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ABSTRAKT

Tato práce pojednává o problematice kráde០í v nákupních stᖐediscích. Popisuje formy a 

metody pachatelᛰ pᖐi páchání této trestné აinnosti a jejich zaᖐazení do urაitých skupin. Dále 

je zde podrobnᆰ popsána forma ochrany pᖐed tᆰmito pachateli a na závᆰr i celkové 

komplexní ᖐeᘐení zabezpeაení, slou០ící ke sní០ení kriminality.

Klíაová slova: nákupní stᖐedisko, pachatel, kráde០, metoda, fyzická ochrana, technická 

ochrana

ABSTRACT

This thesis discusses shoplifting problems. It describes forms and methods of criminals while 

shoplifting and their categorizing. Further it decribes a form of protection from the criminals 

in detail as well as  total security  turn-key solution for  decreasing  criminality at last.

Keywords: shopping centre, criminal, shoplifting, method, physical protection, technical 

protection



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta aplikované informatiky, 2010 5

Tímto bych chtᆰl podᆰkovat svému vedoucímu bakaláᖐské práce JUDr. Vladimíru 

Lauckému za odborné znalosti, pᖐipomínky a rady, které mi poskytoval pᖐi vypracovávání 

mé práce.



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta aplikované informatiky, 2010 6

Prohlaᘐuji, ០e

• beru na vᆰdomí, ០e odevzdáním bakaláᖐské práce souhlasím se zveᖐejnᆰním své práce 
podle zákona ა. 111/1998 Sb. o vysokých ᘐkolách a o zmᆰnᆰ a doplnᆰní dalᘐích zákonᛰ 
(zákon o vysokých ᘐkolách), ve znᆰní pozdᆰjᘐích právních pᖐedpisᛰ, bez ohledu na 
výsledek obhajoby;

• beru na vᆰdomí, ០e bakaláᖐská práce bude ulo០ena v elektronické podobᆰ 
v univerzitním informaაním systému dostupná k prezenაnímu nahlédnutí, ០e jeden 
výtisk bakaláᖐské práce bude ulo០en v pᖐíruაní knihovnᆰ Fakulty aplikované 
informatiky Univerzity Tomáᘐe Bati ve Zlínᆰ a jeden výtisk bude ulo០en u vedoucího 
práce; 

• byl/a jsem seznámen/a s tím, ០e na moji bakaláᖐskou práci se plnᆰ vztahuje zákon ა. 
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
zmᆰnᆰ nᆰkterých zákonᛰ (autorský zákon) ve znᆰní pozdᆰjᘐích právních pᖐedpisᛰ, zejm. 
§ 35 odst. 3;

• beru na vᆰdomí, ០e podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlínᆰ právo na 
uzavᖐení licenაní smlouvy o u០ití ᘐkolního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 
zákona;

• beru na vᆰdomí, ០e podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu u០ít své dílo –
bakaláᖐskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu vyu០ití jen s pᖐedchozím písemným 
souhlasem Univerzity Tomáᘐe Bati ve Zlínᆰ, která je oprávnᆰna v takovém pᖐípadᆰ ode 
mne po០adovat pᖐimᆰᖐený pᖐíspᆰvek na úhradu nákladᛰ, které byly Univerzitou Tomáᘐe 
Bati ve Zlínᆰ na vytvoᖐení díla vynalo០eny (a០ do jejich skuteაné výᘐe);

• beru na vᆰdomí, ០e pokud bylo k vypracování bakaláᖐské práce
vyu០ito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáᘐe Bati ve Zlínᆰ nebo jinými
subjekty pouze ke studijním a výzkumným úაelᛰm (tedy pouze k nekomerაnímu
vyu០ití), nelze výsledky bakaláᖐské práce vyu០ít ke komerაním
úაelᛰm;

• beru na vᆰdomí, ០e pokud je výstupem bakaláᖐské práce jakýkoliv softwarový produkt, 
pova០ují se za souაást práce rovnᆰ០ i zdrojové kódy, popᖐ. soubory, ze kterých se 
projekt skládá. Neodevzdání této souაásti mᛰ០e být dᛰvodem k neobhájení práce.

Prohlaᘐuji,

o ០e jsem na bakaláᖐské práci pracoval samostatnᆰ a pou០itou literaturu jsem citoval. 
V pᖐípadᆰ publikace výsledkᛰ budu uveden jako spoluautor.

o ០e odevzdaná verze bakaláᖐské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou 
toto០né.

Ve Zlínᆰ                                                                                             …….……………….
podpis diplomanta



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta aplikované informatiky, 2010 7

OBSAH

ÚVOD...............................................................................................................................9

1 FORMY A METODY ROZKRÁDÁNÍ V NÁKUPNÍCH STᖀEDISCÍCH.......10

1.1 VNITᖀNÍ ZPᛠSOB ROZKRÁDÁNÍ..........................................................................10
1.1.1 Návᘐtᆰvníky, kteᖐí navᘐtᆰvují obchodní ᖐetᆰzce ..........................................10
1.1.2 Dodavateli slu០eb ......................................................................................10
1.1.3 Dovozci zbo០í ...........................................................................................10
1.1.4 Vlastním personálem tohoto ᖐetᆰzce ..........................................................10
1.1.5 Ostrahou objektu.......................................................................................10

1.2 VNᆠJᘀÍ ZPᛠSOB ROZKRÁDÁNÍ............................................................................11
1.2.1 Vlastním personálem ve spolupráci se zákazníky........................................11
1.2.2 Vlastním personálem ve spolupráci s dodavateli zbo០í................................11
1.2.3 Vlastním personálem ve spolupráci s ostrahou objektu...............................11
1.2.4 Ostrahou objektu ve spolupráci s jinými osobami.......................................11
1.2.5 Kráde០emi.................................................................................................11
1.2.6 Vloupáním.................................................................................................12
1.2.7 Poაítaაovou kriminalitou...........................................................................12

1.3 METODY ..........................................................................................................12

1.4 DRUHY  KRADENÉHO ZBO័Í ..............................................................................13

2 PORTRÉT PACHATELᛠ A MODUS OPERANDI...........................................14

2.1 Z PSYCHOLOGICKÉHO HLEDISKA........................................................................14

2.2 Z KRIMINOLOGICKÉHO HLEDISKA ......................................................................14
2.2.1 Pᖐíle០itostný pachatel.................................................................................14
2.2.2 Cílevᆰdomý pachatel..................................................................................14
2.2.3 Plánovitý pachatel .....................................................................................15
2.2.4 Strategický pachatel ..................................................................................15
2.2.5 Recidivista.................................................................................................15

2.3 Z EMPIRICKÉHO HLEDISKA: ...............................................................................15
2.3.1 Vývojový pachatel.....................................................................................15
2.3.2 Pᖐíle០itostný pachatel.................................................................................16
2.3.3 Pachatel v ekonomické tísni.......................................................................16
2.3.4 Recidivující pachatel..................................................................................16
2.3.5 Psychicky nemocný pachatel......................................................................17

3 ODHALOVÁNÍ LATENTNÍCH FOREM PÁCHÁNÍ TRESTNÉ 
ჀINNOSTI ............................................................................................................18

3.1 FYZICKÁ OSTRAHA ...........................................................................................18

3.2 DETEKTIV OBCHODU .........................................................................................23
3.2.1 Úkoly detektiva obchodu...........................................................................23
3.2.2 Detektiv obchodu nesmí ............................................................................24
3.2.3 Formy a metody detektivní აinnosti ...........................................................25

3.2.3.1 Detektivní dohled ..............................................................................25
3.2.3.2 Detektivní dokumentování.................................................................26



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta aplikované informatiky, 2010 8

3.3 TECHNICKÁ OCHRANA ......................................................................................27
3.3.1 Mechanická ochrana..................................................................................28
3.3.2 Elektronická ochrana.................................................................................29

3.3.2.1 Elektronická ochrana zbo០í na radiofrekvenაním principu ..................30
3.3.2.2 Akusto-magnetické systémy (AM).....................................................32
3.3.2.3 Elektromagnetické systémy ...............................................................32
3.3.2.4 Pᖐísluᘐenství k elektronickým systémᛰm  na ochranu zbo០í ................32

3.3.3 Kamerové systémy ....................................................................................39
3.3.3.1 Komponenty......................................................................................40
3.3.3.2 Pᖐísluᘐenství ......................................................................................42

4 ZHODNOCENÍ SOUჀASNÉHO STAVU V ჀR ................................................43

5 NÁVRH ÚჀINNÝCH FYZICKÝCH A TECHNICKÝCH PROSTᖀEDKᛠ 
KE SNÍ័ENÍ KRIMINALITY ............................................................................46

5.1 NÁVRH VYU័ITÍ TECHNICKÝCH PROSTᖀEDKᛠ ....................................................46

5.2 NÁVRH VYU័ITÍ FYZICKÝCH PROSTᖀEDKᛠ.........................................................47

ZÁVᆠR...........................................................................................................................50

ZÁVᆠR V ANGLIჀTINᆠ .............................................................................................51

SEZNAM POU័ITÉ LITERATURY ...........................................................................52

SEZNAM POU័ITÝCH SYMBOLᛠ A ZKRATEK ...................................................55

SEZNAM OBRÁZKᛠ ...................................................................................................56

SEZNAM TABULEK....................................................................................................57



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta aplikované informatiky, 2010 9

ÚVOD

V poslední dobᆰ narᛰstá poაet pachatelᛰ kráde០í v obchodních ᖐetᆰzcích a 

supermarketech, kteᖐí vyu០ívají ᖐady forem a metod k páchání trestné აinnosti. Pᖐedevᘐím se 

jedná o rozkrádání jak zákazníky, tak i vlastním personálem. Proto patᖐí rozkrývání latentní 

kriminality mezi jednu z nejslo០itᆰjᘐích აinností vᛰbec, neboᙐ spadá do oblasti ochrany 

ekonomických zájmᛰ. Proto je bezpodmíneაnᆰ nutná ochrana pᖐed tᆰmito pachateli. Pᖐi její 

realizaci se vᘐak nelze spoléhat jen na získané zkuᘐenosti, dovednosti a návyky. Jedná se 

toti០ o tvᛰrაí práci, která, má-li být úspᆰᘐná, vychází z poznání a analýzy slo០itých 

spoleაenských a ekonomických vztahᛰ a jevᛰ.

V této práci se zamᆰᖐím na druhy kráde០í, jakým zpᛰsobem jsou provádᆰny a jaké 

metody a formy pachatelé pᖐi jejich realizaci vyu០ívají. Dále tyto pachatele roztᖐídím do 

nᆰkolika hledisek a popíᘐu jejich chování a jednání pᖐi páchání této trestné აinnosti. 

Následnᆰ se budu zabývat formou ochrany proti tᆰmto kráde០ím, a to jak fyzickou, 

tak i technickou. Poté zhodnotím souაasný stav tᆰchto kráde០í v ჀR a na závᆰr navrhnu 

komplexní ᖐeᘐení ke sní០ení páchání kriminality v nákupních stᖐediscích

Tato bakaláᖐská práce mᛰ០e pozdᆰji slou០it jako zdroj dᛰle០itých informací pᖐi 

realizaci zabezpeაení tᆰchto obchodních ᖐetᆰzcᛰ a prevence pᖐed pachateli, kteᖐí se tᆰchto 

kráde០í dopouᘐtᆰjí. 
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1 FORMY A METODY ROZKRÁDÁNÍ V NÁKUPNÍCH 

STᖀEDISCÍCH

1.1 Vnitᖐní zpᛰsob rozkrádání

Vnitᖐní zpᛰsob rozkrádání je provádᆰn:

1.1.1 Návᘐtᆰvníky, kteᖐí navᘐtᆰvují obchodní ᖐetᆰzce

Tento typ kráde០í v nákupních stᖐediscích patᖐí mezi nejაastᆰjᘐí. Zákazníci jsou 

v tomto ohledu velmi vynalézaví a mají rᛰzné metody k tomu, aby nebyli odhaleni.

1.1.2 Dodavateli slu០eb

Mohou se volnᆰ pohybovat po nákupním ᖐetᆰzci, kde mají mo០nost pᖐímo zbo០í 

krást, nebo jej i pᖐípadnᆰ ukrývat აi schovávat a odcizit pozdᆰji. 

1.1.3 Dovozci zbo០í 

Pᖐi dovozu აást zbo០í nevylo០í, nechají si jej vᘐak potvrdit a zbytek pak soukromᆰ

prodávají, aᙐ u០ za stejnou აástku nebo i pod cenou.

1.1.4 Vlastním personálem tohoto ᖐetᆰzce

Kráde០e z ᖐad zamᆰstnancᛰ bývají v០dy velkým problémem ka០dého ᖐetᆰzce, neboᙐ 

velmi dobᖐe znají prostᖐedí, ve kterém pracují a v pᖐípadᆰ nedostateაného zabezpeაení 

v objektu pro nᆰ nemusí být problém zbo០í odcizit. Nejაastᆰji  se jedná o manipulaci a 

machinaci se zbo០ím, dále manipulaci s dodávkou, úაetní podvody apod.

1.1.5 Ostrahou objektu

Ostraha zná velmi dobᖐe zabezpeაení v objektu, obsluha kamerového systému a 

v pᖐípadᆰ nepozornosti mᛰ០ou být kráde០e z jejich ᖐad velmi úspᆰᘐné.
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1.2 Vnᆰjᘐí zpᛰsob rozkrádání

Vnᆰjᘐí zpᛰsob rozkrádání je provádᆰn:

1.2.1 Vlastním personálem ve spolupráci se zákazníky 

Je zalo០en zpravidla na pᖐátelské აi rodinné bázi. Zákazník je pᖐedem domluvený se

zamᆰstnancem na pokladnᆰ a pᖐi platbᆰ zaplatí ménᆰ, ne០ má ve skuteაnosti nalo០eno v 

nákupním vozíku.

1.2.2 Vlastním personálem ve spolupráci s dodavateli zbo០í 

Pᖐi dodávce zbo០í se dodavatel pᖐedem domluví se skladníkem, kdy nevylo០í urაitou 

აást zbo០í, ale skladník pᖐitom potvrdí, ០e zbo០í bylo doruაeno a pᖐevzato. Z tohoto dᛰvodu 

by mᆰlo být pᖐi kontrole více subjektᛰ.

1.2.3 Vlastním personálem ve spolupráci s ostrahou objektu 

Spolupráce ostrahy s vlastním personálem bývá takté០ აasto úაinná, proto០e se 

dobᖐe vyznají v prostᖐedí, ve kterém pracují, znají jeho zabezpeაení, a proto mᛰ០e být 

v pᖐípadᆰ nedodr០ení nᆰkterých bezpeაnostních opatᖐení tento zpᛰsob rozkrádání velmi 

úspᆰᘐný.

1.2.4 Ostrahou objektu ve spolupráci s jinými osobami 

Ostraha se domluví napᖐíklad s ᖐidiაem, který mu v dobᆰ nepozornosti ukradené 

zbo០í nalo០í a odveze. Dále se mᛰ០e ostraha domluvit s operátorem na kameᖐe, který mᛰ០e 

na urაitou dobu potᖐebnou kameru otoაit a ostraha toho mᛰ០e následnᆰ vyu០ít k rozkrádání 

zbo០í.

1.2.5 Kráde០emi 

Kráde០e jsou jednou z nejაastᆰjᘐích metod vᛰbec. Pᖐedevᘐím se jedná o 

bezdomovce, nebo organizované skupiny, které jsou vᘐak v tomto ohledu mnohem 

vyspᆰlejᘐí a jejich odhalení pᖐi rozkrádání je აím dál víc slo០itᆰjᘐí. 
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1.2.6 Vloupáním 

V dneᘐní dobᆰ u០ vloupání nepatᖐí mezi nejაastᆰji pou០ívané metody v nákupních 

stᖐediscích. Ty jsou ji០ dostateაnᆰ zabezpeაeny, aby pᖐedcházely tomuto typu trestné 

აinnosti. Vloupání je provádᆰno pᖐedevᘐím v oblasti skladᛰ, kde se kradou rᛰzné pᖐepravky 

აi palety. Nejnovᆰjᘐím trendem jsou i kráde០e bankomatᛰ.

1.2.7 Poაítaაovou kriminalitou

Poაítaაová kriminalita takté០ není tak აastou metodou pᖐi rozkrádání 

v supermarketech. Ve výjimeაných pᖐípadech se mᛰ០e jednat o kriminalitu pᖐi distribuci  

zbo០í pᖐes internet.

1.3 Metody

Pachatelé kráde០í v nákupních stᖐediscích jsou velmi vynalézaví a ke své აinnosti 

vyu០ívají ᖐadu metod a forem. Proto je nezbytnᆰ nutné, aby byl daný objekt co nejlépe 

zabezpeაen a tím pádem zamezil co nejvᆰtᘐímu poაtu kráde០í. Aᙐ u០ fyzickými აi 

technickými prostᖐedky. 

Mezi nejაastᆰjᘐí metody, které pachatelé pou០ívají, patᖐí:

§ ukrývaní kradeného zbo០í pod bundu, აi jinou აást odᆰvu 

§ vkládání dra០ᘐího zbo០í nebo výrobkᛰ do obalᛰ od levnᆰjᘐích

§ zbo០í je konzumováno pᖐímo v prodejnᆰ

§ nahláᘐení menᘐího poაet kusᛰ na pokladnᆰ 

§ vynáᘐení zbo០í na starý úაet nebo na úაet z jiné prodejny apod.

§ prová០ení zbo០í pᖐes pokladnu

§ pᖐelepování eanových kódᛰ

§ pᖐelepování slevových ᘐtítkᛰ na ostatní druhy zbo០í

§ pᖐevlékání 

§ kapesní kráde០e
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§ vystlání zavazadel hliníkovou fólií

1.4 Druhy  kradeného zbo០í

• alkohol

• dra០ᘐí elektronika (poაítaაe, LCD televize,DVD,)

• poაítaაové hry, DVD filmy, DVD nosiაe

• kosmetika, parfémy

• textil, obuv

• cukrovinky

• potraviny

• tabákové výrobky

Obr.1: Kráde០ zbo០í[12]
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2 PORTRÉT PACHATELᛠ A MODUS OPERANDI

Pachatelé kráde០í v obchodních ᖐetᆰzcích pᖐedstavují velmi pestrou a rᛰznorodou 

skupinu. Je vᘐak velmi obtí០né je vtᆰsnat do nᆰkolika urაitých základních skupin, neboᙐ se 

jedná o rᛰzné typy pachatelᛰ, kteᖐí jsou ovlivnᆰni celou ᖐadou faktorᛰ, zejména 

spoleაensko- psychologických, ale i psychologických a sociálních. Pᖐi rozkrývaní latentní აi 

hospodáᖐské kriminality je tᖐeba se vᘐak zajímat i o takové problémové okruhy, jako je 

zkoumání genetického a sociálního programu pachatele, jeho sociální zkuᘐenosti აi pᛰsobení 

okolního prostᖐedí, které jej ovlivᒀuje.

2.1 Z psychologického hlediska

• Rebelové (problémy s autoritou)

• Reakcionáᖐi (problémy se zákonnᆰ pᖐijatými obაanskými zásadami)

• Slaboᘐi (problémy s autoritou i zákonnᆰ pᖐijatými obაanskými zásadami )

• Podivíni (problémy s vlastním ០ivotem)

2.2 Z kriminologického hlediska

2.2.1 Pᖐíle០itostný pachatel

Je takový, který spáchá trestný აin, pokud se mu naskytne nᆰjaká pᖐíle០itost. 

Kráde០e nejsou pᖐedem promyᘐlené, pachatel v tomto pᖐípadᆰ reaguje impulsivnᆰ, kdy០ 

napᖐíklad uvidí vᆰc, po které tou០í nebo ji momentálnᆰ potᖐebuje. 

2.2.2 Cílevᆰdomý pachatel

Pᖐed spácháním trestného აinu se sna០í nejprve získat informace. Je také 

pravdᆰpodobné, ០e bude mít na mysli urაitý cíl, a proto mᛰ០e být pᖐipraven pou០ít i 

efektivnᆰjᘐích metod, které by mu usnadnili mo០nou kráde០. 

Tito pachatelé mají také velmi აasto odborné znalosti, jak obejít nebo sabotovat 

mechanické, elektronické nebo kamerové bezpeაnostní systémy v obchodním ᖐetᆰzci.
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2.2.3 Plánovitý pachatel

Je obeznámen se zabezpeაením daného objektu a sna០í se jej co nejúაinnᆰji obejít აi 

dokonce pᖐímo pᖐekonat. Vytvoᖐí si plán, podle kterého následnᆰ postupuje a k pᖐekonání 

vyu០ívá rᛰzných prostᖐedkᛰ a metod, které mu pak umo០ní snadnᆰjᘐí zdolání systému.

2.2.4 Strategický pachatel

Jedná se pachatele, který se vᘐak kráde០e pᖐímo neúაastní. Za tímto úაelem posílá 

do obchodních ᖐetᆰzcᛰ jinou osobu nebo pᖐímo skupiny lidí. Ti pro nᆰj pak vybrané zbo០í 

kradou. Nejაastᆰji jsou to mladiství, kteᖐí jeᘐtᆰ nejsou trestnᆰ odpovᆰdní. 

2.2.5 Recidivista

S kráde០emi má mnohé zkuᘐenosti a tato აinnost je u nᆰj na denním poᖐádku. Tento 

pachatel krade pro své existenაní potᖐeby a neexistuje ០ádná úაinná náprava, která by jej 

pᖐinutila k tomu, aby se pak dalᘐích kráde០í nedopouᘐtᆰl.

2.3 Z empirického hlediska:

Podle Ⴠírtkové mᛰ០eme z empirického hlediska dᆰlit pachatele na :

2.3.1 Vývojový pachatel

Jde o dᆰti a mláde០ do vᆰku 21 let, na které má vliv jejich vývojový faktor a pak jsou 

to lidé starᘐí 60-ti let. U dᆰtí a mláde០e se pᖐi kráde០ích projevuje jejich nezralost a 

momentální emotivní jednání. Následným motivem kráde០e je pak snaha si získat uznání u 

ostatních vrstevníkᛰ. bývá pokᖐivená snaha o seberealizaci, o získání uznání ve skupinᆰ 

vrstevníkᛰ, touha po zá០itku, dobrodru០ství აi jalový pocit blí០e neurაitého protestu. Osoby 

starᘐí ᘐedesáti let se mezi pachatele kráde០í v nákupních stᖐediscích vyskytují spíᘐe vzácnᆰ. 

Existuje velká pravdᆰpodobnost, ០e jsou duᘐevnᆰ nemocní. Napᖐíklad organicky podmínᆰné 

poruchy pamᆰti a s nimi spojená ztráta orientace mᛰ០e navodit bezdᆰაný, neuvᆰdomovaný 

pokus o kráde០.
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2.3.2 Pᖐíle០itostný pachatel

Tento typ pachatele pᖐedstavuje v podstatᆰ normální obაany, kteᖐí se od ostatních 

liᘐí pouze tím, ០e se pokusili o kráde០. Ani pᖐi detailním rozhovoru s nimi není psycholog 

schopen pᖐesnᆰji zjistit, co je k tomu vedlo. Zdá se, ០e pachatelé jednali podle momentálního 

impulzu zcizit zbo០í v pᖐíhodné situaci, kterou vnímají jako bez rizika pro svou osobu.Vᆰdí, 

co udᆰlali, ale nedovedou to blí០e vysvᆰtlit. V ᘐirᘐím motivaაním pozadí pak obvykle 

nalézáme emoაní napᆰtí, frustraci აi uvᆰdomovaný si pocit nespokojenosti.

2.3.3 Pachatel v ekonomické tísni

Pᖐedpokladem pro tohoto pachatele je jeho existenაní ekonomická tíseᒀ, ve které se 

momentálnᆰ nachází. Jedná se pᖐedevᘐím o skupinu lidí, kteᖐí nutnᆰ dané zbo០í nebo 

pᖐedmᆰt potᖐebují nebo si myslí, ០e jej potᖐebují ke svému pᖐe០ití. Nemají vᘐak dostatek 

finanაních prostᖐedkᛰ k jeho koupi, a proto se აasto uchylují k jeho odcizení. 

2.3.4 Recidivující pachatel 

Jde o chronické zlodᆰje. Lze je rovnᆰ០ oznaაit za profesionály. Kráde០e v 

obchodech jsou souაástí jejich ០ivotního stylu. Pohybují se obvykle na okraji spoleაnosti, 

neumᆰjí ០ít konvenაním pravidelným zpᛰsobem. Kradou proto, aby zajistili své existenაní 

potᖐeby. Chroniაtí zlodᆰji pᖐedstavují sice nejnápadnᆰjᘐí skupinu pachatelᛰ, nikoli vᘐak 

nejpoაetnᆰjᘐí. Trestní postih u nich nemá korektivní úაinek, ani pᖐísný trest je neodradí od 

dalᘐích kráde០í.

V poslední dobᆰ se mezi recidivujícími pachateli stále აastᆰji objevuje i typ 

„pᖐíle០itostného pachatele“ , který „to“ opᆰt jednou zase nezvládl a neodolal pokuᘐení. Od 

popsaného asociálního recidivisty se samozᖐejmᆰ zásadnᆰ liᘐí. Pᖐíle០itostný pachatel je jinak 

sluᘐný აlovᆰk, svému sociálnímu okolí se jeví jako normální, co respektuje zákony. Ke 

kráde០ím se uchyluje nepravidelnᆰ a není existenაnᆰ závislý na odcizování zbo០í. 

Rozhodující roli pᖐed აinem hraje aktuální psychický stav, momentální subjektivní vyladᆰní. 

Je pravdᆰpodobné, ០e ᖐada pᖐisti០ených pachatelᛰ pᖐíle០itostného typu se ji០ dᖐíve mohla 

dopustit kráde០e. Z tᆰchto praktických dᛰvodᛰ se v rámci pᖐíle០itostného typu nepᖐihlí០í k 

momentu opakování jako ke kritickému znaku. 
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2.3.5 Psychicky nemocný pachatel

Tento typ pachatele nemᛰ០e opakovanᆰ odolat impulzᛰm krást zbo០í nebo pᖐedmᆰty 

v nákupních stᖐediscích, které vᘐak nejsou urაeny k osobní potᖐebᆰ nebo pro finanაní zisk.

Pachatel pociᙐuje napᆰtí pᖐed kráde០í a pozdᆰjᘐí po ní uvolnᆰní. Ukradené zbo០í pro nᆰho 

vᘐak nemá velký význam. Vᆰtᘐinou bývá zahazováno nebo tajnᆰ vraceno na své pᛰvodní 

místo. K jeho koupi má dostatek finanაních prostᖐedku, avᘐak krade pouze pro po០itek 

z této kráde០e. [9]

Obr.2: Pachatel v ekonomické tísni[13]
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3 ODHALOVÁNÍ LATENTNÍCH FOREM PÁCHÁNÍ TRESTNÉ 

ჀINNOSTI

3.1 Fyzická ostraha

Fyzická ochrana je stále nejაastᆰji pou០ívanou formou ochrany objektu აi

podnikatelských zámᆰrᛰ, neboᙐ v sobᆰ koncentruje ០ivotní zkuᘐenosti, návyky a profesní 

dovednosti. V pᖐípadᆰ nutnosti je dᛰle០itým faktorem to, ០e je schopna provést okam០itý 

zásah k odvrácení nebezpeაí, které hrozí აi trvá. Tím se také aktivním zpᛰsobem podílí na 

zmaᖐení zámᆰrᛰ pachatele a umo០ní jeho bezprostᖐední dopadení. Proto by mᆰla být fyzická 

ochrana doplnᆰna vᘐude tam, kde je velké zastoupení technických prostᖐedkᛰ ochrany 

objektu. Pᖐedevᘐím se jedná o elektronické systémy, kamerové systémy apod. Provádí se 

formou dohledu a to nad:

§ zákazníky

§ personálem

§ dodavateli

§ poskytovateli slu០eb

Podle Brabce mᛰ០eme fyzickou ostrahu აlenit z hlediska:

a) Ⴠasového

1. Vázána na pracovní dobu

Fyzická ochrana je vykonávána jen v dobᆰ provozní doby podnikatelského 

subjektu.

2. Nepᖐetr០itá

Zde je vykonávána fyzická ochrana nepᖐetr០itᆰ celých 24 hodin dennᆰ.

3. Nárazová

Fyzická ochrana je vykonávána jen dle potᖐeb organizace. Pᖐedevᘐím se jedná 

o pᖐípady zajiᘐᙐování pᖐepravy penᆰz a jiných cenností აi pᖐepravy zbo០í. 

Dále mᛰ០eme pova០ovat za nárazovou fyzickou ochranu i pᖐípady, kdy 

pracovník ochrany a ostrahy nebo hlídka ochrany a ostrahy provádí 
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dozorování nenaruᘐenosti na více objektech, popᖐ. i აinnosti zásahové 

skupiny vyjí០dᆰjící na signál naruᘐení objektu.

b) Rozsahu výkonu

1. Propustková

Jedná se o slu០bu informátorᛰ. Fyzická ochrana je v tᆰchto pᖐípadech 

provádᆰna na pevných stanoviᘐtích.

2. Obvodová

Tato slu០ba je vykonávána na strá០ních stanoviᘐtích po obvodu objektu. 

Tento typ stanoviᘐᙐ mᛰ០e mít charakter pevný აi pochᛰzkový.

3. Celoploᘐná

Je vykonávána pochᛰzkovᆰ po celém stanoviᘐti.

4. Doprovodná

Jde o výkon fyzické ochrany pᖐi doprovodu pᖐepravy penᆰ០ních hotovostí აi 

jiných cenností.

5. Pᖐehledová dozorová

Jedná se o výkon slu០by pᖐi dozoru (dozorci a operátorská slu០ba) u 

elektronických zabezpeაovacích a signalizaაních systémᛰ, kamerových 

systémᛰ, pultᛰ centralizované ochrany apod. Mᛰ០e se vᘐak jednat i o 

nárazové formy pᖐehledové dozorové fyzické ochrany, jako je napᖐ. dozor 

pᖐi nakládce nebo výkladce zbo០í, materiálᛰ, výrobkᛰ apod.

6. Zásahová

Jde o výkon slu០by zásahových skupin აi hlídek, jejich០ აinnost navazuje na 

signál o naruᘐení objektu z elektronické zabezpeაovací, protipo០ární აi jiné 

signalizace, která byla zachycena prostᖐednictvím kamerových systémᛰ.

7. Aktivní víceúაelová

Tento výkon fyzické ochrany je smᆰᖐován k zajiᘐᙐování víceúაelové 

bezpeაnosti, jako jsou napᖐ. revírní slu០by.
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c) Zpᛰsobu zajiᘐtᆰní

1. Z ᖐad vlastních pracovníkᛰ firmy

Tento typ ochrany je provádᆰn vlastními pracovníky podnikatelského 

subjektu, kteᖐí jsou u dané firmy v pracovním nebo jiném 

pracovnᆰprávním pomᆰru, jako dohoda o pracovní აinnosti apod. Za 

nevýhodu u této ochrany lze pova០ovat skuteაnost, ០e firmy mají 

tendenci do této slu០by zaᖐazovat tzv. nepotᖐebné pracovníky. Zpravidla 

není vᆰnována potᖐebná pozornost odborné zpᛰsobilosti pracovníkᛰ 

ochrany a ostrahy.

2. Najímaná

Jedná se o zabezpeაení fyzické ochrany objektᛰ podnikatelského 

subjektu na smluvním základᆰ a to zpravidla smlouvou o obstarání vᆰci –

zabezpeაení soukromých bezpeაnostních slu០eb. Slu០by jsou tudí០ 

zajiᘐᙐovány specializovanými firmami, jako jsou soukromé bezpeაnostní 

agentury. Výhodou je profesionalita a tím pádem i vyᘐᘐí kvalita 

poskytovaných slu០eb a sní០ení rizika ohro០ení objektu a vzniku ᘐkod. 

Proto nelze pova០ovat napᖐ. nejlevnᆰjᘐí bezpeაnostní agenturu za 

kvalitní. Z tohoto dᛰvodu je pᖐi výbᆰru soukromé bezpeაnostní agentury 

nezbytnᆰ nutný správný výbᆰr, zalo០ený na základᆰ konkurzu, dále 

vypracování bezpeაnostní analýzy apod. Nevýhodou tohoto typu fyzické 

ochrany jsou vyᘐᘐí finanაní nároky.

3. Kombinovaná

Tímto typem fyzické ochrany pᖐedevᘐím rozumíme výᘐi nákladᛰ a 

nedostatky v osobní a místní znalosti. Zpravidla jde o pᖐípady, kdy 

informátory v provozní dobᆰ podnikatelského subjektu vykonávají vlastní 

pracovníci firmy a slu០by na ostatních stanoviᘐtích v dobᆰ mimo provoz 

firmy vykonávají soukromé bezpeაnostní agentury.
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d) Výzbroje a výstroje

1. Ozbrojená

Pracovníci mohou být ozbrojeni jednak prostᖐedky osobní ochrany, jako jsou 

rᛰzné distanაní tyაe, spreje, elektronické ᘐokové prostᖐedky, stᖐelné zbranᆰ 

apod. Výkon slu០by se stᖐelnou zbraní by mᆰl být po០adován nebo zajiᘐᙐován 

jen v nezbytnᆰ nutných pᖐípadech a tam, kde to charakter objektu nebo 

ochrany bezprostᖐednᆰ vy០aduje. Pou០ití stᖐelné zbranᆰ je s ohledem na 

zákonnou úpravu znaაnᆰ problematické i pᖐi splnᆰní podmínek nutné obrany 

podle §29, trestního zákona. Vybavení pracovníkᛰ stᖐelnou zbraní vede აasto 

k problémovým situacím i k pᖐekroაení rámce nutné obrany, popᖐ. krajní 

nouze. Pou០ití zbranᆰ z hlediska krajní nouze pᖐipadá v úvahu zejména 

v pᖐípadᆰ zastᖐelení zdivoაelého zvíᖐete ohro០ujícího ០ivoty აi zdraví osob 

nebo niაení majetku.

2. Neozbrojená

Neozbrojená ochrana a ostraha objektᛰ je vykonávána zpravidla na 

dispeაerských a operátorských stanoviᘐtích, informátory apod.

3. Veᖐejná

Veᖐejná ochrana je vykonávána zpravidla ve stejnokroji a to buჰ ve 

stejnokroji soukromé bezpeაnostní agentury აi podnikové strá០e, popᖐ. 

v civilním odᆰvu s viditelným oznaაením - páskou nebo visaაkou 

s prᛰkazkou ochrany a ostrahy. V zájmu výkonu slu០by a z hlediska 

oprávnᆰnosti zásahu je vhodný výkon veᖐejné fyzické ochrany.

4. Skrytá

Skrytá fyzická ochrana pᖐipadá v úvahu pouze výjimeაnᆰ, napᖐ. ochrana 

v nákupním stᖐedisku აi obchodním domᆰ slou០ící k odhalování zlodᆰjᛰ 

zbo០í, popᖐ. pᖐi nárazových akcích fyzické ochrany tam, kde je podezᖐení 

z kráde០í a აeká se na pᖐíchod pachatele.[1]
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Hlavní úkoly fyzické ochrany v nákupních stᖐediscích: 

• Dozor nad dodr០ováním veᖐejného poᖐádku a bezpeაnosti v obchodᆰ formou 

bezpeაnostního dohledu

• Kontrola dodr០ování re០imových opatᖐení 

• Hlídková აinnost ve vyაlenᆰných prostorách a místech, uvnitᖐ i vnᆰ budovy s cílem 

zabránᆰní kráde០ím

• Kontrolnᆰ propustková აinnost

• Kontrola vozidel

• Bezpeაnostní zásahy (osobní prohlídka, kontrola zavazadel, zadr០ení a pᖐedání 

policii)

• Bezpeაnostní kontrola stavu (teplota vody, vzduchu, stav tlaku, úniku vody)

• Kontrola dokladᛰ a toto០nosti 

• Kontrola bezpeაnosti a hygieny práce

Obr.3: Fyzická ostraha v nákupním stᖐedisku[14]
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3.2 Detektiv obchodu

Jedná se o speciální slo០ku soukromé bezpeაnostní a detektivní აinnosti, která je 

smᆰᖐována pᖐedevᘐím na ochranu a ostrahu osob a majetku v obchodních domech აi 

obchodních ᖐetᆰzcích. Ta probíhá zpravidla skrytým nebo poloskrytým zpᛰsobem a vyu០ívá 

rᛰzných metod, forem a prostᖐedkᛰ soukromé detektivní აinnosti. Detektiv obchodu je 

pᖐímo podᖐízen majiteli, výkonnému ᖐediteli soukromé detektivní agentury აi soukromému 

vrchnímu detektivnímu inspektorovi.

3.2.1 Úkoly detektiva obchodu

§ Typuje podezᖐelé osoby, které se sna០í krást v nákupním stᖐedisku, zabraᒀuje jejich 

აinnosti a provádí patᖐiაná opatᖐení k jejich zadr០ení.

§ Provádí dozor nad dodr០ováním bezpeაnosti a veᖐejného poᖐádku v podniku.

§ Typuje kapesní zlodᆰje a provádí patᖐiაná opatᖐení k zabránᆰní jejich აinnosti.

§ Provádí ochranu personálu a návᘐtᆰvníkᛰ obchodních ᖐetᆰzcᛰ pᖐed útoky proti jejich 

zdraví, ០ivotu, lidské dᛰstojnosti, cti a ostatním zájmᛰm.

§ Speciálnᆰ se zamᆰᖐuje na ochranu pokladen, bankomatᛰ, úschovných schránek a 

penᆰ០ních hotovostí pᖐed loupe០ným pᖐepadením.

§ Spolupracuje s odpovᆰdným pracovníkem na zajiᘐᙐování a dodr០ování zásad 

bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐi práci, zásad protipo០ární ochrany a zásad hygieny 

v obchodním ᖐetᆰzci.

§ Soustᖐeჰuje informace a dokumentuje donáᘐení vlastního zbo០í za úაelem jeho  

prodeje a dalᘐí formy rozkrádání a nepoctivého prodeje. Pᖐípadnᆰ po dohodᆰ 

s vedením obchodního ᖐetᆰzce pᖐijímá opatᖐení k odhalování této აinnosti, jejímu 

zabraᒀování apod.

§ Dohlí០í na to, aby návᘐtᆰvníci obchodního ᖐetᆰzce nevstupovali do prostor, které 

slou០í ke skladování zbo០í აi prostor slou០ících personálu.

§ Podle po០adavkᛰ provádí dalᘐí informaაní a dokumentaაní აinnost, zejména z oblasti 

personální práce, provᆰᖐení obchodních partnerᛰ აi potencionálních spoleაníkᛰ, 

ochrany pᖐed únikem informací ke konkurenci apod.
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§ Je povinen pᖐi své აinnosti zachovávat diskrétnost a mlაenlivost pᖐed nepovolanými 

osobami o skuteაnostech, o kterých se dozví a dále o informacích, které získal 

v souvislosti s výkonem slu០by.

§ Diskrétní informace smí podávat pouze vedení detektivní agentury nebo klientovi, 

kterému jsou dané informace urაeny.

§ Pᖐi výkonu své აinnosti nese hmotnou odpovᆰdnost i odpovᆰdnost správní a trestní.

§ Zpracovává slu០ební záznam s uvedením rᛰzných návrhᛰ a opatᖐení souvisejících 

s bezpeაností v obchodním ᖐetᆰzci na základᆰ informací a dᛰkazᛰ, které shromá០dil 

v prᛰbᆰhu výkonu své slu០by.

§ Provádí dalᘐí úkoly podle smᆰrnic k ochranᆰ majetku.

Pᖐi provedení jakéhokoliv zákroku je povinen:

• zajistit a ztoto០nit svᆰdky, kteᖐí byli pᖐítomni zákroku

• vypracovat kompletní záznam o dᛰvodech vzniku a prᛰbᆰhu celého zákroku a poté 

jej pᖐedat bezpeაnostní agentuᖐe, která mᛰ០e pᖐedat kopii záznamu Policii ჀR

• v pᖐípadᆰ, ០e doᘐlo ke zranᆰní osoby pᖐi zákroku, jí musí poskytnout první

• s ohledem na mo០né budoucí ᘐetᖐení je povinen zajistit místo აinu proti 

znehodnocení kriminalistických stop

3.2.2 Detektiv obchodu nesmí

∗ Pᖐed nástupem i v prᛰbᆰhu slu០by po០ívat alkoholické nápoje, rᛰzné drogy, léky აi 

psychotropní látky. V pᖐípadᆰ, ០e má léky pᖐedepsané lékaᖐem, je povinen o tom 

neprodlenᆰ informovat vedení agentury.

∗ Vykonávat veᘐkerou აinnost, která by ho odvádᆰla od plnᆰní svých povinností a 

nesouvisí s výkonem jeho slu០by. Dále nesmí sledovat televizi, pᖐijímat soukromé 

návᘐtᆰvy, vést soukromé telefonáty apod.

∗ Do slu០by je povinen nastoupit v០dy ᖐádnᆰ odpoაatý a v dobrém psychickém i 

fyzickém rozpolo០ení.



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta aplikované informatiky, 2010 25

∗ Opustit chránᆰný prostor აi objekt dᖐíve, ne០ bude vystᖐídán.

∗ Bᆰhem slu០by spát.

Obr.4: Detektiv obchodu[15]

3.2.3 Formy a metody detektivní აinnosti

Pᖐi výkonu soukromé detektivní slu០by je dᛰle០ité si ji០ od poაátku správnᆰ stanovit 

a vytyაit vhodnou metodu აi formu k odhalování páchání trestné აinnosti. Znalost tᆰchto 

metod umo០ᒀuje detektivovi správnᆰ organizovat svou práci, která bude zalo០ena na 

spolehlivém základᆰ.

3.2.3.1 Detektivní dohled

Tato forma detektivní slu០by zahrnuje soubor úkonᛰ a opatᖐení, které vyu០ívají 

rᛰzné metody, smᆰᖐující ke kontrole souაasného stavu v obchodním stᖐedisku, dodr០ování 

០ádoucího stavu a k vაasnému zjiᘐtᆰní ne០ádoucích stavᛰ, které mohou nastat. Pᖐedevᘐím se 

jedná o dohled nad dodr០ováním veᖐejného poᖐádku, bezpeაnosti a stanoveného re០imu 

v objektu.

Pᖐi detektivním dohledu vᆰtᘐinou pᖐevládá individuální práce detektiva, zamᆰᖐená na 

daný obchodní ᖐetᆰzec. Mᛰ០e vᘐak nastat i situace, kdy mᛰ០e detektiv spolupracovat i 

s jiným bezpeაnostním subjektem, jako napᖐ. s fyzickou nebo technickou ochranou. 

V tomto pᖐípadᆰ je tᖐeba si stanovit rᛰzná pravidla აi zásady, které se pᖐedem domluví se 

zákazníkem.
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Mo០ná je i spolupráce detektiva s policií, aᙐ u០ se jedná o mᆰstskou policii nebo policii ჀR, 

jestli០e to situace vy០aduje.

3.2.3.2 Detektivní dokumentování

Jedná se o oblast detektivní slu០by, jejím០ cílem je zpracování získaných informací a

dᛰkazᛰ do takové podoby, která má relativnᆰ trvalý nebo dlouhodobý charakter. Takovou 

podobu lze pak pᖐedlo០it napᖐ. pro potᖐebu rᛰzných úᖐedních jednání აi soudních sporᛰ , 

jako dᛰkazní materiál pro obhajobu pᖐed soudem, pro veᖐejnost apod. Zhotovený dokument 

by mᆰl být zpravidla notáᖐsky ovᆰᖐený. Pᖐi jeho realizaci je vhodná taky spolupráce 

s advokátem nebo komerაním právníkem daného obchodního ᖐetᆰzce, se znalci a experty 

rᛰzných oblastí, specialisty jednotlivých forem dokumentování apod. Pᖐípadnᆰ je mo០ná i 

spolupráce s policií, jedná-li se o dokumenty v trestnᆰprávních vᆰcech.

Druhy detektivního dokumentování dᆰlíme zpravidla podle pou០itých prostᖐedkᛰ na:

Fotodokumentace

Pᖐi fotodokumentaci, pᖐi které zachycujeme skuteაné události a jevy ve formᆰ 

fotografií a to buჰ jednotlivých, nebo zpracovaných v podobᆰ fotodokumentaაních svazkᛰ. 

Dᛰle០itou souაástí ka០dého snímku by mᆰla být legenda uvedená na zadní stranᆰ. Tato 

legenda by mᆰla obsahovat აas, datum a místo, kde byla fotografie zhotovena, pᖐípadnᆰ co

dané foto zachycuje.

Audiodokumentace

Jde o poᖐízení zvukových záznamᛰ na tzv. audiomedia. Z hlediska dalᘐího vyu០ití by 

mᆰl být obsah media zpracován ve formᆰ písemného dokumentu a poté i úᖐednᆰ ovᆰᖐen. 

Dᛰle០ité je i tato media zajistit proti pᖐepisu - pᖐelepením apod.

Videodokumentace

Jde o dokumentování dᛰle០itých skuteაností. Pᖐedevᘐím se jedná o zaznamenání 

dᆰjového charakteru na tzv. videomedia nebo s vyu០itím filmových kamer na film. Pro dalᘐí 

vyu០ití je vhodné zpracovat obsah do písemné formy, doplnᆰný o celkovou metrá០ 

poᖐízeného záznamu. Mᆰl by být i zajiᘐtᆰn proti pᖐípadnému zneu០ití.
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Písemná dokumentace

V pᖐípadᆰ písemné dokumentace je dᛰle០itým faktorem to, aby byly získané 

dokumenty úᖐednᆰ ovᆰᖐeny. Mᛰ០e ji tvoᖐit fotokopie dᛰle០itých dokumentᛰ a archivních 

materiálᛰ აi novᆰ získané písemnosti.

Vᆰcná dokumentace

Jedná se o formu zajiᘐᙐování pᖐedmᆰtᛰ, sejmutí daktyloskopických stop apod. U 

tᆰchto pᖐípadᛰ je v០dy dᛰle០ité poᖐídit písemnou dokumentaci a pᖐísluᘐnou 

fotodokumentaci. Dále je nutné zajistit a ovᆰᖐit podpisy svᆰdkᛰ, pᖐípadnᆰ dokument i 

úᖐednᆰ ovᆰᖐit.

3.3 Technická ochrana

V procesu odhalování latentní kriminality i pᖐi zjiᘐᙐování protiprávních jednání 

pachatele hraje technická ochrana velmi dᛰle០itou roli. Pᖐedstavuje systémy a komponenty, 

pomocí kterých se vytváᖐejí relativnᆰ stálé podmínky bránící nepovolaným osobám vniknout 

do chránᆰného objektu.

Zjistí-li pachatel, ០e je daný objekt technicky zabezpeაen, zpravidla v tomto pᖐípadᆰ 

od svého zámᆰru upustí a radᆰji si vybere objekt jiný, o kterém se domnívá, ០e se mu zdá 

ménᆰ nebezpeაný. Rozhodnᆰ to vᘐak nelze pova០ovat za samozᖐejmost, proto០e pachatelé 

jsou specialisté, kteᖐí doká០ou tento typ ochrany obejít nebo dokonce pᖐekonat. Proto je 

tᖐeba pᖐi ochranᆰ objektu zabezpeაovacími systémy podle stupnᆰ rizikovosti volit takový 

stupeᒀ, aby byla prevence proti rozkrádání co nejúაinnᆰjᘐí.

Metody

a) Metoda technické ochrany

Jedná se o montá០ rᛰzných technických zábran, které brání pachateli v napadení 

აi proniknutí do objektu აi chránᆰného prostoru nepovolaným zpᛰsobem. Tato ochrana 

je obvykle kombinována s metodami elektronické ochrany. Avᘐak její úაinnosti a 

efektivnosti bývá dosa០eno pouze v pᖐípadᆰ, pokud je pᖐi realizaci spojena s dalᘐími 

metodami a to systémem metod fyzické ochrany. Pouze technická a elektronická 
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ochrana mᛰ០e pachatele jen zpomalit აi mu ztí០it pᖐístup do objektu, ale nemᛰ០e jej 

zcela zastavit აi jeho hrozbu odvrátit.

b) Metoda elektronické ochrany

Tato metoda elektronické ochrany je velice efektivní a úაinná pouze v pᖐípadᆰ,

je-li doplnᆰna metodou fyzické ochrany.

Jedná se o systémy:

- elektrické zabezpeაovací signalizace = EZS

- elektrické po០ární signalizace = EPS

- elektrické signalizace rᛰzných stavᛰ

- kamerové = CCTV

c) Metoda elektronického pozorování

Tato metoda zajiᘐᙐuje ochranu objektᛰ za pomocí elektronických systémᛰ. Jedná 

se o elektronické pozorování, pᖐi kterém vyu០íváme videokamer nebo jiných 

technických prostᖐedkᛰ elektronického dohledu აi o elektronické dokumentaაní 

prostᖐedky.

d) Metoda re០imových opatᖐení

Touto metodou rozumíme rozhraní mezi metodou technické a technicko-

elektronické ochrany objektu a fyzické ochrany. V pᖐípadᆰ, ០e se jedná o re០imová 

opatᖐení organizaაní, které  zajiᘐᙐuje fyzická ochrana, jde o metodu fyzické ochrany. 

Pokud je vᘐak metoda re០imových opatᖐení realizována za pomocí technických 

prostᖐedkᛰ, jde nepochybnᆰ o metodu technické ochrany. 

3.3.1 Mechanická ochrana

Mechanická ochrana je soubor mechanických a jiných technických prostᖐedkᛰ, 

zaᖐízení a komponentᛰ, které nám svojí konstrukcí znemo០ᒀují jednoduché pᖐekonání 

daného systému. V technické ochranᆰ jsou jednou z nejdᛰle០itᆰjᘐích prostᖐedkᛰ ochrany. 

Svou instalací nám ᘐetᖐí síly fyzické ochrany a díky své odolnosti pᖐi pᖐekonávání tvoᖐí 

აasovou prodlevu v postupu pachatele a tím pádem umo០ᒀují zorganizovat kvalifikovaný 

zákrok. 
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Rozdᆰlujeme je podle druhu na:

§ kovové mᖐí០e vᘐeho druhu a provedení

§ bezpeაnostní dveᖐe, pancéᖐové dveᖐní závory

§ bezpeაnostní skla, fólie a rolety

§ bezpeაnostní uzamykatelné systémy (okenní kliky, zámky)

§ bezpeაnostní závᆰsy a kolíky 

§ zajiᘐᙐovací úhelníky, výsuvné páky

§ úschovná místa

§ chemická nástraha

§ bezpeაnostní zrcadla

Obr.5: Bezpeაnostní parabolické zrcadlo[16]

3.3.2 Elektronická ochrana

Dalᘐím druhem ochrany pᖐed rozkrádáním zbo០í v obchodních ᖐetᆰzcích je tzv. 

elektronická ochrana, pᖐi ní០ je zbo០í oznaაeno speciálními etiketami, které nelze normálnᆰ 

sejmout nebo jsou tyto etikety pᖐilepeny აi vlo០eny do zbo០í. U východu ze supermarketu 

jsou pak umístᆰny antény, pᖐes které musí zákazník projít. Pᖐi ᖐádném zaplacení jsou tyto 

etikety sejmuty personálem a deaktivovány pomocí magnetického snímaაe. V pᖐípadᆰ 

kráde០e zᛰstávají tyto prvky aktivní a zpᛰsobí pᖐi prᛰchodu mezi anténami poplach. Zbo០í je 

mo០no chránit, jak pevnými etiketami, tak i samolepícími souაasnᆰ a tím se mnohonásobnᆰ 
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zvýᘐí úაinnost této ochrany. Tato metoda ochrání zbo០í proti kráde០i asi z 80%, a proto se 

stala velmi dᛰle០itým prvkem pᖐi odhalování kráde០í. Navíc odrazuje potencionálního 

pachatele, který pᛰjde pᖐíᘐtᆰ radᆰji do obchodu, kde se ០ádný systém nenachází.

3.3.2.1 Elektronická ochrana zbo០í na radiofrekvenაním principu

Majitelé v nákupních stᖐediscích si აasto neuvᆰdomují, ០e zisk díky instalaci pomᆰrnᆰ 

nákladného zaᖐízení, urაeného na ochranu zbo០í nespoაívá pouze ve sní០ení objemu kráde០í, 

ale také úsporami pracovních sil აi zvyᘐováním kvality obsluhy nestresované neustálým 

sledováním podezᖐelých zákazníkᛰ. Studie v USA zjistily, ០e prᛰmᆰrná doba návratnosti 

investice, která byla vynalo០ena, je prᛰmᆰrnᆰ 7 mᆰsícᛰ.

Tyto systémy poskytují majitelᛰm a provozovatelᛰm velkou ᖐadu pᖐínosᛰ:

• detekci zlodᆰjᛰ, kteᖐí vyvolají poplach pᖐi pokusu o kráde០

• odrazují potencionálního pachatele

• zajiᘐᙐují prodávajícímu personálu vᆰtᘐí klid pᖐi prodeji

• uᘐetᖐení pracovní síly nutné k hlídání zbo០í a sledování chování zákazníkᛰ

a) JEDNOANTÉNNÍ SYSTÉMY

Vzhledem k ekonomickému ᖐeᘐení elektronické ochrany zbo០í patᖐí jednoanténní 

systémy mezi velmi აasto vyhledávané. Tento typ pracuje na frekvenci 1,95 MHz a je 

schopný nám pokrýt prostor a០ 2 metry. Integrováním vysílaაe a pᖐijímaაe do jediné 

elektronické desky se zachováním veᘐkerých parametrᛰ vysoké detekce nám pᖐináᘐí 

pomᆰrnᆰ pᖐijatelné cenové ᖐeᘐení tohoto elektronického zabezpeაení, které je urაeno pro 

celou ᖐadu obchodních stᖐedisek a hypermarketᛰ. Lze jej doplnit i o dalᘐí dvᆰ pasivní antény 

a tím nám zajiᘐᙐuje vᆰtᘐí chránᆰný prᛰchod. Detekuje pᖐedevᘐím vᆰtᘐí tvrdé a papírové 

etikety.



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta aplikované informatiky, 2010 31

Obr.6: Jednoanténní systém[17]

b) DVOU A VÍCEANTÉNNÍ SYSTÉMY

Dvouanténní systém je pro svou dobrou detekci a spolehlivost populárnᆰjᘐí a აastᆰji 

vyu០ívanᆰjᘐí, ne០ systém jednoanténní. U tᆰchto typᛰ je vysílaა a pᖐijímaა rozdᆰlen do dvou 

samostatných antén. Takto instalovaný elektronický systém je nám schopen pokrýt prᛰchod 

o délce 2 metrᛰ s výbornou detekcí i tᆰch nejmenᘐích tvrdých a papírových etiket. 

Doplnᆰním o detektor pᖐijímaაe mᛰ០eme dosáhnout pokrytí prᛰchodu o celkové délce a០ 

2,6 m. Kombinací páru dvouanténních detektorᛰ zabezpeაíme neomezenᆰ ᘐiroký prᛰchod. 

Nevy០adují ០ádnou údr០bu ani seᖐizovaní. Tato აinnost se provádí pomocí samonastavovací 

elektroniky.

Obr.7: Dvouanténní systém[17]
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3.3.2.2 Akusto-magnetické systémy (AM)

Tyto systémy jsou zalo០eny na zcela jiném ᖐeᘐení, ne០ jsou systémy radiofrekvenაní. 

Základem je ᖐídící jednotka, ke které je mo០no pᖐipojit a០ 6 antén a lze je kombinovat 

jednoanténními a víceanténními systémy v jedné instalaci. Tyto antény detekují po obou 

stranách, ale lze je pou០ít pouze jen s pᖐijímací anténou na druhé stranᆰ. Takovéto 

konfigurace se mᆰní operativnᆰ. Nastavení se provádí pomocí poაítaაe nebo je mo០né 

vzdálenᆰ pᖐes internet. Je to moderní ᖐeᘐení za ceny srovnatelné a pᖐi vᆰtᘐích instalacích 

dokonce ceny ni០ᘐí ne០ stojí bᆰ០né radiofrekvenაní systémy.

Výhodou akusto-magnetických systémᛰ je vᆰtᘐí vzdálenost mezi anténami, pou០ití 

miniaturních samolepek pro ochranu malých pᖐedmᆰtᛰ, mo០nost pou០ití etiket malých 

rozmᆰrᛰ, vᆰtᘐí odolnost proti faleᘐným poplachᛰm აi levnᆰjᘐí ᖐeᘐení ᘐirokých vchodᛰ.

3.3.2.3 Elektromagnetické systémy

Velkou pᖐedností tᆰchto systémᛰ je mo០nost velkého výbᆰru malých a nenápadných 

samolepících i neadhesivních ochranných prvkᛰ აi etiket, kterými lze chránit i zbo០í 

kovového charakteru a navíc tento systém nelze jednoduᘐe paralyzovat stínᆰním napᖐ. 

alobalem apod., jako je tomu v pᖐípadᆰ radiofrekvenაních nebo akustomagnetických 

systémᛰ. Nevýhodou mohou být relativnᆰ vyᘐᘐí poᖐizovací náklady, které jsou vᘐak 

kompenzovány rychlou návratností vlo០ených finanაních prostᖐedkᛰ do této technologie 

díky vyᘐᘐí úrovni ochrany zbo០í. Tyto systémy vyu០ívají nejmodernᆰjᘐích poznatkᛰ 

digitálního zpracování signálᛰ, filtrace a diagnostického vyhodnocování signálᛰ, které 

umo០ᒀují tᆰmto systémᛰm nadstandardní úაinnost detekce ochranných prvkᛰ ve vᘐech 

smᆰrech.

3.3.2.4 Pᖐísluᘐenství k elektronickým systémᛰm  na ochranu zbo០í

1. TVRDÉ KÓDY

Tyto kódy se pᖐipevᒀují na zbo០í s vyu០itím lanka nebo jehly a lze je odejmout pouze 

za pomocí speciálního snímaაe etiket. Jejich výhoda spoაívá v jejich návratnosti, v 

opakovaném pou០ívání pᖐi malém opotᖐebení a velmi tᆰ០kém odstraᒀování ze strany 

pachatelᛰ. Tvrdé kódy jsou velmi odolné vᛰაi vlivᛰm nekalých praktik pachatelᛰ, proto០e 

dobᖐe umístᆰný kód mᛰ០e zmeno០nit odcizení zbo០í. Tvrdých kódᛰ existuje mnoho druhᛰ. 
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Mohou mít podobu rᛰzných tvarᛰ i rᛰzných otevíracích mechanizmᛰ. Jejich nevýhodou je 

vᆰtᘐí აasová nároაnost pᖐi kódování a odkódovávání zbo០í, vᆰtᘐí poაáteაní cena a 

nemo០nost jejich aplikace na vᘐechny druhy zbo០í. Materiál, který byl pou០it na výrobu je 

termoplast.

Druhy tvrdých kódᛰ:

Klasický tvrdý kód

Kódy umo០ᒀují ᘐirᘐí vyu០ití u zbo០í, kde se dá ᘐpendlík umístit na jedné stranᆰ zbo០í 

a hrot se zasune do pevného kódu, umístᆰného na druhé stranᆰ výrobku. Puo០ívají se v 

kombinaci s pevným ocelovým lankem, kde je mo០né jejich ᘐirᘐí pou០ití. Vyu០ívají se 

zejména pᖐi kódování sluchátek, reprosoustav apod. Vyu០ití je mo០né napᖐ. i v textilu.

Label code

Kód je velmi populární pᖐi kódování zbo០í pro jeho oblý tvar a pru០nost. Pou០ívá se 

napᖐíklad ke kódování alkoholu na hrdlo láhve, upevnᆰní na joystick აi jiné poაítaაové 

pᖐisluᘐenství, zachycení o dr០ák magnetu atd. Jeho výhoda spoაívá pᖐedevᘐím v lehké 

manipulaci.

Safery

Vyu០ití saferu je skuteაnᆰ ᘐiroké. Vyrábí se v rᛰzných velikostech a je vhodný pro 

rᛰzné druhy výrobkᛰ. Mechaniznus otvírání a zavírání umo០ᒀuje skuteაnᆰ efektivní ochranu 

zbo០í. Pou០ívají se pᖐedevᘐím na elektru, kde je do nich mo០né umístit rᛰzné druhy 

atraktivních výrobkᛰ, jako drahé pamᆰᙐové karty, balení baterek, DVD, CD, kazety a své 

uplatnᆰní naleznou i v drogerii.

Obr.8: Tvrdé kódy[18]
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2. MᆠKKÉ KÓDY
Výhoda mᆰkkých kódᛰ spoაívá pᖐedevᘐím v jejich snadné aplikaci, flexibilitᆰ na 

jednotlivé druhy zbo០í a pᖐijatelné poაáteაní cenᆰ obstarání. Hlavní výhodou tᆰchto kódᛰ je 

mo០nost vyu០ít je vᘐude tam, kde nemᛰ០eme pᖐipevnit kódy pevné. Pou០íváme je na skryté 

kódování. Pod tímto kódem rozumíme vlo០ení kódu na jakékoliv skryté místo nebo vhodnᆰ 

umístᆰný აerný kód na აerné lahvi, bílý kód na bílém obalu apod. V lokalitách, kde jsou 

prodejny, které pou០ívají obdobný systém EAS, je vhodné oznaაit tyto kódy jednoduchým 

zpᛰsobem, aᙐ u០ UV fixem nebo lihovým fixem a to tak, ០e pᖐes plát kódu udᆰláme fixem 

აáru po celé délce na ka០dém sloupci. Toto opatᖐení nám pomᛰ០e dokázat v pᖐípadᆰ 

signalizace EAS brány, ០e dané zbo០í pochází z naᘐeho supermarketu.

Obr.9: Mᆰkké kódy[19]

3. PAPÍROVÉ ETIKETY

Pou០ívají se na veᘐkeré druhy zbo០í v obchodních ᖐetᆰzcích. Lze je vyu០ít i jako 

druhotnou ochranu. Jsou urაeny pro jednorázové pou០ití. Vᆰtᘐinou bývají skryty uvnitᖐ 

zbo០í a jejich deaktivace probíhá pᖐímo na pokladnᆰ pᖐi ᖐádném zaplacení zákazníkem. 

V pᖐípadᆰ kráde០e je vyvolán poplach. Deaktivace probíhá pomocí deaktivátoru 

samolepících etiket. Tyto etikety pak nejsou odstraᒀovány, ale zᛰstávají stále na აi vevnitᖐ 

zbo០í. Jako materiál se pou០ívá klasický papír nebo jsou vyrobeny z termopapíru.
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Obr.10: Papírové etikety[20]

Pᖐíklady pou០ití kódᛰ

Elektronika (digitální fotoaparáty, mobilní telefony, videokamery, poაítaაe)

Toto zbo០í je mo០né chránit prostᖐednictvím systému memoagent. Jeho pᖐednosti 

jsou pᖐedevᘐím v tom, ០e velkou mᆰrou pᖐispívá ke zvyᘐování prodejnosti tohoto zbo០í, na 

druhé stranᆰ pᖐedstavuje skuteაnᆰ úაinný zpᛰsob ochrany zbo០í. Digitální fotoaparáty a 

mobilní telefony jsou umístᆰny na výstavním pultu elektro. Jsou navzájem propojeny 

prostᖐednictvím kabelᛰ k základnᆰ systému memoagent. Kabel je dostateაnᆰ dlouhý a 

pru០ný, tak០e zákazník si mᛰ០e toto zbo០í chytit a pᖐípadnᆰ i vyzkouᘐet. Kabel je na 

výrobku pᖐipevnᆰn prostᖐednictvím oboustranné kruhové lepenky. Na kabelu se nachází 

აervená dioda a oაko, pᖐes které je mo០né pᖐilepené zbo០í zpevnit eskapáskou. Pokud dojde 

k násilnému odtrhnutí zbo០í od výrobku, systém zaაne okam០itᆰ signalizovat poplach, na 

kabelu se rozsvítí აervená dioda a systém okam០itᆰ natáაí kameru.

Alkohol, víno, nápoje

V této skupinᆰ je rizikovým zbo០ím celý sortiment drahého alkoholu a drahá vína. 

Na zabezpeაení tohoto zbo០í pou០íváme pᖐevá០nᆰ ochranu s Bottle safery, proto០e se 

ukázaly jako nejúაinnᆰjᘐí. S Bottle safery kódujeme alkohol nad 300 Kა, pᖐípadnᆰ rizikový 

druh alkoholu s ni០ᘐí cenou, který je nejაastᆰji odcizován. V nᆰkterých pᖐípadech lze vyu០ít 

i tvrdý kód s lankem. Nevýhodou Bottle saferᛰ je mo០nost poᘐkození ochranných známek 

zákazníky, kteᖐí s nimi manipulují. Proto je výhodné pᖐed nasazováním saferu na hrdlo 

nalepit prᛰsvitnou lepicí pásku nebo fixaაní fólii.
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Drogerie, kosmetika

Oddᆰlení drogerie a kosmetiky je nejkritiაtᆰjᘐím oddᆰlením v obchodním stᖐedisku. 

Dᛰraz na ochranu zbo០í na tomto oddᆰlení se neklade jen pᖐed vánoაními svátky, kdy je 

prodejnost i ztrátovost nejvᆰtᘐí, ale i v prᛰbᆰhu celého roku. Tvrdé kódy nebo tvrdé kódy s 

lankem pou០íváme pᖐedevᘐím na ochranu kosmetických balíაkᛰ nebo dra០ᘐích druhᛰ 

tekutých pracích práᘐkᛰ a avivá០í. Mezi nejrizikovᆰjᘐí zbo០í patᖐí ០iletky, hlavnᆰ od firmy 

Gillette, které jsou chránᆰny pomocí ochranných saferᛰ vyrobených pᖐímo pro tento úაel. 

V tomto oddᆰlení je nejvᆰtᘐí mno០ství zbo០í, které je nutné chránit jednorázovými 

zalepovacími nebo vhazovacími kódy. Jednorázové nalepovací nebo vhazovací kódy se 

pᖐevá០nᆰ vkládají dovnitᖐ obalu nebo na víაka, kde ho zákazníci naleznou jen velmi tᆰ០ce. U 

dra០ᘐích a rizikových produktᛰ kosmetiky je vhodné umísᙐovat zbo០í za kosmetický pult, 

kde zákazníci nemají mo០ný vstup.

4. SNÍMAჀ ETIKET

Zaᖐízení slou០ící ke snímání etiket jsou u pokladny. Obsahují dva silné magnety s 

magnetickým zesilovaაem. V poslední dobᆰ je trendem vᆰtᘐí odpor etikety pᖐi snímání 

ᘐpendlíkᛰ, aby nebylo mo០né pou០ít po domácku vyrobené snímaაe.

Obr.11: Snímaა etiket[21]

5. DEAKTIVÁTOR SAMOLEPÍCÍCH ETIKET

Jedná se o elektronické zaᖐízení, které se vyznaაuje velkým deaktivaაním polem, co០ 

nám zajiᘐᙐuje snadnou a spolehlivou deaktivaci papírových samolepících deaktivovatelných 

etiket. Deaktivuje se pomocí deaktivaაní podlo០ky, která je zpravidla umístᆰna u pokladny. 
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Dále mᛰ០e být umístᆰna na pultᆰ i pod pultem, avᘐak pouze v pᖐípadᆰ, ០e tento pult není 

vyroben z vodivého materiálu, jako je kov apod. Dalᘐí výhodou je mo០nost umístᆰní 

deaktivaაní antény, jak do ruაního, tak do stolního scanneru აárového kódu a pᖐípadné 

ovládání dvou deaktivaაních antén jedním deaktivátorem. Vzhledem k tomu, ០e se jedná o 

bezkontaktní deaktivaci, nemusí personál tyto etikety hledat, ani odstraᒀovat.

Obr.12: Deaktivátor samolepících etiket[22]

6. OCELOVÁ LANKA

Slou០í k pᖐipevnᆰní etikety k takovému zbo០í, kde není mo០né pou០ít jehlu 

(ᘐpendlík). Pᖐedevᘐím se jedná o sportovní potᖐeby, jsou je napᖐ. tenisové rakety, kufry, 

taᘐky a podobnᆰ. Lanka se zasouvají pᖐímo do otvoru etikety stejnᆰ jako ᘐpendlík a nebo 

jsou lanka se dvᆰma oky.

Obr.13: Ocelová lanka[23]
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7. RUჀNÍ DETEKTOR ETIKET

Tento typ detektorᛰ slou០í k detekci etiket u lidí, kteᖐí pᖐi prᛰchodu mezi anténami 

vyvolají poplach. Tímto zpᛰsobem pak mᛰ០eme zjistit, kde se etiketa nachází a pak není 

tᖐeba, aby byla osoba prohledávána. Pᖐedevᘐím v nákupních ᖐetᆰzcích a velkých 

supermarketech se tento zpᛰsob nalezení etikety vyu០ívá a nedochází k následnému 

poni០ování აestných osob, které zpᛰsobí poplach ne vlastní vinou.

Obr.14: Ruაní detektor etiket[24]

8. DETEKTOR ALUMINIOVÝCH TAᘀEK (detektor kovᛰ)

Slou០í k zamezení kráde០í stínᆰním etiket. Jedná se pᖐídavné zaᖐízení, které se 

vyu០ívá pro zvýᘐení úაinnosti zaᖐízení na ochranu zbo០í v nákupních stᖐediscích. Výstupem 

z detektoru je zvláᘐtní poplachový systém, který by mᆰl být zalo០en na takovém principu, 

aby neodrazoval lidi, kteᖐí právᆰ do nákupního stᖐediska vstupují. Takovým ᖐeᘐením je tzv. 

bezdrátový pager, který informuje pouze personál o tom, ០e nᆰkdo vstoupil do obchodu s 

vᆰtᘐím kovovým pᖐedmᆰtem, nebo taᘐkou a takovou osobu je pak mo០né nenápadnᆰ 

sledovat. Dále lze tento poplach ᖐeᘐit pomocí svᆰtýlka nebo zvukové signalizace na 

pokladnᆰ, nikoliv na anténᆰ.
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Obr.15: Detektor aluminiových taᘐek[25]

9. POჀITADLO ZÁKAZNÍKᛠ

Toto zaᖐízení se vyu០ívá jako doplnᆰk pᖐi ochranᆰ zbo០í. Slou០í nám k získání 

informací o pᖐíchodech a odchodech lidí v obchodech. Je zalo០eno na principu 

infraაerveného vysílaაe a pᖐijímaაe a pᖐi pᖐeruᘐení neviditelného paprsku dochází k 

zapoაítání prᛰchodu. Mᛰ០e být pᖐipojeno k lokálnímu poაítaაi nebo i na web server s 

mo០ností pᖐenáᘐení informací z obchodu do centrály firmy. Mᛰ០e zaznamenávat zvláᘐᙐ 

pᖐíchody i odchody.

Obr.16: Poაítadlo zákazníkᛰ[25]

3.3.3 Kamerové systémy

K odhalování pachatelᛰ kráde០í v nákupních stᖐediscích patᖐí tyto systémy mezi 

jedny z nejdᛰle០itᆰjᘐích vᛰbec. Poskytují nám pᖐehled o dᆰní ve sledovaných prostorech a 

také umo០ᒀují nepᖐetr០itᆰ sledovat výstup z kamer a následnᆰ z nᆰj poᖐizovat záznam. U 

moderních kamer mᛰ០e být záznam on-line pᖐenáᘐen po místní síti აi internetem na poაítaა 

u០ivatele. Kamerové systémy slou០í pᖐedevᘐím k prevenci a odrazení pachatele a obvykle 

jsou koncipovány jako bezobslu០né a bezúdr០bové.

Lze jimi nejen kontrolovat prostory ve dne a v noci, ale také i kontrolovat práci 

zamᆰstnancᛰ daného ᖐetᆰzce. Poᖐízený záznam z kamer je pak pᖐi poruᘐení pracovní káznᆰ 

tím nejspolehlivᆰjᘐím dᛰkazem. Velmi dᛰle០itou roli hraje také psychologický efekt, kdy 

zamᆰstnanec ví, ០e je sledován a tolik si u០ nedovolí.
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Pᖐi jejich pou០ití v praxi pro nᆰ vᘐak platí stejné zásady, jako u ostatních technických 

prostᖐedkᛰ zabezpeაení. Musí být zajiᘐtᆰno:

• plná funkაnost a pᖐínos je zabezpeაen pouze v kombinaci s dalᘐími zabezpeაovacími 

prostᖐedky

• dᛰkladná analýza daného objektu pᖐed jejich nasazením

• pᖐedem zvá០it mo០nost dalᘐího postupného rozᘐiᖐování kamerového systému

• výbᆰr kvalitního kamerového systému, který závisí na kvalitᆰ jednotlivých 

komponentᛰ, provedení projekაních, servisních a montá០ních prací a dále také 

hlavnᆰ na kvalitᆰ obsluhy

Obr.17: Monitorovací místnost kamerového systému[26]

3.3.3.1 Komponenty

Kamery

Tvoᖐí základ celého kamerového systému. Kamery mᛰ០ou být barevné nebo 

აernobílé, kompaktní nebo skládané (z objektivu a tᆰla), vnitᖐní nebo venkovní, pevné nebo 

otoაné. Pomocí rᛰzných typᛰ objektivᛰ lze mᆰnit úhel zábᆰru na sledovaný prostor. 

Standardní kamery mají rozliᘐení 420 ᖐádkᛰ. Vyrábᆰjí se i kamery s vyᘐᘐím rozliᘐením pro 

nároაné aplikace. V souაasnosti patᖐí mezi oblíbené také kamery s infraაerveným vidᆰním, 

které vidí i ve tmᆰ a to do vzdálenosti a០ 30 m.



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta aplikované informatiky, 2010 41

Záznamová zaᖐízení

Slou០í k nahrávání výstupu kamerových systémᛰ. Mezi nejაastᆰjᘐí zaᖐízení, které se 

pou០ívá, patᖐí digitální videorekordéry, poაítaაové karty a poაítaაové softwary pro webové 

kamery. V souაasnosti se ji០ nevyu០ívá klasické video s videokazetami. Digitální 

videorekordér umo០ᒀuje sekvenაní pᖐepínání jednotlivých kamer pᖐes celou plochu 

monitoru, kvadrantní zobrazení (აtyᖐi kamery souაasnᆰ) a multiscreen (více kamer souაasnᆰ 

na jedné obrazovce). Získané informace se ukládají na hard disk spoleაnᆰ s digitálním 

აasovým údajem. Vᆰtᘐina digitálních videorekordérᛰ umo០ᒀuje vzdálené pᖐipojení u០ivatele 

pᖐes internet. Digitální videorekordér mᛰ០e být nahrazen poაítaაovou kartou, která 

obsahuje stejné funkce a záznam z kamer se rovnᆰ០ ukládá na hard disk poაítaაe. Pro 

ukládání záznamu z webových kamer slou០í sledovací a záznamový software.

Monitory

Slou០í ke sledování výstupu z kamer. Existují v rᛰzných velikostech a provedeních. 

Rozliᘐujeme je na barevné, აernobílé, klasické nebo monitory s LCD obrazovkou.

Objektivy

Mezi nejjednoduᘐᘐí objektiv patᖐí objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a 

ruაním ᖐízením závᆰrky (clony). Lepᘐí objektivy umo០ᒀují propojení s kamerou a 

elektronické ᖐízení závᆰrky. Dále existují objektivy s ruაním nastavením ohniskové 

vzdálenosti a umo០ᒀují pᖐesné vymezení sledovaného pole. Cenovᆰ nejdra០ᘐí jsou objektivy 

se zoomovacími objektivy, které mᛰ០eme ovládat dálkovᆰ.

Obr.18: Komponenty kamerového systému[27]
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PIR detektor s kamerou

Specifickým zaᖐízením kamerového systému je tzv. bezdrátový PIR detektor 

s kamerou. Umo០ᒀuje detekovat pohyb pachatele ve stᖐe០eném prostoru vაetnᆰ vizuálního 

potvrzení poplachu. Tento detektor obsahuje kameru vybavenou bleskem, který umo០ᒀuje 

poᖐizovat fotografie i v noci. Snímky jsou აernobílé s rozliᘐením 160x128 bodᛰ. V pᖐípadᆰ 

detekce pohybu je poᖐízena sekvence fotografií, ukládajících se do interní pamᆰti detektoru 

a následnᆰ bezdrátovᆰ pᖐenáᘐeny do ústᖐedny v komprimované podobᆰ, odkud se posílají 

mimo daný objekt.

Obr.19: Bezdrátový PIR detektor s kamerou[28]

3.3.3.2 Pᖐísluᘐenství

Multiplexery

Toto zaᖐízení umo០ᒀuje sekvenაnᆰ zobrazovat obraz z pᖐipojených kamer nebo jej 

souაasnᆰ zobrazit na monitoru. Obraz je mo០né nahrávat nezávisle na re០imu zobrazení. 

Mezi volitelné funkce patᖐí detektor pohybu, zoom, popisky atd.

Kryty a dr០áky CCTV kamer

Existují v rᛰzných velikostech a provedeních. Nejაastᆰjᘐí typy dr០ákᛰ jsou nástᆰnné 

a stropní. Kryty volíme podle umístᆰní kamer urაených do vnitᖐních, venkovních აi jinak 

nepᖐíznivých druhᛰ prostᖐedí.
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4 ZHODNOCENÍ SOUჀASNÉHO STAVU V ჀR

Pro zhodnocení souაasného stavu v ჀR jsem si vybral jeden z nejvᆰtᘐích obchodních

ᖐetᆰzcᛰ u nás, TESCO. Ze statistik vyplývá, ០e díky ekonomické krizi, ve které se náᘐ stát 

momentálnᆰ nachází, se poაet kráde០í rapidnᆰ zvedl. 

Uvedl jsem nᆰkolik statistických údajᛰ, týkajících se poაtu kráde០í za urაité období, 

celkovou hodnotu zadr០eného zbo០í a აasové rozmezí, ve kterém bylo rozkrádání nejაastᆰji 

provádᆰno. Podle efektivnosti a úspᆰᘐnosti pᖐi rozkrývání latentní kriminality dále porovnám 

fyzickou a technickou ostrahu. 

Obr.20: Graf poაtu kráde០í ve vᘐech nákupních stᖐediscích TESCO celé ჀR za jeden 

mᆰsíc, zachycených fyzickou ostrahou za pomocí technických prostᖐedkᛰ

Poაet kráde០í v ჀR za jeden mᆰsíc, zachycených fyzickou 
ostrahou za pomocí technických 

prostᖐedkᛰ
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Obr.21: Graf celkové hodnoty zadr០eného zbo០í ve vᘐech nákupních stᖐediscích 

TESCO celé ჀR za jeden mᆰsíc

V následujících dvou tabulkách budu porovnávat poაet kráde០í jednoho nákupního 

stᖐediska TESCO v prvních tᖐech mᆰsících roku 2009 a 2010, zaznamenaných fyzickou 

ostrahou za pomocí technických prostᖐedkᛰ.

Forma ochrany Poაet Kráde០í Hodnota zbo០í [Kა]

Operátory CCTV 63 17926

EAS 22 18739

Detektivy 0 0

Pracovníky SBS 0 0

CELKEM 85 36665

Tab.1: Statistika celkového poაtu kráde០í v prvních tᖐech mᆰsících roku 2009

Celková hodnota zadr០eného zbo០í [Kა]

942756

67273

52472

171754
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EAS
Fyzická ostraha
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Forma ochrany Poაet Kráde០í Hodnota zbo០í [Kა]

Operátory CCTV 99 18487

EAS 8 1840

Detektivy 12 1351

Pracovníky SBS 7 1766

CELKEM 126 23444

Tab.2: Statistika celkového poაtu kráde០í v prvních tᖐech mᆰsících roku 2010

Poაet kráde០í v jednotlivých აasových rozmezích
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Obr.22: Graf celkového poაtu kráde០í v jednotlivých აasových rozmezích v prvních tᖐech 

mᆰsících roku 2009
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5 NÁVRH ÚჀINNÝCH FYZICKÝCH A TECHNICKÝCH 

PROSTᖀEDKᛠ KE SNÍ័ENÍ KRIMINALITY

Pro svᛰj návrh úაinných fyzických a technických prostᖐedkᛰ ke sní០ení kriminality 

jsem si vybral nákupní stᖐedisko stᖐední velikosti, jako jsou nᆰkteré hypermarkety TESCO, 

Kaufland apod. 

V první ᖐadᆰ je potᖐeba provést bezpeაnostní analýzu a vyhodnotit vᘐechna mo០ná 

rizika, která ohro០ují bezpeაnost daného objektu. V úvahu musíme brát tedy jeho polohu, 

velikost, druh zákazníkᛰ, kteᖐí jej navᘐtᆰvují, blízkost rizikových oblastí, kde se pohybují 

sociálnᆰ nepᖐizpᛰsobivé osoby (vlaková a autobusová nádra០í, ubytovny, sídliᘐtᆰ aj.), jaký 

sortiment zbo០í se zde bude prodávat a v neposlední ᖐadᆰ i finanაní mo០nosti, které jsou pro 

zabezpeაení urაeny.

5.1 Návrh vyu០ití technických prostᖐedkᛰ

Návrh technických prostᖐedkᛰ ke sní០ení kriminality se bude skládat ze systémᛰ EZS, 

CCTV, MZS a EAS. 

1) Zabezpeაení pomocí systémᛰ EZS

Jedná se pᖐedevᘐím o zabezpeაení pláᘐᙐové a prostorové ochrany. Tyto systémy 

budeme aplikovat na veᘐkeré vstupy do budovy, únikové východy, kanceláᖐe, hlavní 

pokladnu აi na zastᖐe០ení prodejní plochy a skladᛰ. Tyto prostory vybavíme PIR 

detektory, na veᘐkeré dveᖐe a okna pou០ijeme magnetické kontakty. Co se dále týká 

prosklených ploch, mᛰ០eme vyu០ít detektory tᖐíᘐtᆰní skla. Na viditelná místa zavedeme 

tísᒀové hlásiაe.

Pro doplnᆰní zabezpeაení mᛰ០eme vyu០ít i perimetrickou ochranu objektu. 

Pᖐedevᘐím se bude jednat o ᘐtᆰrbinové kabely v prostoru vstupᛰ. Kolem budovy pak 

mᛰ០eme instalovat infraაervené závory a bariéry.

2) Zabezpeაení pomocí systémᛰ CCTV

Systémy CCTV jsou nepostrádatelným აlánkem pᖐi zabezpeაení nákupních 

stᖐedisek. Jejich hlavní pᖐedností je, ០e pᖐenáᘐejí k obsluze nezkreslenou informaci 

v reálném აase, která je srozumitelná a lze ji následnᆰ zdokumentovat. Instalujeme je

nejen uvnitᖐ objektu, ale i vnᆰ. Rozmístᆰní na pozice se provádí podle dᛰle០itosti a 
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skrytᆰ. Kamery zamᆰᖐujeme pᖐedevᘐím na prodejní plochu a hlavnᆰ tam, kde je zbo០í 

nejაastᆰji kradeno, nebo kde se nejrizikovᆰjᘐí zbo០í nachází. Patᖐí sem alkohol, 

kosmetika, elektronika, textil a obuv, potraviny apod. Dále sledujeme vstupy a výstupy, 

pokladny, zázemí, sklady, kanceláᖐe atd. Poაet kamer závisí jednak na velikosti daného 

nákupního stᖐediska, ale také na finanაních mo០nostech, kterými disponujeme.  

3) Zabezpeაení pomocí systémᛰ MZS

Mechanické zábranné systémy nejsou jako takové pᖐímo urაeny k ochranᆰ zbo០í 

proti kráde០ím v supermarketech, ale slou០í spíᘐe k tomu, aby zabránili násilnému 

vniknutí pachatele do objektu. Pro tyto úაely montujeme mᖐí០e na okna od skladᛰ აi 

kanceláᖐí, pou០íváme bezpeაnostní tvrzená skla, pᖐípadnᆰ bezpeაnostní fólie. Dále napᖐ. 

turnikety a bezpeაnostní zrcadla na pokladnách, bezpeაnostní uzamykatelné systémy, 

úschovná místa apod. 

4) Zabezpeაení pomocí systémᛰ EAS

Elektronická ochrana zbo០í je zalo០ena na nᆰkolika principech. V nákupních 

stᖐediscích vyu០íváme EAS zalo០enou na radiofrekvenაním, elektromagnetické a 

akustomagnetickém principu. Tyto systémy instalujeme na pokladnách, nebo i u 

východᛰ. Zále០í pouze na nás, jaké rozmístᆰní zvolíme. Jako pᖐísluᘐenství EAS 

pou០ijeme rᛰzné druhy kódᛰ, lanka, jehly, obaly აi bezpeაnostní vᆰᘐáky.

5.2 Návrh vyu០ití fyzických prostᖐedkᛰ

Poაet bezpeაnostních pracovníkᛰ je dám velikostí nákupního stᖐediska a finanაními 

mo០nostmi. Urაení jejich pozic závisí na druhu აinnosti, kterou mají provádᆰt. Fyzickou 

ostrahu provádí strá០ný na pokladní zónᆰ, obsluha kamerovém systému, a supervizor na 

pᖐíjmu zbo០í. Výhodné je také nasazení detektiva obchodu, který pracuje skrytᆰ. Jejich 

úkoly slou០ící ke sní០ení kriminality v nákupních stᖐediscích jsou: 

1) Obecné úkoly strá០ného

- Chránit majetek, ០ivoty a zdraví osob v objektu, pᖐiაem០ tuto აinnost zajiᘐᙐuje 

zejména dozorem a dohledem, pozorováním, evidenაní a kontrolní აinností, 

dohledem nad აinností pokladních, video a audio dokumentací provozu.
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- Sledovat a zajistit dodr០ování Návᘐtᆰvního ᖐádu a provozních pᖐedpisᛰ klienta, 

hygienických pᖐedpisᛰ, Evakuaაního a Po០árního ᖐádu.

- Vyᘐetᖐit a ᖐádnᆰ zdokumentovat ka០dý bezpeაnostní incident na základᆰ podnᆰtu 

vlastního, klienta, jiného strá០ce, zákazníka apod.

- Vnímavᆰ, ohleduplnᆰ a taktnᆰ vystupovat ve vztahu k zamᆰstnancᛰm klienta i 

zákazníkᛰm, dodr០ovat základní pravidla spoleაenského chování.

- Výkonem své აinnosti naruᘐovat jen v nezbytnᆰ nutné míᖐe obchodní აinnosti 

klienta a poskytovat mu v maximálnᆰ mo០né míᖐe souაinnost pᖐi ᖐeᘐení 

problematiky bezpeაnostního charakteru.

- Vystupovat v០dy profesionálnᆰ a mít na zᖐeteli ochranu dobrého jména klienta, 

vzniklé problémy ᖐeᘐit taktnᆰ.

2) Úkoly strá០ného na pokladní zónᆰ

- Zdr០uje se primárnᆰ u zákaznického vstupu.

- Je-li o to po០ádán, podává informace zákazníkᛰm a návᘐtᆰvníkᛰm.

- V pᖐípadᆰ nutnosti asistuje u problematických zákazníkᛰ.

- Provádí pᖐímý dohled nad აinností pokladních, jako je správné markování zbo០í, 

kontrola obsahᛰ obalᛰ, manipulace s hotovostí v pokladnᆰ, doprovody s tr០bami 

a spᖐátelené nákupy.

- Namátkou provádí fyzickou kontrolu shody vydaného úაtu.

- Provádí kontrolu zamᆰstnancᛰ, vycházejících v pracovní dobᆰ a po jejím 

ukonაení pᖐes pokladní linii se zamᆰᖐením na vynáᘐení nezaplaceného zbo០í.

- Nedovolí prᛰchod neobsazenými pokladnami, pokud nejsou uzavᖐeny zábranou, 

uzavᖐe je.

- O své აinnosti vede prᛰbᆰ០nᆰ pᖐedepsanou evidenci.
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3) Úkoly obsluhy kamerového systému

- Obsluhu provádí výhradnᆰ urაení pracovníci.

- Musí nepᖐetr០itᆰ sledovat dᆰní v objektu na monitorech.

- Nesmí umo០nit jiné osobᆰ, nebo pracovníkovi bezpeაnostní slu០by nahlí០et na 

monitor.

- Nesmí informovat zamᆰstnance nebo zákazníky o rozmístᆰní kamer a jejich úhlu 

zábᆰru. 

- Prᛰbᆰ០nᆰ vede pᖐedepsanou evidenci o své აinnosti

4) Úkoly supervizora na pᖐíjmu zbo០í

- Kontroluje fyzicky a eviduje pᖐedepsaným zpᛰsobem veᘐkerý pohyb materiálu 

smᆰrem do objektu i ven, a to zejména mno០ství, úplnost a druh zbo០í

- Kontroluje uzavᖐenost vjezdu do zásobovacího dvoru

- V pᖐípadᆰ poᘐkození pᖐepravovaného zbo០í ihned musí informovat.

- Zabraᒀuje tomu, aby kdokoliv neoprávnᆰnᆰ vynáᘐel z objektu jakýkoliv materiál, 

zejména zbo០í klienta.

- Nedovolí prᛰchod ani bezdᛰvodný pohyb nebo აinnosti v prostoru pᖐíjmu zbo០í 

neoprávnᆰným osobám, zejména zbo០í klienta.

- Fyzicky kontroluje a dohlí០í na likvidaci obalᛰ a odpisového zbo០í a jeho pᖐedání 

k odvozu z objektu, pokud tuto აinnost neprovádí klient.

- Ⴠinnost na pozici ukonაí pᖐed koncem provozní doby jen na pokyn klienta.
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ZÁVᆠR

Tato práce je zamᆰᖐena na odhalování kriminality páchané v nákupních stᖐediscích. 

Z obsahu vyplývá, ០e samotný zpᛰsob rozkrádání probíhá ve dvou základních kategoriích, a 

to vnitᖐní a venkovní. Jednotlivé metody, postupy pᖐi kráde០ích აi dᛰvody, proა se pachatelé 

této kriminální აinnosti dopouᘐtᆰjí, jsou zde podrobnᆰ popsány. Tito lidé pocházejí nejen 

z ᖐad zákazníkᛰ, ale i vlastního personálu. ᖀadíme je do tᖐí základních hledisek, a to 

psychologického, kriminologického a empirického podle toho, jakým zpᛰsobem tuto 

trestnou აinnost páchají.

Asi nejdᛰle០itᆰjᘐí kapitolou této práce je forma ochrany pᖐed tᆰmito kráde០emi. 

Jedná se o ochranu fyzickou a technickou. Fyzická ochrana je zastoupena soukromými 

bezpeაnostními slu០bami, doplnᆰnými o detektiva obchodu, neboᙐ právᆰ role detektiva patᖐí 

v souაasnosti mezi nedílnou souაást pᖐi rozkrývaní latentní kriminality. Výhodou fyzické 

ochrany je mo០nost okam០itého zásahu proti pachateli a následnému zmaᖐení jeho zámᆰrᛰ.

V nákupních stᖐediscích vᘐak není tato forma ochrany dostaაující, a proto musí být 

doplnᆰna ochranou technickou. Patᖐí sem mechanické zábranné systémy, elektrická 

zabezpeაovací signalizace, elektronická ochrana zbo០í a v neposlední ᖐadᆰ i kamerové 

systémy.

Pokud chceme zamezit co nejvᆰtᘐímu poაtu kráde០í v nákupních stᖐediscích, musíme 

k tomu uაinit také patᖐiაné kroky, týkající se zabezpeაení daného objektu. Aაkoliv se zprvu 

jedná o nemalou finanაní investici, postupem აasu vᘐak zjistíme, ០e finance, vlo០ené do 

zabezpeაení, byly opodstatnᆰné.
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ZÁVᆠR V ANGLIჀTINᆠ

This thesis focuses on criminality detection in shopping centres. It appears from the 

content that there are two categories of shoplifting-inside and outside. There are methods 

and procedures of shoplifting as well as reasons of commiting the criminality described in 

detail in the thesis. The criminals do not only come from the group of customers but from 

staff as well. We classify them into three basic standpoints- psychological, criminological, 

empirical – according to the ways of the commission of criminality.

Probably the most important chapter in this thesis is the form of protection from the 

thefts. It concerns physical  and technical protection. The physical protection is represented 

by private security service, including a shop detective because it is the role of detective that 

is an essential part of latent criminality detecting.The advantage of physical protection is 

that there is a possibility of prompt action against a criminal and further thwarting his or her 

plans. However, this form of protection is not sufficient in the shopping centres and it has to 

supplemented by technical protection. It concerns barrier systems, electronic quard alarm, 

electronic goods protection and  camera systems at last.

If we want to prevent from large amount of thefts in shopping centres, we have to 

do steps concerning security of given object . Though from the beginning there is quite 

demanding financial investment in process we will realize  that finance invested in security  

were well founded.
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SEZNAM POU័ITÝCH SYMBOLᛠ A ZKRATEK

EAS Elektronic article survelliance – elektronická ochrana zbo០í

AM Akustomagnetické zaᖐízení

CCTV closed circuit television system - systém uzavᖐených televizních okruhᛰ

EZS Elektrická zabezpeაovací signalizace

CD Compact disk – kompaktní disk

DVD Digital Versatile Disc – digitální vᘐestranný disk

LCD Liquid Crystal Display - Displej z tekutých krystalᛰ

EPS Elektrická po០ární signalizace

PIR Pasivní infraაervené zaᖐízení

UV Ultrafialové záᖐení

MZS Mechanický zábranný systém 
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