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Článek 1
Zabezpečení věcí hmotných movitých a cenností v místě pojištění
Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození pojištěných věcí hmotných movitých  
v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeže, řídí se limit plnění z jedné pojistné 
události (dále jen „limit plnění“) zabezpečením pojištěných věcí v době, kdy k pojistné 
události došlo.
Pojištěné věci hmotné movité, (včetně zásob) jsou uloženy v uzamčeném prostoru 
(budově, místnosti, hale) v místě pojištění.
Dále jsou uvedeny limity plnění pro věci hmotné movité a limity plnění pro peníze a cen-
nosti, které musí být navíc uloženy v uzamčené bezpečnostní schránce bezpečnostní 
kategorie podle požadovaného limitu plnění. Na pojištěné cennosti (včetně starožitností 
a uměleckých děl), které vzhledem ke své povaze nebo velikosti nemohou být uzamče-
ny v bezpečnostní schránce (např. obrazy, plastiky), se tento předpis nevztahuje.  
Jejich zabezpečení lze sjednat individuálně. 
A.  Krádež vloupáním (dále jen „krádež“ v uzamčeném vnitřním prostoru)
1.  Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění 50 000 Kč  

(jen věci hmotné movité)
 Uzamčený prostor bez specifikace zabezpečení. 
2.  Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění  

100 000 Kč (jen věci hmotné movité) 
 Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou osazeny zámkem  

s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem.
3.  Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění
 300 000 Kč (jen věci hmotné movité)
 Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou plné, se zábranou proti 

vysazení a opatřené zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnost-
ním kováním (dále „bezpečnostní uzamykací systém“). Pokud jsou vstupní dveře 
prosklené, musí být prosklená část osazena mříží nebo funkční uzamykatelnou 
roletou nebo bezpečnostním sklem či fólií.

4.  Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění
 500 000 Kč – věci hmotné movité; 
 100 000 Kč – peníze a cennosti
 Dveřní zárubně uzamčeného prostoru jsou ocelové (zalité betonem nebo plně 

zazděné). Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru mají tloušťku  
min. 40 mm nebo jsou dveře po celé ploše opatřeny z vnitřní strany plechem  
s tloušťkou min. 1 mm nebo, v případě prosklených dveří, jsou tyto dveře opatřeny 
mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou nebo bezpečnostním sklem či fólií. 
Dveře uzamčeného prostoru jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem 
a dále buď bezpečnostním přídavným zámkem současně se zábranou proti 
vysazení a vyražení, nebo jsou dveře opatřeny dveřní závorou uzamykatelnou 
bezpečnostním zámkem.

 Alternativní zabezpečení: Bezpečnostní přídavný zámek nebo dveřní závoru 
lze nahradit zabezpečením chráněného prostoru poplachovým zabezpečovacím 
a tísňovým systémem - PZTS (dříve EZS, více viz výklad pojmů bod 11) s plnou 
plášťovou i prostorovou ochranou a výstupem na stálou službu.  
Prosklené dveře musí být opatřeny takovým bezpečnostním uzamykacím systé-
mem, který lze z vnitřní strany ovládat pouze odpovídajícím klíčem. Dveře  
do chráněného prostoru mohou být i bezpečnostní, dle ČSN EN 1627,  
minimálně 2. bezpečnostní třídy. 
Okna, výlohy a ostatní otvory uzamčeného prostoru, jsou-li jejich dolní části umístě-
ny níže než 3 m nad okolním terénem nebo nad přiléhajícími a snadno přístupnými 
komunikacemi (schodiště, ochozy - pavlače, instalované lešenářské konstrukce, 
přístavky apod.), jsou opatřeny mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou, proskle-
né plochy mohou také být zabezpečeny bezpečnostním sklem. 
Peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru bez udání bezpečnostní třídy (nezjištěné 
konstrukce), pevně připevněném k podlaze nebo zabudovaném do zdi (pokud není 
těžší než 100 kg) a řádně uzamčeném.

 Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (viz klíčový režim).
5.  Zabezpečení proti krádeži  pro limit plnění
 1 000 000 Kč – věci hmotné movité;
 500 000 Kč – peníze a cennosti
 Uzamčený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným pro limit plnění do 500 000 Kč  

(neplatí pro alternativní zabezpečení) a navíc PZTS s pohybovými čidly a s lokálním 
svodem signálu do místa stálé ostrahy či obsluhy nebo prostřednictvím GSM brány 
minimálně na mobilní telefon dvou oprávněných osob; systém PZTS musí být 
minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1.

 Peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru min. bezpečnostní třídy 0 podle  
ČSN EN 1143-1, pevně připevněném k podlaze nebo zabudovaném do zdi (pokud 
není těžší než 100 kg) a řádně uzamčeném. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny 
mimo dosah pachatele (klíčový režim).

6.  Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění 2 000 000 Kč – věci hmotné 
movité; limit pro cennosti se řídí dále uvedeným zabezpečením

 Pojištěné hmotné movité věci musí být uloženy:
a) v uzamčeném prostoru zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu  

pro limit plnění do 500 000 Kč a navíc dveře do chráněného prostoru musí 
být bezpečnostní, dle ČSN EN 1627, minimálně 3. bezpečnostní třídy a PZTS 
s plnou prostorovou a plášťovou ochranou, systém PZTS splňuje 3. stupeň 
bezpečnosti dle ČSN EN 50131-1 a montáž je provedena dle ČSN TS 50131-7; 
signál PZTS je sveden na DPPC - dohledové a poplachové přijímací centrum 
(dříve PCO, více viz výklad pojmů bod 17)  policie nebo bezpečnostní agentury 
se stálou obsluhou a dojezdovou dobou max. 10 minut nebo

b)  v uzamčeném prostoru zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu pro limit 
plnění do 300 000 Kč a trvale střeženy kvalifikovanou, minimálně dvoučlennou, 
fyzickou ostrahou, jejíž každý člen je vybaven vhodným obranným prostředkem. 
Peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru následujících tříd podle ČSN EN 1143-1 
(podle požadovaného limitu plnění), vždy pevně připevněném k podlaze nebo 
zabudovaném do zdi, (pokud není těžší než 100 kg) a řádně uzamčeném.  
Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (viz klíčový režim). 

Limity pro uložení cenností:
do 500 000 Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy 0,
do 1 500 000 Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy I,
do 3 mil. Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy II,
do 5 mil. Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy III,
do 7 mil. Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy IV,
do 9 mil. Kč – trezor minimálně bezpečnostní třídy V, vše dle ČSN EN 1143-1.

7.  Zabezpečení proti krádeži pro limit plnění nad 2 000 000 Kč – věci hmotné 
movité a nad limit 9 000 000 Kč cennosti v trezoru se sjednává individuálně. 

B. Loupež
1.  Zabezpečení proti loupeži v uzamčeném prostoru zabezpečeném pro limit 

plnění 20 000 Kč až 500 000 Kč pro věci hmotné movité (A.1 – A.4); limit 
plnění pro cennosti se řídí dále uvedeným zabezpečením

 Pojistitel poskytne plnění, jestliže pachatel použil proti pojištěnému, nebo jeho 
zaměstnanci, anebo jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo pohrůžky  
bezprostředního násilí.

 Pro cennosti je limit plnění:
a)  do 100 000 Kč, jsou-li uloženy v trezoru bez udání bezpečnostní třídy  

(nezjištěné konstrukce), který je pevně připevněný k podlaze nebo zabudovaný  
ve zdi a řádně uzamčený.  
Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele (klíčový režim);

b)  do 50 000 Kč, jsou-li uloženy v otevřeném trezoru nebo pokladničce za me-
chanickou přepážkou při stálém dozoru odpovědné osoby.

2.  Zabezpečení proti loupeži v uzamčeném prostoru zabezpečeném pro limit 
plnění 1 000 000 Kč pro věci hmotné movité (A.5); limit plnění pro cennosti 
se řídí dále uvedeným zabezpečením

 Pojistitel poskytne plnění, je-li v době pojistné události zapojena PZTS minimálně 
2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, jehož signál z tísňových hlásičů 
přepadení, např. tísňových tlačítek nebo nášlapných lišt, je sveden na DPPC policie 
nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou a dojezdovou dobou max. 10 minut.

 Pro cennosti je limit plnění:
a)  do 500 000 Kč, jsou-li uloženy v trezoru min. bezpečnostní třídy 0 podle ČSN 

EN 1143-1, který je pevně připevněný k podlaze nebo zabudovaný ve zdi a 
řádně uzamčený. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele 
(klíčový režim);

b)  do 100 000 Kč, jsou-li uloženy v otevřeném trezoru za bezpečnostní mecha-
nickou přepážkou zabraňující přímému vstupu pachatele při stálém dozoru 
odpovědné osoby.

3. Zabezpečení proti loupeži v uzamčeném prostoru zabezpečeném pro 
limit plnění 2 000 000 Kč pro věci hmotné movité (A.6.a); limit plnění pro 
cennosti se řídí dále uvedeným zabezpečením

 Pojistitel poskytne plnění, je-li v době pojistné události zapojena PZTS minimálně 
3. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, jehož signál z tísňových hlásičů 
přepadení, např. tísňových tlačítek nebo nášlapných lišt je sveden na DPPC policie 
nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou a dojezdovou dobou odchylně  
od bodu A.6.a. max. 5 minut.  
Pro cennosti je limit plnění:
a)  do 1 000 000 Kč, jsou-li uloženy v trezoru minimálně bezpečnostní třídy I podle 
 ČSN EN 1143-1, který je pevně připevněný k podlaze nebo zabudovaný ve zdi 

a řádně uzamčený. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele 
(viz klíčový režim);

b)  do 300 000 Kč, jsou-li uloženy v otevřeném trezoru za bezpečnostní mecha-
nickou přepážkou zabraňující přímému vstupu pachatele při stálém dozoru 
odpovědné osoby.

4.  Zabezpečení proti loupeži v uzamčeném prostoru zabezpečeném pro limit 
plnění 2 000 000 Kč pro věci hmotné movité se stálou fyzickou ostrahou 
v místě pojištění (A.6.b).; limit plnění pro cennosti se řídí dále uvedeným 
zabezpečením

 Odchylně od bodu A.6.b poskytne pojistitel plnění, je-li v době pojistné události za-
pojena PZTS minimálně 3. bezpečnostního stupně podle ČSN EN 50131-1, jehož 
signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek nebo nášlapných lišt 
je sveden na stálou fyzickou ostrahu v místě pojištění vybavenou vhodným obran-
ným prostředkem. 

 Pro cennosti je limit plnění:
a)  do 1 500 000 Kč, jsou-li uloženy v trezoru minimálně bezpečnostní třídy I podle 

ČSN EN 1143-1, který je pevně připevněný k podlaze nebo zabudovaný ve zdi 
a řádně uzamčený. Klíče jsou uloženy a zabezpečeny mimo dosah pachatele 
(viz klíčový režim);

b)  do 500 000 Kč, jsou-li uloženy v otevřeném trezoru za bezpečnostní mecha-
nickou přepážkou zabraňující přímému vstupu pachatele při stálém dozoru 
odpovědné osoby.

5.  Zabezpečení proti loupeži nad výše uvedené limity se sjednává individuálně.  
C. Zabezpečení hmotných věcí movitých na volném prostranství 
Hmotné věci movité, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provoz-
ních důvodů umístit do uzamčeného prostoru a je pro ně sjednáno tzv. „pojištění pod 
širým nebem“, jsou umístěny mimo uzavřený a uzamčený prostor na volném prostran-
ství (nelze sjednat pro cennosti), které musí být:
1.  Pro limit plnění do 50 000 Kč opatřeno celistvým oplocením, bez možnosti 

volného vstupu, s minimální výškou 180 cm a uzamčenými vstupy a vraty;
2.  Pro limit plnění do 500 000 Kč zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu 

pro limit plnění do 50 000 Kč a dále je prostor osvětlen, všechny vstupy a vrata 
jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem (případně visacím) min. v BT 3 dle ČSN 
EN 1627 a prostor je v mimopracovní době střežen kvalifikovanou, minimálně 
jednočlennou, fyzickou ostrahou, vybavenou obranným prostředkem; Alternativní 
zabezpečení: Fyzická ostraha není nutná, pokud uvažovaný chráněný venkovní 
prostor je zabezpečen systémem PZTS s kompletní perimetrickou ochranou  
a výstupem na DPPC BA s garantovaným dojezdem do 10 min. 

3.  Pro limit plnění do 1 000 000 Kč zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsa-
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hu pro limit plnění do 500 000 Kč a dále v mimopracovní době střežen kvalifikova-
nou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou obranným prostředkem.

 Obvod prostranství je zabezpečen PZTS s perimetrickou ochranou plotu s výstu-
pem na DPPC s garantovaným dojezdem do 10 min.

 Alternativní zabezpečení: Instalaci systému PZTS lze nahradit druhým členem 
fyzické ostrahy. 

4.  Pro limit plnění do 2 000 000 Kč zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu 
pro limit plnění do 1 000 000 Kč a dále - plot má vrcholovou ochranu ostnatým 
drátem a v mimopracovní době střežené kvalifikovanou dvoučlennou fyzickou 
ostrahou vybavenou obranným prostředkem. 

5.  Limit plnění nad 2 000 000 Kč vyžaduje speciální zabezpečení, které se ujednává 
individuálně.

Článek 2
Zabezpečení přepravovaných peněz a cenností
Dojde-li ke ztrátě pojištěných peněz nebo cenností v důsledku loupeže při přepravě,  
řídí se limit plnění z jedné pojistné události zabezpečením pojištěných peněz a cenností 
v době, kdy k pojistné události došlo.
1.  Zabezpečení pro limit plnění 100 000 Kč 

Přepravované peníze nebo cennosti jsou uloženy a uzamčeny v bezpečnostním 
zavazadle určeném pro přepravu cenností; bez bližší specifikace odolnosti.

 Přepravu provádí jedna osoba, která je odborně poučena a vybavena obranným 
prostředkem.

2.  Zabezpečení pro limit plnění 300 000 Kč
 Přepravované peníze nebo cennosti jsou uloženy a uzamčeny v bezpečnostním za-

vazadle určeném pro přepravu cenností, které je opatřeno aspoň jedním funkčním 
bezpečnostním zařízením, jako je siréna, dýmovnice nebo barvicí modul. Přepravu 
provádí jedna osoba, která je odborně poučena a vybavena obranným prostřed-
kem.

3.  Zabezpečení pro limit plnění 500 000 Kč
 Přepravované peníze nebo cennosti jsou uloženy a zabezpečeny způsobem uvede-

ným pro limit plnění 300 000 Kč. Přepravu provádí jedna odborně poučená osoba 
vybavená obraným prostředkem v osobním automobilu.

4.  Zabezpečení pro limit plnění 1 000 000 Kč
 Přepravované peníze a cennosti jsou uloženy a zabezpečeny způsobem pro limit 

plnění 500 000 Kč, avšak barvicí modul je nezbytnou součástí výbavy, spolu  
s dalším bezpečnostním zařízením. Přepravu provádějí dvě odborně poučené a vy-
cvičené osoby v osobním automobilu, které jsou vybavené obraným prostředkem.   

5.  Zabezpečení pro limit plnění 2 mil. Kč 
 Přepravované peníze a cennosti jsou uloženy a zabezpečeny způsobem pro limit 

plnění 1 000 000 Kč, avšak jsou rovnoměrně rozloženy nejméně ve dvou bezpeč-
nostních kufrech, určených pro přepravu cenností. Přepravu provádějí dvě odborně 
poučené a vycvičené osoby v osobním automobilu, přičemž alespoň jedna z nich je 
ozbrojena nabitou střelnou zbraní.

6.  Přeprava cenností nad limit plnění 2 000 000 Kč vyžaduje speciální zabezpeče-
ní (např. certifikovaný bezpečnostní kontejner v BT I dle ČSN EN 1143-1), které je 
nutno stanovit individuálně.  

Článek 3
Výklad pojmů, doplňující podmínky
1.  Bezpečnostní cylindrická vložka splňuje požadavky pro certifikaci min. v bez-

pečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmatání.
2.  Bezpečnostní kování jsou štíty zámku, které splňují požadavky pro certifikaci 

min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo štíty, které nejdou běžnými 
prostředky z vnější strany odmontovat a chrání cylindrickou vložku zámku proti 
rozlomení a odvrtání. 

3.  Bezpečnostní mechanická přepážka je zděná přepážka od podlahy až  
ke stropu, ze všech stran pevně zakotvená, o minimální tloušťce 15 cm z plných 
cihel nebo přepážka s adekvátní odolností proti průrazu a průstřelu vybavená 
bezpečnostními dveřmi požadované odolnosti. Zasklené plochy musí být z bezpeč-
nostního neprůstřelného skla minimálně třídy BR 2-S dle ČSN EN 1063 s překrytím 
otvorů, aby nemohlo dojít k přímému styku s pachatelem.

 Pracoviště za bezpečnostní mechanickou přepážkou musí být vybavené EZS 
(odpovídajícího stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1), jejíž signál z tísňových 
tlačítek a nášlapných lišt je sveden na stálou službu, pult centrální ochrany policie 
nebo bezpečnostní agentury s dobou dojezdu dle požadavku jednotlivých ujednání, 
bez možnosti odpojení jinou, než pověřenou osobou.

4.  Bezpečnostní přídavný zámek splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpeč-
nostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhmatání, 
rozlomení a odvrtání vložky zámku.

5.  Bezpečnostní sklo musí splňovat požadavky pro certifikaci minimálně v bezpeč-
nostní třídě P2A podle ČSN EN 356 (za toto lze považovat i dodatečně nalepenou 
bezpečnostní fólii stejné odolnosti, která je řádně upevněna k rámu skla).

6.  Bezpečnostní uzamykací systém (komplet zadlabávacího zámku, štítu kování a 
cylindrické vložky) splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3  
podle ČSN EN 1627 nebo je to takový uzamykací systém, který má zvýšenou 
odolnost proti vyhmatání, rozlomení a odvrtání vložky zámku. 

7.  Bezpečnostní visací zámek je visací zámek, který splňuje požadavky pro certifi-
kaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo má zvýšenou odolnost 
proti vyhmatání a přeštípnutí třmene.

8.  Bezpečnostní zámek se skládá ze zadlabávacího zámku, bezpečnostní cylindrické 
vložky a bezpečnostního štítu požadované bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1627. 

9. Dozický zámek je zadlabací zámek, jehož mechanismus je tvořen minimálně 
čtyřmi stavítky, která jsou ovládaná ozubeným klíčem.  

10. Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou odolnost 
jako dveře jednokřídlé a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování 
(např. instalace zástrčí na vnitřní straně neotvíraného křídla dveří). 

 Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou 
zapuštěny    do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení. 

11. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), dříve EZS – elektrický 
zabezpečovací systém (elektronická zabezpečovací signalizace), anglicky   
I&HAS – Intruder and Hold-up Alarm System, podskupiny - poplachový systém  
pro detekci vniknutí - PZS – poplachový zabezpečovací systém, anglicky IAS – Intruder 
Alarm System a poplachový systém pro detekci přepadení - PTS – poplachový 
tísňový systém, anglicky HAS – Hold-up Alarm System  (PZTS = PZS + PTS).

 PZTS musí být funkční a splňovat požadovaný stupně zabezpečení dle ČSN EN  
50 131-1. Montáž a zkoušky musí být v souladu s ČSN TS 50 131-7. (V době 
vydání TBP 2014 byly platné  
ČSN EN 50131-1 ed.2:2007 a ČSN CLC/TS 50131-7:2009.)

12. Klíčový režim je předem písemně stanovený způsob zabezpečení klíčů a mani-
pulace s nimi i s bezpečnostními systémy (EZS, elektronické zámky, bezpečnostní 
karty, bezpečnostní kabely a kufry apod.), aby nemohlo dojít k jejich zneužití, 
včetně nedbalosti, a aby bylo dosaženo účinné funkce mechanických a elektric-
kých zábranných prostředků. Klíčový režim stanovuje pojištěný a součástí je školení 
a výcvik pracovníků.

 Trezory s limitem plnění nad 2 miliony Kč musí vždy odemykat a zamykat současně 
dvě odpovědné osoby samostatnými klíči (systém dvou odděleně ukládaných klíčů) 
či kódovými systémy. 

13. Mříž je pevná mechanická zábrana, která splňuje požadavky pro certifikaci min.  
v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN EN 1627 nebo je provedená jako nerozebíratelný 
celek (nejlépe svařenec) s ocelovými prvky (pruty nebo pásy) z plného materiálu  
o průřezu minimálně 2 cm2 (tj. u ocelových prutů průměr 16 mm a ocelových pásů 
25 mm x 8 mm). Velikost nechráněných otvorů (ok mříží, mezer) může být  
max. 150 x 250 mm. 
Mříž musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena  
(ukotvení přizpůsobeno proti vytržení a dokonale zabetonováno minimálně  
do hloubky 80 mm).

 Vzdálenost jednotlivých ukotvení nesmí být větší než 1 000 mm a mříž musí být 
ukotvena minimálně ve čtyřech bodech (kotveních).

 V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena ve všech místech kotvení 
bezpečnostními visacími zámky. Oka, jimiž procházejí třmeny těchto zámků, musí 
mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích 
zámků. 
V případě dveřní mříže (mřížových dveří) musí být mříž uzamčená bezpečnostním 
uzamykacím systémem se dvěma bezpečnostními zámky nebo minimálně dvěma 
bezpečnostními visacími zámky. 
Dveřní závěsy musí vykazovat obdobnou odolnost a musí být uzpůsobeny proti 
vysazení. Ve všech případech nelze použít k ukotvení nebo k montáži jednotlivých 
dílů mříží spojovacích materiálů, které jdou z vnější strany demontovat  
(šroubení, nýtování).

14. Obranný prostředek (vhodný a účinný) může být plynový spray nebo pistole, 
elektrický paralyzér nebo v případě vlastnictví zbrojního pasu i střelná zbraň. 

15. Perimetrická ochrana je systém speciální aplikace technických, elektronických 
popřípadě elektronicko-mechanických venkovních zabezpečovacích systémů, 
 které slouží k zaznamenání  narušitele ještě dříve než se prostorem areálu přiblíží  
ke střeženým objektům nebo předmětům.  

16. Přeprava cenností začíná jejich převzetím nebo naložením v místě odeslání a kon-
čí jejich předáním nebo vyložením v místě určení (v uzamčené pokladní místnosti,  
v uzamčené trezorové místnosti apod.). Přepravované hodnoty a místo určení musí 
být před započetím přepravy zaznamenány obvyklým způsobem v dokumentech 
určených k tomuto účelu. Přeprava musí být prováděna osobou nebo osobami  
k tomu pověřenými, které ji zajišťují od jejího započetí až do ukončení, přičemž:
a) osoby provádějící přepravu včetně řidiče musí být plnoleté, spolehlivé, bez-

úhonné, fyzicky zdatné a psychicky odolné a podle dalších požadavků absolvo-
vat požadovaný odborný výcvik;

b)  hodnota a druh přepravovaných cenností, jakož i doba a trasa přepravy, musí 
být utajeny před nepovolanými osobami;

c)  přeprava do místa určení se uskutečňuje nejbližší možnou trasou, avšak  
za splnění podmínky nepravidelnosti přepravních tras;

d)  přeprava nesmí být přerušena, ledaže jde o nutné přerušení vyplývající  
z pravidel silničního provozu;

e)  řidič musí vést záznam o jízdě a nesmí během celé přepravy opustit vozidlo.
17. DPPC - dohledové a poplachové přijímací centrum, příp. PPC – poplachové 

přijímací centrum, anglicky ARC – Alarm Receiving Centre (dříve PCO – pult centra-
lizované ochrany), je pracoviště umožňující vzdálený dohled nad majetkem – moni-
torování a vyhodnocování zpráv z prostor chráněných PZTS (příp. bezpečnostními 
kamerami nebo požární signalizací) a eventuálně umožňující zásah v tomto místě.

18. Uzamčený prostor je stavebně ohraničený prostor, jehož všechny uzávěry 
otvorů větší než 150 x 200 mm jsou řádně uzavřeny a zabezpečeny předepsaným 
způsobem, který odpovídá jednotlivým limitům plnění. Stavební otvory, které nejsou 
určeny pro řádný vstup do uzamčeného prostoru (okna, světlíky, otvory vzdu-
chotechniky apod.), musí být uzavřeny a zajištěny z vnitřní strany, tak aby z vnější 
strany nemohly byt otevřeny bez použití hrubého násilí. Stavební ohraničení tohoto 
prostoru musí být dostatečně odolné, minimálně odpovídající ekvivalentu zdi  
15 cm z plných cihel. 

19. Uzamykatelná roleta je přepážka z vlnitého plechu nebo ocelových či hliníkových 
lamel v bezpečnostním provedení, jež bude splňovat minimálně stejné parametry 
jako mříže pro daný limit plnění. Roletu lze z vnější strany demontovat jen hrubým 
násilím. 

 




