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Abstrakt: Každý subjekt chce svůj majetek chránit před vlivem všech rizik. Některá rizika je 
třeba přijmout, jiná je možné řídit a ostatní lze přenést na další subjekty. Těmi jsou nejčastěji 
pojišťovny. Cílem tohoto článku bude polemika o postavení pojištění jako nástroje pro 
zvyšování fyzické bezpečnosti v propojení na standartní aspekty bezpečnostního 
managementu. Na základě pojistné teorie a přehledu pojistných produktů pojišťoven bude 
následně popsán aktuální přístup pojišťoven ke krytí rizik poškození, zničení či odcizení 
majetku a jejich podmínek pro sjednání pojistných smluv.  
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Abstract: Every entity wants to protect its assets from all risks. Some risks need to be accepted, 
others can be managed and another group can be transferred to other commodities. These are 
most often insurance companies. The target of this article will be a controversy about the 
position of insurance as a tool for increasing physical security in connection with standard 
aspects of security management. Based on the insurance theory and an overview of insurance 
companies' insurance products, subsequently describe the current approach of insurance 
companies to covering the risks of damage, destruction or theft of property and their conditions 
for concluding insurance contracts.  
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ÚVOD 

Potřeba pocitu bezpečí provází lidstvo od nepaměti. Za tento pocit bylo vždy potřeba vynaložit 
úsilí, které odpovídalo současnému životním prostředí a životním podmínkám. Člověk se vždy 
pohyboval mezi riziky přírodními, ale také společenskými. Přírodní rizika zůstávají víceméně 
stejná, ta společenská se vyvíjí a každé období existence mělo svá specifika. Nejpřirozenějším 
přístupem ke společenským rizikům je prevence a snaha se rizikům vědomě vyhnout. V rámci 
svých každodenních činností je však člověk musí často přijmout, akceptovat a do jisté míry         
i tolerovat. S postupným vývojem rizik se zároveň vyvíjí i ochrana proti nim. Dnešní člověk si 
nedovede představit pocit bezmoci při loupežném přepadení ve středověku. Středověkého 
člověka naopak nemohlo ani napadnout, že by se, kdy měl chránit před kybernetickými riziky. 
Potřeby jednotlivců se přirozeně opakují a promítají do bezpečnostních potřeb korporátních 
společností, které rizikům také čelí. Snaha o dostatečné zajištění bezpečnosti napomáhá 
plynulosti výrobních, administrativních a obchodních procesů a činností. Vždy je vhodnější 
zvolit preventivní opatření a řízení rizik, před odstraňováním následků mimořádných situací.   

Článek se bude zabývat pojištěním, jako specifickým nástrojem pro zajištění fyzické 
bezpečnosti majetku i osob a jeho rolí v rámci úkolů bezpečnostního managementu 
v organizaci. Nejprve bude definován jeho význam a úkoly. Následně bude článek zaměřen na 
fyzickou bezpečnost s prvky ochrany, ale i jednotlivými funkcemi, které by měla plnit. V druhé 
části budou popsány základní pojistné přístupy pojišťoven a uvedeny příklady všeobecných 
pojistných podmínek, které pojišťovny při pojištění majetku požadují.  



1 BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT V ORGANIZACI 

Bezpečnost byla vždy považována za jednu z nejsilněji chápaných potřeb. I když jsou dnes 
jednotlivci, ale i podnikající společnosti více chráněni, než tomu bývalo dříve, stále čelíme 
možným přírodním nebezpečím. Přírodní nebezpečí jsme již schopni předpovědět, avšak stále 
neumíme dostatečně zabránit jeho účinkům. Dnešní společnost je chráněna zákony, předpisy a 
vyhláškami, které mají potírat případnou trestnou činnost. Majetek je cílem pro mnohá 
ohrožení, záměrné útoky proti němu jsou stále nejčastějším druhem kriminality. Obecná 
ochrana majetku, která má zabránit vzniku rizik, je logickým krokem, ke kterému jednotlivci   
i firmy přistupují. Všichni usilují o dosažení stavu, kdy jsou hrozby eliminovány do takové 
míry, že z nich neplyne riziko, tedy o přijatelnou míru bezpečí.  

Na možný vznik rizik je možné reagovat různými způsoby. Přístup se odvíjí i od jednotlivých 
typů rizik, mezi nejčastější postoje patří: 

- snaha se nebezpeční vyvarovat, nepřijít s nebezpečím do styku, 

- odstranit, eliminovat zdroje nebezpečí, 

- snažit se rizika vědomě řídit, 

- ustoupit, couvnout a vyhnout se nebezpečí, 

- rezignovat na svou ochranu a podlehnout možnému vzniku nebezpečí, 

- ignorovat nebezpečí a riziko přijmout, 

- akceptovat riziko s cílem jej využít, 

- změnit pravděpodobnost vzniku rizika, 

- změnit následky.  

Se všemi uvedenými postoji a jejich kombinacemi se setkává a pracuje bezpečnostní 
management. Jedná se o obor, který obsahuje několik disciplín od bezpečnosti a ochrany 
při osob při práci, přes požární ochranu až po ochranu majetku.  

 [1] [2] [3] 

 

1.1 Úkoly bezpečnostního managementu v organizaci 

Bezpečnostní management vytváří soubor pravidel, postupů, ale i činností jednotlivých 
zaměstnání s cílem zajištění bezpečnosti podniku. Do této bezpečnosti patří nejen ochrana 
majetku a zájmů společnosti, požární ochrana, ale i bezpečného výkonu práce zaměstnanců 
a ochrany jejich zdraví. Zaměstnanci patří do vnitřního prostředí podniku a jejich kvalita 
ve smyslu vzdělání, schopností, zručnosti a loajality hraje v rámci bezpečnosti významnou roli. 
Legislativa stanovuje jejich pravidelná školení BOZP a požární ochrany. Získané vědomosti, 
znalost postupů a celkový postoj k bezpečnosti a ochraně, mohou být klíčové při odvracení rizik 
nebezpečných situací. Výsledkem školení a seznamování zaměstnanců s postupy při 
nebezpečných situacích je nejen jejich schopnost správně zareagovat, ale i pochopení priority 
bezpečnosti při jakýchkoliv pracovních činnostech.  



Management tak může vytvořit i jistou kulturu vnímání bezpečnosti podniku tím, že dává 
najevo a uznává prioritu bezpečnosti vyčleněním dostatečných zdrojů na její zajištění. 
Přistupuje k zajištění systematicky, otevřeně a důsledně. Kvalitně zpracovává bezpečnostní 
předpisy, reaguje na legislativní změny a přenáší je do nastavení bezpečnostního systému 
podniku.  V neposlední řadě úroveň bezpečnosti soustavně a pravidelně kontroluje. Celkový 
přístup vedení společnosti k zajištění bezpečnosti ovlivňuje nejen postoj organizací 
vykonávajících státní kontroly, ale i obchodních partnerů a zaměstnanců. [1] [2] 

Všechny subjekty se zároveň v praxi snaží svůj majetek dostatečně ochránit. Jednou ze 
zásadních činností bezpečnostního managementu je proto i zajišťování fyzické bezpečnosti, 
v rámci, které je usilováno o minimalizaci a případnou eliminaci rizik, která by negativně 
ovlivnila stav jejich majetku.  

1.2 Fyzická bezpečnost 

Fyzickou bezpečností se rozumí systém opatření, který má neoprávněným osobám ztížit přístup 
k chráněným aktivům. V praxi jsou fyzickou bezpečností chráněny lidské životy, areály, 
výrobní haly s vybavením, budovy, místnosti v nich, vybavení místností, které by mohlo být 
poškozeno, zničeno nebo odcizeno. Celkový majetek musí být chráněn před vlivem přírodních 
nebo lidskou činnostní způsobených rizik. Jedná se o možnosti požárů, výbuchů, povodní, 
vodou vytékající z technických zařízení, ale i úmyslné poškození, zničení, vandalismus a 
krádeže majetku. [1] [2] 

1.3 Prvky ochrany 

Z vyjmenovaných rizik poté logicky vychází i jednotlivé prvky ochrany. Dělí se na pasivní a 
aktivní.  

Pasivní prvky ochrany 

Jejich hlavním úkolem je zamezení přístupu a ztížení podmínek pro vniknutí. Jejich bezpečnost 
se hodnotí dobou, která je k jejich překonání potřebná. Potenciálního útočníka mají od jeho 
zamýšlené činnosti dostatečně odradit.  

Jedná se například o:  

- ploty, zdi; 

- závory, vrata, zámkový systém; 

- dveře se zámky; 

- mříže nebo bezpečnostní fólie na oknech; 

- protipožární opatření; 

- protipovodňové zábrany v blízkosti vodních toků nebo ploch; 

- trezory, sejfy, uzamykatelné skříně. 

 

 



Aktivní prvky ochrany  

Prvky aktivní ochrany upozorňují na pokusy o vniknutí do chráněných aktiv. Zároveň, jako 
druhotnou funkci, také odstrašují případné pachatele od jejich záměru. 

Jedná se například o: 

- poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 

- kamerový systém, 

- pohybové čidla a sensory, 

- systémy zabezpečení vstupů a přístupů, 

- čidla tepla a kouře. [1] [2] 

1.4 Fyzická ostraha a režimová opatření 

Pro plynulé zajištění bezpečnosti v podnicích dochází ke kombinaci činností fyzické ostrahy a 
režimových opatření. Fyzická ostraha dokáže, v případě narušení bezpečnosti, provést aktuálně 
potřebný zákrok, kterým může být riziko odstraněno a zabráněno dalšímu ohrožení. Režimová 
opatření mají vymezit pravidla, zásady a vnitřní nastavení procesů při dodržování 
bezpečnostních předpisů, které jsou stanoveny příslušnými zákony nebo rozhodnutím 
managementu.  

1.4.1 Fyzická ostraha 

Hledisek k rozdělení jednotlivých typů fyzické ostrahy je několik. Mezi základní patří 
rozdělení dle profesí na: 

- strážní službu, 

- osobní ochranu, 

- přepravní službu převozu finančních prostředků, 

- kynologická ochranu, 

- výjezdovou službu zásahové jednotky.  

Dále můžeme fyzickou ostrahu dělit dle času na:  

- nepřetržitou, kdy dochází se střídání směn, 

- vázanou na pracovní dobu subjektu, 

- nárazovou.  

Dle použitých prostředků dělíme ostrahu na: 

- ozbrojenou,  

- neozbrojenou. 

Dělení fyzické ostrahy má i další hlediska, dle kterých se dělí, velmi často však dochází 
ke kombinaci jednotlivých typů. [1] [2] 



1.4.2 Režimová opatření  

Kromě již uvedených funkcí mají stanovovat i postupy při kontrolách dováženého materiálu, 
osobních návštěvách. 

Jsou dále rozdělovány a mezi základní rozdělení patří dělení: 

Dle jednotlivých činností subjektu například na: 

- výrobní, administrativní, logistické. 

Dle chráněného prostředí na: 

- vnitřní a vnější. [1] [2] 

Z uvedených prvků fyzické ostrahy a režimových opatření si každý subjekt vytváří svůj 
jedinečný systém, který odpovídá potřebám podniku, vycházející z prováděných činností a 
zároveň rizik, kterým může subjekt čelit. Bezpečnostní management se může rozhodnout a 
zvolit jako dostačující, když bude subjekt chráněn jednotypovým systémem ochrany například 
pouze mechanickými zábrannými prostředky nebo pouze poplachovým systémem. V případě 
mechanických zábranných prostředků je perimetr subjektu chráněn ploty a plášť objektu 
bezpečnostními dveřmi, mřížemi. Vnitřní prostory poté bezpečnostními dveřmi. Druhým 
přístupem je propojení všech možných přístupů a ochrany subjektu pomocí kombinace 
mechanických zábranných systémů, kamerových systémů, poplachových senzorů a strážní 
služby. 

Mezi zásadní požadavky, které by měl systém plnit, patří odrazení útočníka od napadnutí 
objektu. Pokud se pachatel i přesto k útoku rozhodne, je třeba mu v proniknutí zabránit. 
Samozřejmě existuje možnost, že se útočníkovi podaří využít případné chyby systému nebo 
se mu podaří zábranný systém překonat. V tom případě je potřebné, aby došlo k detekci 
takového vniknutí a zároveň byl útočník dalšími vrstvami ochrany zpomalen do té míry, aby 
bylo možné zasáhnout strážní službou či zavolat Policii a útočníka zadržet. 

Zvolený systém musí být technicky spolehlivý a zachovávat si funkčnost. Jeho spolehlivost i 
funkčnost je třeba pravidelně prověřovat. Mezi další požadavky na systém patří jeho 
bezporuchovost a možnost i nepřetržité činnosti. Systém musí být také možné pravidelně 
udržovat a případně, po zjištění příčin poruchy, opravovat. Vzhledem k povinnosti subjektů 
dbát na bezpečnost práce, nesmí systém ohrožovat lidské životy ani jejich zdraví. [1] [2] 



2 POJIŠTĚNÍ MAJETKU JAKO NÁSTROJ ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ 

BEZPEČNOSTI 

Jak bylo zmíněno v předchozí části, organizace i jednotlivci čelí velkému počtu různých rizik. 
Na rizika může vzniknout jistá tolerance, můžeme se pokusit se jim vyhnout, avšak většinu 
rizik je třeba mít pod kontrolou, pokusit se je řídit a eliminovat. Možností, jak rizika eliminovat 
je několik. Patří mezi ně jisté vědomé podstoupení rizika, nebo naopak snaha o jeho redukci, 
dále pak jeho diverzifikace, transfer na ostatní podnikatelské subjekty a jejich sdílení. Mezi 
nejstarší formy přenosu rizika patří pojištění. 

Pojištění je smluvní vztah, ve kterém se pojišťovna zavazuje poskytnout pojistnou ochranu 
pojištěnému a v případě pojistné události hradí vzniklou újmu. Za tuto službu platí pojištěný 
pojišťovně úplatu, která se nazývá pojistné. I když pojištění nemůže zabránit vzniku žádného 
rizika, pomáhá následně eliminovat vzniklé škody. Hlavním principem pojištění byla pomoc 
v nouzi v případě nepředvídatelných událostí a je tomu tak dodnes.  

V současné době nabízí všechny pojišťovny, které jsou registrované poskytovat své služby 
v rámci České republiky, u pojištění majetku, jeho komplexní pojištění. Pro tento pojistný 
produkt se vžilo označení All risk. Pokrývá naprostou většinu závažných rizik, kterým 
by pojištěné společnosti mohly čelit v souvislosti s poškozením majetku. 

 [3] [4] [5] 

 

2.1 Přehled pojistných produktů pro pojištění majetku firem 

Každá pojišťovna, působící na trhu v České republice poskytuje pojištění majetku zároveň 
s pojištěním odpovědnosti. Majetek bývá ohrožen živelními riziky, mezi které patří povodeň a 
záplava, vichřice, krupobití, zemětřesení, únik kapaliny z technického zařízení, nepřímý úder 
blesku. Pro potřeby tohoto článku budou podrobněji řešena pojištění majetku pro případ 
odcizení, poškození a vandalismu a požární rizika.  

 

Tabulka 1: Přehled pojistných produktů pro pojištění majetku firem 

Pojišťovna Logo Název produktu 

Kooperativa 
pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance 
Group  

TREND 
START PLUS 
Pojištění odpovědnosti pro podnikatele 
[6] 

Generali Česká 
pojišťovna a. s. 

 

Pojištění odpovědnosti podnikatele a 
pojištění podnikání majetku podnikatele 
[7] 

Allianz pojišťovna, 
a.s. 

 

Pojištění odpovědnosti firem 
Pojištění podnikatelů 
Moje firma 
Pojištění korporátních rizik [8] 



Československá 
obchodní banka, a. s., 

 

Komplexní pojištění firem a korporací 
[9] 
Pojištění Trumf (pro OSVČ a menší 
firmy) 

Slavia pojišťovna a.s. 
 

Pojištění majetku podnikatelů [10] 

Raiffeisenbank a.s. 
 

Pojištění podnikatelů [11] 

Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance 
Group, 

 

Pojištění KOMPLEX III 
Pojištění SIMPLEX [12] 

Direct Pojišťovna, a.s. 
 

Pojištění pro podnikatele a firmy [13] 

Pojišťovna VZP, a. s. 
 

Pojištění majetku a odpovědnosti 
Podnikatel [14] 

UNIQA pojišťovna, 
a.s. 

 

Pojištění pro podnikatele BALPO [15] 

 

2.2 Analýza vybraných pojistných podmínek pojišťovny 

V případě žádosti o sestavení nabídky na pojištění majetku a odpovědnosti společností jsou ze 
strany pojišťoven vyžadovány konkrétní dotazníky, ve kterých jsou uváděny kromě 
požadovaných hodnot majetku i jednotlivé způsoby zabezpečení. Uvedený stav může být 
ze strany pojišťovny kontrolován a při uvedení nepravdivých informací může být pojistná 
smlouva pojišťovnou vypovězena.  

Pro příklad jsou dále uváděny jednotlivé pojmy a podmínky, vybrané z všeobecných pojistných 
podmínek a Doplňkových podmínek pojišťovny Generali Česká pojišťovna, a.s. Tyto 
informace je možné nalézt u konkrétních pojistných smluv. Pro účely článku jsou vybrány 
pouze údaje související s fyzickou bezpečností a zajištěním majetku. 

2.2.1 Limity dle úrovně fyzické bezpečnosti 

Pojišťovny si obecně stanovují i limity, které budou vyplaceny dle zabezpečené fyzické 
ochrany v případě odcizení předmětu pojištění. 

V případě, že došlo k odcizení předmětu pojištění krádeží, vloupáním, poskytne konkrétní 
pojišťovna pojistné plnění ve výši maximálně: 

a) 50.000 Kč jsou-li předměty pojištění, v době pojistné události, umístěny v uzamčeném 
prostoru, jehož vstupní dveře jsou opatřeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní 
vložkou 



b) 500.000 Kč jsou-předměty umístěny v uzamčeném prostoru, jehož dveřní zárubně jsou 
ocelové a mají tloušťku min. 40 mm. Dveře mohou být také opatřeny z vnitřní strany 
plechem o tloušťce 1 mm. Pokud jsou dveře prosklené, musí být jejich zasklení 
bezpečnostní nebo musí být opatřeny roletou či mříží. Dveře uzamčeného prostoru jsou 
uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a dále přídavným bezpečnostním 
zámkem se zábranou proti vysazení nebo vyřazení, nebo jsou uzamčeny dveřní závorou. 

c) 750.000 Kč jsou-li v době pojistné události předměty pojištění umístěny v uzamčeném 
prostoru dle předešlých bodů a zároveň pod ochranou elektrickou zabezpečovací 
signalizací – EZS s prostorovými čidly a svodem signálu. 

d) Bez omezení, jsou-li v době pojistné události předměty pojištění v uzamčeném prostoru, 
kdy jsou vstupní dveře opatřeny z vnitřní strany plechem a zárubně jsou ocelové 
s tloušťkou min 40 mm. Navíc je prostor zabezpečen EZS systémem a signál je sveden 
na Pult centrální ochrany Policie ČR, nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou.  

Další možností, kdy by pojistná událost byla likvidována bez finančního omezení, je trvalé 
střežení prostorů kvalifikovanou, minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou. Každý člen 
ostrahy musí být vybaven nabitou služební krátkou palnou zbraní. Pokud je zbraní vybaven 
pouze jeden člen ostrahy, je požadováno, aby byl druhý doprovázen služebním psem.  

Zvláštním případem je prostor řádně uzavřeného a uzamčeného motorového vozidla, ve kterém 
je ponechán majetek chráněného subjektu. V případě vloupání a odcizení majetku z takového 
vozidla pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v případě, že k odcizení došlo v době od     
6–22 hod a majetek se nacházel v zavazadlovém prostoru nebo palubní schránce tak, že nebyl 
zvenku vidět. Časový limit neplatí, pokud bylo vozidlo parkováno na celodenně střeženém a 
osvětleném parkovišti pojištěného. Logicky může vzniknout i situace, kdy je odcizeno i 
samotné vozidlo s pojištěným majetkem uvnitř. V takovém případě, za dodržení předchozích 
podmínek, pojišťovna hradí jak hodnotu ukradeného vozu, tak majetku v něm.  

Z uvedených informací vyplývá, že pojišťovna dbá na zajištění fyzické bezpečnosti a dle jejích 
úrovní také stanovuje pojistné limity pro výplaty případných pojistných plnění. [16] [17] [18] 

Bezpečnostní managementy korporátních společností mají tedy možnost rizika přenést na jiný 
subjekt. Pojištění nebrání vzniku rizika, nemůže ani případné útočníky dostatečně odradit. 
Vhodně nastavená pojistná smlouva a následné pojistné plnění za vzniklou škodu, je však 
efektivním nástrojem, který má důležitou roli v odstranění finančních následků a plynulém 
zajištění bezpečnosti. 

Zároveň je třeba se zabývat i přístupy pojišťoven ke komplexnímu pojetí krytí rizik, kdy je svůj 
vliv má i předchozí škodní průběh sjednaných pojistných smluv. Dalšími faktory mohou být        
i propojištěnost a sjednaná doba pojištění v rámci ostatních pojistných smluv. Analýza těchto 
vlivů v nastavení pojistné smlouvy konkrétního podniku je perspektivou a podkladem pro další 
výzkum a následné publikační práce.  

 

 
 

 

 



ZÁVĚR 

Článek se věnoval významu pojištění jako dalšího aspektu a nástroje pro zajištění fyzické 
bezpečnosti firmy. Byly popsány principy a úkoly bezpečnostního managementu v organizaci, 
které patří do systémového přístupu k řízení rizik, se kterými se v rámci udržování bezpečnosti 
může organizace setkat. Z uvedených možných přístupů k existenci rizik byl následně popsán 
princip přenesení rizika na jiný subjekt, v tomto případě sjednání pojištění. Možnost pojištění 
majetku a odpovědnosti nabízí všechny pojišťovny působící v České republice. V rámci tohoto 
článku bylo analyzováno, jakým způsobem pojišťovny přistupují k nastavení pojistných smluv 
a podmínek. Pojišťovny jistou míru zabezpečení vyžadují, a i konkrétně stanovují její 
individuální nastavení. Dle zajištění bezpečnostních prvků a opatření následně stanovují limity 
pro případná pojistná plnění. Zároveň do nabízených pojistných produktů zahrnují i živelní          
a odpovědnostní rizika. V úvaze byl následně zhodnocen fakt, že pojištění může být i do 
budoucna považováno za jeden z významných komponentů integrálního systému fyzické 
bezpečnosti subjektu.  
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