako přímá strategie orientovaná na jedince a skupiny 

kriminálně rizikové. Zaměřuje se také na ochranu materiálních hodnot, které jsou častěji 

předmětem zájmu pachatelů. Předpokladem rozvoje sekundární prevence je schopnost 

společnosti adekvátně rozpoznat a předpovědět problémy. Konkrétně by měly být vymezeny 

sociálně-patologické jevy (např. alkoholové a drogové závislosti). Tato opatření se týkají 

hlavně mládeže a zasahují do sféry volného času. 

Terciární prevence 

Orientuje se na jedince a skupiny, kteří se již v minulosti dopustili trestné činnosti 

a na osoby, které se již v minulosti staly oběťmi trestných činů. Jedná se o přímou strategii 

prevence kriminality. Uskutečňuje se pohrůžkou, tresty, ukládáním a výkonem trestů 

a ochranných opatření. [8] 

4.2 Prevence kriminality a soukromé bezpečnostní služby 

Soukromé bezpečnostní služby svou existencí a předmětem své činnosti napomáhají 

udržovat veřejný pořádek, zákonnost a zabezpečují respektování práv vlastníků k majetku 

i ostatních chráněných zájmů. Díky potřebě předcházet trestným činům jsou významným 

prvkem v oblasti prevence kriminality. Při ochraně obchodního centra jsou to hlavně oblasti 
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sociální a situační prevence. Tato činnost je realizována prostřednictvím jednotlivých metod 

soukromé bezpečnostní činnosti. 

Metoda fyzického pozorování 

Pracovník při aplikaci této metody pozoruje objekt, aby včas zjistil negativní odlišnost 

od žádoucího stavu a zabránil tak jeho narušení nebo napadení. Pozorování je prováděno 

ze stálého stanoviště, případně z několika stanovišť, po kterých se pracovník v předepsaných 

intervalech a po předepsané trase pohybuje. 

Metoda elektronického sledování prostoru 

Na vybraných místech střeženého prostoru nebo objektu jsou instalovány kamery 

uzavřeného televizního okruhu. Pracovník soukromé bezpečnostní služby na objektové 

centrále sleduje monitor a při narušení chráněného prostoru postupuje v souladu s dalšími 

metodami soukromé bezpečnostní činnosti. 

Metoda technické ochrany 

Metoda je realizována prostřednictvím instalace nejrůznějších typů technických 

zábran, které pasivně zabraňují proniknutí do objektu nebo prostoru nepovolaným osobám. 

Tato metoda může být účinná pouze v kombinaci s dalšími metodami. 

Metoda elektronické ochrany 

Elektronické zabezpečovací systémy jsou instalovány na základě podrobné 

bezpečnostní analýzy chráněného objektu nebo prostoru s cílem včas indikovat signál 

o narušení objektu vloupáním, o růstu teploty nebo vývinu kouře při požáru atd. 

Metoda výstražných nápisů a značek 

Jedná se o výstražné značky a nápisy sdělující zákazy a omezení (Zákaz vstupu, 

Objekt střežen bezpečnostní službou). 

Metoda přesvědčování 

Pracovník soukromé bezpečnostní služby vhodným přístupem přesvědčuje osoby, 

aby upustily od protiprávního jednání proti zájmu, který je chráněn soukromou bezpečnostní 

službou. [6] 
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4.3 Kompetence soukromých bezpečnostních služeb 

Kompetence soukromých bezpečnostních služeb v rámci preventivních aktivit 

ve srovnání s Policí České republiky a Obecní (městskou) policií jsou velmi omezené. Nemají 

oprávnění: požadovat prokázání totožnosti, požadovat vysvětlení, oprávnění předvést osobu 

a oprávnění odebrat zbraň. V rámci pracovní povinnosti při ostraze objektu mají pouze 

oprávnění zakázat vstup na určená místa. Další pravomoci vycházejí z obecně platných 

právních norem. 

4.4 Krádeže v obchodních centrech 

Pachatelé krádeží v obchodních centrech se orientují na různé druhy sortimentu, což je 

odvislé od roční doby, sociodemografických charakteristik obyvatel daného regionu, módních 

vlivů atd. Pokud se jedná o prostý počet ukradeného zboží, jsou nejvíce postižena oddělení 

kosmetiky, papírnictví, potravin a cukráren. Pokud se vychází z výše způsobené škody, jsou 

nejvíce ohrožena oddělení s elektrospotřebiči a koženým textilem. Pachatelé zadržení v těchto 

odděleních bývají téměř vždy muži. Děti a mladiství jsou zadržováni u sortimentu papírnictví, 

sportovních potřeb, knih, časopisů atd. 

4.4.1 Typy pachatelů 

Pachatele je velmi obtížné pro jejich různorodost vtěsnat do několika základních 

skupin. Z tohoto důvodu existuje několik různých rozdělení. Následující typologie je založena 

na empirickém způsobu a dělí pachatele do těchto kategorií: 

Vývojový pachatel 

Jedná se o děti a mládež do věku 21 let a osoby starší šedesáti let. Motivace těchto 

krádeží je určována vývojovými faktory. U mladých pachatelů se může uplatňovat 

emocionální labilita a nezralost. Bezprostředním motivem bývá snaha o seberealizaci, získání 

uznání u vrstevníků atd. Pachatelé starší šedesáti let se vyskytují vzácně, a pokud se vyskytují, 

jsou většinou duševně nemocní (poruchy paměti a s nimi ztráta orientace). 

Příležitostný pachatel 

Jedná se o převážnou většinu zjištěných pachatelů. Tyto osoby se pokusily o krádež 

zboží, avšak bez jasné motivace. Většinou jednali podle momentálního impulzu. V pozadí 
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se obvykle nalézá emoční napětí, frustrace, uvědomovaný pocit nespokojenosti a klíčící 

agresivní jednání. 

Recidivující pachatel 

Jde o chronické zloděje. Krádeže v obchodech jsou součástí jejich životního stylu. 

Pohybují se obvykle na okraji společnosti a kradou proto, aby zajistili své existenční potřeby. 

Jedná se o skupinu nejnápadnějších pachatelů, nikoliv však nejpočetnější. Trestní postih nemá 

obvykle nápravný účinek, mnohdy je od dalších krádeži neodradí ani přísný trest. 

Pachatel v ekonomické tísni 

Předpokládá se, že existuje zatím statisticky nepodchycená skupina pachatelů, kteří 

odcizují zboží, které nutně potřebují, nebo o kterém tak soudí a na jeho koupi nemají potřebné 

finanční prostředky. 

Psychicky nemocný pachatel  

Představuje nejspornější kategorii. Pochybnosti vzbuzují podivné, hraniční 

a nezřetelné případy např. kleptomanie, což je chorobná a nezadržitelná touha odcizovat 

věci. [3] 

 

Nepříznivá fakta o výskytu a rozsahu krádeží v obchodních domech vedou k postoji, 

že krádež v obchodě je normálním aktem koupě, až na to, že se uskutečňuje pomoci 

nelegálních prostředků. Jak to ve skutečnosti je a jaké další problémy v rámci prevence 

kriminality musí řešit soukromá bezpečnostní služba bude předmětem následující části této 

práce. 
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5 Obchodní centrum 

Sledované obchodní centrum se nachází ve městě Frýdek - Místek. Objekt zahrnuje 

samoobslužný provoz, ve kterém dochází k prodeji potravinářského a průmyslového 

zboží, v menší míře i zboží drogistického, textilního, sportovních potřeb, hraček apod.            

a dále maloobchodní nájemní prostory menších nájemců, tzv. koncesionářů. Z hlediska 

uspořádání je jednopodlažní objekt členěn na dvě základní části: část určenou pro zákazníky 

a část určenou pro skladování zboží, dále provozní a sociální zázemí zaměstnanců. Celková 

plocha všech prodejních prostor, která je přístupná zákazníkům, činí 6 000 m2, z toho plocha 

velkoprodejny má rozlohu 4 000 m2. Vstup do samoobslužné části obchodního centra, kde 

jsou umístěny regály se zbožím, je realizován přes turnikety, výstup skrz pokladny. V této 

části objektu jsou dále skladové prostory, chladírny, přípravny, kanceláře a zázemí prodejny. 

Pro lepší představu je hlavní rozdělení objektu zakresleno na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Půdorys 1. NP 

VELKOPRODEJNA 

NÁJEMNÍ JEDNOTKY 

ZÁZEMÍ A SKLAD VELKOPRODEJNY 

 

POKLADNÍ ZÓNA 
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Objekt je zabezpečen pomocí prvků technické ochrany a zároveň prostřednictvím 

fyzické ostrahy, kterou tvoří místní soukromá bezpečnostní služba. Tato využívá externích 

spolupracovníků. Při denním provozu se zde nachází dvě osoby obsluhující kamerový systém, 

dva zaměstnanci hlídající prostor pokladní zóny a jeden zaměstnanec se pohybuje střídavě 

po prodejní ploše a v zázemí obchodního centra prodejny. V nočním období je objekt hlídán 

dvěma pracovníky. Jednotlivé činnosti bezpečnostní agentury prováděné v rámci prevence 

budou rozebrány v následující kapitole. 

5.1 Bezpečnostní systém obchodního centra 

Pro objasnění postavení soukromé bezpečnostní služby a její činnosti v rámci 

obchodního centra je třeba uvést nejen povinnosti této fyzické ostrahy, ale dále také 

provázanost s technickým zabezpečením a režimovým opatřením. 

5.1.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha reprezentovaná v obchodním centru soukromou bezpečnostní službou 

a její následné povinnosti spočívají nejen v ochraně majetku a osob, ale především v ochraně 

zájmů majitele celého komplexu. Jedná se totiž o majetek soukromý, do jehož prostor nemají 

přístup pouze zaměstnanci dané firmy, ale také zákazníci, na jejichž zájmy, uspokojení a 

případnou bezpečnost musí být také pohlíženo. Lze říci, že jde o skloubení bezpečnosti jak 

pro zákazníka, tak i pro ochranu majetku  majitele. 

Soukromá bezpečnostní služba je zde hlavní složkou této ochrany, spolu s technickým 

vybavením celého objektu. Dochází tak zde k vzájemnému doplnění, protože samotná fyzická 

ostraha je bez technické podpory velice náročná na finanční prostředky i pracovní sílu, o to 

více v rozsáhlém prostředí obchodního centra. Naopak technická ochrana bez doplnění 

fyzickou silou je prakticky bezcenná, protože by neměl kdo provést následný zásah proti 

případnému narušiteli. 

Každý zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby je na první pohled pro zákazníka 

identifikovatelný podle svého úboru. Uniforma i výbava odpovídají povaze střeženého 

objektu, ve veřejnosti přístupných objektech je kladen i jistý důraz na eleganci  a výstroj.      

V případě obchodního centra nevyhlíží agresivně, svým zjevem nevyvádí z míry běžné 

zákazníky, ale přitom dává najevo potencionálním zločincům, že jsou vybaveni prostředky 

k jejich zadržení. Uniformu zaměstnance ostrahy tvoří sako, kalhoty, košile a kravata. Na 

uniformě je umístěn služební průkaz s fotografií a jménem zaměstnance. Mezi základní 

vybavení, kterým zaměstnanci disponují je radiostanice a obranný sprej. Radiostanice se 
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využívá ke komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci ostrahy, např. při vstupu podezřelé 

osoby do prostorů obchodního centra nahlásí zaměstnanec ostrahy na pokladní zóně popis této 

osoby pracovníkovi kamerového systému, při kterém se zaměřuje na podstatné rysy, tj. 

pohlaví, přibližný věk, výšku, barvu vlasů, druh a barvu oblečení, směr a místo pohybu osoby 

na prodejní ploše. 

 Obranný sprej a jakýkoliv další technický prvek, který má pracovník ostrahy při sobě, 

má působit na případného pachatele preventivně a následně ho od jakéhokoliv nepatřičného 

jednání odradit. Ojediněle nastaly situace, kdy účinkoval naopak jako provokace a  narušitele 

vyprovokoval k další negativní činnosti. 

Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, práce fyzické ostrahy obchodního centra 

nespočívá jen v ochraně zboží, tedy v ochraně majetku zaměstnavatele, ale také v ochraně 

samotného zákazníka. 

Potíže mohou vytvářet různé druhy výtržností nebo agresivní zákazníci, domáhající se 

svých domnělých práv. V oblasti výtržností musí zaměstnanci ostrahy, například, řešit situace, 

kdy dochází k obtěžování zákazníků v podobě pokřikování a jiné hlučné komunikace mezi 

určitou skupinou lidí. Jedná se buď o jedince, kteří jsou ve značně podnapilém stavu, nebo 

o organizovanou skupinu, která chce odlákat pozornost zaměstnanců bezpečnostní agentury, 

aby se dále přestala věnovat dalšímu dění na prodejní ploše. Tím mohou dostat pachatelé 

krádeží větší prostor ke své činnosti (krádežím). 

Dalším problémem jsou snahy o znehodnocení zboží, což je problematika týkající se 

hlavně podnapilých zákazníků (např. znečištění zboží močí). Špatný dojem vytvářejí 

bezdomovci, kteří se taktéž vyskytují v podnapilém stavu. V těchto situacích je možností, jak 

s takovými lidmi naložit v rámci kompetencí bezpečnostní agentury, velice málo. Mohou 

příslušné osoby požádat, aby přerušily své jednání, nebo opustily prostor obchodního centra. 

Jednou z mála, avšak významných pravomocí je to, že nemusí dojít k prodeji dalšího alkoholu 

podnapilému zákazníkovi, případně nemusí takovéto osoby vpustit vůbec do prostoru objektu. 

Neméně problematickou skutečností je vandalismus, a to v  podobě odstraňování 

příslušenství na toaletách, kde je těžké pachatele vypátrat, pokud není přímo přistižen při 

činu, nebo v oblasti parkoviště, které přísluší k objektu, kde může docházet např. k odcizení 

nákupních košíků nebo krytů kanalizace. V tomto případě je možné zachytit pachatele pomocí 

kamerového systému a předat tento záznam policii. 

Problém způsobují agresivní zákazníci, jak již bylo uvedeno výše. Zde se bezpečnostní 

agentura setkává s potížemi např. při reklamacích, kdy se zákazníci domáhají výměny zboží 



 

 22 

nebo navrácení peněz, a to i v případech, kdy již nemají nárok ani na jednu z těchto variant 

a dojde k vymáhání takovýchto skutečností i pomoci násilí. 

Nespokojení zákazníci se projevují při situacích, kdy se vyskytují slevy na vybrané 

zboží, které je nedostatkové, což nechtějí v mnoha situacích pochopit. Takové situace lze řešit 

– a jsou řešeny - opět pouze domluvou.  

Dále dochází ke stížnostem na podnapilé zákazníky, kteří většinou patří do skupiny 

sociálně slabších jedinců. Tento problém je řešen přivoláním Policie České republiky. 

Stěžující  zákazníci však nejsou ochotni spolupracovat. 

Soukromá bezpečnostní agentura dále řeší v obchodním centru problematiku 

kapesních zlodějů. V této oblasti nemá tolik problémů, protože se jedná o přehlednou oblast 

a vytipované podezřelé osoby se mimo jiné sledují pomoci kamerového systému, případně 

lidské síly. 

Velkou hrozbou pro pracovníky ostrahy při jakémkoliv zásahu proti pachateli, nebo 

narušiteli je existence biologického rizika. Nikdy zde totiž není jistota, jakou nemocí mohou 

tyto osoby trpět a tudíž existuje potenciální riziko přenosu na pracovníka bezpečnostní 

agentury. Tato problematika se týká hlavně osob v podobě bezdomovců a osob závislých 

na drogách. 

Jedním z nejpodstatnějších problémů, a tedy také hlavních zájmů pracovníků fyzické 

ostrahy, je prevence v oblasti krádeže zboží. Při této ochraně využívají prostředky technické 

ochrany, a to v podobě kamerového systému, díky kterému kontrolují riziková místa 

v prodejně a případné potenciální pachatele, dále kódováním zboží a samotnou fyzickou silou, 

která se pohybuje po prodejní ploše. Pachatelé jsou na krádeže mnohdy dobře vybaveni 

a připraveni. Způsob, jakým lze obelstít detekční rám při odchodu z prodejny, je např. použití 

několika vrstev alobalu přes kradený výrobek.  

Další variantou je záměna zboží dražšího do obalu od levnějšího zboží, výměna 

visaček, využití speciálně upraveného oblečení atd. Místem, kde je možnost připravit si 

kradené zboží jsou zkušební kabinky v oddělení s konfekcí. Nevýhodou je větší množství 

pachatelů, kteří mají rozdělené role -  kdo zboží připraví, kdo hlídá pracovníky ostrahy a kdo 

zboží přenese přes pokladní zónu. 

Jedním ze způsobů úniku pachatelů jsou úniky přes nouzové východy. Jedná se 

o ojedinělé případy, na které nejsou pracovníci ostrahy, díky nízké četnosti výskytu, tolik 

připraveni, a tudíž může být tento pokus úspěšný. 

Pracovníky bezpečnostní služby může na případnou přípravu krádeže upozornit  

několik indicií, mezi které patří např. větší až neobvyklé množství zboží jednoho druhu, velké 
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nákupní tašky, pozorování umístění kamer a případné uhýbání z jejich dohledu atd. Naopak 

jsou pro ostrahu nevýhodné zkušební kabinky bez stálé ostrahy, výzdoba obchodu, která 

omezuje dohled kamerového systému, nebo akční slevy na vybrané zboží, jehož umístění 

bývá na více místech po celé prodejní ploše a není proto stále pod kamerovým dohledem. 

Pravomoci pracovníků bezpečnostní agentury jsou při záchytu na pachatele krádeží 

zboží velmi malé. V první řadě lze takto vzniklé situace řešit domluvou, zaplacením výrobku 

nebo např. znejistěním pachatele přímým pozorováním jeho činnosti, které ho následně donutí 

od krádeže buď ustoupit, nebo zboží zaplatit. Mimo jiné může být také pořízen kamerový 

záznam, který se následně předá policii. Za úspěšný záchyt se považuje záchrana zboží před 

samotnou krádeží. 

Největší počet zásahů je v průběhu dne od dvanácti do sedmnácti hodin odpoledne, 

v průběhu týdne v pátek a sobotu a ve dnech začínajících slev na vybrané zboží. Počet 

záchytů je průměrně patnáct za měsíc, a to za částku zhruba 10 000 Kč. 

Reakce na poplach detekčního rámu 

Významnou činností pro zachycení potenciálního pachatele je reakce a následná 

kontrola zákazníka při spuštění poplachu detekčního rámu. Lze je rozdělit na plané 

a skutečné. Ať se jedná o kteroukoliv variantu, ostraha by měla jednat asertivně 

a v zákonných mezích. V první řadě si slušně a zdvořile zajistí možnost nahlédnout do 

nákupních tašek, protože chyba mohla být vyvolána pokladní, která opomněla deaktivovat 

některý z kódů. Pokud není nalezena chyba v nákupu, pokračuje se osobními věcmi, případně 

průchodem osoby samotné přes detekční rám. Při této kontrole lze využít také ručního 

detektoru bezpečnostních kódů. Pokud zákazník odmítne vyhovět výzvě, nemůže jej 

pracovník ostrahy nijak omezit, ale může ho pouze požádat o dořešení této situace, případně 

zavolat Policii České republiky. Podle statistik se většinou jedná o poplachy plané, jenž 

mohou být způsobeny zbožím, které nemá odstraněný kód, zbožím z jiného obchodu nebo 

také starým kódem, který se přichytil na nákupní vozík či samotného zákazníka. Skutečných 

poplachů, při kterých může dojít k prozrazení pachatele, je velmi málo, jen několik do měsíce. 

Následně záleží na pachateli, jak se v dané věci zachová, zda-li zboží koupí nebo dojde k jeho 

předání Policii České republiky. 

5.1.2 Zabezpečení zboží v obchodním centru 

Kódování zboží je způsob ochrany zboží před krádežemi zákazníky na prodejní ploše 

obchodního centra. Provádí se podle dvou kritérií, a to na zboží s cenou přesahující určenou 
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částku nebo zboží s nižší hodnou, které však spadá do skupiny vysoce rizikové ztráty. 

Položky chráněné bezpečnostními prvky musí být vždy zakódované v celé kapacitě vystavení, 

s výjimkou měkkých kódů, které se používají na náhodné skryté kódování. Mezi rizikové 

zboží patří hlavně výrobky z oblasti elektroniky, např. digitální fotoaparáty, paměťové karty, 

mobilní telefony, holící strojky, počítačové hry apod., také zboží z oddělení drogerie např. 

parfémy, krémy, dále pak alkohol a cigarety. Pracovníci soukromé bezpečnostní služby mají 

povinnost vykonávat kontrolu, zda došlo ke správnému kódování výrobku. 

Ochrannými prvky jsou většinou etikety různých tvarů a velikostí. Lze si zvolit  mezi 

samolepkami z papíru nebo tvrdými etiketami z plastu. Některé druhy zboží pak vyžadují 

speciální ochranné prvky. Další možností jsou plastové boxy nebo fólie. [2] 

Hlavním prvkem, který se podílí na zabezpečení obchodního centra jsou antény 

umístěné při vstupu do prodejny. V tomto případě se jedná o radiofrekvenční systémy, které 

jsou založeny na detekci bezpečnostních prvků v poli vytvořeném mezi dvojicí antén, nebo po 

obou stranách jedné antény. Své uplatnění nachází, zejména při ochraně konfekce, prádla 

a dalších textilních výrobků, obuvi a kožené galanterie, potravin, alkoholických nápojů 

a drogerie, sportovního zboží, keramiky, skla, hraček, apod. K deaktivačnímu procesu dojde 

během placení zboží u pokladen, a to buď pomocí deaktivátoru, který slouží ke zkratování 

radiofrekvenčních samolepek,  nebo prostřednictvím detacheru, což je přístroj pro uvolnění 

tvrdých etiket (např. slouží k oddělení jehly od pevné etikety). 

Druhy ochranných prvků a jejich použití 

Pevný kód 

Pevný kód se používá hlavně na ochranu textilního a nepotravinového zboží. Existuje 

několik variant jako jsou radiofrekvenční etikety, colortagy, kabelová ochrana. Speciálním 

případem je kód na láhve, který se používá  převážně na ochranu láhví alkoholu. 

− Radiofrekvenční etikety 

Existuje široká škála tvrdých etiket, které jsou upevněny, buď pomocí jehly např. 

na textil, obuv, nebo ocelového lanka,. např. některé hračky, batohy, tašky, kufry, některé 

sportovní vybavení a domácí potřeby, kdy se lanko protáhne např.uchem kufru a pevně  

se uzavře do tvrdé etikety. 
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− Colortagy 

Colortagy slouží k ochraně konfekce proti krádežím pomoci kombinace systému 

elektronické ochrany a kapsle barevného inkoustu. Při pokusu o násilné odstranění je oděv 

znehodnocen. Tato skutečnost zároveň odradí zloděje od dalších pokusů o krádež v takto 

zabezpečeném obchodě. 

− Kabelová ochrana  

Lokální, neboli kabelovou ochranou zboží proti odcizení rozumíme mechanickou nebo 

elektronickou ochranu, kdy chráněný zájem je v přímém kontaktu se zabezpečovacím 

zařízením, nejčastěji pomoci kabelů s kontaktními senzory nebo průvlečnými smyčkami. 

Tento systém představuje nejvyšší úroveň zabezpečení ochrany zboží proti odcizení, která je v 

případě elektronické verze prakticky stoprocentní, neboť funguje na principu uzavřeného 

elektrického obvodu. Jakýkoliv pokus vedoucí k odstranění dotykového senzoru z chráněného 

zboží, přestřižení kabelu senzoru nebo jeho zkratování vyvolá akustický alarm doprovázený 

blikáním LED diod na napadených senzorech  a na rozvodné liště nebo ústředně. [1] 

Měkký kód 

Měkký kód se používá na ochranu zboží formou skrytého kódování a nalepení 

na zboží, přičemž se používá kód barvy co nejvíce shodné se zbožím. Využívají se jen na 

skryté kódování. Výjimkou jsou pouze případy, kde nelze použít ochranné obaly (safery), 

případně pevné kódy. 

− Radiofrekvenční samolepky 

U samolepících etiket existuje široká nabídka velikostí, nejpoužívanější jsou 

samolepky v rozměru 4x 4 centimetry s potiskem falešného čárového kódu.  

Ochranný obal (safer) 

Ochranné obaly se používají na ochranu v odděleních nepotravinového zboží. Jedná 

se o uzamykatelné, plastové, průhledné schránky, které tvoří důležitý doplněk k elektronické 

ochraně zboží proti krádežím. Safery se nejčastěji používají k ochraně DVD a CD, spotřební 

elektroniky vyšších cenových hladin, PC doplňků a různých jinak obtížně chráněných 

produktů jako např. kazety do tiskáren, baterie, žiletky, apod. 

 Safer je vybaven bezpečnostním prvkem např. v podobě radiofrekvenční cívky 

s velmi silnou detekcí. Může se také vyskytnout i bez této radiofrekvenční cívky, tuto 

nahrazuje např. radiofrekvenční samolepka. [1] 
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Druhy odkódovacích zařízení a jejich použití 

Odkódovací zařízení se používají na deaktivaci a otevírání všech druhů kódů. Jsou 

umístěny na každé pokladně pokladní zóny, kde jsou pevně uchyceny, dále na informacích 

a v kanceláři soukromé bezpečnostní služby. Jejich výdej je evidován protokolem. 

Používají se: 

Odkódovací kleště – na odkódování pevných kódů. 

Odkódovací magnetická deska – k deaktivaci měkkých kódů. 

Otvírák na lahvové kódy – k  odkódování a  otevření lahvových kódů.  

Magnetický otvírák ochranných obalů – k odkódování a otvírání ochranných obalů (saferů). 

Defenzivní vystavení 

Defenzivní vystavení zboží je vystavení menšího množství položek v regálech. Tento 

způsob prevence pomáhá snížit riziko krádeží u stanoveného rizikového zboží v regulérních 

pozicích a na dodavatelských stojanech. Toto zboží je dále chráněno jedním z bezpečnostních 

prvků. Jedná se například o holící potřeby a strojky, parfémy, alkohol ve vyšších cenových 

hladinách a elektroniku. 

5.1.3 Technická ochrana 

Fyzická ostraha, stejně jako radiofrekvenční detekční rámy, či kamery, plní funkci 

preventivní. Už svou přítomnostní odradí určité procento potenciálních pachatelů či 

výtržníků. Zapojení ostrahy je komplexnější než je pouhé doplňování elektronických 

zabezpečovacích systémů.To, co odhalí kamerový systém, nebo zjistí antény, musí být 

ověřeno a zajištěno pracovníky bezpečnostní agentury, kteří se tímto stávají nepostradatelnou 

součástí celého systému zabezpečení. 

Mechanické zábranné systémy 

Nejslabším místem plášťové ochrany a potažmo místem, kudy by unikal potenciální 

pachatel, jsou únikové východy přístupné z prodejní plochy. Tato místa jsou hlídána 

kamerovým systémem a magnetickými kontakty, které jsou napojeny na ústřednu EZS a při 

překonání je hlášen poplach, na který následně reagují pracovníci ostrahy svým zásahem. 

Vstup na prodejní plochu je ohraničen elektronickými výkyvnými turnikety, které jsou 

řízeny fotobuňkou. Jejich otevření je možné standardně jen v jednom směru. Oddělena je také 
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prodejní plocha od uzavřené pokladny, a to pomoci branky upevněné přímo na pokladně, 

která je ve směru z prodejní plochy uzavřená. Zároveň je prostor před pokladnou v oblasti 

vstupu do prodejny opatřen zábranou v podobě pásek, které případného pachatele nezastaví, 

ale mohou odradit.   

Elektronické zabezpečovací systémy 

Tento systém slouží k elektronickému zabezpečení a ochraně všech prostorů 

obchodního centra. Systém je obsluhován proškoleným pracovníkem soukromé bezpečnostní 

služby. V případě signalizace o narušení chráněného prostoru je pracovník povinen prověřit 

místo narušení vstupem do EZS ústředny a následně zde identifikovat místo, kde došlo 

ke vzniku signálu a zjistit jeho příčinu. 

Kamerový systém (CCTV) 

Slouží k monitorování zákazníků a zaměstnanců na prodejní ploše a ve skladu. Osoby 

oprávněné obsluhovat CCTV jsou proškolení pracovníci soukromé bezpečností služby. 

Kamery vytváří záznam, který je uchováván po dobu 24 hodin. Při zaznamenání trestné 

činnosti je nahrávka předána Policii České republiky. Nevýhodou je, že nedochází při 

sledování prodejní plochy k pokrytí všech jejich částí, a proto není tento systém zcela 

uspokojivý. 

5.1.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana zahrnuje taková organizační opatření, aby došlo k bezchybnému 

fungování celého zabezpečení a byla zároveň sjednocujícím prvek celého tohoto systému. 

V rámci obchodního centra a soukromé bezpečnostní služby jsou těmi nejvýznamnějšími 

opatřeními zakódování ploch, které nemají být v noci přístupné (střecha, administrativní část 

budovy), klíčový režim pro prostory skladu a administrativní části nebo režim pohybu 

návštěvníků do prostor zázemí budovy. 

5.1.5 Statistika záchytů v obchodním centru 

Následující údaje jsou věnovány záchytům proti pachatelům krádeží ve 

sledovaném obchodním centru za rok 2010. Jednotlivě jsou záchyty rozděleny podle druhů 

komodit, podle jednotlivých období v roce a v neposlední řadě podle pohlaví a věku. 
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Záchyty dle komodit 

Graf 1 Záchyty dle komodit zobrazuje, že nejčastěji kradeným zbožím jsou výrobky ze 

skupiny cukrovinek. Jsou to zejména žvýkačky, bonbóny, čokolády. Další významnou 

položkou je akční zboží (17%). Tuto část tvoří hlavně díky tomu, že se jedná o zboží nárazově 

rozmístěné po prodejně, aby upoutalo zákazníkovu pozornost. Tím je jeho ochrana významně 

snížena. Stejné procento tvoří alkohol. Oblast drobného zboží z oblasti elektroniky (11%) 

nejčastěji zaujímají digitální fotoaparáty, paměťové karty, holící strojky apod. Záchyty 

z oblasti kosmetiky a drogerie (7%) tvoří hlavně zboží v podobě parfémů a krémů. Sortiment 

zeleniny reprezentuje nejnižší položku (4%) a představuje hlavně nebalené plody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1: Záchyty dle komodit 
 

Záchyty v průběhu roku 

Z grafu 2 je patrné, že měsícem s největší frekvencí záchytů je prosinec. Tato situace 

je způsobena několika faktory. Jedná se o období před vánočními svátky, kdy se vyskytuje 

velké množství akčních nabídek na zboží, dále se s tímto obdobím zvyšuje počet zákazníků, 

což činí samotnou prodejní plochu méně přehlednou. Významnou okolností, která má vliv 

také na měsíc leden (10%), je to, že se jedná ještě o zimní období, kdy vrstvené oblečení 

může snadněji zamaskovat případnou krádež, nebo se oblečení na tuto činnost speciálně 

upravuje, což není díky zimnímu období nápadné. 
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Naopak měsíci s nejnižším počtem zásahů jsou duben a květen, kdy je z grafu možno 

vyčíst, že se jedná o pouhá 3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 2: Záchyty v průběhu roku 

 
Záchyty dle pohlaví za rok 

Podle rozlišení pachatelů krádeží na muže a ženy je stav celkem vyrovnaný a nelze 

říci, že by došlo k výrazné převaze jednoho z pohlaví. Přesto větší podíl mají krádeže 

způsobené muži, a to z 57%, jak je vyobrazeno v grafu 3. Nejčastěji se zajímají o výrobky 

z elektroniky, drogerie a alkohol. Ženy jsou naopak z větší části přistiženy při krádeži textilu, 

drogerie a kosmetiky. Rozhodujícím faktorem je věk pachatele, který dále rozhodne 

o předmětu zájmu krádeže. 
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Graf 3: Záchyty dle pohlaví 

 
Záchyty osob dle věku 

Z grafického zobrazení záchytů osob podle věku v grafu 4 vyplývá, že nejpočetněji 

zastoupenou věkovou skupinou při krádežích jsou osoby ve stáří 15-18 let a to z 38%. Na 

druhém místě jsou to pak osoby ve věku 18-25 let a to z 28%. Tyto skupiny se soustřeďují 

především na alkohol, elektroniku, cukrovinky a drogerii. Na druhé straně žebříčku jsou 

osoby do 15 let, které tvoří záchyty  ze 2% a jejich předmětem zájmu jsou hlavně cukrovinky. 

Zbylé věkové kategorie jsou poměrně vyrovnané a nelze obecně určit předmět zájmu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4: Záchyty 

osob dle věku 
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6 Analýza bezpečnostních rizik 

Analýza rizik je proces, při kterém dochází k identifikaci možných rizik, určení 

pravděpodobnosti jejich vzniku a následném možném dopadu na chráněná aktiva. V další fázi 

může dojít k návrhu opatření, které mohou účinky rizik minimalizovat. Analýza 

bezpečnostních rizik fyzické ostrahy obchodního centra byla provedena prostřednictvím 

Ishikawova diagramu a analýzou FMEA. 

6.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, známý také pod názvem diagram příčin a důsledků nebo podle 

svého vzhledu také jako rybí kost, umožňuje jednoduše znázornit konkrétní analyzovaný 

problém z hlediska jeho příčin. Ústřední osu tvoří specifikovaný problém, ke kterému 

se postupně nanášejí hlavní příčiny, které jej způsobují a ty jsou dále doplněny jednotlivými 

konkrétními důvody té dané větve. [4] 

Prvním krokem je určení problému, který vytvoří hlavní osu. V tomto případě se jedná 

o bezpečnostní selhání fyzické ostrahy. Hlavní příčiny, které budou vytvářet základní větvení 

diagramu jsou: 

- selhání zabezpečovacího systému; 

- selhání pracovníků soukromé bezpečnostní služby; 

- selhání vedení soukromé bezpečnostní služby; 

- ostatní fyzické osoby. 

Grafické zobrazení jednotlivých příčin, které mohou způsobit bezpečnostní selhání fyzické 

ostrahy lze shlédnout na obrázku 2. 

Selhání zabezpečovacího systému 

Jedná se o příčiny, které mohou eliminovat jednotlivé prvky technické ochrany. 

Následně může dojít k nefunkčnosti celého systému: 

- špatné nastavení celého systému; 

- nefunkčnost nebo špatná funkce jednotlivých prvků; 

- neproškolená obsluha; 

- nedostatečná údržba; 
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Selhání pracovníků soukromé bezpečnostní služby 

Zahrnuje příčiny, které vyplývají z postavení soukromé bezpečnostní služby, jejich 

jednání, připravenosti, profesionality: 

- zanedbání povinností; 

- nedostatečné znalosti; 

- nedostatečné schopnosti; 

- nekázeň mezi pracovníky; 

- špatné zhodnocení rizikové situace; 

- špatná komunikace mezi pracovníky; 

Selhání vedení soukromé bezpečnostní služby 

Tyto příčiny se týkají samotného vedoucího článku soukromé bezpečnostní služby, 

který má zásadní vliv na fungovaní celého systému fyzické ostrahy: 

- nedostatečná kontrola pracovníků; 

- špatné rozdělení pracovní síly na jednotlivá stanoviště; 

- špatné instrukce pro pracovníky; 

 
Ostatní fyzické osoby 

Mezi další příčiny lze zařadit osoby, které nejsou zaměstnanci bezpečnostní agentury, 

ale jedná se o zaměstnance obchodního centra, zákazníky nebo samotné pachatele: 

- panika v obchodním centru; 

- narušení technické ochrany; 

- zcizení zboží; 

- komunikace mezi ostatními zaměstnanci a pracovníky soukromé bezpečnostní služby;
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Obrázek 2 : Ishikawův diagram aplikovaný na fyzickou ostrahu obchodního centra
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6.2 Analýza FMEA 

Název metody FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Efect Analysis, 

tedy analýza příčin a následků. Podstatou metody je sestavení tabulky příčin poruch a jejich 

následků. Následně dochází ke stanovení rizikového čísla R, která udává rizikovost 

jednotlivých poruch Pro výpočet se využívá rovnice 1. Čím vyšší bude rizikové číslo, tím 

větší úsilí bychom měli danému bodu věnovat. [7] 

HNPR ⋅⋅=  
Rovnice 1: Rovnice pro výpočet rizikového čísla 

 

R – rizikové číslo 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

 
Pro každou poruchu a tedy i výpočet rizikového čísla je potřeba stanovení jednotlivých 

indexů. Hodnoty pravděpodobnosti vzniku rizika P vycházejí z tabulky 1. 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 
1 nahodilá, velice nepravděpodobná 
2 spíše nepravděpodobná 
3 pravděpodobná, reálná hrozba 
4 velmi pravděpodobný vznik 
5 trvalá hrozba 

Tabulka 1: Pravděpodobnost vzniku rizika 
 

Tabulka 2 prezentuje index N, tedy závažnost následků rizika a to od dopadu na životy 

a zdraví osob, až po následné škody. 

N Závažnost následků 
1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 
2 větší delikt, úraz s převozem do nemocnice, větší škoda 
3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 
4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 
5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

Tabulka 2: Závažnost následků 
 

Poslední potřebnou hodnotou je odhalitelnost rizika H a reprezentuje ji tabulka 3. 

Jednotlivé stupně vypovídají o jeho možné identifikovatelnosti. 
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H Odhalitelnost rizika 
1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 
2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 
3 odhalitelné riziko do jednoho dne 
4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 
5 neodhalitelné riziko 

Tabulka 3: Odhalitelnost rizika 
 

Po příslušném výpočtu rizikového čísla dochází k přiřazení výsledné hodnoty 

k tabulkovým hodnotám, které jsou rozčleněny do pěti kategorií, jak lze vidět v tabulce 4, 

čímž dojde k určení míry rizika. 

R Výsledná míra rizika 
0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 
11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 
101-125 nepřijatelné riziko 

Tabulka  4: Výsledná míra rizika 
 

Pro vytvoření tabulky s jednotlivými riziky bylo využito poznatků z předcházející 

analýzy Ishikawova diagramu. Po výpočet hodnoty výsledné míry rizika u jednotlivých 

hrozeb byla sestavena tabulka 5, kde jsou identifikovaná rizika seřazena od nejvyšší hodnoty 

po nejnižší. Dle tabulky 4, která udává, že výsledná míra rizika bude v intervalu od <0;125>, 

můžeme určit závažnost jednotlivých rizik. Dá se konstatovat, že většina rizik spadá do 

oblasti s označením mírné riziko. Jako nežádoucí riziko a tedy i riziko s nejvyšší hodnotou 

rizikového čísla R, vyplynulo špatné zhodnocení rizikové situace, kdy míra rizika dosáhla 

hodnoty 60. Naopak riziko špatné komunikace mezi pracovníky můžeme považovat za riziko 

akceptovatelné. 
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Tabulka 5: Výčet jednotlivých rizik 

 
 

K dalšímu vyhodnocení byla využita Paretova analýza s Lorenzovou křivkou. Tato 

část napomáhá určit, na jaké příčiny by se měla zaměřit navrhovaná opatření, aby došlo 

k minimalizaci rizika. Paretovo pravidlo 80/20 stanovuje, že 20 % příčin způsobuje 80 % 

výsledků. Pro vytvoření Paretova diagramu je potřeba stanovit četnost a kumulativní četnosti. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5. 

Vyhodnocením Paterova diagramu, který je znázorněn v grafu 5 je zřejmé, že největší 

hrozby se vyskytují pod čísly 1 až 11. Je proto třeba řešit tuto situaci a pokusit se navrhnout 

adekvátní opatření pro její zlepšení. Zbývající rizika jsou zanedbatelnou částí, která v tuto 

chvíli není nutné řešit. 
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Paretova analýza
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Graf 5 : Paterova analýza 
 

6.3 Navrhovaná opatření 

Pomocí použitých analýz v podobě Ishikawova diagramu a metody FMEA doplněnou 

Paretovým diagramem s Lorenzovou křivkou jsme mohli získat představu o stavu soukromé 

bezpečnostní služby, která se podílí na ochraně obchodního centra. Největším nebezpečím 

jsou pro fyzickou ostrahu rizika v podobě špatného zhodnocení rizikové situace, 

nedostatečných znalostí, narušení technické ochrany, špatných instrukcí vedení pro 

pracovníky, nedostatečné kontroly pracovníků, nefunkčnost nebo špatná funkce jednotlivých 

prvků, zcizení zboží, zanedbání povinností, špatné nastavení celého systému zabezpečení, 

nedostatečné schopnosti pracovníků a neproškolená obsluha. Samotná metoda FMEA 

označila podle hodnoty míry rizika R jako nežádoucí riziko špatné zhodnocení rizikové 

situace, kdy  míra rizika dosáhla hodnoty 60. Ostatní nedostatky jsou považovány za rizika 

mírná a riziko špatné komunikace mezi pracovníky za riziko akceptovatelné. Nyní tedy 

k jednotlivým rizikům podrobněji. 
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− Špatné zhodnocení rizikové situace 

Toto riziko, jehož hodnota míry rizika R byla 60, je nejzávažnější v rámci 

problematiky selhání fyzické ostrahy. 

Špatné zhodnocení rizikové situace je o to závažnější, že je odvislé pouze na 

zaměstnanci, co by měl činit. Pokud dojde ke špatnému zhodnocení nastalého stavu, budou 

se od něj odvíjet také následky. Ty se pak mohou dotýkat jak majitele a zákazníků, tak 

pracovníků bezpečnostní agentury. Lze říci, že neexistuje opatření, které by tento problém 

zcela odstranilo, ale je několik možností, které jej mohou omezit. 

Pracovník bezpečnostní agentury by měl být na zátěžové situace dobře připraven již 

od počátku své činnosti. Znamená to, že zaměstnavatel má zajistit školení a následný nácvik 

praktické situace, jak před zahájením pracovního poměru (vstupní školení), tak ho v určené 

frekvenci opakovat dle předem stanoveného plánu školení.  

Dále musí dojít k vytvoření interních předpisů, které budou upravovat postupy 

zaměstnanců v předepsaných situacích. Tyto předpisy by měly být návodem, jak se zachovat 

v předem namodelovaných situacích. Zároveň by mělo docházet k jejich aktualizaci, 

v závislosti na nově vzniklých situacích, případně znalostech, které mohou vylepšit současný 

stav.  

Vedení zaměstnanců bezpečnostních agentur by mělo dále zajistit kontroly jejich 

činnosti, případně je v jejich práci a jednání povzbudit, či vytknout nedostatky. Důležité je, 

aby zaměstnanci zachovali v takovýchto situacích klid a byli případně nápomocni 

zákazníkům, aby nedocházelo k vytváření paniky nebo zmatku. 

− Narušení technické ochrany  

Technická ochrana objektu zahrnuje jak mechanické systémy, tak elektronické 

zabezpečovací systémy a systémy průmyslové televize. Kterýkoliv z těchto článků 

zabezpečení může případný pachatel nabourat s úmyslem paralyzovat fyzickou ochranu, 

případně jako pokus soustředit pozornost pracovníků bezpečnostní agentury na takto vzniklý 

problém. Proti těmto útokům se dá bránit zvýšenou ostražitostí vůči podezřelým osobám, a to 

už na vstupu do prodejny, dále posílením kamerového systému na místa do této doby 

nevybavená, případně na místa, kde hrozí podobný útok. Další možností může být posílení 

týmu bezpečnostní agentury o dalšího pracovníka, který bude mít na starosti obchůzku takto 

rizikových míst po celou otevírací dobu . 
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− Zcizení zboží 

Dalším rizikem, které se na půdě obchodního centra vyskytuje je zcizení zboží. Tato 

problematika byla již probírána výše, jakým způsobem mohou pracovníci bezpečnostní 

agentury tato aktiva ochránit. Dalším způsobem, který je v tuto chvíli nevyužit, jsou služby 

soukromých detektivů, kteří se pohybují v civilním oblečení po prodejní ploše. Jejich 

působení musí být co nejméně nápadné, aby na sebe zbytečně neupozorňovali, jinak tento 

způsob ochrany ztrácí význam.  

Pro zaměstnance může být určitou motivací pro provedení záchytu pachatele nebo 

zboží odměna za každý zákrok, a to v podobě určité částky za jeden záchyt. Další formou 

může být bodové ohodnocení zaměstnanců, které se promítne do finančních odměn, či jiných 

výhod. Opět lze využít navýšení stavu kamerového systému, který je, jak jsem již dříve 

uvedla, neuspokojivý a v součinnosti s manažerem velkoprodejny spolupracovat při 

rozmisťování akčního zboží na prodejní ploše tak, aby nebránilo záběru kamer.  

− Zanedbání povinností pracovníka ostrahy 

Vedení bezpečnostní agentury je odpovědné za činnost jednotlivých pracovníků 

a jejich práci koordinuje na takovou úroveň, aby byla ochrana co nejefektivnější. Způsob, 

jakým lze dosáhnout těchto výsledků jsou časté kontroly, zda zaměstnanci plní své úkoly. 

Kontroly mohou být prováděny plánovaně, aby došlo ke zhodnocení aktuálního stavu a dále 

namátkové kontroly, které mohou odhalit skutečný stav věci. V případě nesplnění povinností 

mohou být uděleny sankce za porušení pracovní kázně v podobě snížení platového 

ohodnocení, respektive stanovení počtu provinění a při jeho překročení výpověď. Naopak při 

dodržování úkolů může být využita slovní motivace pro povzbuzení k další činnosti. 

− Špatné nastavení celého systému zabezpečení, nefunkčnost nebo špatná funkce 
jednotlivých prvků   

Oba problémy mohou mít několik příčin. Jednou z nich jsou nedostatečné znalosti 

bezpečnostních pracovníků při manipulaci a nastavení těchto částí, což lze napravit jejich 

vzděláváním a školením v této problematice. Dalším důvodem může být nefunkčnost 

některého z prvků zabezpečení, špatná montáž, případně zastaralost systému. Zde mohou 

napomoci pravidelné kontroly stavu a funkčnosti jednotlivých součástí, které mohou včas 

odhalit případnou závadu. Při zastaralosti musí být provedena postupná obnova jednotlivých 

součástí. 
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− Špatné instrukce od vedení pro jednotlivé pracovníky   

Tento problém pramení z větší části z nezkušenosti, případně neschopnosti vedoucího 

pracovníka a s tím související využití špatných metod pro činnost bezpečnostní agentury 

v obchodním centru. Tímto krokem může dojít k oslabení celého systému, nejen fyzické 

ostrahy. Řešením je výměna vedoucí pozice za pracovníka s vyšší kvalifikací a většími 

zkušenostmi, nebo doplnění vzdělání a opakovaná školení pro stávajícího zaměstnance. 

− Nedostatečná kontrola pracovníků 

Toto riziko je spojené opět s vedením bezpečnostní agentury. Pokud nebude docházet 

ke kontrolám pracovníků, může dojít k jejich následnému pochybení v jejich činnosti. 

Opatření, které by zajistilo, aby ke kontrolám docházelo v přiměřené míře, je možné nastavit 

už v samotných podmínkách smlouvy souvisejících s vedoucím postem manažerského typu. 

Tím je variabilní část platu závisející na produktivitě a efektivitě. Další možností jsou sezónní 

odměny, jak pro zaměstnance bezpečnostní agentury, tak pro vedoucího pracovníka 

v souvislosti s jejich výkonností. 

Nedílnou součástí efektivity bezpečnostní agentury jsou kontroly, které může přikázat 

majitel objektu, včetně vyhotovených výkazů o jejich provedení a s konkrétními výsledky. Při 

zjištěných nedostatcích budou kontroly pokračovat, a to v nečekaných obdobích a intervalech, 

aby byl zhodnocen skutečný stav a bylo přijato adekvátní opatření. 

− Nedostatečné schopnosti 

Riziko nedostatečných schopností pracovníka nelze nikdy zcela vyloučit Může dojít 

k přijetí osob, které mají nízké předpoklady pro vykonávání této činnosti. Eliminace tohoto 

rizika není zcela možná. Nedostatečné schopnosti mohou být eliminovány správným 

nastavením přijímacího řízení, požadavky na vzdělání a nutným vyšetřením zdravotní 

způsobilosti . 

− Neproškolená obsluha, nedostatečné znalosti 

Tato rizika jsou si velmi podobná a obě mají společné řešení v podobě vzdělávání 

a školení pracovníků, která napomáhají k získání potřebných vědomostí. Dále je potřeba 

postupné zaučení do příslušené práce pod dohledem zkušenějšího zaměstnance, aby došlo 

k nabytí nutných zkušeností. Při dostatečných znalostech pak pracovník působí mnohem 

jistěji i na samotné okolí, což je také vizitkou celého obchodního centra. 
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7 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila nastínit problematiku fungování soukromé 

bezpečnostní služby při ostraze objektu obchodního centra a jejího významu při prevenci 

kriminality. 

V první kapitole jsem uvedla teoreticko-právní základ pro fungování soukromých 

bezpečnostních služeb a vypsala jsem právní normy potřebné k jejich činnosti. Druhá kapitola 

byla věnována obecným pravidlům, které se týkají bezpečnostních agentur a jejich 

provázanosti s technickým zabezpečením. Třetí kapitolu jsem věnovala vysvětlení pojmu 

prevence kriminality a typům pachatelů krádeží v obchodních domech. Čtvrtá kapitola 

hodnotila samotný bezpečnostní systém obchodního centra, a to jak z pohledu fyzické 

ostrahy, tak technické a režimové ochrany. Část kapitoly je také věnována statistice záchytů v 

obchodním centru. Pátá kapitola byla věnována analýze práce soukromé bezpečnostní služby 

v podobě Ishikawova diagramu a analýzy FMEA. Výsledkem byla případná rizika, která by 

mohla ohrozit jejich běžnou činnost. Následně jsem navrhla opatření, která by mohla vést 

k minimalizaci těchto  rizik. 

Při zabezpečení objektu soukromou bezpečnostní službou je důležitá souhra fyzické 

ostrahy a technické ochrany. Technická ochrana nemůže fungovat bez lidského činitele, který 

zajistí případný zásah při potížích v obchodním centru. Naopak, fyzická ostraha by bez 

technické podpory nedokázala včas a správně identifikovat mnohá nebezpečí. Tato kombinace 

je pro fungování takového objektu, jako je obchodní centrum, nezbytná. 

Pracovníci soukromé bezpečnostní služby musí během své činnosti zvládat mnoho 

úkonů, které jsou spojeny s prevencí kriminality a s ochranou celého komplexu obchodního 

centra. 

Při své činnosti zvládají ochranu zákazníka před případnými narušiteli v podobě 

agresivních zákazníků, výtržníků nebo bezdomovců. Tyto situace provádějí v rámci tohoto 

obchodního centra s přehledem hlavně pomocí domluvy, bez větších problémů i přes absenci 

vyšších kompetencí. Ve své činnosti zvládají celkem úspěšně problematiku kapesních 

zlodějů, kteří jsou většinou přistiženi při činu.  

Naopak, problémem je záchyt pachatelů krádeží, kteří jsou většinou na svou činnost 

dobře připraveni a ne vždy je jednoduché jejich záměr odhalit. Zde by mohla zvýšit efektivitu  

činnost soukromých detektivů, nebo určitý druh odměn za provedení úspěšného záchytu, 

případně posílení počtu zaměstnanců bezpečnostní agentury dle vyhodnocených grafů (např. 

podle rizikového období roku). 
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Nedílnou součástí v rámci režimové ochrany je pravidelná aktualizace klíčového 

režimu pro prostory skladů i administrativní části i jasně dané kompetence mezi zaměstnanci 

obchodního centra a bezpečnostní agenturou. 

K oboustranné spokojenosti, jak majitelů, tak samotných zaměstnanců bezpečnostní 

agentury přispívá pravidelná kontrola stavu zabezpečovacího systému i jednotlivých prvků 

technické ochrany, to znamená plánovaná a realizovaná údržba a její provedení způsobilými 

osobami s odstraněním všech závad, které by mohly způsobit nefunkčnost celého systému. 

Výcvik (školení) zaměstnanců bezpečnostní agentury na všech organizačních úrovních  

dle nastaveného časového plánu a náplně, které vycházejí z analýzy nejčastěji se vyskytující 

kriminální činnosti v obchodním centru . 

Pravidelné kontroly vedoucích zaměstnanců bezpečnostních agentur svých 

podřízených pracovníků mohou zlepšit úroveň vykonávaných činností, zejména pokud jsou 

výkony kvantifikovány  (např. bodově). 

Spokojenost majitelů obchodního centra se odvíjí od spokojenosti zákazníků, kteří se 

do obchodního centra rádi vracejí, zejména také proto, že se cítí bezpečně při svých nákupech, 

nejsou obtěžování jinými zákazníky, ani jim ve velké míře nehrozí okrádání kapesními 

zloději, neboť tito nevyhledávají prostory, ve kterých jim hrozí, že budou chyceni 

zaměstnanci bezpečnostní agentury. V této bakalářské práci jsem se snažila naznačit možná 

řešení problémů, které ostraha obchodního centra může mít, a proto pokud dojde k jejich 

dalšímu využití, mohou zefektivnit další jejich činnost a celkovou bezpečnost v obchodním 

centru.
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