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PERSONÁLNÍ ORGANIZACE 
 

šení 

 
Kvalifikace pracovníků pro výkon služby 
 
Osobní a odborná kvalifikace personálu, zajišťujícího bezpečnost objektu, musí odpovídat 
požadavkům, které vyplývají z platných právních norem a z obchodní smlouvy se zákazníkem. Naše 
společnost se zavazuje, že zajistí potřebné kvalifikační charakteristiky pomocí příslušných opatření, 
jako je důsledný výběr personálu a jeho odborná příprava. 
 
Předpoklady pro výkon služby 
 

• česká státní příslušnost 
• vykonání vojenské služby 
• občanská bezúhonnost a spolehlivost 
• zdravotní způsobilost pro výkon strážní služby a únosnost větší fyzické i psychické zátěže 
• ukončené středoškolské nebo střední odborné vzdělání 
• splnění předpokladu dalšího vzdělávání  
• závazek utajení skutečností, o kterých se pracovník dozví v průběhu služby, a to i po 

ukončení pracovního poměru 
• další zvláštní schopnosti a znalosti 

 
Program základního školení 

 
1. Základy právních norem pro činnost bezpečnostních služeb 
2. Služební předpisy podnikové ochrany 
3. Psychologie jednání s lidmi 
4. Technická zařízení a pomůcky 
5. BOZP 
6. PO 
7. Nadstandardní školení – konkrétní směrnice pro výkon služby na konkrétním objektu 

 
 
Popis činnosti a povinnosti pracovníka strážní služby 

 
• výkon služby dle stanovené pracovní náplně bezpečnostního 

provozu daného střeženého objektu a dle instrukcí svých 
nadřízených 

• vedení veškeré služební evidence a zpracování informací o 
průběhu služby (veškeré informace jsou považovány za 
důvěrné) 

• stálé telefonické a radiové spojení s centrálním střediskem naší 
společnosti 

• kontakt s určeným pracovníkem našeho klienta pro případ ře
mimořádných událostí 

• v případě mimořádné události je povinností strážného 
kontaktovat vedoucí pracovníky klienta, policii, záchrannou 
službu, hasičské útvary, plynárenskou službu a ostatní havarijní služby 

• dohled nad dodržováním obecných zásad bezpečnosti práce a požárního řádu 



 
Výstroj a výzbroj 

 
Naši pracovníci strážní služby jsou vybaveni výzbrojí a výstrojí potřebnou pro výkon služby, která se 
řídí potřebami a požadavky klienta: 
 

• zbraň – krátká kulová 
• tonfa (obušek) 
• slzotvorný plyn 
• pouta 
• služební pes 
• přenosná 

radiostanice 
• jiná speciální výzbroj  

 
 
 
Služba se vykonává ve firemních uniformách. Dle potřeb našeho klienta 
nabízíme i civilní a společenský oděv označen viditelně nošenou 
identifikační kartou a vyšívaným znakem společnosti GRIFFIN. 

 
 
Kontrolní činnost 

 
Pro kontrolu řádného výkonu služby našich pracovníků je používán elektronický kontrolní systém, 
jehož údaje jsou dokumentovány a nelze je zmanipulovat a zneužívat. Na kontrolovaných objektech 
jsou namontovány kontrolní body, ve kterých je uložen čip. Strážný, který vykonává pochůzkovou 
činnost disponuje čtecím zařízením (čtečkou). Čtečka je malý přenosný počítač, který při kontaktu 
s kontrolním bodem zaznamenává do své paměti čas, datum a kód kontrolního bodu. Tato data  jsou 
doplněna i identifikačním kódem obsluhy. Data jsou dále zpracovávána PC programem, který je 
sestaven a filtrován dle potřeb klienta. Montáž, údržba, servis a obsluha celého kontrolního systému je 
prováděna a hrazena v plné výši naší společností při minimální objednávce 24 hodinové denní 
ostrahy. Používání systému kontroly strážných výrazně zvyšuje účinnost strážní služby. 
 
 
 
 


