Ceník fyzické ochrany majetku a osob
Platný od 1.2. 2020

Cena zpracování projektu ochrany a bezpečnostní poradenství


Zpracování projektu ochrany a bezpečnostní poradenství: 300 Kč/hod



K částce je možno účtovat případné nezbytně vynaložené vedlejší náklady



V případě uzavření smlouvy o ochraně s SECURITY CENTRUM s.r.o. je zpracování
projektu a poradenská služba bezplatná.

Cena ochrany objektů
1. Informátorské a recepční služby: 180,- Kč/hod.
o

poskytování informací zákazníkům a plnění činností spojených s obsluhou recepce,

o

kontrola vstupu a odchodu, vjezdu a výjezdu vozidel,

o

kontroly budovy se zaměřením na preventivní technicko bezpečnostní prohlídky.

V případě požadavků na znalost cizího jazyka a další speciální dovednosti je cena stanovena
dohodou.
2. Ozbrojená ochrana objektu bez střelné zbraně: 220,-Kč/hod.
o

Možno spojit s činnostmi z 1. typu.

o

Dle požadavků zákazníka je ostraha vykonávána se psem služebního plemene.

3. Ozbrojená ochrana objektu: 250,- Kč/hod.
o

Je zajišťována pracovníkem se střelnou zbraní

o

Připouští se vyšší míra rizika.

o

Možno spojit s činnostmi z 1.typu

4. Vysoké požadavky na výkon: smluvní cena
o

Speciální znalosti a dovednosti pracovníka, výzbroj a výstroj podle dohody.

Cena ochrany a doprovod osob
Ochrana a doprovod osoby 600,- Kč/hod.
Ochrana se střelnou zbraní, doprovod ovládá systém přímé fyzické ochrany
klienta(ů)



SECURITY CENTRUM s.r.o. poskytovatel bezpečnostních a detektivních služeb v 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 s.r.o.
+420 577 700 707 CENTRUM OCHRANY realizace,servis nonstop chytrých zab. systémů Jablotron

www.SecurityCentrum.cz www.CentrumOchrany.cz
www.ZasahovaJednotka.cz www.ObecniStraz.cz

www.facebook.com/BezpecnostniCentrum
www.facebook.com/CentrumOchrany

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, stanice Zásahové Jednotky
Jateční 169, Zlín - Prštné, 76001
SECURITY CENTRUM s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 02694441

