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Prevence znamená bezpečí 

Motto:
„Pro každého člověka patří pocit bezpečí mezi 
nejzákladnější lidské potřeby a na druhé straně 
strach z kriminality na první místo mezi obavami. 
Chybí-li pocit bezpečí dlouhodobě, výrazně se 
znehodnocuje život každého z nás.“

Prezentované statistiky trestné činnosti neustále ukazují na stav, kdy 
zhruba sedmdesát procent celkového objemu trestné činnosti je majetková 
kriminalita. A právě automobilová kriminalita se na těchto neradostných 
číslech také významně podílí. 

Problematika prevence krádeží motorových vozidel je jednou ze stěžejních 
aktivit „Poradního sboru situační prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR“, v němž jsou v současnosti zastoupeny následující subjekty:

• Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.

• Česká asociace bezpečnostních manažerů

• Česká asociace pojišťoven

• Česká pošta, s.p.

• Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

• Městská policie hl. m. Prahy

• Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu – ASIS CZ

• Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality

• Policie ČR

Většina občanů již chápe, že je třeba si vhodným způsobem zabezpečit 
svůj majetek, a to nejen obydlí (byt, dům, chatu), ale i rodinný nebo firemní 
automobil. Pro ty, kteří potřebují získat relevantní informace o zabezpečení 
vozidel, jsou připraveny následující stránky.

ISBN 978-80-254-8783-9
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Hlavní partner projektu

Úvodní slovo policejního prezidenta

Vážení motoristé,

publikace, která se vám právě dostala do rukou, je jedním z komunikačních 
nástrojů projektu „Rok zabezpečení vozidel“. Cílem tohoto projektu je přispět 
ke zlepšení prevence majetkové kriminality v jedné z jejích nejzávažnějších 
oblastí, kterou v policejním žargonu označujeme jako autokriminalitu.

Za prvních osm měsíců roku 2010 Policie České republiky zaznamenala 
8241 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel a dalších 32 000 
případů krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží jejich dílů. Kriminální 
statistika sice vykazuje v posledních letech poměrně významný pokles 
autokriminality v obou uvedených ukazatelích, nicméně majetkové delikty 
v této oblasti stále patří k těm, které společnost nejvíce obtěžují a také nejvíce 
poškozují. Proto byl v rámci 11. zasedání Poradního sboru situační prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR schválen a doporučen k realizaci projekt 
„Rok zabezpečení vozidel“. 

Obecně platí, že je vždy výhodnější, efektivnější a levnější trestné činnosti 
předcházet než řešit její následky. Preventivní projekt „Rok zabezpečení 
vozidel“ se v intenci této teze zaměřuje na situační prevenci autokriminality 
formou aktivní komunikace s motoristickou veřejností. 

Od 1. října 2010 po celý následující rok vás chceme upozorňovat na konkrétní 
rizika krádeží motorových vozidel a jejich dílů a krádeží věcí ve vozidlech. 
Chceme vás rovněž informovat o možnostech moderního zabezpečení 
motorových vozidel proti krádežím. Tato brožura je součástí našeho záměru.

Při tvorbě a realizaci preventivního projektu „Rok zabezpečení vozidel“ 
Ministerstvo vnitra ČR a Policie České republiky spojily síly se dvěma 
oborovými organizacemi, konkrétně s Asociací technických bezpečnostních 
služeb Grémium Alarm, o.s., a s Českou asociací pojišťoven. Společně vám 
chceme pomoci při hledání odpovědí na otázku vhodného způsobu ochrany 
vašeho vozidla před odcizením či vykradením. Jsem přesvědčen, že každé 
dílčí opatření ke snížení rizika krádeže automobilu či motocyklu může přispět 
k celkovému omezení autokriminality. Proto jsem poskytl projektu „Rok 
zabezpečení vozidel“ svou osobní záštitu.

Policejní prezident 
genmjr. Mgr. Oldřich Martinů, v. r.
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Obecné informace MV ČR a Policie ČR

Každých 40 minut je odcizeno jedno vozidlo
Z pohledu delšího časového horizontu lze říci, že za poslední roky počet krádeží 
motorových vozidel stále mírně klesá. Na druhou stranu stav, kdy je denně ukradeno 
35 vozidel, je stále varující.

Fakt, že v souvislosti s otevřením hranic v rámci EU se stále větší počet pachatelů 
z České republiky zaměřuje na krádeže vozidel v zahraničí, zejména v Rakousku 
a Německu, nás nesmí uklidnit. K následné legalizaci těchto vozidel totiž dochází, 
vlivem nedokonalé legislativy, především u nás.

Denně ukradnou zloději auta za 5,5 milionu korun
V letech 2004 – 2009 byly finanční zisky z autokriminality odhadovány na tři až 
pět miliard korun. Proto lze stěží očekávat výrazný pokles v tomto odvětví trestné 
činnosti.

Část těchto ztrát nesou samozřejmě pojišťovny, ale neustále rostoucí pojistná 
plnění za odcizené vozy se automaticky promítají do rostoucích cen pojistného. 
Autokriminalita tak nepříjemně postihuje všechny majitele aut.

Varující fakta:*
Každých 40 minut je odcizeno 1 vozidlo.
Denně je to 35 aut.
Průměrně za měsíc 1050 vozidel.

To znamená, že zloději ukradnou denně auta za minimálně 5,5 milionu korun!
*Údaje vycházejí jako průměrné ze statistik Policie ČR za rok 2009.

Autokriminalita je organizovaný zločin
Auta se kradou pro jejich pozdější prodej v tuzemsku či v zahraničí. Pachatelé 
následně změní jejich identitu přeražením čísel karoserie a motoru, změnou laku, 
výrobou falešných dokladů a podobně.

Auta se rovněž kradou na náhradní díly. Zloději se nevyhýbají žádnému modelu, 
určující je poptávka na trhu.

Dalším druhem autokriminality jsou leasingové podvody páchané samotnými 
nájemci aut. Za auto zaplatí základní splátku, převezmou je, vyvezou a následně 
nahlásí jako odcizené.

Do oblasti autokriminality patří v neposlední řadě krádeže odnímatelných částí aut 
(kola, antény, zpětná zrcátka, střešní nosiče, světlomety) a předmětů uložených 
uvnitř aut (autorádia, navigace, mobilní telefony, příruční zavazadla, povinná výbava 
apod.) a jejich následný prodej do bazarů a zastaváren.

Statistika krádeží vozidel
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Obecné informace MV ČR a Policie ČR

Prevence autokriminality

Nezabezpečený automobil ukradne 
zručný zloděj do 30 vteřin
Odcizení vozidel není jednoduchá záleži-
tost a vyžaduje od pachatelů speciální 
znalosti a často poměrně nákladné vyba-
vení. Z tohoto důvodu pachatelé hledají 
a zaměřují se na vozidla, která nemají další 
přidané prvky zabezpečení proti krádeži.

Pro všechny kategorie vozidel platí, že 
jakékoliv další přidané zabezpečení proti 
krádeži ve vozidle významně prodlužuje 
dobu potřebnou k jeho odcizení.

Současně platí, že kombinace více prvků 
ochrany výrazně snižuje riziko krádeže 
vozu. Pokud má být zabezpečení efektivní, 
mělo by se vždy jednat o zařízení s dosta-
tečnou kvalitou.

Někdy rozhodují zdánlivé maličkosti
Předejít odcizení nebo vykradení vozu nemusí být vždy jen věcí nákladných 
zabezpečovacích zařízení. Je důležité věnovat dostatečnou pozornost tomu, kde 
a jak své auto zaparkujete.

Vždy je lepší parkovat na osvětleném místě v blízkosti bydliště, případně využívat 
hlídaných parkovišť či zabezpečených podzemních garáží.

Ve vozidle nenechávat důležité a cenné věci a vždy, byť se jedná o sebekratší dobu, 
po kterou vozidlo opouštíte (např. u čerpací stanice), řádně uzamknout všechny 
zámky na vozidle.

Nekupujte kradená auta!
Zejména při koupi ojetého vozu je třeba detailně prověřit původ a historii vozu. Koupě 
kradeného auta přináší novému majiteli nemalé komplikace a svým způsobem 
i udržuje při životě autokriminalitu jako formu organizovaného zločinu.

V neposlední řadě vhodně vybraná pojistná smlouva je základním předpokladem 
dobré strategie ochrany před autokriminalitou.
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Obecné informace MV ČR a Policie ČR

Další programy prevence kriminality

Policejní preventivní programy a projekty, které napomáhají 
snižovat autokriminalitu
•  Program Bezpečná lokalita
•  Městský kamerový dohlížecí systém
•  Hlídaná, zabezpečená a osvětlená parkoviště
•  Auto není trezor; Stop 24
•  Preventivní materiály pro veřejnost; účast obou policií na odborných výstavách 

a veletrzích 
•  Policejní preventivní přednášková činnost pro laickou i odbornou veřejnost 

k zabezpečení a ochraně automobilů
•  Preventivně informační oddělení, která jsou zřízena při 

všech krajských ředitelstvích policie, a Preventivně 
informační odbor policejního prezidia

Kontakty na preventivní 
pracoviště Policie ČR

hl. m. Praha
tel.: +420 974 821 207
e-mail: tiskpha@mvcr.cz

Středočeský kraj
tel.: +420 974 861 217
e-mail: stctisk@mvcr.cz

Jihočeský kraj
tel.: +420 974 221 207
e-mail: pisjc@mvcr.cz

Plzeňský kraj
tel.: +420 974 321 207
e-mail: pisplz@mvcr.cz

Karlovarský kraj
tel.: +420 974 361 210
e-mail: tiskvck@mvcr.cz

Ústecký kraj
tel.: +420 974 421 207
e-mail: pisssvck@mvcr.cz

Liberecký kraj
tel.: +420 974 466 207
e-mail: pislbc@mvcr.cz

Královéhradecký kraj
tel.: +420 974 521 208
e-mail: tiskvck@mvcr.cz

Pardubický kraj
tel.: +420 974 561 208
e-mail: tiskpa@mvcr.cz

Vysočina
tel.: +420 974 261 485
e-mail: pio@policievysocina.cz

Jihomoravský kraj
tel.: +420 974 621 207
e-mail: tiskjm@mvcr.cz

Zlínský kraj
tel.: +420 974 662 207
e-mail: pcrzlin@mvcr.cz

Olomoucký kraj
tel.: +420 974 761 207
e-mail: pisol@mvcr.cz

Moravskoslezský kraj
tel.: +420 974 721 207
e-mail: pcrssmov@mvcr.cz

Policejní prezidium ČR
tel.: +420 974 834 376
e-mail: prevppcr@mvcr.cz

Preventivně informační oddělení 
krajských ředitelství Policie ČR 

Policejní prezidium ČR
Preventivně informační odbor
tel.: +420 974 834 376
e-mail: prevppcr@mvcr.cz

www.mvcr.cz
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Hlavní partner projektu

Asociace bezpečnostních služeb

Asociace technických bezpečnostních 
služeb Grémium Alarm, o.s.
AGA sdružuje subjekty vyvíjející podnikatelskou, 
pracovní nebo jinou obdobnou činnost v oblasti ochrany 
osob, majetku a informací, zejména pak se zaměřením 
na oblast technického zabezpečení ochrany osob, 
majetku a informací. Jejím zájmem je profilace 
a zviditelnění kvalitních firem v oblasti bezpečnostního 
průmyslu na trhu.

AGA je autorizované živnostenské společenství Hospodářské komory ČR, což 
znamená, že je garantem a mluvčím za obor technických bezpečnostních služeb při 
jednání s orgány státní správy. 

Prostřednictvím AGA je Česká republika zastoupena v evropské asociaci 
EURALARM, která je sdružením národních asociací jednotlivých evropských států 
a nadnárodních výrobců požární a zabezpečovací techniky.

AGA doporučuje
V případě, že se rozhodnete zabezpečit svůj vůz, myslete na následující doporučení:

1) Zvažte, jaký je zájem zlodějů o značku a typ vašeho vozu.
2) Zohledněte historii firmy, která vyrábí, příp. dováží, vámi vybrané zabezpečení.
3) Porovnejte technické řešení a obsluhu vybraného zabezpečení.
4)  Zjistěte, zda vámi vybraná firma nabízí pomoc v nouzi a má dostatečnou servisní 

síť.
5)  Prověřte si, zda vámi zvolené zabezpečení je schváleno pro provoz atestem 

8SD MD ČR.
6) Zvažte také vliv zabezpečení na slevu z havarijního pojištění vašeho vozidla.
7)  Pamatujte, že cena by neměla být rozhodujícím faktorem pro výběr zabezpečení 

vozu.
8) Naslouchejte doporučením a zkušenostem přátel, bývají často dobrým rádcem.

Na následujících stranách naleznete příklady konkrétních prostředků a systémů pro 
prevenci krádeží motorových vozidel. Uvedení výrobci a dodavatelé jsou sdruženi, 
respektive doporučeni Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium 
Alarm, o.s., jako oborovou organizací zaměřenou právě na oblast prevence krádeží 
vozidel.

www.gremiumalarm.cz 
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AGA doporučuje

Základní prostředky prevence krádeží vozidel

Zabezpečovací prostředky
Mechanické zábranné prostředky
Mezi mechanické zábranné prostředky, které mají za úkol především 
výrazně prodloužit dobu nutnou k odcizení vozidla, řadíme zámky řadicí 

páky, tyče na volant a zámky pedálů. Skutečně účinnou ochranu vozu zajišťují pouze 
zařízení pevně spojená s karoserií vozu. Nejúčinnější z této skupiny je mechanické 
uzamykání řazení vozidla, které lze navíc kombinovat s blokováním kapoty.

Elektronické zábranné prostředky
Další možností zabezpečení a ochrany vozidla je instalace imobilizérů 
a autoalarmů. Imobilizér blokuje možnost neoprávněného nastartování 

vozidla. Autoalarmy jsou aktivním zabezpečovacím zařízením a slouží ke střežení 
narušení vozu nebo manipulaci s ním. V případě napadení vozidla odrazují zloděje 
pomocí sirény a upozorní okolí vozu na narušení. Kromě signalizace sirény může být 
použit i přenos poplachové informace na mobilní telefon uživatele vozu.

Vyhledávací systémy
Zde se jedná již o tzv. pokrádežové systémy, zaručující zvýšení objasněnosti 
krádeží, případné zadržení pachatele a hlavně nalezení odcizeného vozidla. 

Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizační systémy odcizených vozidel. Tyto 
systémy umožňují v okamžiku spáchání útoku na vozidlo přenos informace v reál-
ném čase, případně určení směru pohybu a konkrétního místa, kde se vozidlo pohy-
buje nebo kde stojí. 

Identifikační systémy
Jedná se o neodstranitelné označování vozidel speciálními prostředky, 
které buď viditelně, nebo skrytě označují vozidlo nebo části automobilu, 

a tím znemožňují změnu identity vozidla a jeho další prodej. Mezi identifikační systémy 
patří například značení skel (tzv. pískování), u kterého se na skla automobilu vyznačí 
VIN kód vozidla nebo speciální alfanumerický kód. Dalším identifikačním systémem 
jsou unikátní mikrotečky s hologramy, kterými se značí nosné díly karoserie vozidla. 
Optimální je kombinovat identifikační systémy s registrací vozidel v informačních 
systémech.

Obecně platí
•  Kombinace různých druhů zabezpečení výrazně zvyšuje ochranu 

vozidla před odcizením. 

•  Montáž zabezpečovacího zařízení by měla být provedena na odbor-
ných zaškolených pracovištích. 

•  Zabezpečení je účinné pouze pokud se používá!

a

V
Z
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Techniky zabezpečení vozidel

Mechanické zábranné prostředky

CONSTRUCT CZECH a.s. 
Mechanické zabezpečení vozidel proti 
krádeži CONSTRUCT je masivní bezpeč-
nostní systém, který blokuje činnost 
řadicí páky a znemožňuje tak odcizení 
vozu. Vyrábí se v České republice již 
20 let a po celou dobu drží díky vysoké 
kvalitě pozici lídra na trhu.

O firmě a produktech

Princip tohoto zabezpečení a jeho výhody

Výrobní závod společnosti CONSTRUCT se nachází ve Velkém Meziříčí. Vývojové oddělení 
klade důraz na vysokou úroveň bezpečnosti produktů. Zabezpečení musí splňovat 
přísné požadavky na konstrukci, funkčnost a celkové provedení. Odolává tepelným 
a  chemických vlivům, použitý materiál se nestává křehkým ani po podchlazení tekutým 
dusíkem. Jeho účinnost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných funkcích vozidla. 

CONSTRUCT dále nabízí poloautomatické elektromechanické zabezpečení SAFETRONIC 
a mechanický systém blokace činnosti převodovky v kombinaci se zámkem kapoty 
CONSTRUCT 3 SYSTEM.

Princip zabezpečení vozidla mechanickým zabezpečením CONSTRUCT spočívá v zablo-
kování pohyblivých částí mechanismu řazení za pomoci masivního zabezpečovacího 
systému. U mechanických převodovek blokuje zařazený zpětný převodový stupeň, 
u  automatických převodovek polohu parkování. 

Díky vysoké kvalitě zabezpečení CONSTRUCT poskytuje výrobce na produkty značky 
CONSTRUCT prodlouženou záruku až na 5 let v případě dodržení podmínky každoročních 
technických kontrol. 

Mechanické zabezpečení CONSTRUCT získalo za dobu své existence řadu významných 
ocenění. Jeho kvalitu zohledňují také pojišťovny a leasingové společnosti, které poskytují 
po jeho instalaci do vozidla slevy na pojistném. Díky nim se investice do mechanického 
zabezpečení CONSTRUCT majiteli vrátí během pár let.

CONSTRUCT CZECH a.s. 
Oblast Čechy: Za Mototechnou 2587/1, 155 00 Praha 5
 e-mail: cechy@construct.cz

Oblast Morava: Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí
 e-mail: morava@construct.cz

infolinka: 800 194 100 | www.construct.cz
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Mechanické zábranné prostředky

DEFEND LOCK
Dlouholetá praxe potvrzuje, že základní 
metodou zabezpečení stále zůstává 
dobře a pevně mechanicky zamčený vůz. 
Zámek řadicí páky DEFEND LOCK se při-
tom vyznačuje snadnou obsluhou, neboť 
jej můžete zamykat bez klíče. Zámky jsou 
cenově dostupné a mají vysokou účinnost. 

O firmě a produktech

Princip tohoto zabezpečení a jeho výhody

Značka Defend vznikla v roce 1994 s cílem pomoci majitelům automobilů ochránit jejich 
vozy před zloději. Během svého dosavadního působení si díky úspěšné obchodní politice 
i neustálému vývoji nových výrobků a služeb vybudovala vedoucí postavení v oblasti 
zabezpečení automobilů v České republice a svou pozici posiluje také v dalších zemích.

Defend nabízí nejširší sortiment zabezpečovacích systémů automobilů na českém 
trhu. Vybrat si můžete od osvědčených mechanických zámků řazení DEFEND LOCK, 
přes elektromechanické zabezpečení DEFEND MATIC, elektromechanickou ochranu 
proti krádeži vozu a součástí pod kapotou DEFEND HOOK nebo elektromechanické 
zabezpečení nákladového prostoru DEFEND CARGO, až po satelitní ochranu vašeho vozu 
DEFEND LOCATOR.

Mechanické zabezpečení DEFEND LOCK pevně uzamkne vaši řadicí páku, a tím znemožní 
jakýkoliv pohyb. Jde o kvalitní produkt s masivním kovovým mechanismem, pevně 
spojeným s karoserií vozu bez jejího narušení. Má unikátní, patentově chráněnou vložku 
s oboustranným klíčem a vlastním DEFEND LOCK profilem, tímto splňuje nejvyšší 
současné požadavky na bezpečnost. 

Výhodou DEFEND LOCKU je snadné zamykání jednoduchým pohybem bez použití klíče. 
Zámek je vhodně a výrazně umístěn v interiéru vozu, řidič tak má snadnou vizuální 
kontrolu stavu zamčeno. Je viditelný zvenčí pro potencionálního zloděje, kterého 
zpravidla odradí. Tvar a rozměr zamykání umožňuje jednoduchou manipulaci také v noci.

Vzhledem k vysoké kvalitě zabezpečení umožňuje DEFEND LOCK slevy na pojistném. 
Společnost Defend poskytuje svým zákazníkům na DEFEND LOCK prodlouženou záruční 
dobu až na 5 let.

DEFEND CENTRAL EUROPE a.s.
Oblast Čechy: Pod Kaštany 18, 160 00  Praha 6
  e-mail: praha@defend.cz

Oblast Morava: Tovární 1613, 769 01  Holešov
  e-mail: holesov@defend.cz

infolinka: 800 222 900 | www.defend.cz
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Elektronické zábranné prostředky

JABLOTRON ALARMS a.s.

Nabízíme výjimečný GSM/GPS autoalarm 
Athos, klasické alarmy, dálková ovládání, 
parkovací senzory a další autodoplňky. 
To vše s nadstandardními zárukami 
a kvalitním servisem. Jablotron Alarms 
a.s. vyrábí elektronické zabezpečovací 
systémy od roku 1990.

O funkcích autoalarmů

Výhody elektronického zabezpečení

Autoalarm reaguje na narušení dveří, kufru a kapoty. Pomocí doplňkových detektorů, 
které jsou dodávány i bezdrátové (bateriové), střeží vnitřní prostor, rozbití okna 
a náklon vozidla. Alarmy s GSM komunikací zavolají v případě problému a mají doplňkové 
funkce, kdy pomocí SMS upozorní na odpojení nebo vybití baterie, nezamčené vozidlo 
a další vlastnosti. Díky GPS zobrazí kdykoliv aktuální pozici vozu na mapě, jež je 
dostupná i v mobilním telefonu. Alarmy jsou vybaveny vlastním imobilizérem, který 
zvyšuje ochranu vozu. Není–li vozidlo vybaveno dálkovým ovladačem zamykání, zajistí 
tuto funkci autoalarm.

Alarmy řady Athos díky komunikaci na mobilní telefony (až 4) umožňují majiteli okamžitě 
reagovat na narušení. Z mobilu lze s vozem komunikovat a ovládat jej. Alarm Athos 
s GPS lokalizací je možné využít k navigaci a sledování provozu. Sirény alarmů plní funkci 
aktivního upozornění okolí na neoprávněnou manipulaci s vozidlem a ruší zloděje „při 
práci“. Athos komunikuje s pulty centralizované ochrany. 

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01  Jablonec nad Nisou

e–mail: auto@jablotron.cz
tel.: +420 483 559 999 | www.jablotron.cz
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Vyhledávací systémy

SECAR BOHEMIA, a. s.
Pokrádežový systém ochrany vozidel 
SHERLOG SecurityCar je jedinečný tech-
nický prostředek určený k lokalizaci odci-
zeného automobilu, který je založený na 
principu vlastního unikátního neodruši-
telného rádiového systému – v někte-
rých případech kombinovaného také 
s technologií GPS a GSM.

SHERLOG Security Car

Princip a výhody

Společnost SECAR Bohemia, a.s., největší provozovatel vyhledávacích systémů v České 
republice, poskytuje své služby již od roku 1992 a zajišťuje ochranu více než 25 tisíc 
vozidel. Využívá k tomu soustavu rádiové sítě s více než stovkou anténních zaměřova-
cích bodů na celém území ČR, přičemž každý z nich je schopen pokrýt oblast v okruhu 
30 až 80 km. Do boje proti kriminalitě spojené s osobními automobily nasazuje SECAR 
Bohemia, a. s. špičkové mobilní a letecké prostředky. Diskrétní a účinná ochrana vozidel 
se ale neomezuje pouze na Českou republiku. Produkty SHERLOG Security Car jsou 
žádané také v zahraničí a chrání automobily na Slovensku, v Lotyšsku nebo Litvě. A díky 
připojení společnosti SECAR Bohemia, a.s., k mezinárodní službě EUROWATCH bylo vyhle-
dávání vozidel rozšířeno na téměř 40 států.

Bezprostředně po napadení zabezpečeného automobilu zachytí operační středisko 
„tísňový“ signál systému, přičemž operátoři okamžitě kontaktují klienta, aby potvrdili 
krádež, respektive identifikovali falešný poplach. V případě potvrzení se do pátrání 
zapojují technické prostředky společnosti (osobní nebo terénní automobily, případně 
vlastní letadla) a ke spolupráci je přizvána Policie ČR. Operační středisko zároveň 
upozorní klienta, aby o odcizení svého automobilu neprodleně informoval Policii ČR 
na lince 158. Podle dlouhodobých statistik má zákazník SECAR Bohemia 98procentní 
jistotu, že svůj vůz dostane zpátky.

SECAR BOHEMIA, a.s. 
Londýnská 48
120 00  Praha 2

e–mail: sherlog@secar.cz
tel.: +420 221 513 111 | www.sherlog.cz
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Vyhledávací systémy

OKO2 … hlídá moje auto
OKO2 je dobrá volba na cestě k bezpečí 
a klidu. Staňte se i vy jedním z více než 
16 000 spokojených zákazníků SV-AGENCY. 
Jsme česká společnost s mnohaletými 
zkušenostmi, klademe důraz na kvalitu 
poskytovaných služeb. Patříme mezi nejvý-
znamnější poskytovatele služeb pultu cent-
ralizované ochrany (PCO) v České republice.

O produktu

Princip tohoto zabezpečení a jeho výhody

OKO2 je systém aktivního střežení a sledování vozidel od osvědčeného poskytovatele 
služeb v oblasti zabezpečení. Tým operátorů PCO je připravený 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu okamžitě řešit dohledání vozidla zásahovou skupinou v případě narušení nebo 
krádeže. Odezva na jakýkoliv podnět z vozidla je téměř okamžitá, a tak lze výrazně snížit 
riziko případných škod. Navíc ušetříte se systémem až 30 % na havarijním pojištění. 
OKO2 vám také umožňuje mít stálý přehled o pohybu vašeho vozidla prostřednictvím 
uživatelsky přehledného prostředí webové aplikace pro snadné sledování připojených 
vozidel po celé Evropě. K dispozici také máte ucelený přehled o vozidle v podobě knihy jízd 
s funkcemi exportů dat k dalšímu zpracování.

Instalovaná jednotka ve vašem vozidle se satelitním GPS systémem pro přesnou 
lokalizaci polohy přenáší komunikátorem zprávy o stavu a poloze vozidla na PCO. Jakmile 
dojde k neoprávněné manipulaci s vozidlem, předá jednotka poplach na PCO včetně své 
polohy. Od této chvíle je vozidlo nepřetržitě sledováno našimi operátory. Po informování 
zákazníka je vyslána k dohledávanému vozidlu nejbližší zásahová jednotka.

SV–AGENCY a.s.
Sinkulova 40
140 00  Praha 4

infolinka: 800 900 096 | e–mail: auto@oko2.cz
www.svagency.cz | www.oko2.cz
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Cebia, spol. s r.o. 
Türkova 1001
149 00  Praha 4

tel.: +420 267 91 3737 | e–mail: cebia@cebia.cz
www.cebia.cz | www.zkontrolujsiauto.cz

Identifikační systémy pro 
prevenci odcizení vozidel
Cebia, spol. s r.o., jako první, v roce 1991, 
zavedla v ČR systém bezpečnostního značení 
automobilových oken kódem SBZ OCIS, který 
byl vyvinut ve spolupráci s Policií ČR. 
Základní myšlenka této preventivní ochrany 
vozidla je velmi jednoduchá, a v této jednodu-
chosti je její síla.

O produktech

Princip jednotlivých typů zabezpečení a výhody

Cebia poskytuje svým zákazníkům různé varianty pro značení skel a nosných částí 
karoserie vozidel.

1. Značení skel formou pískování 7místného kódu – systém SBZ OCIS
2. Značení skel formou pískování VIN kódu – systém EUROVIN OCIS
3. Leptání VIN kódu na skla vozidla – systém SOZ OCIS
4. Značení nosných dílů karoserie – systém AUTODOT OCIS

Hlavní princip těchto zabezpečení je v tom, že vozidlo, které je označeno, je znehodnoceno 
pro zloděje. Zloděj by musel např. všechna označená skla vyměnit a teprve pak vozidlo 
prodat. Každé sklo navíc obsahuje speciální kód od výrobce, a proto je výměna celé sady 
skel téměř nemožný úkol. Proto je toto jednoduché zabezpečení tak účinné.

Značení skel pískováním (SBZ, EUROVIN) – výhodou je větší hloubka značení, tedy 
vyšší bezpečnostní třída (zajištění neodstranitelnosti znaků).
Značení skel leptáním (SOZ) se provádí vyleptáním kódu na okno pomocí speciální 
leptací pasty. Značení si může zákazník provést sám doma pomocí dodané leptací sady. 
Značení dílů karoserie systémem AUTODOT OCIS představuje unikátní ochranu 
před odcizením. Na nosné díly karoserie se umístí doplňkové identifikátory – kovový 
inteligentní prach ve formě mikroteček OV DOT v kombinaci s unikátními kovovými 
holografickými etiketami OV METAL. 

Nedílnou součástí značení vozidel je registrace v mezinárodním informačním Systému 
OCIS, který slouží mimo jiné policii a privátním organizacím v ČR i v zahraničí.

Identifikační systémy
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Systémy pro bezpečný nákup vozidla

Cebia, spol. s r.o., se již 19 let specia-
lizuje na automobilovou kriminalitu, 
prověřování původu a historie vozidel, 
zabezpečení vozidel a služby souvise-
jící s odcizením vozidla. Cebia je česká 
firma, která má na území ČR přes 1200 
smluvních partnerů a své služby posky-
tuje i v zahraničí.

Varovná situace na trhu ojetých vozidel v ČR 

O produktech

Situace na trhu ojetých vozidel v ČR je zcela odlišná než v jiných státech. Díky nepoctivým 
prodejcům a chybějící legislativě má většina ojetých vozidel nejasnou nebo pozměněnou 
minulost a stáčení tachometru se doslova stalo národním sportem. 

Z dlouhodobých statistik a průzkumů společnosti Cebia vyplývá, že:
• 50 % odcizených vozidel je předěláno a vráceno zpět na trh
• 42 % aut má stočený tachometr 
• 20 % aut je závadových (tzn. neprošla dokladovou nebo fyzickou prohlídkou Cebia)
• 15 % vozidel je omlazeno, mají upravený rok výroby

Cebia nabízí zákazníkům komplexní prověření ojetého vozidla 
před jeho nákupem.
Každý zákazník si může vybrat z několika typů služeb:
• systém AUTOTRACER = on–line prověření historie ojetého 

vozidla se zaměřením na stavy tachometru a návod na fyzickou 
kontrolu před nákupem – www.zkontrolujsiauto.cz

• ROKVY = systém na určení skutečného roku výroby
• PROVIN = dokladové prověření vozidla v zahraničí
• VINTEST = fyzická prohlídka vozidla zaměřená na jednoznačné 

stanovení originality identifikačních znaků vozidla

Cebia, spol. s r.o. 
Türkova 1001
149 00  Praha 4

tel.: +420 267 91 3737 | e–mail: cebia@cebia.cz
www.cebia.cz | www.zkontrolujsiauto.cz

Prověřování vozidel
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Zabezpečení  při nákupu nového vozu

Komplexní zabezpečení vozidel

ŠkodaOriginální příslušenství®

V sortimentu Škoda originálního příslu-
šenství máte možnost vybrat si hned 
z několika možných způsobů, jak doda-
tečně zabezpečit váš vůz Škoda. 
Máte na výběr z nabídky mechanických 
(popř. elektromechanických) zabezpečení 
řazení a alarmů.

O firmě a produktech

Princip tohoto zabezpečení a jeho výhody

Vozy Škoda jsou již z výroby vybaveny řadou zabezpečovacích prvků, které je chrání před 
krádeží nebo vloupáním (centrální zamykání s funkcí Safe systém, imobilizér 4. generace 
atd.). Nicméně Škoda originální příslušenství nabízí i další možnosti zabezpečení.

V naší nabídce naleznete produkty k zabezpečení svého vozu od hlavních dodavatelů 
zabezpečovací techniky, mezi něž patří společnosti CONSTRUCT, DEFEND, SHERLOG.

Produkty Škoda originálního příslušenství jsou vyvíjeny pro konkrétní vůz Škoda, aby byly 
schopné zajistit maximální spolehlivost a dlouhodobou životnost. 

Mechanické zabezpečení řazení spolehlivě uzamkne řadicí páku pomocí masivního 
zabezpečovacího systému. Mezi hlavní výhody patří snadné ovládání a funkčnost, 
bezúdržbová konstrukce všech dílů a mechanická, korozní a teplotní odolnost.

Zabezpečovací alarmy chrání dveře, kapotu motoru a zároveň i vnitřní prostor 
pomocí ultrazvukových, popř. mikrovlnných čidel. Alarmy dále disponují zálohovou 
bezdrátovou sirénou. 

Systém rádiové ochrany vozidel slouží k lokalizaci odcizeného automobilu po jeho 
napadení a funguje na principu vlastního neodrušitelného rádiového systému SHERLOG. 
Systém satelitní ochrany pracuje na bázi GPS/GSM.

Všechny produkty pro zabezpečení vašeho vozu Škoda lze zakoupit u autorizovaných 
partnerů Škoda ve více jak 250 prodejních místech v ČR.

Škoda Auto a.s.
Tř. Václava Klementa 869
293 60  Mladá Boleslav

e–mail: info@skoda-info.cz
infolinka: 800 600 000 | www.skoda-auto.cz

Š
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Allrisk makléřská společnost 
Centrála společnosti: Komárovská 20a, 617 00  Brno

Regionální ředitelství: Anglická 19, 120 00  Praha 2

e–mail: allrisk@allrisk.cz
infolinka: +420 777 590 600 | www.allrisk.cz

Pojištění patří k prevenci 

Pojištění je velmi důležitý produkt v našich 
životních plánech. Problém s pojištěním 
bývá ten, že ho obvykle nestihneme koupit 
ve chvíli, kdy ho potřebujeme. Je dobré 
rizika předvídat, pojištění koupit a doufat, 
že ho nikdy nebudeme potřebovat.
Pojištění neznamená nic víc než klid v duši.

Allrisk vám vždy najde 
správnou variantu 
pojištění vozidla.
Společnost Allrisk, s.r.o., byla založena v roce 2003 v Brně. Hlavní ideou a cílem bylo 
zajistit a nabídnout klientům komplexní služby a pojištění proti všem rizikům. Postavení 
zájmů klienta na první místo vedlo k rychlému růstu společnosti, která dnes poskytuje 
služby celorepublikově cestou více než 24 obchodních kanceláří v pěti oborových divizích.

Pojištění vozidel není luxus!!!
Na trhu dnes existuje řada možností a variant pojištění vozidel – povinné ručení, hava-
rijní pojištění a řada připojištění. Není možné souhlasit s názorem, že pojištění vozidla 
je luxus. Bohužel není výjimkou, že tento názor sdílejí někteří majitelé vozidel, a bohužel 
až v okamžiku, kdy je jim vozidlo odcizeno nebo poškozeno, tak pláčou. Je pouze třeba 
najít tu správnou variantu a kombinaci pojištění, která klientovi vyhoví a zajistí efektivní 
poměr ceny a pojistné ochrany. Příkladem nadstandardních individuálně poskytovaných 
služeb Allrisk je porovnání nabídek všech pojišťoven, bezplatné pojištění právní ochrany, 
garance nadstandardní technické asistence pro případ poruchy i nehody vozidla, poskyt-
nutí náhradního vozidla poškozenému i viníkovi dopravní nehody a odborná asistence 
v případě vzniku pojistné události.

  Pojištění vozidel
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Pojištění patří k prevenci 

Česká asociace pojišťoven (ČAP) 
je zájmovým sdružením komerčních 
pojišťoven působících v České repub-
lice a představujících 99 % objemu 
celkového předepsaného pojistného. 
Jednou z úloh České asociace pojišťo-
ven je poskytovat spotřebitelům detailní 

informace, které jim usnadní orientaci na trhu s pojistnými produkty a zajistí 
uzavření vhodné pojistné smlouvy podle jejich potřeb. Zároveň ČAP vytváří 
návody, jak správně postupovat při vzniku pojistné události, a především jak 
se vzniku pojistné události efektivně bránit. V oblasti prevence škod Česká 
aso ciace pojišťoven spolupracuje s odborníky Ministerstva vnitra ČR, se spe-
cialisty Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru, ale i s celou 
řadou soukromých subjektů.

Zabezpečení vozidla
Technických možností, jak zabezpečit vozidlo před odcizením nebo vykradením, je celá 
řada a záleží jen na majiteli automobilu, kterou si vybere.

Stejně je tomu s pojistnými produkty, jež nabízejí širokou ochranu před finančními dopady 
škod. Vedle zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) 
doporučuje Česká asociace pojišťoven uzavřít také havarijní pojištění. Pouze havarijní 
pojištění může zajistit maximální pojistnou ochranu vozidla.

V rámci havarijního pojištění existují čtyři základní rizika, proti kterým je možné se pojistit:

•  Havárie
•  Odcizení
•  Zásah cizí osoby (vandalismus)
•  Zničení či poškození živlem

Členské pojišťovny České asociace pojišťoven navíc nabízejí také širokou škálu připojištění 
a možnost zkombinovat pojištění rizik přesně podle konkrétních požadavků každého 
klienta. 

Z havarijního pojištění bylo v roce 2009 vyplaceno pojistné plnění v celkové výši 
přes 10 miliard Kč.

Hlavní partner projektu
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Každých 40 minut....

Zabezpečení je nutné používat

Když nic nepomohlo…
Žádný objekt, včetně vozidla, nelze ochránit a zabezpečit stoprocentně. V případě, 
že vám vozidlo i přese všechno odcizí, postupujte následujícím způsobem:

•  Připravte si doklady od vozidla (postačí malý technický průkaz).
•  Vytočte telefonní číslo nejbližší policejní stanice nebo tísňové linky 158 

(Policie ČR) anebo 112 (jednotná tísňová linka). Telefonické oznámení urychlí 
zahájení pátrání po vozidle a zvyšuje šanci na jeho nalezení.

•  Poskytněte policistům základní informace o vozidle (typ vozidla, barva, 
registrační značka, výrobní číslo motoru a výrobní číslo karoserie – VIN kód) 
a zodpovězte všechny jeho doplňující otázky. 

•  Při sepisování protokolu si snažte vzpomenout na markanty vozidla, např. 
opravy, škrábance, různé odstíny barev či odlišnosti interiéru. Nezapomeňte 
uvést údaje o předchozím majiteli či naposledy navštíveném servisu.

•  Kopii protokolu potvrzenou policejním razítkem dobře uschovejte, obvykle je 
požadována při dalším jednání, např. v pojišťovně či na dopravním inspektorátu.

SHRNUTÍ
Rizika krádeží vozidel nebo jejich vykradení se dají významně 
ovlivnit zejména:
•  Dodržováním preventivních doporučení MV ČR a Policie ČR.
•  Odbornou instalací certifikovaných zábranných prostředků 

a prověřováním základních identifikátorů při nákupu oje-
tého vozu.

•  Spoluprací všech doporučených subjektů – státní správy, 
samosprávy, výrobců a dovozců zabezpečení, pojišťoven, 
např. ve formě preventivního programu Rok zabezpečení 
vozidel.
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www.rokzabezpecenivozidel.cz

Vyhledávací systémy

Identifikační systémy

Mechanické zábranné prostředky

Elektronické zábranné prostředky

Vážení motoristé, přijměte s touto publikací pozvání k návštěvě webových stránek 
projektu Rok zabezpečení vozidel, kde naleznete další konkrétní a detailní informace 
o možnostech a způsobech zabezpečení vašeho vozidla před krádeží. 
Dále na adrese www.rokzabezpecenivozidel.cz najdete případné akční nabídky zúčastně-
ných organizací a společností.

„Vše, co potřebujete, na jednom místě“

• Pojištění motorových vozidel
• Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
• Životní a úrazová pojištění
• Hypoteční úvěry
• Leasing
• Pojištění právní ochrany
• Pojištění průmyslu a podnikatelůwww.allrisk.cz

Společnost Allrisk vám pomůže se srovnáním nabídek bank, pojišťoven 
a na základě vašich potřeb vybere nejlepší variantu.

Projekt „Rok zabezpečení vozidel“
podporují také partneři společnosti Allrisk, s.r.o.


