
DPP KV 1 Krádež vloupáním 

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody, které vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku 
pojistného nebezpečí krádež vloupáním, pokud byly splněny následující technické a bezpečnostní 
podmínky. 

V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do místnosti, kde se nachází pojištěná věc, 
řádně uzamčeny, okna a balkónové dveře řádně uzavřeny a zevnitř zajištěny minimálně kličkou a níže 
uvedená bezpečnostní zařízení funkční a v aktivním stavu. 

Veškeré dveře do budovy (případně místnosti) musí být vybaveny bezpečnostním zámkem nebo 
dvěma bezpečnostními visacími zámky. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být jedno křídlo 
zabezpečeno tak, aby bylo pevně zajištěno proti otevírání a odolné proti vyháčkování.  Pokud se jedná 
o prosklené dveře (plocha skla větší než 600 cm2), musí být vybavené bezpečnostní fólií nebo funkční 
mříží.  

Zámky musí být uzamčeny na dva západy. 

Pokud je ve vchodu do budovy zřízena fyzická ostraha, nemusí být tento vchod uzamčen. 

Dále veškeré otvory (okna, šachty apod.) o rozměrech větších 600 cm2 umístěné níže než 3,5 m nad 
úrovní okolního terénu nebo méně než 1,2 m od přístupové trasy (např. požárního žebříku) musí být 
opatřeny funkční mříží nebo funkční roletou nebo funkční okenicí nebo bezpečnostním vrstveným 
sklem nebo bezpečnostní fólií nebo musí být budova vybavena funkční elektronickou zabezpečovací 
signalizací s prostorovými čidly a vývodem signálu na pult centrální ochrany koncesované 
bezpečnostní agentury nebo policie. 

 

Výklad pojmů: 

Bezpečnostní fólií se rozumí fólie o minimální tloušťce 300 mikrometrů instalovaná z vnitřní strany na skle o 
minimální tloušťce 3 mm a sice tak, že dosahuje až do jeho okrajů. Fólie musí být nainstalována odbornou 
firmou, která má k této činnosti oprávnění. 
Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek s tvrzeným třmenem o minimální tloušťce 10 mm. 
Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacího zámku , musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost  proti 
násilnému překonání jako třmeny a musí být z vnější strany upevněny pevným nerozebíratelným způsobem. 
Bezpečnostním vrstveným sklem se rozumí sklo o kategorii minimálně P2A dle ČSN EN 356 (případně normy 
tuto nahrazující) a bezpečnostní úroveň skla musí být doložena protokolem o zkoušce, která byla provedena 
laboratoří akreditovanou CIA. 
Bezpečnostním zámkem se rozumí komplet složený ze zadlabacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky, 
bezpečnostního kování připevněného z vnitřní strany dveří, který je odolný proti vyhmatání planžetou a 
rozlomení. Vložka musí být chráněna  bezpečnostním štítem, případně smí vyčnívat z kování maximálně 3 mm. 
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) musí splňovat následující kritéria:  
• všechny její komponenty musí být certifikovány státem akreditovanou zkušebnou (musí být vydán 
certifikát shody CIA nebo certifikát shody dle Aplikační směrnice ČAP-P131-7),  
• provoz, montáž a údržba musí být v souladu s požadavky Aplikační směrnice ČAP-P131-7,  
• instalace čidel musí být provedena tak, aby byla zajištěna registrace pachatele při pokusu o průnik do 
chráněných prostor, v případě narušení střežených prostor nebo při napadení samotné EZS musí EZS 
prokazatelným způsobem vyvolat poplach, 
• detektory (prostorová čidla) musí být nainstalovány ve všech prostorách, kde se nacházejí pojištěné 
věci, včetně chodeb, účelem je především signalizace pohybu neoprávněné osoby prostorem, 
• EZS musí být řádně udržovaná a kontrolovaná, kontrola musí být prováděna dle návodu k údržbě a 
obsluze, není-li stanoveno jinak, minimálně jednou ročně a sice výrobcem nebo jím pověřenou servisní 
organizací. 



Funkční mříží se rozumí namontovaná mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu 
minimálně 1 cm2 a s velikostí ok maximálně 400 cm2. Mříž musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. 
Pruty mříže musí být vzájemně spojeny nerozebíratelným způsobem (například svařeny nebo snýtovány). Mříž 
lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci nástrojů například sekáčku, rozbrušovačky 
apod.). Mříž musí být z vnější strany pevně nerozebíratelným způsobem minimálně ve čtyřech bodech ukotvena 
ve zdi nebo v rámu okna nebo jiného otvoru nebo mříž musí být uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími 
zámky. V případě otevíratelné mříže musí být ukotvení závěsů mříže včetně jejich vlastní konstrukce provedeno 
z vnější strany nerozebíratelným způsobem, mříž musí být zabezpečena proti vysazení zábranami anebo 
zapuštěním do zárubní, dále musí být uzamčena jedním bezpečnostním visacím zámkem nebo bezpečnostním 
zámkem. 
Funkční mříží se rozumí i jiná než výše uvedená mříž, která vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost 
proti vloupání jako mříž výše uvedená. 
Funkční okenicí se rozumí okenice zajištěná z vnitřní strany uzavíratelnými mechanismy, ukotvení jejích závěsů 
včetně jejich vlastní konstrukce musí být z vnější strany provedeno nerozebíratelným způsobem. Závěsy musí 
být z tvrdé mechanicky pevné konstrukce. Okenici lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za 
pomoci nástrojů například sekáčku, rozbrušovačky apod.). 
Funkční roletou se rozumí roleta z vlnitého plechu nebo ocelových nebo hliníkových lamel nebo roletová mříž, 
která je ve funkční poloze zajištěna minimálně dvěma dózickými zámky nebo dvěma bezpečnostními visacími 
zámky. Oka, jimiž prochází třmeny těchto zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti 
vloupání jako třmeny visacích zámků. Roleta musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. 
 

 

 

 

 


