
Poskytujeme komplexní nabídku služeb a rešení 
v oblasti bezpecnostních služeb i facility managementu 
a máme dlouholetou tradici od roku 1993

Naše mise:

Využíváme a kombinujeme dostupné 
kontrolní mechanismy a technologie, 
čímž rozvíjíme bezpečnost našich 
klientů a optimalizujeme jejich výdaje 
do zabezpečení svého majetku, svých 
blízkých i sebe.   

Pracovali jsme pro Václava Havla

Představení společnosti PRIMM bezpečnostní služba s.r.o.:



Proč využít služeb společnosti PRIMM 
bezpečnostní služba s.r.o.:

Protože máme 20 let zkušeností v oblasti komerční 
bezpečnosti
Protože disponujeme technologickým vybavením 
na vysoké úrovni
Protože máme individuální přístup ke každému ze 
svých klientů
Protože 
Protože poskytujeme kvalitní a individuální zákaz-
nický servis
Protože máme non-stop dispečink (24 hodin denně
 7 dní v týdnu 365 dní v roce)
Protože si vybíráme jen ten nejkvalitnější personál
Protože sledujeme trendy v bezpečnosti i jako člen 

Protože působíme po celé České republice
Komory podniků komerční bezpečnosti ČR

Pro své zákazníky zajišťujeme:

Provoz pultu centralizované ochrany (PCO)

Fyzickou a vzdálenou ostrahu

Prodej a montáž technologií CCTV, EZS, EPS 
pro soukromé osoby a malé i velké společnosti

Facility management, tj. provoz budov
a s tím souvisejících služeb v oblasti
údržby majetkuFACELITY

MANAGEMENT

máme silné �remní zázemí



 
Spolehlivost a funkčnost našeho systému fyzické ostrahy a ochrany 
je zajištěna dlouholetými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti.
Způsob vyškolení našich zaměstnanců přesně vymezuje povinnosti 
k zajištění bezpečí našich klientů.

Strukturalizací našich zaměstnanců přesně vymezujeme pozice 
strážných, psovodů, členů bezpečnostních a výjezdových skupin, 
jejich velitelů a operačních dispečerů. 

Výběrová kritéria našich zaměstnanců jsou:  čistý trestní rejstřík, 

znalost práce s PC a další bezpečnostně personální požadavky.

Strážní jsou systematicky proškoleni v oblastech bezpečnosti 
práce, požárních předpisů a dalších okruzích souvisejících s 

zkoušky.

Strážným je k dispozici v kteroukoli denní i noční dobu dispečink, 
kontrolní inspektor a hlavní bezpečnostní manažer pro okamžité 
řešení mimořádných událostí.

Nabízíme možnost kombinace fyzické ostrahy s elektronickým 
kontrolním obchůzkovým on- line systémem, který jde na náklady 
naší společnosti. Využití tohoto systému spočívá v instalaci 
několika čipů v objektu a čtecího zařízení u pracovníka ostrahy. 
Systém umožňuje kontrolu činnosti strážného vč. dodržování 
harmonogramu plánované obchůzkové trasy.   

 Fyzická ostraha / Osobní ochrana



Kontrola práce neschopných

Sledování a kontrola osob, pořizování 
skryté dokumentace

Zajištění bezpečnosti pracovních schůzek zákazníka 
a jeho obchodních partnerů

Analýza bezpečnostních rizik kolem osoby zákazníka, 

Osobní ochrana – bodyguarding, doprovody na 
služební schůzky a jednání

Převozy peněz a cenin

Správa a vymáhání pohledávek

Správa, vyhledávání a odebírání předmětu leasingu 
při nedodržení smluvních podmínek

Bezpečnostní prověrky

Školení strážných a jejich profesionální příprava

Výuka sebeobrany na profesionální úrovni

Revize pokladních (kontrolní nákupy)

Jednorázové akce (sportovní, kulturní, společenské 
apod.)

Detektivní služby dle zadání

Odhalování a dokumentace pojistných podvodů

Zpracování trestních oznámení

Služby nadstandardní bezpečnosti ( zpronevěra, střet 
zájmu, monitoring bezpečnostních agentur)
  

 Další možnosti našich speciálních služeb: 

Úspora vašich mzdových nákladů
Snížení stavu vašich zaměstnanců a objemu agendy 
personálního oddělení
Úspora vašich nákladů spojených se školením
a výcvikem bezpečnostních pracovníků
Vlastní profesionální výzbroj a výstroj našich strážných
Eliminace řady vašich personálních problémů
 a pracovněprávních rizik

Výhody využití našich služeb fyzické ostrahy 



Provozování vozidel s sebou nese vedle právní odpovědnosti i 

potřebné míry efektivity je zcela nezbytné mít pokud možno co 
nejvíce informací. Sledování, nebo chceme-li monitorování, v nás 
vzbuzuje pocit jakési restrikce, ať již preventivní či následné. A je 
tomu přesně tak. V nákladech na provoz vozidla hrají podstatnou 
úlohu takové veličiny, jakými jsou mzda řidiče, spotřeba paliva, 
servisní náklady…
 
Díky konstrukční architektuře elektrických a elektronických 
systémů moderních automobilů lze na dálku snímat celou řadu 
provozních hodnot jednotlivých agregátů. 

Dnes je zcela běžné, že odpovídajícím způsobem vybavené 
nákladní vozidlo „hlásí“ svoji polohu a stav jízdy téměř  
z kteréhokoliv místa na zeměkouli. 
Monitoring výrazně přispívá nejen k efektivitě, v našem případě 
silniční dopravy, ale také k její vyšší bezpečnosti, a koneckonců  
k nižší, optimalizované zátěži životního prostředí. Monitoring je 
zkrátka nevyhnutelný. 

Navrhneme jednoduché, spolehlivé 
a levné způsoby zabezpečení 
vašeho vozidla. 

Zajistíme NONSTOP dohled nad 
vaším vozidlem a jeho dohledání 
v případě odcizení. 
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Zabezpečení vozidla

Navrhneme optimální řešení kontroly 
vašeho vozového parku pro standardní i 
nestandardní způsoby provozu včetně 
automatického zpracování výkazů jízd. 

Podrobný přehled o provozu vozidel 
vám poskytneme prostřednictvím inter-
netového portálu bez nutnosti 
jakéhokoli vlastního software. 

Správa vozového parku

LOKALIZACE
VOZIDLA

HLÍDANÍ
AUTOMOBILŮ

HLÍDANÍ
KONTEJNERŮ

HLÍDANÍ
STROJŮ

Zabezpečovací systémy 
pro automobily, kontejnery a stroje

celou řadu finančních nákladů. K jejich optimalizaci či dosažení



EZS – Elektronický zabezpečovací systém / 

EPS – Elektronická požární signalizace 
CCTV Kamerové systémy 
(Closed Circuit Television)

Pult Centralizované Ochrany  (PCO)
Výjezdy / Patroly 

Pochůzky v areálu 

Výjezd je uskutečňován dle dohody a zpravidla 
při přijetí poplachové zprávy na PCO, není-li 
poplach odvolán zákazníkem. Cílem výjezdu je 
zkontrolovat místo, kde byl signalizován 
poplach a ověřit, zda opravdu došlo ke 
vloupání, k požáru nebo jinému poškození 
majetku napojeného na PCO. Zásahová vozidla 
jsou vybavena sledováním GPS a CCTV 
systému pro zdokumentování zásahu a zpětné 
kontroly.  

on-line snímače, pracovníci jsou vybaveni 
služebním mobilním telefonem. 

Výstupy z elektronického zabezpečovacího systému jsou 
přenášeny na pult centralizované ochrany (PCO) několika možnými 
způsoby: po telefonní lince, přes GSM vysílač, technologií GPRS  
internetem nebo jakoukoliv jejich kombinací. Po vyhodno
cení příslušných signálů je dispečerské pracoviště PCO 
schopné 24 hodin denně adekvátně a profesionálně 
zajišťovat sjednané postupy: vyrozumět zákazníka, 
oprávněnou osobu, policii, havarijní službu nebo vydat 
pokyn nejbližší zásahové jednotce PRIMM k provedení 
předepsaných činností dle jednotlivých tarifů: Monitoring, 
Patrol, Patrol plus. 

Jedná se o uzavřený kamerový systém pro 
monitorování majetku. Kamerový systém 
umožňuje nahrávat záznam na připojené 
zařízení a pomocí internetové konektivity jej 
lze kdykoli obsluhovat a sledovat.

Systémy EPS jsou určeny k zajištění včasné detekce 
a signalizace vznikajícího požáru a ke spolehlivému 
samočinnému ovládání pomocných zařízení 
připojených na výstupy ústředny.

Jedná se o elektronický zabezpečovací systém, 
někdy nazývaný jako alarm nebo poplašný 
systém, který slouží k zajištění majetku  
a ochrany osob před nechtěnými návštěvníky. 

HLÍDANÍ
OBJEKTŮ

Zabezpečovací systémy pro �rmy a areály 



Přístupové systémy - 
Docházkové, Vstupní a Registrační 

Přístupový systém 
Plně autonomní elektronický přístupový systém, 
který je schopen ovládat další prvky umožňující 
efektivně řešit kontrolu přístupových oprávnění 
a evidovat docházku.

Čtecí přístupové terminály využitelné zejména při 
kontrole důvodů odchodů v evidenci docházky. 
Podstata fungování docházkového terminálu je 
shodná s přístupovým terminálem. Docházková 
varianta je navíc vybavena podsvíceným LCD 
displejem pro zobrazení aktuálního data, času, 
zvoleného důvodu odchodu a tlačítky na mem-
bránové klávesnici s vyznačenými důvody 
přerušení pracovní doby.

Přístupový terminál

Princip řešení - vozidla
Pohyb vozidel na vrátnici i vážním tělese registrován čtením SPZ/RZ
SPZ/RZ jsou provázány na číselník dodavatelů / odběratelů a rezidentů
Ke každému pohybu uložen i obrázek z kamery
Možnost prohlížení historie průjezdů včetně detailů

Princip řešení – osoby
Odbavení zaměstnanců a snímání RFID karet
Automatické načtení údajů z občanských průkazů, řidičáků, pasů apod.
Evidence pěších návštěv – návštěvnická karta
Evidence řidičů a spolujezdců

Princip řešení – vážní terminál
Vozidla registrována pomocí SPZ/RZ
Spojení záznamů vrátnice (průjezdy) a váhy
Urychlení procesu vážení
Vážení z libovolného pracoviště
Generování a tisk váženky
Interface na podnikový systém

A

B

Řešení provozu dopravní 
a osobní vrátnice a nákladní váhy

KONTROLA



OVAS
Automatický systém nástupu  
a bdělosti (Onset and Vigilance 
Automatic System)
 
Jedněmi z nejdůležitějších kritérií při 
posuzování kvality a spolehlivosti  
bezpečnostní služby jsou bdělost  
a připravenost strážného ve službě. Pro 
jejich kontrolu jsme vyvinuli aplikaci OVAS 
– automatický systém nástupu a bdělosti. 
Systém jednak eliminuje nežádoucí pozdní 
nástupy ostrahy na stanoviště a její 
nežádoucí činnost během výkonu služby – 
spánek a podobně - a jednak chrání 
pracovníky ostrahy ve výkonu služby při 
možném přepadení, náhlých zdravotních 
problémech či úrazech.

SVI - Systém včasných informací
 
Slouží k informování klientů o důležitých 
událostech, ke kterým došlo nebo má dojít 
v jejich objektech či na jejich majetku.
 Informace jsou zpracovány non-stop 
dispečerským střediskem a dále sjednaným 
způsobem (typicky SMS zprávou a/nebo 
e-mailem) neprodleně distribuovány 
pověřeným osobám klienta. 
Prostřednictvím tohoto systému se klien-
tovi ihned dostávají informace o dění 
souvisejícím s hlídaným objektem, např. 
informace o dopravní nehodě, přítomnosti 

důležitých systémů, ekologické havárii, 
výstrahy ČHMÚ ohledně počasí, dopravním 
kolapsu či jiné mimořádné události. Klient 
nejprve obdrží upozornění a následně 
report o způsobu vyřešení události včetně 
fotodokumentace.
 

SVV – Systém včasné 
výstrahy 

Pomocí vyhodnocování technic-
kých prostředků z objektu 
na PCO přijímáme 
okamžité a preventivní 
opatření např. výjezd 
zásahového vozidla
k preventivní kontrole. 

VÝSTRAHA
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BDĚLOST



Dovolená, spánek, 
rekreační objekty, 
společné prostory v bytových domech

Pokud zvažujete, zda připojit EZS na pult centralizované ochrany (PCO), 
vezměte v úvahu také situace, které mohou vzniknout během dovolené 
doma nebo naopak v době nepřítomnosti ve Vašem rekreačním objektu, 
během Vašeho spánku nebo kdykoli na rizikových místech, jako jsou 
garáže a jiné společné prostory bytových domů. 
Naše pracoviště PCO je vždy připraveno poskytnout plnou péči 
Vaší rodině a majetku 24 hodin denně!

Oheň, plyn, zplodiny 
z karmy, voda

Systémy EZS umožňují 
nejen signalizovat 
narušení ochrany před 
nechtěnými 
návštěvníky, ale  
i upozorňovat na život 
ohrožující situace, jako 
jsou zplodiny z karmy, 
požár či únik plynu 
apod.

Případové studie použití kombinace  EZS + PCO + PATROLAPřípadové studie použití kombinace  EZS + PCO + PATROLA

Děti, starší osoby,
matka s dítětem
 
Přítomností osob staršího věku a dětí roste 
nebezpečí vzniku mimořádných událostí. 
Nebezpečí zranění při výpadku proudu nebo 
nebezpečí vzniku požáru. Doporučujeme 
myslet na tato potenciální rizika a předem své 
blízké a majetek chránit EZS, připojením na 
PCO a pojistit se zajištěním výjezdu zása-
hového vozu, který poskytne potřebnou 
asistenci.



                                       

 
Svým zákazníkům nabízíme v rámci facility 
managementu zajištění provozu budov, 
výroby a s tím souvisejících služeb v oblasti 
údržby, servisu a revizí technologických 
zařízení, energetiky, úklidu apod.

V oblasti úklidových prací se zabýváme pravi-
delným i nepravidelným komplexním úklidem 
administrativních budov, obchodních domů, 
výrobních a skladovacích hal a dalších 
převážně rozsáhlých objektů. Kromě pravidel-
ného standardního denního úklidu je na přání 
zákazníka zajišťován denní úklidový servis, 
který podle stanoveného harmonogramu 
opakovaně uklízí nejvíce frekventované pros-
tory (vstupní část, jednací místnosti, sociální 
zázemí) a provádí další práce dle pokynů 
správy objektu. Technologické postupy pro 
úklid a ošetřování jednotlivých typů povrchů 
vycházejí z doporučení výrobců.

• úklid obchodů, marketů, skladových hal s využitím nejmodernější úklidové techniky
• úklid kanceláří včetně nákupu a distribuce hygienických prostředků
• generální úklidy po ukončení staveb a rekonstrukcí
• deratizace, dezinsekce a dezinfekce
• chemické čistění koberců a čalouněného nábytku (suchou i mokrou cestou)
• mytí oken a skleněných přepážek
• výškové čištění skleněných ploch, rámů, žaluzií a fasád horolezeckou technikou
• pokládání vosků na bázi polymerů na PVC a další pevné povrchy, krystalizace mramoru a další údržba

                  přírodního kamene metodou navrácení přirozeného lesku      

• praní a věšení záclon a závěsů
• čištění travelátorů a eskalátorů
• čištění komunikací včetně odklízení sněhu
• úklid sportovních areálů po sportovních a kulturních akcích
• odvoz a likvidace odpadů
• komplexní čištění interiérů

Naše hlavní činnosti:

 Facility management   
FACELITY

MANAGEMENT

• odstraňovaní gra�ty a následné ošetření antigra�tovým nátěrem


