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GSM: +420 775 784 644 

Vážený pane starosto, 

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku komplexních bezpečnostních služeb  

• fyzická ostraha Města Rychvald 
• připojení výstupů EZS na pult centralizované jednotky – PCO 
• zajištění zásahové výjezdní jednotky      

 
Zadání - početní a časové obsazení fyzické ostrahy 
 
 
VARIANTA „A“ 
 

Místo výkonu ostrahy početní obsazení časové obsazení 

Město Rychvald 

   

2 bezpečnostní pracovníci se 
psem 

po-ne 18:00 -  06:00 

   
 
VARIANTA „B“ 
 

Místo výkonu ostrahy početní obsazení časové obsazení 

Město Rychvald 

   

2 bezpečnostní pracovníci se 
psem 

po-ne 24 hodin denně 

   
 
Bezpečnostní služby budou poskytovány pouze na území města Rychvald a jejich poskytování bude spočívat 
především v těchto činnostech: 

- Poskytování výjezdové skupiny s osobním automobilem 

- Průběžný monitoring bezpečnostní situace ve městě Rychvald a preventivní kontrolní činnost min. 2 
bezpečnostními pracovníky s předmětnou kvalifikací k poskytování takových služeb 

- Realizace výjezdů a zásahů v těchto případech: 

� Narušení chráněného zájmu zadavatele nebo osob na území obce 

� Napadení osob na území obce 

� Signalizace elektrických zabezpečovacích systémů („EZS“) při narušení objektů 

� Oznámeného nebo zjištěného poškozování majetku zadavatele, občanů nebo třetích stran 

� Oznámené nebo zjištěné ostatní typy trestné činnosti a páchání přestupků 

� Pokynů odpovědných zástupců zadavatele aj. 
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Údaje o společnosti: 

Pro Bank Security a.s. 

 

Sídlo / místo podnikání:  

Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 21, PSČ 110 00   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 7381 

IČ:       25387901 

DIČ:       CZ25387901 

 

Bankovní spojení: 

 UniCredit Bank Czech Republic a.s. 

Číslo účtu:    400 38 - 003 / 2700 

 

Statutární orgán: 

 Ing. Richard KOŽUŠNÍK – na základě plné moci 

 

Zástupce uchazeče pro jednání ve výběrovém řízení:   

Bc. Jiří DAMEK,  obchodní ředitel 

Tel.:       +420 775 784 644 

E-mail:              jirid@probank.cz 
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Nabídka poskytování 
komplexních služeb 

 
  

Naše společnost poskytuje více než dvacet let pro své klienty: 

• fyzickou ostrahu osob a majetku; 

• technickou ochranu objektů; 

• dodávky a montáže zabezpečovacích a informačních technologií; 

• bezpečnostní audity; 

• provozování pultů centrální ochrany objektů; 

• převozy hotovostí a cenin; 

• úklidový servis; 

• správu nemovitostí; 

 
 
Pro Bank Security group patří v současnosti mezi prvních pět nejvýznamnějších společností na českém trhu 
komerční bezpečnosti. 
 
K dnešnímu dni je ve společnosti zaměstnáno více než 600 zaměstnanců. 
 
Pro Bank Security group zajišťuje komplexní služby na území celé ČR více než 400 stálým klientům. 
 
 

Činnosti zabezpečujeme prostřednictvím centrály 

v Praze pro Čechy, s pobočkami v Rakovníku, 

Nymburce a Brandýse nad Labem a centrály pro 

Moravu v Ostravě, s pobočkami v Brně, Olomouci 

a Přerově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, ISO 18001:2008, ISO 27001:2006. 

 Člen KPKB. Firma registrovaná certifikačním institutem ČAP. 

PRAHA, Václavské nám. 21, 110  00 Praha 1 - Nové Město, tel.: 224 109 445 

OSTRAVA, Varšavská 80, 709 00 Ostrava - Hulváky, tel.: 596 623 043 
 

Základní standardy fyzické ostrahy objektu 
 
Účelem fyzické ostrahy objektu zajišťované naší společností je ochrana života, zdraví osob a majetku našich 
klientů. V rámci režimových opatření zajišťujeme kontrolu pohybu osob a vozidel na vstupech a vjezdech do 
objektů a uvnitř. Dále se zaměřujeme na předcházení všem nepříznivým jevům a vlivům, které by mohly mít 
vliv na chod střeženého objektu. Ostraha objektů je v našich podmínkách prováděna v souladu se ,,Smlouvou 
o poskytování bezpečnostních služeb“ a  ,,Směrnicí pro fyzickou ostrahu objektu“.  

Ostraha a ochrana každého objektu je funkční za předpokladu, že jejich jednotlivé součásti jsou navzájem 
dokonale propojeny a jsou dostatečně účinné a efektní. 

 
Při naší činnosti se ve výkonu fyzické ostrahy objektů zaměřujeme na: 

• dokonalé zmapování bezpečnostní situace na střežených objektech; 

• věcný a konkrétní popis rizikových míst v ostraze a ochraně objektu; 

• vypracování směrnice pro ostrahu objektu s detailním popisem všech pracovních povinností 
strážných na jednotlivých funkcích; 

• personalistiku společnosti s maximálním důrazem na kvalitu výběru nových zaměstnanců, jejich 
odbornou přípravu včetně periodických školení; 

• řídící činnosti a koordinaci pracovních postupů centrálního dispečinku s řídícími dispečinky a 
jednotlivými strážními stanovišti v objektech našich klientů; 

• kombinace režimových a kontrolních opatření v systému ostrahy objektů; 

• odpovídající výzbroj a výstroj pracovníků ostrahy; 

• zajištění kvalitního a funkčního spojení mezi jednotlivými pracovníky ostrahy a dispečinky 
(profesionálními radiostanicemi - provozujeme několik vlastních rádiových sítí, mobilními 
telefonními přístroji atd.); 

• koordinaci činností s PČR a Městskou policií v oblasti objasňování a prevence majetkové trestné 
činnosti v jednotlivých regionech. 

 
V oblasti ostrahy objektů poskytujeme našim klientům také nadstandardní a specifickou službu, kterou je 
vypracování bezpečnostních studií objektů na základě získaných informací a seznámení se s podmínkami 
provozu daného objektu. 
 
Pro dokonalou vyváženost všech výše uvedených prvků komplexního bezpečnostního systému ostrahy a 
ochrany objektů navrhujeme našim klientům vytvoření společné pracovní skupiny. V té odborní 
bezpečnostní pracovníci zpracují detailní projekt ostrahy a ochrany objektu, který by měl obsahovat: 

• specifikaci bezpečnostních rizik na daném objektu; 

• vyhodnocení současného systému ostrahy a ochrany objektu; 

• navržení změn v systému ostrahy a ochrany; 

• zapracování změn do současného systému ostrahy a ochrany. 
 
Návrhy všech předpisů týkajících se ostrahy a ochrany jednotlivých objektů s důrazem na „Směrnici pro 
ostrahu objektu“ předkládáme našim klientům v kompletní podobě návrhu. 
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Další služby, které našim klientům poskytujeme v rámci fyzické ostrahy objektů: 

• obsluha telefonních ústředen; 

• operativní úklid a údržba základních přístupových komunikací (s důrazem na zimní období); 

• obsluha kotelen; 

• obsluha měřících a regulačních zařízení a systémů; 

 

 

 
Pracovníci fyzické ostrahy jednotlivých objektů jsou vybaveni: 

• věcnými technickými prostředky distanční tyčí - tomfou, kasrem, pouty 

• profesionálními vysílačkami 

• mobilními telefony 

• tísňovými tlačítky 

• dle požadavku klienta střelnými zbraněmi včetně plynových pistolí 

• ručními halogenovými svítilnami atd. 

 
Pro zvýšení úrovně a kvality námi poskytovaných bezpečnostních služeb instalujeme na objektech našich 
klientů systémy elektronické kontroly obchůzkové činnosti. Na základě výstupních dat z tohoto systému 
můžeme bezprostředně po obchůzce kteréhokoliv strážného na kterémkoliv střeženém objektu vyhodnotit 
rozsah a časový snímek jim provedených kontrolních obchůzek a případně přijmout opatření. 
 
 
Nově od 1.1. 2015 zavádíme systém elektronické kontroly obchůzkové činnosti s možností ON-LINE 
náhledu stavu kontrolních bodů, v případě požadavku klienta také s určením GPS pozice bezpečnostního 
pracovníka. 
V rámci zajištění větší bezpečnosti dat provozujeme systém na vlastním serveru umístěném v utajené 
serverové místnosti. 
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Materiální a technické vybavení 
 
Naši zaměstnanci zajišťující služby jsou vybaveni jednotnými služebními stejnokroji označenými 
logem naší společnosti. Součástí stejnokrojů je viditelně nošená identifikační karta zaměstnance 
společnosti a loga. 
 
Výstroj strážných:  
 

• černá obuv (polobotky) 

• černé kalhoty 

• světle modrá košile vzor pilotka s krátkým nebo dlouhým rukávem 

• černá kravata 

• čepice brigadýrka 

• opasek 
 
 
 
Výstroj strážných (letní vzor):  
 

• černá obuv (polobotky, letní kanady) 

• černé kalhoty (psovodi maskáče)  

• světle modrá košile vzor pilotka s krátkým nebo dlouhým rukávem 

• černá kravata 

• černá letní bunda s logem  

• čepice brigadýrka 

• opasek 
 
 
Výstroj strážných (zimní vzor):  
 

• černá obuv (polobotky, zimní kanady) 

• černé kalhoty (psovodi maskáče) 

• světle modrá košile vzor pilotka s krátkým nebo dlouhým rukávem 

• černá kravata 

• tmavě modrá pletená vesta 

• tmavě modrá zimní bunda s logem 

• pletená zimní čepice 
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Cenová nabídka  

 
VARIANTA „A“                                                                               730hodin/měsíc 

 Fyzická ostraha Cena bez DPH 

Cena za 1hodinu poskytovaných služeb  169,-Kč 

Cena za 1 měsíc poskytování služeb  123 370,-Kč 

Cena za 1 rok 1 480 440,-Kč 

 

 

 

VARIANTA „B“                                                                               1 460hodin/měsíc 

 Fyzická ostraha Cena bez DPH 

Cena za 1hodinu poskytovaných služeb  145,-Kč 

Cena za 1 měsíc poskytování služeb  211 700,-Kč 

Cena za 1 rok 2 540 400,-Kč 

 
U obou variant ostrahy je kalkulováno s obsazením směn 2 bezpečnostními pracovníky PBS Group, spolu se 
služebním psem a náklady na 1 vozidlo při ujetí 5 000km/měsíc. 

V případě služby bezpečnostního pracovníka se psem poskytujeme v rámci sazby bezplatně kotec pro psa. 

 

 

 

 Připojení výstupů EZS na PCO Cena bez DPH 

Měsíční paušál objekty Města 0,-Kč 

Měsíční paušál objekty občané 300,-Kč 

Cena za jeden výjezd zásahové jednotky 0,-Kč 

Uvedená cena je  pevná a maximální, včetně všech zákonných příplatků za práci v noci, dnech pracovního 
volna a o svátcích. 

K uvedeným cenám bude účtována DPH dle platných zákonů. 

Splatnost faktur 30 dnů, při uzavření smlouvy na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. 
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Benefity, které Vám nabízíme: 

 

• zpracování posouzení bezpečnostních rizik v objektu, nejpozději do 2 měsíců od zahájení služby,       

s návrhy na bezpečnostní, technická, režimová a další opatření 

• Sleva 15% při dodávce a montáži zabezpečovacích systémů EZS, kamerových systémů CCTV, 

případně jiných slaboproudých technologií  

• pořizovací cena bezdrátové EZS včetně montáže a revize pro rodinný dům 3 KK včetně GPS modulu 

a připojení na pult centralizované ochrany 17 999,-Kč (tato cena je pouze orientační) 

• připojení výstupů EZS na pult centralizované ochrany – ZDARMA 

• měsíční paušál připojení výstupů EZS na pult centralizované ochrany – majetek města ZDARMA 

• měsíční paušál připojení výstupů EZS na pult centralizované ochrany – občané města 300,-Kč 

• výjezd zásahové jednotky k místu narušení – město i občané ZDARMA 

• investice v průběhu poskytování služby ve výši 2% roční fakturace tj. 50 000,-Kč/rok 

• vytvoření 8 nových pracovních míst 

 
V případě Vašeho požadavku na doplnění naší nabídky nebo na osobní jednání požadované rádi zajistíme.  
 
S úctou a pozdravem 

 
 

Bc. Jiří Damek 
Obchodní ředitel 

 

 

Příloha č.1 ujednání o odpovědnosti 

Příloha č.2 ujednání o náhradním plnění 

Příloha č.3 pojistný certifikát 

Příloha č.4 reference 
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Příloha č.1 
 
 
 

UJEDNÁNÍ O ODPOVĚDNOSTI 
 

 

Hlavním účelem obchodní spolupráce je zamezit škodám a ztrátám na movitém i nemovitém majetku v 
objektech objednatele. 
 
Poskytovatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou jinému 
v souvislosti s výkonem strážní služby ve výši 100 000 000,- Kč viz. Příloha č.3.  
 
Poskytovatel plně přebírá odpovědnost za ochranu majetku objednatele, poskytovanou dle směrnice pro 
výkon strážní služby v objektu objednatele, při spáchání takového přečinu 
 

- ke kterému prokazatelně došlo v době výkonu strážní služby, přičemž přečin byl důsledkem 
prokazatelného porušení směrnice pro výkon strážní služby ze strany poskytovatele,  

- který je současně zdokumentován policejním protokolem,  
- a při kterém pachatel (a to i neznámý) násilně vnikl do chráněného objektu,  

nebo 
- při kterém pachatel (a to i neznámý) poškodil chráněný objekt / jeho příslušenství 

 

Obstaratel je povinen upozornit objednatele na potenciální rizika vzniku škod a objednatel zajistí účinná 
opatření, kterými zamezí vzniku škod. 

 
Obě strany mají vůči sobě vzájemnou povinnost ohlašovat si vznik škody související s touto smlouvou a 
společně projednat její rozsah a výši. 
 
Náhrada škody bude některou ze smluvních stran uplatňována v souladu s ustanovením § 373 a násl. 
Obchodního zákona. Kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu vyplývající z této smlouvy, je 
povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 
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Příloha č. 2 
 
 
 

UJEDNÁNÍ O NÁHRADNÍM PLN ĚNÍ 
 

 
 
Poskytovatel prohlašuje, že svou dceřinou společnosti, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří 
jsou osobami se zdravotním postižením, poskytuje formu tzv. „ Náhradního plnění“. 
 
Poskytovatel dále prohlašuje, že odebráním služeb uvedených obsažených v předmětu této smlouvy 
objednatel splňuje povinnost uvedenou v § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), způsobem v § 81 odst. 2, písm. b) zákona uvedeným, spočívající v 
odebírání služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením 
(dále jen „náhradní plnění“), a to v rozsahu celkového realizovaného finančního obratu dle této smlouvy. 
 
Poskytovatel se zavazuje, že bude realizovaný objem poskytnutých služeb dokládat objednateli prohlášením 
o realizovaném náhradním plnění, a to vždy za každé jedno kalendářní čtvrtletí, ve lhůtě nejpozději do  
dvacátého kalendářního dne následujícího kalendářního čtvrtletí. 
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Příloha č.3 
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 Člen KPKB. Firma registrovaná certifikačním institutem ČAP. 
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Výčet nejvýznamnějších klientů Pro Bank Security group 

 
• ABB, s.r.o. 

• BorsodChem MCHZ, s. r. o. 

• BRANO a.s., Rakovník 

• BRE Bank S.A., člen skupiny Commerzbank 

• CIDEMAT Hranice, s.r.o. 

• Cement Hranice, akciová společnost 

• Česká pojišťovna a.s. 

• Česká pošta, s.p. 

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

• ČSAD Ostrava a.s. 

• ČSAD Reality a.s. 

• D Plast – EFTEC, a.s., Hrádek n. N. 

• Dalkia Česká republika, a.s. 

• GiTy, a.s. 

• Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. 

• Městská část Praha 2, 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

• Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava 

• OKIN GROUP a.s. 

• RED HOUSE DEVELOPMENT a.s. 

• SITA CZ a.s. 

• SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., Nymburk 

• GC Group 

• BE GROUP Logistics CZ 

• EKOCELL Kunín  


