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JSME SOUČÁSTÍ HOLDINGU

Skupinu CENTR GROUP spojuje společný
cíl a tím je spokojený zákazník.

Vysoká kvalita poskytovaných služeb je podmíněna
odborností a profesionálním přístupem. Abychom
tohoto dosáhli v plné míře, jsou naše služby
poskytovány jednotlivými společnostmi tvořící
holding CENTR GROUP, a to z důvodu jejich
odbornosti a efektivnějšího řízení našich projektů.
CENTR GROUP – HOLDING, s. r. o. není jen řídícím
článkem, ale především ideovým mostem pro
poskytování komplexních služeb našim zákazníkům.
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NABÍZÍME VÁM
KOMPLEXNÍ SLUŽBY

• Fyzická ostraha

• Dohledové centrum

• Bezpečnostní poradenství

• Bezpečnostní technologie

• Facility management

• Energetické služby

• Speciální služby

Jsme pojištěni na 300 000 000 Kč.



SKUPINA
CENTR GROUP

1  170 000 000 Kč
konsolidovaný obrat 2020

3 357
zaměstnanců

1 645
zákazníků

Jan Chodora, CSO, Mezinárodní konference IFMA CZ - PRAHA 8. – 12. listopadu 2021 OREA hotel Pyramida



NAŠE CERTIKIFACE
NÁŠ ZÁVAZEK

• ISO 9001 Management systému řízení jakosti
• ISO 14001 Management systému environmentální ochrany
• ISO 27001 Management systému ochrany informací
• ISO 45001 Management systém BOZP
• ISO 50001 Certifikát hospodaření s energiemi
• ČSN EN 50518 Certifikát shody pro Dohledová a poplachová centra
• OHSAS 18001 Management systému BOZP
• Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu stupeň „TAJNÉ“ 
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POSKYTOVANÉ
SLUŽBY



FYZICKÁ 
OSTRAHA

Naším cílem je zajištění co nejvyššího 
stupně ochrany života, zdraví a majetku 
našich klientů. Zajišťujeme komplexní bezpečnostní 
služby fyzické ostrahy 
v průmyslových, obchodních, logistických, výrobních i 
administrativních objektech 
a areálech.

• Recepční služby
• Obsluha telefonních ústředen
• Obsluha technologických celků
• Poštovní a kurýrní služby v rámci objektu
• Komunikaci v AJ, případně v dalších světových 

jazycích



DOHLEDOVÉ 
CENTRUM

Zajišťujeme systém ostrahy objektů bez 
nutnosti fyzické přítomnosti pracovníka 
ostrahy v hlídané lokalitě s využitím 
poplachových zabezpečovacích a tísňových 
systémů (PZTS) kamerových systémů (CCTV). 
Výstupy jsou napojeny na pult centrální 
ochrany (PCO) a dispečink dohledového 
centra (DC), který nepřetržitě monitorují 
pracovníci dispečinku. V případě narušení 
aktivuje centrální dispečink zásahovou 
jednotku.

• Nonstop dispečerská služba
• Vysoká spolehlivost a účinnost
• Působnost v ČR, SR a v EU



BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Poskytujeme nezávislé bezpečnostní poradenství pro 
všechny druhy organizací 
a segmentů. Zkušený tým našich odborníků analyzuje 
stávající stav, doplní či upraví postupy a vše 
zdokumentuje. 

• Posouzení rizik a bezpečnostní audity
• Revize, aktualizace a zpracování bezpečnostní 

dokumentace
• Poradenství v oblasti GDPR a ochrany utajovaných 

informací
• Vypracování studie proveditelnosti,
• Poradenství v oblasti BOZP a PO
• Zpracování dokumentace o prevenci závažných 

havárií



BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Navrhneme a nainstalujeme vám na míru systém, který 
spolehlivě ochrání vaše lidi 
i majetek. Kromě projektování a zavedení pro 
vás budeme systém technické ochrany, neboli STO, rádi také 
provozovat. A to včetně údržby, pravidelných revizí a 
záručního i pozáručního servisu. Při projektování vždy 
vycházíme 
z podrobné analýzy vaší situace a potřeb. 

• Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)
• Elektrický požární systém (EPS)
• Systém průmyslové televize (CCTV)
• Identifikační vstupní systém (EKV)
• Trezory a sejfy



FACILITY 
MANAGEMENT

Nabízíme vám komplexní správu různých 
typů budov, venkovních prostor i výrobních areálů. 
Poskytujeme „tvrdé“ služby vztahující 
se k údržbě vašich budov a infrastruktury 
i „měkké“ služby vztahující se k lidem a vaší organizaci. Vše 
samozřejmě na základě vašich individuálních potřeb. Naši 
lidé jsou k tomu vybaveni odpovídajícím vzděláním, 
certifikacemi, pracovními pomůckami 
a technikou. 

• Integrovaný facility management
• Správa budova a údržba zařízení
• Údržba zeleně
• Úklidové služby



ENERGETICKÉ 
SLUŽBY 

Nabízíme vám energetické služby v novém pojetí, 
služby, jejichž cílem je zefektivnit vaše náklady na 
čerpání energií, například v podobě snížení 
energetické náročnosti staveb, zajímavého 
energetického projektu či nákupu energií jako 
takových.

• Analýza energetických úspor
• Energetické due diligence
• Energetický management
• Provozování energetických zdrojů
• Energeticky úsporné projekty
• Dodávky a distribuce energií 



SPECIÁLNÍ 
SLUŽBY

PŘEVOZ HOTOVOSTÍ A CENIN
• V souladu se stanovenými pojistnými podmínkami pro 

přepravy hotovostí a cenin
• Vlastní vozový park se speciálně vyškolenými 

a vybavenými osádkami

VIP TRANSPORT 
• Zajištění dopravy a transportu VIP osob 

a klientely
• Vlastní vozový park se speciálně vyškolenými 

a vybavenými osádkami

VIP SECURITY SERVICE
Systém ochrany osob je zajišťován v celé šíři bezpečnostních 
opatření. Tato služba je na nejvyšší úrovni systému osobní 
ochrany.



NÁŠ
TÝM

Klademe veliký důraz na výběr zaměstnanců.
Plně si uvědomujeme, že naši zaměstnanci nereprezentují 
pouze naši společnost, 
ale především zákazníka.

• Trestní bezúhonnost
• Zdravotní způsobilost
• Odborná způsobilost
• Profesní kvalifikace strážný, detektiv
• Vstupní a periodická školení
• Vzdělání v oblasti legislativy
• Nejmodernější technické prostředky
• Fyzická zdatnost a příprava
• Adekvátní jazyková vybavenost



CENTR 
GUARD

• Pochůzky s automatickým vyhodnocováním pro 
koncového zákazníka zcela transparentní. 

• Kontrolní body jsou bezkontaktní. Formuláře slouží 
pro reporting 
nenadálých událostí. 

• Docházka slouží k evidenci příchodů/ odchodů 
osob.

• KPI neboli klíčové ukazatele výkonnosti Záznam 
(deník) obsahuje veškeré 
události z objektu.

• Formuláře sloužící k evidenci seznámení 
s dokumentací nebo výdeje klíčů
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JSME PŘIPREVENÍ PRO VÁS VYTVOŘI 
BEZPEČNÝ SVĚT
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DĚKUJI ZA 
POZORNOST
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