
Služby pro domácnosti 
Naše bezpečnostní agentura má v oblasti poskytování bezpečnostních služeb již více jak 25leté 

zkušenosti. Nabízíme silné zázemí, profesionální přístup a jsme schopni splnit všechny požadavky na 

zabezpečení soukromých osob. 

Výběr bezpečnostních služeb 
Svým zákazníkům nabízíme individuální přístup a bezpečnostní služby navrhujeme a realizujeme dle 

potřeb klientů a jejich požadavků. S výběrem a rozsahem služeb, abyste dostali to, co jen to opravdu 

potřebujete a využijete, Vám rádi poradíme. 

Zabezpečovací technika 
V současné době vzhledem k neustálému rozvoji techniky existují na trhu rozsáhlé možnosti 

zabezpečení majetku. Naše společnost úzce spolupracuje s výrobci bezpečnostní techniky a jsme tak 

schopni svým zákazníkům zajistit ostrahu jejich majetku špičkovou technikou za velkoobchodní ceny. 

 EZS (Elektronické zabezpečovací systémy) 

Zajišťujeme dodání a montáž bezpečnostních systémů do objektu zákazníka (čidla, komunikátor). 

 EPS (Elektronické požární systémy) 

Zajišťujeme dodání a montáž protipožárních systémů do objektu zákazníka umožňujících rychlou a 

přesnou identifikaci požáru. Toto řešení doporučujeme v kombinaci s EZS. 

 CCTV (Bezpečnostní kamerové systémy) 

Kamerové systémy (CCTV) jsou pro ostrahu domácností nadstavba. Spolu s elektronickým 

zabezpečovacím systémem (EZS) a protipožární signalizací (EPS) ale zajistí kompletní ochranu 

každého objektu zevnitř i zvenčí. Kamerový systém výborně působí i jako prevence proti možnému 

napadení objektu a potencionálního pachatele odradí. 

 EZS v kufříku 

Jako jedna z mála bezpečnostních agentur nabízíme zákazníkům, kteří mají zájem o pouze 

krátkodobé zabezpečení svého majetku, možnost dočasného hlídání pomocí přenosného systému 

EZS. Tato služba je vhodná pro objekty, které jsou na určitou dobu neobývané (dovolená, stavba, 

objekt na prodej apod.). 

 Satelitní monitoring a ochrana vozidel systémem NASEC 

Nabízíme on-line sledování vozidel přes internet a zabezpečení vozidla s možností jeho zastavení 

odpojením paliva přes satelit a vrácení vozu majiteli. Tento systém dále nabízí řízení logistiky firemní 

dopravy, správy provozu vozového parku, sledování tras a rychlosti vozidla. 

Napojení na PCO (Pult centralizované ochrany) 
Pult centralizované ochrany je účinný nástroj pro dálkovou ochranu a monitoring objektu. Pomocí 

komunikační ústředny v objektu přijímá PCO signál z čidel v objektu. Na tuto signalizaci okamžitě 

reagují operátoři PCO a vysílají zásahovou jednotku. 

Napojení objektu na PCO lze zajistit několika způsoby. 

 GSM brána 

 GPRS propojení 



 Telefonní linka 

 Internet 

Při výběru vhodného spojení objektu a PCO je třeba zohlednit i odolnost spojení proti sabotáži 

(přerušení spojení rušičkou, které zablokuje signál od objektu). Z tohoto důvodu jsou prováděny 

automatické kontroly spojení PCO s objektem. Vzhledem k tomu, že pachatelé rušičku používají velmi 

často, je třeba kontrolu spojení provádět ve velmi krátkých intervalech či nepřetržitě. V poměru 

cena/výkon je zde jednoznačný vítěz a to je spojení GPRS, kde se spojení kontroluje nepřetržitě či 

v intervalu 1 minuta. 

„Propojení PCO s objektem pomocí GPRS je nejspolehlivější!“ 

Výjezdy a ostraha zásahovou jednotkou 
Naše společnost má vlastní ozbrojenou zásahovou jednotku připravenou k výjezdu 24h denně. 

Výjezdy zákazníkům v Kolíně zpravidla neúčtujeme, pokud nejsou způsobeny zjevnou a opakující se 

nedbalostí ze strany zákazníka. 

Kdy vyjíždí zásahová jednotka: 

 Na PCO přijde zpráva, že objekt byl napaden 

 Objekt nereaguje – je riziko, že je signál blokován rušičkou 

 Na vyžádání zákazníka – pokud máte pocit ohrožení, stačí zavolat na dispečink zásahové 

služby a naši zaměstnanci za Vámi okamžitě přijedou a pomohou Vám problém vyřešit 

 

Orientační ceny bezpečnostních služeb 
Zde naleznete orientační ceny zabezpečovací techniky a bezpečnostních služeb. Konkrétní ceny 

bezpečnostní služeb připravujeme pro naše zákazníky dle náročnosti a potřeb individuální zakázky. 

Zabezpečovací technika = jednorázový výdaj 
Zde uvádíme orientační ceny pro zabezpečení různých objektů (jedná se pouze o dodání a montáž 

zabezpečovací techniky): 

Základní zabezpečení: 

 Zabezpečení bytu   od 6 900 Kč bez DPH 

 Zabezpečení rodinného domu  od 7 700 Kč bez DPH 

 Montáž techniky (včetně kabeláže) cca 1 500 Kč bez DPH 

Nabídka zahrnuje pohybová čidla, ústřednu, klávesnici 

Napojení EZS/EPS/CCTV na Pult Centralizované Ochrany 

Nainstalovaný bezpečnostní systém doporučujeme všem zákazníkům napojit na náš PCO s vlastní 

zásahovou jednotkou a zajistit tak profesionální ostrahu svého majetku. Napojit lze přímo EZS pomocí 

GSM brány (komunikace pomocí SMS) nebo rozšířením GPRS, které je na vyšší úrovni zabezpečení. 

 Napojení na PCO (práce)  od 890 Kč bez DPH  

 Rozšíření na GPRS systém   od 7 250 Kč bez DPH 

Napojení na PCO přes GPRS zahrnuje dodání GPRS komunikátoru, jeho montáž (napojení na 

ústřednu), dodání a aktivace komunikační karty. 



Dodatečná technika pro zabezpečení domácností: 

 Požární detektor   od 675 Kč bez DPH za kus 

 Elektromagnetický kontakt dveří od 100 Kč bez DPH za kus 

Zabezpečovací služby = paušální poplatek 
Základním předpokladem pro zajištění ostrahy objektu zákazníka je napojení na náš PCO. Tímto je 

objekt klienta nepřetržitě chráněn zaměstnanci služby M2. Operátoři PCO se střídají v pravidelných 

směnách a pečlivě sledují a vyhodnocují střežené zóny. 

Ceny za tyto služby pro objekty v Kolíně jsou následující: 

 Ostraha bytu přes PCO   300 Kč bez DPH měsíčně 

 Ostraha rodinného domu přes PCO 500 Kč bez DPH měsíčně 

Ceny pro objekty mimo Kolín jsou následující: 

 Ostraha bytu přes PCO   400 Kč bez DPH měsíčně 

 Ostraha rodinného domu přes PCO 600 Kč bez DPH měsíčně 

V rámci této služby našim klientům poskytujeme: 

 Ochranu objektu 24/7 

 Výjezd zásahové jednotky v případě vyhlášení poplachu - ZDARMA  

o Zpoplatněny jsou pouze opakované plané výjezdy způsobené nedbalostí 

 Možnost kdykoliv si přivolat Zásahovou jednotku v případě pocitu ohrožení 

 První tři měsíce hlídání zdarma 

Zabezpečení vozidel systémem NASEC 
Systém NASEC představuje nejúčinnější ochranu vozidla proti odcizení a oproti konkurenci je 

dostupný za velmi nízkou cenu, která se Vám časem vrátí -> na základě certifikace je Vám snížena 

pojistka vozidla. Systém je přenosný a je možné ho při koupi nového vozidla rychle přesunout. 

 Systém NASEC    10 000 Kč bez DPH 

 Montáž systému NASEC  1 500 Kč bez DPH 

 Ostraha vozidla přes PCO  400 Kč bez DPH měsíčně  

 


