
Ceník služeb ochrany majetku a osob s připojením na dohledové monitorovací 
centrum ochrany (D.C.O)

Platnost ceníku je od 1.4.2018

Typ objektu-služby Se závazkem na 12 měsíců

Malé soukromé objekty – rodinné domy, byty, 
chaty 

500 Kč/měsíčně + s jedním výjezdem zásahové 
jednotky v daném účtovacím měsíci

Malé podnikatelské objekty – obchůdky, 
kanceláře, dílny, menší prostorové provozní 
objekty

500 Kč/měsíčně + s jedním výjezdem zásahové 
jednotky v daném účtovacím měsíci

Střední podnikatelské objekty – středně velké 
prostorové objekty, obchody, více místností 
objekty s venkovníma prostory

1000Kč/měsíčně + s jedním výjezdem zásahové
jednotky v daném účtovacím měsíci

Velké podnikatelské objekty – větší prostorové 
objekty, mnoho místností a provozních prostor 
s venkovníma prostory

od 3000 Kč/měsíčně + s jedním výjezdem 
zásahové jednotky v daném účtovacím měsíci

Objekty se zvýšeným rizikem – individuální dle 
dané bezpečnostní situace na objektu

od 3000 Kč/měsíčně + s individuálním počtem 
výjezdů zásahové jednotky v daném účtovacím 
měsíci

Vzdálený online dohled kamerovým systémem od 300 Kč/měsíčně dle počtu nonstop 
sledovaných kamer

Ochrana vzdáleného objektu bez podpory 
výjezdu zásahové jednotky 

300Kč/měsíčně

Samostatný výjezd zásahové jednotky na 
vyžádání zákazníkem

600Kč/jeden výjezd ZJ

Výjezd zásahové jednotky nad rámec měsíčního
paušálu

500Kč/jeden výjezd ZJ

 Můj Osobní Strážce (mobilní aplikace SOS 
člověk v tísni)

300Kč/jedna licence

Security SIM do zabezpečovacího zařízení 200Kč/měsíčně + vzdálená technická podpora



Servisní výjezd technika 500Kč/technický výjezd (vzdálenější dojezd k 
objektu 8Kč/jeden Km)

Hodinová sazba zásahové jednotky na objektu 300Kč/jedna a každá započatá hodina jednoho 
pracovníka zásahové jednotky

Fyzické kontroly objektu zásahovou jednotkou 600Kč až 300Kč/jedna kontrola(y)

Hodinová sazba servisního technika 400Kč/jedna a každá započatá hodina

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a smluvní.

Ceny a služby jsou součástí VOPSC (všeobecné obchodní podmínky security centrum).

Vysvětlení pojmů u služeb:

Fyzické kontroly objektu zásahovou jednotkou jsou v daném měsíci účtovány následovně :

1 kontrola = 600Kč, 2 a 3 kontrola = 500Kč, 4 a 5 kontrola = 400Kč, 6 kontrola a další následující = 
300Kč . Cena kontroly obsahuje dojezd zásahové jednotky a maximální čas 30 minut na daném 
objektu.

Nevyčerpaný výjezd zásahové jednotky v daném účtovacím měsíci se NEpřevádí a NEsčítají do dalších
následujících měsíců.

Informace:

SECURITY CENTRUM ® poskytovatel bezpečnostních a detektivních služeb ČR

Finalista soutěže Firma, Živnostník roku 2010, 2012, 2013 Zlínského kraje a roku 2016,2017 Hlavního města Prahy

+420 790 158 158 operační středisko Security Centrum ®

www.SecurityCentrum.cz  www.MojeSecurity.cz  www.CentrumOchrany.cz

www.ZasahovaJednotka.cz  www.ObecniStraz.cz

www.facebook.com/BezpecnostniCentrum
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Provozovna Otrokovice  Dohledové Centrum Ochrany, Zásahové Jednotky a projekty 

Průmysl 4.0 v security systému 
Průmyslový areál TOMA, tř. Tomáše Bati  Otrokovice 76502  Budova 22

Provozovna Zlín  Dohledové Centrum Ochrany a Zásahové Jednotky

Jateční 169, Zlín - Prštné, 76001

Sídlo společnosti

SECURITY CENTRUM s.r.o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 02694441
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