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Práce se zabývá problematikou zabezpečení maloobchodů proti krádežím. Teoretická část 

obsahuje právní normy spojené s provozováním maloobchodu a ochranou objektů, dále popis 

a rozdělení maloobchodů. Pro úspěšné řešení prevence obsahuje práce analýzy, popisující 

všeobecné problémy se zabezpečením proti krádežím a řešení jednotlivých problémů. 

Praktická část obsahuje řešení kriminality způsobené zaměstnanci a zákazníky na půdě 

maloobchodu. Výstupem je soubor řešení jak technického, tak organizačního charakteru 

směřujícího k snížení rizika páchání krádeží v supermarketu Coop. 
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The bachelor thesis is about an issue of a retail security against robbery. The theoretical part 

contains legal standards associated with retail operation and objects protection. Further it 

includes also retail’s description and segmentation. For a successful prevention the thesis 

encompasses analysis that are describing general security issues against robbery and its 

particular solutions.The practical part contains criminality solution that is caused by 

employees and customers directly at a place of a discount house. The thesis’s output is a set of 

both technical and also organizational solutions that are leading to reduce a risk of robbery 

issues in supermarket Coop. 
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1 Úvod 

Krádeže v maloobchodech jsou velkým problémem majitelů maloobchodů, 

kteří vynakládají nemalé finanční zdroje na snížení kriminality. Ztráty, které jsou způsobeny 

krádežemi v maloobchodě, dosahují značných částek, přičemž provozovatelé (majitelé) 

maloobchodů nechtějí tyto částky zveřejňovat. 

Práce se zaměřuje na prevenci kriminality páchané zákazníky a samotnými 

zaměstnanci na půdě nákupního centra a prevenci kriminality v místech, které se využívají 

pro správu činností maloobchodu (kanceláře). Zaměření na prevenci kriminality u samotných 

zákazníků by nebylo komplexní, protože zaměstnanci se podílejí na páchání kriminality 

velkou měrou dle studií organizací zabývající se krádežemi v maloobchodech[3]. 

Maloobchod je popsán a rozdělen dle různých parametrů včetně procesů, 

které v maloobchodech probíhají. V práci jsem se zaměřil na aktiva jak obecná, tak praktická 

v podmínkách supermarketu Coop, která jsou seřazena dle velikosti případné škody, které 

jejich poškození nebo ztráta způsobí. 

Práce shrnuje právní normy vztahující se k provozování maloobchodu a právní normy 

vztahující se k bezpečnosti majetku. Pro prevenci kriminality na ploše maloobchodu jsou 

zpracovány analýzy, které poukazují na nebezpečí, které by měly být vhodně eliminovány, 

pro snížení páchání krádeží. Práce není primárně určena pouze pro supermarket Coop, 

ale obsahuje návrhy opatření pro maloobchody, a to jak pro malou prodejnu, tak pro velký 

hypermarket. 

Praktická část se zabývá prevenci řešení kriminality v supermarketu Coop.  
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2 Právní normy  

Právní normy jsou všeobecně závazná pravidla chování, která jsou vyjádřena zvláštní, 

státem uznanou formou (v právních předpisech) a jejichž dodržování je vynutitelné státní 

mocí. 

 

2.1 Ústavní právo 

Ústava České republiky (zákon číslo 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) 

je souhrn právních norem deklarujících základní práva občanům a definující demokratické 

principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. 

Základní lidská práva a svobody vymezené Ústavou ČR vycházejí ze skutečnosti, že každý 

člověk je způsobilý mít práva, a to zejména: právo na život a jeho ochranu a to již před 

narozením, včetně zákazu trestu smrti, právo na nedotknutelnost člověka a jeho soukromí, 

právo na osobní svobodu. Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona[8]. 

Listina základních práv a svobod (zákon číslo 2/1993 Sb., ve znění pozdějších změn   

a doplnění) vymezuje základní práva a svobody občanů, která jsou v demokratickém státě 

nedotknutelné. V listině je zakotveno, že zásah do práv občana lze učinit pouze na základě 

zákona. 

Například Listina základních práv a svobod garantuje právo vlastnit majetek (čl. 11), 

resp. z tohoto článku vyplývá, že vlastní-li někdo majetek, pak ostatní mají povinnost tato 

majetková práva respektovat[8]. 

V ústavním zákoně (zákon číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

ve znění pozdějších změn a doplnění) je uvedeno, že základní povinností státu je zajištění 

ochrany demokratických základů, svrchovanosti, ochrana zdraví a života a majetku. 

 

2.2 Obchodní právo 

Obchodní zákoník (zákon číslo 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) 

řeší vztahy právnických a fyzických osob s partnery (dodavatelé, výrobci, dovozci). 

Podle obchodního zákoníku je provozování ochrany osob a majetku podnikatelská 

činnost (dle §2 odst. 1). Soukromá bezpečnostní činnost je taková podnikatelská činnost, 

jejíž snahou je zisk. 
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V zákoně o živnostenském podnikání (zákon číslo 455/1991 Sb., ve znění pozdějších 

změn a doplnění) je subjekt soukromé bezpečnostní činnosti povinen získat souhlas pro svou 

činnost, který je obsažen v ustanovení živnostenského zákona. Dne 1. 8. 2010 nabyl účinnost 

zákon číslo 155/2010 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, který mění zákon číslo 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a doplnění, v živnostech 

„Služby soukromých detektivů“ a „Ostraha majetku a osob“. 

 

Požadavky odborné způsobilosti u předmětu podnikání "Služby soukromých detektivů[15]: 

 vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo 

 vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného 

zaměření a 1 rok praxe v oboru, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním  

a 3 roky praxe v oboru, nebo 

 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, nebo 

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

pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu (zákon 

číslo 179/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) 

 

Požadavky odborné způsobilosti u předmětu podnikání " Ostraha majetku a osob[15]: 

 vysokoškolské vzdělání, nebo 

 vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného 

zaměření, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, 

nebo 
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 střední vzdělání s maturitní zkouškou 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 

 dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu, nebo 

 doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 

 

Podnikatelům, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské 

oprávnění pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, 

nařizuje lhůtu 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona číslo 155/2010 Sb. (ve znění pozdějších 

změn a doplnění), ve které je podnikatel nucen splnit podmínky odborné způsobilosti, včetně 

předložení dokladů živnostenskému úřadu[15]. 

 

Pro obě uvedené živnosti  je jako požadovaná odborná způsobilost stanoveno[15]: 

 vysokoškolské vzdělání, nebo 

 vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného 

zaměření, nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, 

nebo 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou 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 

 dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon 

číslo 179/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění), nebo 

 doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 

(zákon číslo 18/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění). 
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2.3 Pracovní právo 

Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) 

upravuje dle §2 právní vztahy, vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci                

a zaměstnavateli. 

Zákon upravuje vznik, zánik, trvání pracovního poměru, pracovní dobu a mzdu 

za odvedenou práci.  

V §109 Zákoníku práce je uvedeno, že za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, 

plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento 

zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. V části 5 je obsažena povinnost zaměstnavatele 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

 Zákoník práce se týká jak činnosti soukromých bezpečnostních služeb, tak činnosti 

v maloobchodech (pokladní činnost, skladní činnost a další). Je základní pramen práva 

pro postavení soukromých bezpečnostních činností. Vychází z toho, že soukromá 

bezpečnostní činnost je určena pracovně právním vztahem. Zde je zásadní rozdíl 

mezi pramenem bezpečnostních složek ČR, které se opírají o zákon o služebním poměru 

bezpečnostních sborů ČR (zákon číslo 361/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění). 

 

2.4 Trestní právo  

Soukromá bezpečnostní činnost má ze své podstaty bezpečnostní charakter, protože 

nepoužívá až na výjimky útočné metody a prostředky, naopak využívá defenzivní prostředky 

ochrany. Trestní zákoník (zákon číslo 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) má 

deklarovánu ochranu práv osob, která chrání společenské vztahy, ochranu osob a majetku, 

popřípadě se snaží od protiprávního jednání odradit.  

Obsahuje okolnosti vylučující protiprávnost: 

  Nutná obrana (§29) 

  Krajní nouze (§28) 

 Oprávněné použití zbraně (§32) 
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 Svolení poškozeného (§30) 

 Přípustné riziko (§31) 

 

V § 76 trestního řádu (zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších změn a doplnění) je obsaženo, že kdokoliv smí omezit  osobní svobodu osoby, 

která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 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. O tento paragraf se opírají zaměstnanci soukromých bezpečnostních 

služeb (například v případě zajištění pachatele při krádeži v obchodě)[8]. 

 

2.5 Občanské právo 

Prodej zboží je dle občanského zákoníku (zákon číslo 40/1964 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších změn a doplnění) dán vztahem mezi podnikatelem a spotřebitelem. 

Vlastnické právo přechází u samoobslužného prodeje až po jeho zaplacení. Za vady odpovídá 

prodávající po celou dobu trvání záruční doby.  

Občanský zákoník v případě ochrany osob a majetku obsahuje práva osob a smluvní 

vztahy, které pomáhají vytvářet převod práv zadavatele a provozovatele soukromé 

bezpečnostní činnosti. 

Z ochrany vlastnického práva vyplývá, že vlastník je chráněn proti tomu, kdo zasahuje 

do jeho vlastnictví, ale na druhou stranu se musí zdržet takového jednání, 

které by nepřiměřeně obtěžoval jinou osobu, nebo čím by ohrožoval práva jiné osoby. 

Vlastnictví je právo jedince držet určitou věc v mezích stanovených právním řádem, užívat 

jeho plody a užitky a nakládat s ním svou mocí. Vlastnictví se týká Listina základních práv 

a svobod (ústavní zákon číslo 2/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění), 

která stanovuje fungování vlastnických práv v právním řádu České republiky. 

Prodej v obchodě je specifický druh kupní smlouvy, kdy podnikatel prodává zboží 

v rámci své činnosti. Podnikatel je dle §2 obchodního zákona ten, kdo má příslušná 
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oprávnění. Jedná se především o oprávnění k obchodní živnosti, kterou je nákup zboží 

a následný prodej (§ 33 zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších změn a doplnění). Pokud na straně prodávajícího nevystupuje podnikatel, který 

prodává zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tak se využívají na kupní smlouvu obecná 

ustanovení o kupní smlouvě (§ 588 zákona číslo 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších změn a doplnění) [9]. 

Zákon, jenž vymezuje povinnosti prodávajícího při prodeji v obchodě je zákon 

o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění). 

Tento zákon upravuje zejména povinnosti prodávajících ve vztahu ke spotřebitelům.  

 

Mezi povinnosti prodávajícího patří: 

 Poctivost prodeje (správné váhy, jakost, lhůty,…). 

 Nelze klamat spotřebitele (špatné informace). 

 Označovat výrobky (správný název, název výrobce, rozměry, …). 

 Informovat spotřebitele o podmínkách reklamací. 

 

Jako kontrolní orgán, nebo dozor zde vystupuje Česká obchodní inspekce, Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, státní veterinární správa a mezi orgány vykonávající 

výkon státní správy lze jmenovat také Celní orgány. 

Zákon číslo 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

neurčuje právní podstatu soukromých bezpečnostních činností, ale řídí samotný výkon 

ochrany osob a majetku a činnost soukromých detektivů. 



 

8 

 

3 Majetková kriminalita 

Největší části majetkové trestné činnosti jsou krádeže, podvody a zpronevěry. V této 

problematice se Česká republika řadí k jiným vyspělým zemím, kde majetková kriminalita 

převažuje nad ostatními prvky kriminality [2 – s. 262].  

Majetkové trestné činy jsou uvedeny především v trestním zákoně. 

 

3.1 Základní rozdělení majetkové kriminality 

Majetková kriminalita se dělí[2]: 

 Směřující k obohacení pachatele (pohnutkou je zištnost) 

Do této kategorie se řadí krádež (§ 205 trestního zákoníku, (zákon číslo 

40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění), dále jen „trestní zákon“), 

zpronevěra (§ 206 trestního zákona), podvod (§ 209 trestního zákona), lichva 

(§ 218 trestního zákona) a další. 

 Směřující k poškození (poškození věřitele) 

Do této kategorie se řadí trestné činy poškozování věřitele (§ 222 trestního 

zákona), porušování povinnosti při správě cizího majetku (§ 220, 221 trestního 

zákona), poškozování cizí věci (§ 228 trestního zákona) a zneužívání 

vlastnictví (§ 229 trestního zákona). 

 Podílnictví (§ 214 trestního zákona)  

 

3.2 Kriminalita v maloobchodech 

Pro řešení problematiky kriminality v maloobchodech je potřebné zavést zhodnocení 

stavu pomocí dostupných statistik. Statistiky umožňují pracovat s množstvím informací 

a převést je do ucelené formy. 

Statistika kriminality udává pouze informace zaregistrované (odhaleny a evidovány). 

Kriminalita, která není evidována a registrována se nazývá kriminalita skrytá. 
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48%

30%

17%

6%

krádeže spáchané 
zákazníky

krádeže spáchané 
zaměstnanci

technické chyby

chyby dodavatelů

Rozdíl mezi skutečnou a registrovanou kriminalitou není možný zhodnotit, a proto je 

možné se pouze domnívat, jak úspěšný je systém, který je nastaven v jakékoliv zemi. 

Ministerstvo vnitra České republiky zpracovává každoročně stav bezpečnosti České 

republiky, který obsahuje značné množství informací a statistik z oblasti kriminality na území 

České republiky a další důležité informace potřebné pro subjekty na úseku bezpečnosti. 

V České republice se objevují prvky organizovaného zločinu, ekonomické a počítačové 

kriminality[2].  

České republice patřilo v roce 2009 (dle studie britské společnosti Centre for Retail 

Research) první místo v Evropské unii, jelikož byla ukradena aktiva za více než 9 miliard 

korun. Proti roku 2008 se jednalo o nárůst o 6,5%. V roce 2010 bylo dle studie odcizeno zboží 

za více než 7,6 miliard korun, což znamenalo snížení oproti loňskému roku o 4,8%.  

Nejedná se pouze o krádeže spáchané zákazníky, ale naopak druhým nejvíce 

se podílejícím činitelem je zaměstnanec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 1 Zdroje poklesů tržeb maloobchodů v Evropě v roce 2010 – Zdroj: 

Centre for Retail Research. 
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Obrázek číslo 2 Krádeže v jednotlivých státech z tržeb za rok 2010. Zdroj: Centre 

for Retail Research. 

 

Například v Polsku bylo ve stejném roce zcizeno více než 24 miliard korun[3]. 

S rostoucím počtem maloobchodů, resp. s rostoucí možností volného nákupu vzrostlo 

procento krádeží. Nutnou odpovědí na tuto skutečnost bylo využití takových systémů 

ochrany, které by byly schopny zboží a další aktiva uchránit. Systémy, které se využívají, 

tvoří široké spektrum zařízení a volba jednoho zařízení v maloobchodech je z hlediska 

bezpečnosti neefektivní. Je třeba využít bezpečnostní zařízení, která pracují na jiných 

principech, ale mají stejný účel – bezpečnost aktiv.  
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4 Popis maloobchodu 

V této části je uvedeno rozdělení maloobchodu podle jednotlivých kritérií a rozvoj 

maloobchodu v minulých letech. 

 

4.1 Retail 

Na našem území známe spíše, než pojem retail název maloobchod. Retail je podnik, 

který provozuje svou činnost tak, že nakupuje zboží od velkoobchodu (popř. výrobce) 

a prodává dále ke koncovému spotřebiteli[1]. 

 

Maloobchodní síť lze členit na[1]: 

 stálá maloobchodní síť 

 doplňková maloobchodní síť 

 

Stálá funguje po celý rok konstantně, zatímco doplňková funguje při krátkodobém a místním 

zvýšení poptávky. 

 

Dle místa lze členit: 

 stacionární 

 ambulantní 

Stacionární s pevným stanovištěm, zatímco ambulantní s pohyblivým stanovištěm. 

 

Za hlavní typy jednotek maloobchodu se v evropských poměrech považují[1]: 

 Specializované prodejny 

 Úzce specializované prodejny 

 Smíšené prodejny 

 Obchodní domy 
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 Specializované obchodní domy 

 Samoobslužné prodejny potravin 

 Supermarkety 

 Hypermarkety 

 Specializované velkoprodejny 

 Diskontní prodejny  

 

Na obrázku číslo 3 lze vidět strukturu maloobchodu v roce 2009 podle společnosti Incoma 

GFK. 

 

Obrázek číslo 3 Struktura maloobchodu v roce 2009, Zdroj Incoma GFK 

 

4.2 Rozvoj maloobchodu 

Za rozvojem maloobchodu stál neustálý růst příjmů obyvatel po druhé světové válce. 

Nejdříve se jednalo o rozvinutou část Evropy a Severní Ameriky, později také Asie 

a Latinská Amerika. Proces nákupu je stále víc řízen zákazníkem. Maloobchod určuje, 

co se bude vyrábět, protože má kontakty s koncovým zákazníkem[1].  

0,54
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0,21

0,05 0,01

hypermarket

supermarket

diskont

samoobsluha

jiné
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Obrázek číslo 4 Graf tržeb 50 nejlépe vydělávajících maloobchodů od roku 1993 – 

2009, Zdroj Incoma GFK. 

 

4.3 Procesy maloobchodu 

Maloobchodní proces je složen z mnoha specializovaných oblastí činností. Hlavní část 

maloobchodního procesu zabezpečují maloobchodníci. Většina maloobchodních transakcí 

se uskutečňuje v maloobchodních prodejnách[10].  

 

Proces se skládá z těchto činností[10]: 

 Nákup zboží a další prodej spotřebiteli 

 Prodej a podpora prodeje 

 Logistika 

 Převzetí podnikatelského rizika 

 Finanční operace 

 Ochrana osob a majetku 

 Určení dodavatelů 
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4.3.1 Nákup  

Samotný nákup začíná při zjištění potřeb organizace, stanovením množství a kvality 

výrobků, zjištění možných dodavatelů, prověření nabídek, volba dodavatele, zajištění režimu 

dodávek zboží.  

 

4.3.2 Prodej a podpora prodeje 

Podpora prodeje působí na zákazníka prostřednictvím podnětů tak, že v něj vyvolává 

zájem o koupi výrobků nebo služeb.  

Odlišnost může být pozitivní nebo negativní. V případě pozitivní odlišnosti se jedná 

o vyšší zisk a v případě negativní se jedná o ztrátu[11]. 

 

4.3.3 Logistika 

Pro proces maloobchodu se jedná o hospodářskou logistiku, která zahrnuje všechny 

činnosti od vývoje výroby, výrobu, zásobování a distribuci konečnému zákazníkovi. 

Je to obor, který se zabývá pohybem materiálu, osob nebo dalších objektů od zdroje 

až po konečnou spotřebu a to tak, aby se příslušný objekt nacházel na potřebném místě, 

v potřebném čase s co nejnižšími náklady. 

Pro podnik představuje logistika náklady, které ovlivňují výši zisku a chování 

podniků. Logistika podporuje pohyb a tok mnoha ekonomických transakcí - zejména prodej 

zboží a služeb se bez logistiky neobejde. 

 

Logistické náklady v nejvyspělejších ekonomikách jsou strukturovány[7]: 

 Dopravní náklady 

 Provozní náklady na udržování zásob 

 Administrativní náklady 

 Náklady na balení 

 

 



 

15 

 

Logistika se skládá z množství druhů činností od zákaznického servisu, řízení pohybu 

materiálu po recyklaci, dopravu a skladování. 

Struktura obchodních řetězců[7]: 

 Přímé dodávky z výroby do prodejen maloobchodu  

(Tvoří cca 30-40% sortimentu – nejčastěji potraviny) 

 Přímý prodej zákazníkům ve velkoobchodních skladech  

 Přímé dodávky zboží z výroby k zákazníkům 

 Skladové dodávky do prodejen maloobchodu – např. zapojení 

velkoobchodních skladů 

 

4.3.4 Převzetí podnikatelského rizika 

Převzetí podnikatelského rizika vyjadřuje nebezpečí, že výsledky podnikatelské 

činnosti budou odlišné od výsledků očekávaných. 

 

4.3.5 Určení dodavatelů 

Volba dodavatelů, kteří jsou ideálními partnery pro maloobchodní podnikání, je 

obzvláště důležitá. Hlavním aspektem je cena, ale dodavatel musí splňovat jiné důležité 

aspekty, jako je kvalita dodávaného zboží, přesné lhůty dodání, správné množství a další. 

 

4.3.6 Finanční operace 

V různých variantách umístění a řešení, tj. inkaso přímo obsluhujícím prodavačem, 

pokladní, hotově či platební kartou, vhozením mince a podobně[1]. 

 

4.3.7 Ochrana osob a majetku 

Systémy a subsystémy fyzické ochrany dělíme: 

 Klasickou ochranu: 

- Stavební a situační řešení, 
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- Mechanické zábranné prostředky, 

 Systémy technické ochrany: 

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen „PZTS“), 

- Systém kontroly vstupu, 

- Kamerový systém, 

- Ostatní (interkomy, elektronická ochrana zboží apod.) 

 Fyzická ostraha: 

- Místní výkon fyzické ostrahy (detektiv v civilu, pokladní zóna, operátor), 

- Dálkové monitorování poplachových stavů, 

- Výjezdové vozidlo, 

- Patrolace, 

- Jiné (nevyužívané v maloobchodu - osobní strážci, pořadatelství, psovodi 

apod.). 

 Režimová opatření: 

- Režim vstupu (zaměstnanci, zákazníci, služební návštěvy), 

- Režim vjezdu (dodavatelé, zaměstnanci, zákazníci, služební návštěvy), 

- Klíčový režim (výdej, evidence, vracení klíčů), 

- Režim manipulace s identifikačními prostředky (karty, kódy, přidělení, 

evidence), 

- Režim manipulace se systémy technické ochrany  

(kdo kóduje a kdy, kdo monitoruje uzavřený televizní okruh (dále jen 

„CCTV“), 

- Provozní doba obchodu, 

- Pracovní doba zaměstnanců, 

- Řešení mimořádných událostí, 

- Kontrola a školení. 

 



 

17 

 

Metody ochrany retailu se statistikou použití a efektem pro detekci, nebo odrazení 

pachatele jsou graficky zpracovány v tabulce číslo 1[4].  

 

Tabulka číslo 1 Metody ochrany zboží 

 

4.4 Identifikovaná aktiva maloobchodu 

Aktiva je jedním ze základních pojmů účetnictví jako takového. Obecně lze aktiva 

charakterizovat jako majetek podniku, který je seřazený podle jednotlivých druhů[14].  

 

Oběžná aktiva[14]: 

 Zboží 

 Peníze 

 Pohledávky 

 

Dlouhodobá aktiva[14]:  

 Vybavení maloobchodu 

 Samotná stavba 

 PZTS 

Metody ochrany Použití Efekt 

Zrcadla 

Mechanické zábranné prostředky 

Fyzická ostraha 

Kamerový systém  

Anténní systém 

Smyčková ochrana 

66% 

54% 

42% 

30% 

24% 

5% 

2% 

15% 

20% 

8% 

4% 

90% 
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 Požárně bezpečnostní zařízení (například Elektrická požární signalizace, 

Zařízení pro odvod tepla a kouře, Stabilní hasicí zařízení) 

 Pozemek 

 Software 

 Ocenění 

 Goodwill (dobré jméno) 

 Zřizovací výdaje 

 Ocenitelná práva (know-how, licence) 

 Nehmotný investiční majetek (informace, osobní údaje, postupy) 

 

4.5 Klasifikace aktiv dle velikosti případné škody 

Klasifikace od největší škody způsobené ztrátou, nebo poškozením: 

 PZTS 

 Goodwill 

 Ocenitelná práva 

 Ocenění 

 Stavba 

 Pozemek 

 Software 

 Pohledávky 

 Vybavení maloobchodu 

 Zboží 

 Peníze 
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5 Popis  Supermarketu Coop – praktická část 

Práce se bude dále věnovat procesu prodeje v maloobchodě, resp. prevenci zákaznické 

a zaměstnanecké kriminality na prodejní ploše maloobchodu, protože právě 78% všech 

krádeží v maloobchodech jsou způsobeny zaměstnanci a zákazníky na ploše maloobchodu[3]. 

Praktická část obsahuje soubor opatření ke snížení kriminality v objektu Coop. 

Hlavním cílem je odradit potencionálního pachatele, aby se o krádež vůbec pokusil. Opatření, 

která budou přijímána, mají charakter jak technického řešení, tak organizační a další formy 

k dosáhnutí co nejlepšího zabezpečení objektu proti krádežím. 

 

5.1 Popis objektu 

Objekt se nachází v městě Opava a je situován na okraji města. Skladba zákazníků je 

tvořena zejména obyvateli místní části Jaktař, kde se nachází pouze tento supermarket. 

Významnou složkou jsou zákazníci, kteří směřují do rekreačních oblastí Jeseníků. 

Supermarket byl založen 6. prosince 1997. Kolem supermarketu nejsou žádné obytné 

stavby, pouze autosalon Hruška a čerpací stanice.  Na obrázku číslo 5 je satelitní pohled 

na supermarket, včetně parkoviště a autosalonu Hruška. 

Sortimentem supermarketu jsou především potraviny a základní druhy 

nepotravinářského zboží. V objektu supermarketu se nachází samostatná prodejna pro zvířata, 

čínská restaurace, květinářství a prodejna opavské charity. Z dražších zboží se na prodejní 

ploše supermarketu prodává v malém množství elektronika (žehličky, mixéry, varné konvice 

a vysavače) a oblečení. V příloze číslo 2 je zakreslen půdorys objektu, včetně uspořádaní 

sortimentu a umístění kanceláří v objektu. 

Spojení k supermarketu je nevýhodné, protože před supermarketem není stanice 

městské hromadné dopravy, zákazníci musí docházet ze vzdálenější zastávky.  

Objekt je ze dvou stran ohraničen zemědělsky využívanými pozemky, silnicí číslo 

I/57, ulicí Krnovská, na trase Opava - Krnov. Supermarket má 30 zaměstnanců a 7 pokladen.  
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Obrázek číslo 5 Satelitní snímek Supermarketu Coop  

 

5.2 Aktiva supermarketu Coop 

Aktiva supermarketu Coop zahrnují: 

 PZTS 

Cena cca 250 000 korun. Nefunkčnost PZTS může způsobit škody na majetku, 

životech i zdraví. 

 Samotná stavba s pozemkem 

Původní stavba, včetně pozemku stála 57,83 milionů korun, po odpisech činí 

hodnota 38,379 miliónů korun. 

 Goodwill (dobré jméno) 

Nevyčíslitelná hodnota. 

 Zboží  

Zboží, které se nachází v supermarketu k 31. 1. 2011 činí 16,145 miliónů 

korun. 

              Auto Hruška 
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 Vybavení supermarketu 

Počítače, regály, závory, turnikety, dveře, osvětlení, chladící technika, mrazící 

technika, košíky a další měli cenu 12,735 miliónů korun, po odpisech činí cena 

zařízení 1,106 miliónů korun k 31. 1. 2011. 

 Zřizovací výdaje 

Milión korun. 

 Ocenitelná práva (know-how, licence) 

Milión korun. 

 Nehmotný investiční majetek (postupy) 

Milión korun. 

 Peníze - tržby 

Denní tržby dosahují půl miliónu korun. V supermarketu nezůstávají tržby 

déle, než do konce pracovní směny. 

 Software 

Cena prodejního softwaru 183 000 korun. 

 Ocenění 

Nejlepší logistické řešení roku 2005, nejlepší implementace výpočetní techniky 

v roce 2005, nejlepší aplikace programu Microsoft. 

 

5.3 Stávající zabezpečení v objektu 

Stávající zabezpečení objektu je zaměřeno mimo plášť objektu zejména na tyto 

chráněné prostory a sortiment: 

 Sortiment elektro 

 Kuchyňské potřeby 

 Drogerie 

 Alkoholické nápoje 

 Sladkosti 
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 Oblečení, 

 Informace, turnikety 

 Pokladny 

 Vstup do kanceláří 

 Únikové východy 

 

5.3.1 Klasická ochrana 

Okna do kanceláří nejsou zabezpečeny mřížemi, ani bezpečnostními fóliemi. 

Supermarket má jeden vchod pro zákazníky, který tvoří automatické otevírací dveře. 

Zaměstnanci využívají boční vchod, který je tvořen plastovými dveřmi. Supermarket má dva 

únikové východy, které jsou tvořeny plastovými dveřmi (umístěny ve skladu potravin 

a na konci nákupní zóny v místech regálů s kuchyňskými potřebami). 

Elektro zboží je zabezpečeno mechanicky (všechen sortiment je provlečen smyčkou 

a uzamčen zámkem FAB). 

Další ochranou je turniket, který se otvírá ve směru nákupu (obrázek číslo 13). 

Pokladny jsou chráněny uzavíracími turnikety, které se při nevyužití pokladny 

vysunou a zrcadlem pro zlepšení viditelnosti míst, kde za normálních okolností pokladní 

nevidí (obrázek číslo 14). Kanceláře jsou chráněny dveřmi s uzamykatelnými systémy. 

 

5.3.2 Systémy technické ochrany 

V supermarketu je nainstalován PZTS. Všechny vstupy do objektu jsou opatřeny 

magnetickými detektory otevření. Únikové východy jsou rovněž opatřeny magnetickými 

detektory otevření. Zabezpečení plášťové ochrany objektu je napojeno na poplachové 

přijímací centrum. Supermarket nevyužívá systémy elektronické ochrany pro žádné zboží. 

V místech nákupní zóny je instalován kamerový systém - kamery s internetovým 

protokolem (dále jen „IP“) ACTi ACM 4000. V místech mimo nákupní zónu (kanceláře) 

kamery chybí. Regál s elektro zbožím je chráněn jednou kamerou. Kuchyňské potřeby jsou 

zabezpečeny jednou kamerou (obrázek číslo 10). Drogérie je zabezpečena jednou kamerou 

a dvěma kusy atrap kamer (obrázek číslo 11).  
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Alkoholické nápoje jsou zabezpečeny 2 kusy kamer a jednou atrapou kamery (obrázek 

číslo 12). Sladkosti jsou zabezpečeny jednou kamerou. Informace a turnikety jsou chráněny 

jednou kamerou, včetně LCD monitoru, který směřuje do míst, kde vchází zákazníci.  

 

5.3.3 Fyzická ostraha 

Supermarket nevyužívá místní výkon fyzické ostrahy. Dálkové monitorování 

poplachových stavů zabezpečuje Bezpečnostní ochranná a informační služba (dále 

jen „BOIS“), která v případech poplachu ihned vysílá výjezdové vozidlo. Agentura zajišťuje 

výjezd zásahového vozidla v případě poplachu, ale neprovádí například patrolování vozidlem.  

BOIS zajišťuje také převozy tržeb do banky každý den. 

 

5.3.4 Režimová opatření 

Režim vstupu do supermarketu je zabezpečen vchodovými dveřmi pro zákazníky 

a bočními dveřmi pro zaměstnance. Supermarket nemá zaveden klíčový režim. Manipulace 

s identifikačními prostředky přísluší určenému zaměstnanci. Manipulace se systémy technické 

ochrany přísluší vedoucím směn, kteří mají potřebné kódy pro zakódování a odkódování 

PZTS budovy. Provozní doba maloobchodu je každý den od 8:00 hod. do 20:00 hod. (neplatí 

pro státní svátky). Pracovní doba zaměstnanců je pohyblivá dle potřeb a počtu zákazníků. 

Řešení mimořádných událostí přísluší vedoucím směn, případně řediteli. Zaměstnanci jsou 

pravidelně kontrolováni kontrolory v převlecích.  
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6 Analýza rizik spojená s kriminalitou v maloobchodu 

Analýzu můžeme charakterizovat jako metodu poznání, jejíž podstatou je postupné 

rozčlenění celku na jednotlivé části a studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů[12]. 

Analýza rizik je základním a nezbytným krokem pro zvládání rizik ve společnosti.  

Hodnocení je chápáno jako kombinace technických, přírodovědných a humanitních 

disciplín. Rizika lze hodnotit množstvím metod, proto je důležité vybrat takové metody, které 

jsou nejvhodnější pro řešený problém[6]. 

 

6.1 Postup analýzy rizik 

Postup analýzy rizik všeobecně zahrnuje: 

 Identifikace nebezpečí a ohrožení  

 Výběr metody 

 Stanovení rizik kvalitativní a kvantitativní metodou 

 Návrh opatření na minimalizaci rizik na akceptovatelnou hranici 

 

6.2 Identifikace nebezpečí 

Možné způsoby ohrožení zahrnují: 

 Zákazníka  

V tomto případě se jedná o krádež v nákupním centru, nechráněnou pokladnu, 

vyřazení PZTS, rozbití skla, planý poplach, vnesení výbušniny, rozbití výlohy, 

nevyužití kamer. 

 Zaměstnance  

Identifikovaná nebezpečí jsou nákup rodinných příslušníků, prozrazení hesla, 

opatření vstupních klíčů pro pachatele, nevyužití kamer. 

 Osobu (osoby), které chtějí ukrást aktiva supermarketu v pracovní době, 

nebo mimo pracovní dobu supermarketu. 
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Identifikovaná nebezpečí zahrnují vjezd do supermarketu automobilem 

a vyřazení PZTS. 

 

6.3 Výběr kvalitativní metody rizik 

Pro všeobecnou identifikaci rizik kriminality v maloobchodě byla zvolena metoda 

analýzou stromem poruch (dále jen „FTA“), která slouží pro identifikaci nebezpečí 

a umožňuje identifikovat jak lidské chyby, tak technické poruchy.  

U této metody se vychází se známého problému (vrcholové události) a dále 

se znázorňují základní příčiny, které mohou být důsledkem poruchy systému. 

Vrcholová událost je definována jako krádež v obchodě a výstupem je souhrn 

možných příčin, které mohou vést ke krádeži.  

 

6.3.1 Grafické schéma metody FTA 

Grafické schéma je uvedeno v příloze číslo 1, kde jsou zřejmé základní příčiny, které 

mohou vyústit ve vrcholovou událost – krádež v obchodě. Ze schématu lze vyčíst množství 

příčin, které mohou vést ke krádeži. 

 Základním prvkem je rozdělení na krádež v pracovní době, ve které se předpokládá, 

že se budou v prodejně vyskytovat jak zaměstnanci, tak zákazníci – jedná se o provoz 

maloobchodu a na krádež mimo pracovní dobu, ve které předpokládáme uzavření 

maloobchodu, to znamená nulový výskyt zaměstnanců a zákazníků. V této době se může 

v objektu vyskytovat pouze fyzická ostraha, při provádění namátkové obchůzkové činnosti. 

Výstup této metody neukazuje na zaměření se na konkrétní příčiny tak, aby bylo 

sníženo riziko na přijatelnou úroveň. Z finančního hlediska není možné se věnovat všem 

příčinám krádeže, proto je nutné pro identifikování nejdůležitějších rizik zvolit metodu, která 

nepodá jen kvalitativní informace, ale i kvantitativní. 

 

6.4 Výběr kvantitativní metody 

Pro hodnocení rizik je zvolena metoda analýzy selhání a jejich dopadů (dále 

jen „FMEA“).  
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Metoda identifikuje příčiny poruch a jejich následků, které mohou vyústit ke krádeži. 

Pro metodu FMEA jsou využity informace z předešlé metody (FTA) s tím rozdílem, že jsou 

uvedeny možné následky a rizikové prioritní číslo (dále jen „RPN“). Pro snadnou orientaci je 

zpracována v příloze číslo 3 tabulka s komentáři, včetně výpočtu RPN. 

Paretova analýza je jednou z nejznámějších kvantitativních technik, kterou 

management při analyzování příčin, které stojí za důsledky používá.  

Jedná se o nekomplikovanou metodu, kterou vymyslel Wilfred Paret, který při 

zkoumání populace v Itálii postřehl, že 80% majetku vlastnilo pouze 20% obyvatelstva.  

Grafické zpracování – Paretův diagram. 

 

Obrázek číslo 6 Paretův diagram  

 

Výstupem Paretova diagramu je 18 možných příčin, které mohou vést ke krádeži, 

protože bylo nastaveno rozhodovací kritérium na 80%.  
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7 Opatření ke snížení rizik v maloobchodu 

Na základě informací z analýzy rizik jsou navržena technická a organizační opatření 

ke snížení rizik kriminality, a to jak obecně v prostředí maloobchodu, tak konkrétně           

v již dříve popsaném supermarketu Coop. 

 

7.1 Obecná opatření 

Specifikem retailu je speciální ochrana zboží. Komplex chránící zboží - integrovaná 

ochrana zboží je soubor všech dostupných prostředků, opatření a systémů, které při optimální 

kombinaci pomáhají snižovat ztráty na co nejnižší úroveň.[5 – s.45] 

Obecně se dá říci, že nejlepším řešením je využití všech opatření uvedených v tabulce 

číslo 1 a to jejich vhodnou kombinací. Konkrétní řešení pro každý objekt poté nalezneme 

při zpracování bezpečnostní studie každého konkrétního objektu.  

 

7.1.1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Pravidly instalace PZTS se zabývá evropská norma ČSN EN 50131-1, která člení 

PZTS do 4 stupňů zabezpečení. V tabulce číslo 2 je obsažen grafický přehled stupňů 

zabezpečení dle normy. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tabulka číslo 2 – Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 

Značení dle ČSN EN 50131-1 

Stupeň zabezpečení Název stupně zabezpečení 

1 Nízké riziko 

2 Nízké až střední riziko 

3 Střední až vysoké riziko 

4 Vysoké riziko 
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Norma neobsahuje předpis, který zařazuje objekty do míry rizika. Projektant musí 

na základě zjištěných informací, finančních prostředků a hodnoty majetku stanovit stupeň 

zabezpečení. Maloobchody jsou ve většině případů zařazovány do stupně 2.  

Důležitým atributem při volbě zařízení je prostředí, ve kterém bude komponent 

využíván. Norma ČSN EN 50131-1 definuje 4 třídy prostředí. Každý výrobek musí mít 

určeno prostředí, ve kterém má být použit. Při realizaci PZTS musí být kladen důraz 

na vhodnost výrobku s ohledem na prostředí.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 7 Detektor tříštění skla Paradox Glasstrek DG457 (vlevo) a magnetický 

detektor otevření (vpravo). 

 

7.1.2 Kamerový systém 

V objektu navrhuji instalaci kamerového systému se záznamovým zařízením. 

Doporučuji postupovat dle ČSN EN 50 132-7 a samozřejmě musí být respektován zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a provedení. 

Kamerový systém je dozorový kontrolní systém, který nachází využití jako prvek 

obvodové, prostorové, předmětové a plášťové ochrany v komerční bezpečnosti. Účelem je 

monitoring prostor v případech, kdy je potřeba vědět nejen o pohybu osob, ale například 

i automobilů (parkoviště) na určitých místech střeženého objektu.  

Tento systém najde uplatnění v částech obchodů, jako jsou sklady, chodby 

do kanceláří, nebo například pohyb v místnosti, kde se nachází sejf s tržbou. Riziko vyplývá 

v případech, že majitel maloobchodu nemá zájem investovat do kamerových systémů, 

nebo se snaží improvizovat a po nákupním středisku nasadí kamery, které jsou pouze 

atrapami. Kamerové systémy jsou hojně využívané systémy, které usnadňují práci fyzické 

ostrahy. 
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Operátor, který sedí u obrazovek, může sledovat pohyb pachatele, nebo může sám 

odhalit pokus o krádež a slouží jako důkaz pro usvědčení pachatele.  

Řešením je tedy instalace kamerových systému do předem vytipovaných míst. Místa, 

kde je umístěna drahá technika, alkohol, drogerie, pokladny a sklady.  

Na obrázku číslo 8 je uvedeno schéma propojení jednotlivých částí kamerového 

systému. 

 

 

 

  

  

 

 

Obrázek číslo 8 Kamerový systém 

 

7.1.3 Systém kontroly vstupu 

Touto problematikou se zabývá norma ČSN 50133-1 (Poplachové systémy – Systémy 

kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích). Tato norma popisuje všeobecné 

požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích.  

V normě je definováno rozdělení tříd identifikace (0, 1, 2 a 3), kdy třída 0 je založena 

na žádné přímé identifikaci, třída 1 založena na informaci uložené v paměti, třída 2 založena 

na identifikačních prvcích nebo biometrii a třída 3 je založena na spojení tříd 2 a 3. 

Například znalost kódů PZTS nese rizika vstupu pachatele do objektu, ale použitím 

metod, které nejsou stavěny pouze na heslu, je znalost bezpředmětná. Pro vstup do objektu je 

použito zařízení, které obsahuje další bezpečnostní metodu (biometrickou, použití klíče, karty 

apod.).  

Pro prevenci proti vstupu zaměstnanců, kteří nemají patřičná oprávnění, je výhodné 

použít biometrické prvky, např. čtečku otisků prstů, která jasně rozezná který zaměstnanec má 

oprávnění ke vstupu. 
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7.2 Navrhovaná opatření v podmínkách supermarketu COOP 

Návrh opatření zahrnuje: 

 Režimová a organizační opatření 

- Doporučuji všechna opatření stanovit prostřednictvím interního předpisu 

(například formou Provozního řádu objektu), se kterým budou všichni 

zaměstnanci seznámeni proti podpisu, zejména  

- Zákaz vstupu zaměstnanců mimo pracovní dobu, 

- Zákaz vstupu osob mimo provozní dobu, 

- Oprávněné osoby ke vstupu do režimových prostor a udělujících povolení 

k mimořádným vstupům do objektů,  

- Pravidla pro prodej, například dražší alkohol oddělit v regálu od levnějšího 

a stanovení podmínek pro jeho neustálou kontrolu zaměstnancem info 

centra. 

- Klíče umístit v kanceláři s vyšším zabezpečením (kancelář se sejfem) 

a každá manipulace s klíči musí být zapsána v knize klíčů, včetně 

zodpovědné osoby, která klíč vydala.  

- Zákaz vstupu do prostor prodejny s batohem, nebo jinými pomůckami 

pro přenos zboží. Všichni zákazníci, včetně zaměstnanců musí ukládat 

batohy, tašky a další přenosné pomůcky do předem připravených skříní 

k tomu určených. Skříně jsou umístěny na pravé straně vstupu 

do supermarketu.  

- Stanovení odměn za odhalení krádeže tak, aby byl zaměstnanec motivován 

k ostražitosti. Prémie by měla být dostatečně velká na to, aby zaměstnance 

motivovala být ostražitým. Pro zvýšení odbornosti zaměstnanců by měli 

být zaměstnanci školeni, jak se chovat a postupovat v situacích, 

kdy se domnívají, že zákazník krade. 

- Ostražitost zaměstnanců má preventivní charakter pro lupiče, kteří mají 

vytipované obchody, kde jsou obeznámeni o neostražitosti zaměstnanců 
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- Zaměstnanci mají povinnost nakupovat zboží pro vlastní potřebu 

u vedoucích směn, kteří jsou přítomní na prodejně v minimálním počtu 

jedné osoby. 

- V případě nepřítomnosti u pokladny je vedoucí směny vyvolán v rozhlase. 

Zaměstnanec si schovává stvrzenku pro případ kontroly po pracovní době. 

- Manipulace se systémy technické a klasické ochrany 

Znalost kódu PZTS přísluší vedoucím směn, řediteli a dalším schváleným 

osobám, kteří potřebují znalost pro vykonávání své činnosti. 

Sledování kamer přísluší řediteli, v případě nepřítomnosti jiným 

schváleným osobám. Pokud na monitoru vysleduje podezřelou osobu, 

ihned informuje pracovníka SBS mobilním telefonem nebo vysílačkou. 

Zamezení vstupu osobám s batohem a jinými taškami, vytvořením 

soustavy skříní v blízkosti turniketů a informační tabule, která upozorňuje 

na zákaz vstupu s batohy. Každá skříňka musí být opatřena klíčem, 

který si zákazník vezme a po ukončení nákupu se vrátí a vyzvedne batoh. 

 Fyzická ostraha  

- Prostor pokladní zóny doporučuji hlídat bezpečnostním pracovníkem SBS, 

který střeží prostor od pokladny číslo1 po pokladnu číslo 7.  

- Pro efektivitu doporučuji druhého bezpečnostního pracovníka, 

který by sledoval dění na monitoru kamerového systému 

 Systémy technické ochrany 

- Klasická ochrana 

Vytvoření dvojbloku turniketů, které se budou otevírat s několika 

sekundovým zpožděním tak, aby vyplňovaly časovou mezeru, kterou  

by mohl pachatel využít k útěku.  

Dalším opatřením je poloha střediska informací, které je umístěno 

u vstupu do nákupní zóny, tak aby byl zaměstnanec co nejblíže 

k zákazníkovi v případě dotazů. Sekundární činností je sledování, jestli 

se nesnaží pachatel uniknout z nákupní zóny. 
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Uspořádat regály, resp. celou prodejnu tak, aby se nevyskytovala „tmavá 

místa“. Pokud to není technicky ani organizačně možné, je třeba tyto místa 

osvětlit, popřípadě zamezit možnosti ukrytí se různými zábranami 

(zábradlí, desky), tak aby pachatel nebyl schopen do těchto prostor vejít 

a skrýt zde lup z košíku do připravených úkrytů. 

Do míst stávajícího turniketu instalovat dvojitý turniket, který doporučuji 

nastavit na kratší časovou prodlevu, pro znemožnění útěku pachatele 

z prodejny 

Na okně kanceláře instalovat venkovní mříž pro případ vniknutí osoby 

zvenku, ale i pro případ útěku pachatele, který se již do kanceláře dostal.  

Každou pokladnu doporučuji opatřit ocelovým řetízkem z obou stran, 

pro případ nevyužití pokladny a turniketem.  Účelem je odradit pachatele, 

nebo mu znemožnit útěk při krádeži 

Pokud je to možné, umísťují bezpečnostní pracovníci posuvné regály 

se sortimentem v prostoru pokladen, tak aby neměl pachatel krádeže 

možnost jednoduchého útěku z nákupní plochy 

- Instalace systému kontroly vstupu 

Každý zaměstnanec má svou kartu, kterou využívá pro pohyb v objektu.  

Čtečku identifikačních karet zaměstnanců umístit u vchodových dveří 

do kanceláří. Dveře osadit elektromechanickým zámkem a vhodným 

antipassback systémem. Tímto opatřením se vyloučí možnost vstupu 

nepovolaných osob do kanceláří.  

Kancelář s tržbou opatřit čtečkou otisku prstů. Dveře osadit 

elektromechanickým zámkem a vhodným antipassback systémem. 

Oprávnění vstupu nastavit pouze pro oprávněné osoby, které mohou 

do těchto míst vstoupit (vedoucí směn, ředitel, zástupce ředitele). 

- Doplnění stávající instalace kamerových systémů 

Doplnit kamerový systém IP kamerami v protilehlých místech tak, 

aby oddělení kuchyňských potřeb, sladkostí a drogerie bylo snímáno 

z obou stran. 
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 Doplnit kameru na chodbu v rohu, kde bude snímán jak příchod osob 

z plochy supermarketu, tak odchod zaměstnanců východem 

pro zaměstnance.  

Doplnit kameru do kanceláře se sejfem. Bude snímán prostor v době, 

kdy není supermarket v provozu.  

Ve skladu umístit kameru, která kromě sledování nepovolaných osob 

v prostoru skladu snímá pohyb zaměstnanců. Mimo provozní dobu 

supermarketu kamera snímá pohyb v prostorech pro případ krádeže. 

- Doplnění instalace PZTS 

Na okně kanceláře doporučuji instalovat detektor tříštění skla 

a magnetický detektor otevření na každé okenní křídlo.  

Každou pokladnu doporučuji doplnit tísňovým tlačítkem tak, 

aby signalizačním zařízením (červené světlo) mohla pokladní upozornit 

pracovníka SBS na podezření z krádeže. Světla by měla být umístěna tak, 

aby byly viditelné pro bezpečnostního pracovníka SBS, ale zároveň nesmí 

umožnit podezření u zákazníka. 

- Instalace systému elektronické ochrany zboží 

Na vybrané „rizikové“ zboží instalovat systém pro detekci pevných 

a papírových etiket. Systém vysílá multifrekvenční pulzy, které zaručují 

kvalitní detekci papírových etiket při průchodu pokladní zónou.  
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8 Zhodnocení opatření 

Supermarket Coop se zlepšuje v zabezpečení proti krádežím v nákupní zóně. Byly 

instalovány nové IP kamery a smyčková ochrana v elektro centru.  

Navržená opatření pokrývají místa s největším výskytem krádeží (drogerie, elektro, 

alkoholické nápoje, sladkosti), místa pokladen a vstupu do nákupní zóny, která jsou cílovým 

místem krádeží. 

Pokladny jsou zabezpečeny jak proti možnosti útěku zloděje z prodejny (turniket, 

ocelové řetízky, posuvné prodejní regály), tak proti pachateli, který se snaží projít pokladnou 

se skrytým lupem (fyzická ostraha, uvědomění pokladní signálním osvětlením). 

Vstup do nákupní zóny, který je řešen jednoduchým turniketem, je doporučeno 

zaměnit za dvojitý turniket s kratší dobou vrácení. Tím se sníží riziko časové mezery, 

kterou mohl pachatel využít k průchodu z nákupní zóny ven z objektu. 

Vstup do kanceláří, včetně samotných kanceláří není dostatečně zabezpečen 

(resp. vstup nebyl vůbec zabezpečen uzamykacím systémem). Navrhovaný systém dovolí 

vstup do prostor kanceláří pouze určeným zaměstnancům. Vstup do jednotlivých kanceláří je 

doporučeno monitorovat kamerou. Vstup do kanceláře s trezorem, kde se ukládá denní tržba 

(pondělí až pátek do 400 000 korun, sobota až neděle do 500 000 korun) a s klíči do všech 

míst prodejny je navrženo zabezpečit tak, aby nebylo možné vstoupit jak pachateli,              

tak nepovolaným zaměstnancům. 

Okno kanceláře je doporučeno chránit jak pro případ snahy o vniknutí zvenku,          

tak pro případ útěku pachatele, který se již do kanceláře dostal. Kancelář je proto navrženo 

opatřit mříži, detektorem tříštění skla a magnetickým detektorem otevření. 

Regály (drogerie, elektro zboží, alkoholické nápoje, sladkosti) byly monitorovány 

pouze z jedné strany (IP kamera), protože ostatní kamery byly atrapy a nebylo možné sledovat 

pachatele z obou stran regálu. Každý vybraný regál doporučuji monitorovat 2 ks IP kamer, 

které pokryjí činnost pachatelů z obou stran. 

Organizační opatření musí být prováděna a kontrolována kompetentními osobami. 
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9 Závěr 

Jakýkoliv maloobchod může být zabezpečen lépe, než nejlépe střežená věznice 

v České republice, ale na úrovni zabezpečení maloobchodu hrají největší roli finance, které je 

ochoten provozovatel vyčlenit pro zabezpečení proti krádežím. Provozovatel si jednoduše 

spočítá, že bezpečnostní pracovník nebo detektiv bezpečnostní agentury ho vyjde měsíčně 

na určitou částku, kterou musí měsíc co měsíc platit. Proto množství provozovatelů 

maloobchodu se spokojí s tím, že pachatelé krádeží se budou v maloobchodě vyskytovat 

a krást a myslí si, že částka za ukradené zboží bude menší, než částka za činnost fyzické 

ostrahy a další bezpečnostní opatření. V případě krádeží nejde jen o ušlý zisk, ale krádeže 

se týkají také dobrého jména maloobchodu, které si kazí u zákazníků, kteří při nákupu vidí, 

jak ostatní zákazníci kradou. Jelikož mají strach i o svůj majetek (peněženky, tašky, šperky), 

tak se radši rozhodnou přejít ke konkurenci, která nabízí zabezpečení, resp. pocit jistoty 

(ostrahu na viditelném místě). 

Pomocí analýz jsem zjistil, že některá opatření nemusí majitele maloobchodu stát 

ani korunu a výsledkem může být snížení finančních ztrát (zákaz nákupu rodinných 

příslušníků, povinnost nákupu zaměstnanců u vedoucích směn a další opatření). Technická 

opatření jsou finančně náročná, ale jejich činnost je neocenitelná pří prevenci kriminality.  

Už samotný fakt, že pří vcházení do prodejny vidí zákazník, že prodejna obsahuje 

soubor technických a organizačních opatření, které mu jeho snahu o krádež stíží. Pachatelé 

krádeží si vytipovávají maloobchody s nejnižší úrovní zabezpečení, proto je s ohledem na 

prevenci (pachatel si zabezpečený maloobchod nevybere) nutné mít maloobchod dostatečně 

zabezpečen. 

Opatření, která jsem pomocí analýz zavedl, jsou všeobecným nástrojem zabezpečení 

proti krádežím a je třeba je chápat jako nutný základ pro prevenci kriminality 

v maloobchodech. Další specifická opatření se odvíjí od velikosti maloobchodu, množství 

prostředků na zabezpečení a názoru vedení na účelnost vkládání jejich finančních prostředků 

na zabezpečení maloobchodu. 
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FMEA: z angl. Failure Mode and Effects Analysis, Analýza selhání a jejich dopadů 

IP: z angl. Internet Protocol, Internetový protokol 

SBS: Soukromé bezpečnostní služby 

LCD: z angl. liquid crystal display, displej z tekutých krystalů 
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Příloha číslo 3 

Oldřich Kokošek 

Technická řešení prevence kriminality a navazující opatření 

 

Zpracovatel FMEA: 

Oldřich Kokošek 

Datum provedené analýzy: 

28. 2. 2011 

č. Subsystém Identifikace nebezpečí P N Míra rizika R opatření 

1 Plášťová ochrana Vyřazení PZTS 5 3 3 Mírné riziko 
Vytvoření uceleného systému 

PZTS 

2 Plášťová ochrana Rozbití výlohy, skla 4 4 1 Mírné riziko 
Instalace detektorů tříštění skla, 

použití bezpečnostních folií 

3 Plášťová ochrana Vjezd vozidla do objektu 3 1 1 
Bezvýznamné 

riziko 
Instalace detektorů tříštění skla 

4 Ochrana v nák. centru Použití výbušniny 5 1 1 
Akceptovatelné 

riziko 
Instalace detektoru výbušnin 

5 Plášťová ochrana Opatření vstupních klíčů 4 2 5 Mírné riziko 
Zavedení knihy klíčů, instalace 

kamery v prostorech s klíči 

6 Plášťová ochrana Dešifrování hesla 4 3 3 Mírné riziko 
Kontrola celého systému PZTS, 

vytvoření uceleného systému 

7 Plášťová ochrana Znalost hesla 5 3 5 Nežádoucí riziko 

Stanovení práv, povinností 

zaměstnanců, záměny hesel ve 

stanovených intervalech 

8 Plášťová ochrana 
Pomůcky pro vniknutí do 

objektu 
1 5 3 Mírné riziko Zjevná kontrola, činnost PZTS 

9 Ochrana v nák. centru Vytvoření požáru 3 3 1 
Akceptovatelné 

riziko 

Bdělost zaměstnanců, funkčnost 

PZTS 



 

  

  

Zpracovatel FMEA: 

Oldřich Kokošek 

Datum provedené analýzy: 

28. 2. 2011 

č. Subsystém Identifikace nebezpečí P N Míra rizika R opatření 

10 Ochrana v nák. centru Planý poplach 4 2 3 Mírné riziko Bdělost zaměstnanců 

11 Ochrana v nák. centru Nechráněná pokladna 5 5 3 Nežádoucí riziko 
Systém ochrany pokladen, 

řetězy, zábrany 

12 Ochrana v nák. centru Nevyhovující turnikety 4 4 3 Mírné riziko Kratší časová prodleva, velikost 

13 Ochrana v nák. centru Podlezení turniketu 3 3 3 Mírné riziko 
Dvojblok turniketů, dostatečná 

výška 

14 Ochrana v nák. centru Přeskočení turniketu 3 3 3 Mírné riziko 
Dvojblok turniketů, dostatečná 

výška 

15 Ochrana v nák. centru Nestřežená tmavá místa 3 4 4 Mírné riziko Osvětlení, uspořádání regálů 

16 Organizační opatření Nevyužití kamer 3 5 3 Mírné riziko 
Instalace kamerových systémů, 

oživení kamer 

17 Organizační opatření Vnesení batohu 2 5 3 Mírné riziko 

Instalace skříní pro úschovu, 

zákaz vstupu do nák. zóny s 

batohem 

18 Organizační opatření Neostražitá pokladní 2 4 4 Mírné riziko 
Kontrola pokladních, prémie za 

odhalení 

19 Organizační opatření 
Neostražitý jiný 

zaměstnanec 
2 4 4 Mírné riziko 

Kontrola zaměstnanců, prémie 

za odhalení 

20 Organizační opatření 
Domluva 

zaměstnanec/zákazník 
4 3 3 Mírné riziko 

Kontrola činnosti zaměstnanců 

vedoucími směn 

21 Organizační opatření 
Nákup rodinných 

příslušníků 
5 3 4 Nežádoucí riziko 

Zákaz nákupu rodinných 

příslušníků u pokladních 

22 Ochrana v nák. centru Ozbrojený zákazník 5 2 1 
Akceptovatelné 

riziko 
Bdělost zaměstnanců 
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