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Limity a způsoby zabezpečení 

A/ Movité věci umístěné v uzavřeném prostoru 

Limit plnění v  Kč Způsob zabezpečení uzavřeného prostoru  
A1 do 200.000 
 

Vstupní dveře musí být plné, které vykazují odolnost jako dveře vnitřní o síle 40mm. 
Stejné vlastnosti musí mít i vrata vjezdů a vstupů.  
Dveře a vrata musí být opatřeny bezpečnostní cylindrickou vložkou v kombinaci 
s bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní 
třídy 3 (dále jen "BT 3") ČSN P ENV 1627. 

A2 do 500.000 
 

Vstupní dveře musí být plné, které vykazují odolnost jako dveře vnitřní o síle 40mm. 
Stejné vlastnosti musí mít i vrata vjezdů a vstupů. Dveře jsou opatřeny zábranami 
proti vysazení a vyražení. Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti vyháčkování. 
Stejné vlastnosti musí splňovat vrata vjezdů a vstupů.    
Dveře a vrata musí být opatřeny jedním bezpečnostním uzamykacím systémem 
v BT 3 ČSN P ENV 1627. 
Prosklené plochy (okna) jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním 
terénem nebo od nejnižší snadno přístupné konstrukce jsou opatřeny funkční 
bezpečnostní roletou, bezpečnostním zasklením nebo mříží.  

A3 do 1.000.000 Vstupní dveře musí být bezpečnostní s více bodovým ukotvením v BT 3 ČSN P ENV 
1627. Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti vyháčkování. Stejné vlastnosti 
musí splňovat vrata vjezdů a vstupů.    
Dveře a vrata musí být opatřeny dvěma bezpečnostními uzamykacími systémy 
v BT 3 ČSN P ENV 1627 nebo tříbodovým rozvorovým zámkem stejné BT. 
Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení. 
Prosklené plochy (okna) jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním 
terénem nebo od nejnižší snadno přístupné konstrukce jsou opatřeny funkční 
bezpečnostní roletou, bezpečnostním zasklením nebo mříží. 

A4 do 2.000.000 Vstupní dveře musí být bezpečnostní s více bodovým ukotvením v BT 4 ČSN P ENV 
1627. Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti vyháčkování. Stejné vlastnosti 
musí splňovat vrata vjezdů a vstupů.    
Dveře a vrata musí být opatřeny tříbodovým rozvorovým zámkem v BT 4 ČSN P 
ENV. 
Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení.  
Prosklené plochy (okna, zasklené lodžie) jsou opatřeny funkční bezpečnostní roletou, 
bezpečnostním zasklením nebo mříží. Okna, balkónové, lodžiové a terasové dveře 
musí být z vnitřní strany vybaveny uzamykatelnou klikou s bezpečnostní 
cylindrickou  vložkou v BT 3 ČSN P ENV 1627. 
EZS musí být minimálně 3.stupně normy ČSN EN 50 131–1, v rozsahu plášťové a 
prostorové ochrany s vyvedením poplachového signálu na zvukovou a světelnou 
signalizaci umístěnou na obvodovém zdivu budovy nejméně ve výšce 3 m nad zemí. 

A5 nad 2.000.000 Vstupní dveře  musí být bezpečnostní s více bodovým ukotvením v BT 4 ČSN P 
ENV 1627. Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti vyháčkování. Stejné 
vlastnosti musí splňovat vrata vjezdů a vstupů.    
Dveře a vrata musí být opatřeny minimálně pětibodovým rozvorovým zámkem 
v BT 4 ČSN P ENV. 
Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení.  
Prosklené plochy (okna, zasklené lodžie) jsou opatřeny funkční bezpečnostní roletou, 
bezpečnostním zasklením nebo mříží. Okna, balkónové, lodžiové a terasové dveře 
musí být z vnitřní strany vybaveny uzamykatelnou klikou s bezpečnostní 
cylindrickou  vložkou v BT 3 ČSN P ENV 1627. 
EZS musí být minimálně 3.stupně normy ČSN EN 50 131–1, v rozsahu plášťové a 
prostorové ochrany s vyvedením na PCO Policie ČR nebo bezpečnostní agentury se 
smluvně garantovanou dobou dojezdu  do 15 min. 

 



T/  Cennosti uložené v trezoru umístěném uzavřeném prostoru  

Limit plnění v Kč Způsob zabezpečení cenností 
T1 do 10.000 
 

Cennosti jsou uloženy v trezoru nezjištěné konstrukce (bezpečnostní schránce, 
příručním trezorku) a nacházejí se v uzavřeném prostoru zabezpečeném podle 
podmínek pro limit pojistného plnění A1 nebo A2. 

T2 do 30.000 Cennosti jsou uloženy v trezoru nezjištěné konstrukce (bezpečnostní schránce, 
příručním trezorku) a nacházejí se v uzavřeném prostoru zabezpečeném podle 
podmínek pro limit pojistného plnění A3, A4 nebo A5. 

T3 do 50.000 
 

Cennosti jsou uloženy v  trezoru, který splňuje požadavky BT 0 ČSN 1143-1 a je  
umístěn v uzavřeném prostoru bytu zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného 
plnění A1 nebo A2. 

T4 do 100.000 Cennosti jsou uloženy v  trezoru, který splňuje požadavky BT 0 ČSN 1143-1 a je  
umístěn v uzavřeném prostoru bytu zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného 
plnění A3, A4 nebo A5. 

T5 do 500.000 Cennosti jsou uloženy v  trezoru, který splňuje požadavky BT 1 ČSN 1143-1 a je  
umístěn v uzavřeném prostoru bytu zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného 
plnění A3, A4 nebo A5. 

T6 do 1.000.000 Cennosti jsou uloženy v  trezoru, který splňuje požadavky BT 2 ČSN 1143-1 a je  
umístěn v uzavřeném prostoru bytu zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného 
plnění A3, A4 nebo A5. 

T7 do 3.000.000 Cennosti jsou uloženy v  trezoru, který splňuje požadavky BT 3 ČSN 1143-1 a je  
umístěn v uzavřeném prostoru bytu zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného 
plnění A3, A4 nebo A5. 

T8 do 5.000.000 Cennosti jsou uloženy v  trezoru, který splňuje požadavky BT 4 ČSN 1143-1 a je  
umístěn v uzavřeném prostoru bytu zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného 
plnění A3, A4 nebo A5. 

P/ Přeprava cenností – „posel“ 

Limit plnění Kč Způsob zabezpečení 
P1 do 100.000  Přeprava musí být prováděná v kufříku s pevnou konstrukcí jednou pověřenou osobou. 
 Pověřená osoba musí být vybavena obraným prostředkem (např. sprejem apod.). 
P2 do 500.000  Přeprava musí být prováděná v kufříku s pevnou konstrukcí dvěmi pověřenými osobami. 
 Pověřená osoba musí být vybavena obraným prostředkem (např. sprejem apod.). 
 Přeprava musí být prováděna v automobilu s uzavřenou kovovou karosérií. 
 Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě 

opustit vozidlo, zůstane-li ve vozidle zásilka.  
P3 do 2.000.000  Přeprava musí být prováděná v bezpečnostním kufříku dvěmi pověřenými osobami. 
 Pověřené osoby musí být vybaveny krátkou kulovou zbraní a všechny osoby musí mít 

nasazenou neprůstřelnou vestu. 
 Přeprava musí být prováděna v automobilu s uzavřenou kovovou karosérií.  
 Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě 

opustit vozidlo, zůstane-li ve vozidle zásilka. 
 Přepravní automobil musí být vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním 

spojovacím prostředkem.  
P4 do 10.000.000  Přeprava musí být prováděná v bezpečnostních kontejnerech s barvicím modulem třemi 

pověřenými osobami. 
 Pověřené osoby musí být vybaveny krátkou kulovou zbraní a všechny osoby musí mít 

nasazenou neprůstřelnou vestu. 
 Přeprava musí být prováděna v automobilu s uzavřenou kovovou karosérií. 
 Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě 

opustit vozidlo, zůstane -li ve vozidle zásilka.  
 Přepravní automobil musí být vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním 

spojovacím prostředkem. 
 Při vykládce a nakládce na veřejně přístupném prostoru musí osobu přenášející zásilku 

v hodnotě vyšší než 5,000.000,- Kč zabezpečovat osoba ozbrojená krátkou kulovou zbraní.  
 



Ujednání k zabezpečení: 

Pojištěný je povinen pojištěné věci uložit v uzavřeném prostoru a zabezpečit je podle jejich charakteru a 
hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním uvedeným v příloze 2. Pokud porušení 
této povinností mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, poskytne pojistitel plnění, které je omezeno 
limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, pokud 
není v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení. Při nesplnění nejnižšího limitu pro zabezpečení 
pojistitel odmítne vyplatit pojistné plnění. 

Výklad pojmů 
1. Uzavřený prostor  je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo 

soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 15 cm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo 
z jiného z hlediska mechanické odolnosti ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat 
stejné vlastnosti. 

2. Elektrické zabezpečovací zařízení (EZS) je takový systém, kdy ústředna i jednotlivé komponenty 
splňují kritéria předepsaného stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy, 
elektrické zabezpečovací  systémy. EZS musí mít platný certifikát shody vydaný akreditovaným 
certifikační orgánem a zároveň musí být v souladu s  aplikačními směrnicemi Certifikačního institutu  
ČAP, s.r.o. číslo P131-7. Toto platí i pro montáž, provoz a údržbu. Systém EZS musí dále splňovat 
takové rozmístění čidel, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do 
střeženého prostoru nebo jej narušil. V případě napadení samotného systému EZS musí být 
prokazatelným způsobem vyvolán poplach. 

3. Pult centrální ochrany (PCO) je nepřetržitě obsluhované zařízení. Přijímací část zařízení pro přenos 
poplachů musí odpovídat ČSN a být ve shodě s technickými specifikacemi CI ČAP. PCO přijímá hlášení 
od EZS, zobrazuje, potvrzuje, archivuje poplachové informace a zajišťuje zásah v místě střeženého 
objektu. Provozovatel PCO musí splňovat požadavky aplikační směrnice ČAP P 103. 

4. Vstupní dveře plné mají pevnou konstrukci, která vykazuje minimální odolnost proti vniknutí pachatele 
jako dveře vnitřní o síle 40 mm. 

5. Vstupní bezpečnostní dveře  splňují kritéria předepsaného stupně bezpečnostní třídy podle ČSN P ENV 
1627. Tyto dveře jsou profesionálně vyrobeny nebo upraveny a jsou opatřeny bezpečnostním 
uzamykacím systémem nebo bezpečnostním rozvorovým více bodovým zámkem. Mají odpovídající 
pevnost proti proražení a jsou odolné proti vysazení.  

6. Bezpečnostní cylindrická vložka je vložka, která má zvýšenou odolnost proti vyhmatání a splňuje 
požadavky BT 3 podle ČSN P ENV . V kombinaci s bezpečnostním štítem, který zabraňuje demontování 
zvenčí je odolná proti rozlomení. 

7. Bezpečnostní uzamykací systém je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební zámek, bezpečnostní 
cylindrická vložka a bezpečnostní kování, který splňuje minimálně požadavky v BT 3 ČSN P ENV 1627 
(chrání vložku zejména proti vyhmatání, odvrtání a rozlomení). 

8. Tříbodový rozvorový zámek je zámek, který splňuje minimálně požadavky BT 3 ČSN P ENV 1627 a 
zajišťuje dveřní křídlo do  tří stran (podlaha,strop a boční stěna).  

9. Prosklené plochy jsou okna, prosklené dveře, balkónové dveře, lodžiové dveře, větrací a sklepní 
okénka, střešní okna apod. 

10. Funkční bezpečnostní zasklení je zasklení (jako vrstvené bezpečnostní sklo, bezpečnostní sklo 
s drátěnou vložkou, skla s nalepenou folií), které splňuje požadavky podle ČSN EN 356 minimálně ve 
třídě P2.  

11. Funkční bezpečnostní roletou je roleta, která splňuje požadavky minimálně BT 2 ČSN P ENV a lze ji 
z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím. 

12. Funkční mříží je mříž, která splňuje požadavky minimálně BT 2 ČSN P ENV. Mříž musí mít 
dostatečnou pevnost, síla profilu je minimálně 12 mm a z vnější strany pevně ukotvena minimálně ve 
4 bodech. Mříž lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím. 

13. Cennosti jsou takové věci, které mají charakter peněz, drahých kovů,šekových knížek, platebních karet, 
cenných papírů a jiných obdobných dokumentů. Dále jsou to věci umělecké hodnoty, historické hodnoty, 
sbírky a starožitnosti. 

14. Trezory jsou úschovné objekty, které splňují předepsaný  stupeň bezpečnostní třídy podle ČSN EN 1143-1 
Bezpečnostní úschovné objekty. Trezor nesmí mít žádné jiné otvory mini dveře než pro zámky, kabely a 
ukotvení k podlaze. Odolnost proti vloupání musí být dána výrobcem a musí být vyznačena štítkem. 


