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Chraňte své vozidlo před odcizením
Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem, bez kterého si život snad už ani
nedokážeme představit. Využíváme ho téměř denně, kdy nám pomáhá s přesunem do místa, kam
potřebujeme, ať už se jedná například o běžnou cestu do zaměstnání či do obchodu. Od výroby
prvního osobního automobilu uběhlo už více jak 130 let, a dnes tento dopravní prostředek
nalezneme již téměř v každé domácnosti.
Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné činnosti, ať už za účelem dalšího
prodeje či rozprodání na náhradní díly. Během uplynulého roku bylo v České republice odcizeno 4
936 vozidel. Od začátku letošního roku do konce měsíce července, se tento počet vyšplhal na 2
120, kdy 180 z těchto vozidel bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. V posledních pěti letech,
došlo v rámci Moravskoslezského kraje ke značnému poklesu odcizených vozidel. V roce 2012
jich bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 365. I přes tento pokles se však nejedná o
zanedbatelné číslo. Krádeže vozidel patří mezi jednu z nejzávažnějších majetkových trestných
činností. Pachatelům k odcizení vozidla někdy stačí pouhých pár minut a jejich majitelé pak místo
svých aut naleznou pouze prázdná parkovací místa. I když neexistuje žádná stoprocentní ochrana
jak odcizení vozidla zabránit, může každý z nás toto riziko minimalizovat.
Jak snížit riziko odcizení vozidla?
• Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu možnost, využijte k parkování
oplocený pozemek, garáž či například hlídané parkoviště. Pokud tuto možnost nemáte,
nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je větší pohyb lidí, a které je v noci dostatečně
osvětlené pouličními lampami a je zabezpečené místním kamerovým systémem.
• Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej řádně uzamkli a zda
žádné z okýnek nezůstalo otevřené.
• I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíče
v zapalování.
• Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky, GPS navigace, mobilní
telefony), které by mohly upoutat pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.
Kromě výše uvedených doporučení je vhodné své vozidlo opatřit bezpečnostními prvky. Současná
nabídka vozidel na trhu má již řadu těchto bezpečnostních prvků zakomponovaných standardně při
výrobě. Jedná se například o imobilizér, který brání nastartování motoru, v případě, že do startéru
nebyl vložen originální klíč nebo dálkové ovládání centrálního zamykání s plovoucím kódem.
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Každý majitel však může své vozidlo ještě dále zabezpečit mechanickými zabezpečovacími
systémy, kam patří například blokace řadicí páky, zamykání pedálů či zamykání volantové tyče.
Současný trh dále nabízí nespočet elektronických systémů, jako jsou autoalarmy a také satelitní
vyhledávací systémy, které dokáží s přesností několika metrů určit, kde se vozidlo momentálně
nachází. Mezi další zabezpečovací prvky patří také pískování VIN kódu na okna vozidla. Tyto
bezpečnostní prvky je možné jakkoliv kombinovat. I když jejich pořízení samozřejmě znamená
finanční výlohy, stále se jedná o mnohem menší náklady, než které sebou přináší koupě nového
vozidla. Pro případ odcizení je možné vozidlo také připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto
službu nabízí.
Jak postupovat v případě, že zjistíte, že Vaše vozidlo není na svém místě?
Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej nechali
zaparkované opravdu na tomto místě. Je nespočet případů, kdy majitele nahlásí odcizení vozidla a
následně si uvědomí, že jej předešlého dne z důvodu obsazených parkovacích míst, nechali na
jiném místě než obvykle. Ověřte si, zda si Vaše vozidlo nepůjčil někdo z rodinných příslušníků,
známých či spolupracovníků nebo zda nebylo z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění informací o
odtahu se obraťte na Městskou policii a Policii České republiky). Pokud se všechny tyto možnosti
ukáží jako negativní a nepodaří se Vám vozidlo najít, okamžitě o celé události informujte Policii
České republiky, která po zjištění všech potřebných údajů a provedení neodkladných úkonů,
neprodleně po Vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.
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