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1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI  
 
 
Obchodní skupina společností WAKKENHAT působí v České republice od roku 1993.         
V průběhu tohoto období vlastníci ve spolupráci s managementem a všemi pracovníky 
skupiny vybudovali velice stabilní a silnou společnost, která je respektována a uznávána 
na trhu jak s bezpečnostními službami a technologiemi, tak i v dalších segmentech 
činností, jež skupina nabízí ve svém portfoliu. V průběhu dynamického rozvoje skupina 
vytvořila vlastní know-how, které si pečlivě střeží a využívá jej ve své činnosti.                    
Za Obchodní skupinu společností WAKKENHAT je členem Asociace Bezpečná Škola 
společnost WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern, jež je dále mimo jiné i členem Asociace 
zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky a působí na trhu bezpečnostních 
služeb a technologií od roku 2004. Společnost se specializuje zejména na poskytování 
všech typů bezpečnostních služeb, s nimi souvisejícími technologiemi a činnostmi. 
 
 
Společnost WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 98023 
Datum vzniku:   3. 2. 2004 
Sídlo:     Sazečská 560/8, 108 25 Praha 10 – Malešice 
IČ:     271 23 197 
DIČ:     CZ27123197 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:    201054929/0300 
Telefon:    +420 266 021 456-7 
E – mail:    obchod@wakkenhat.cz  
Web:     www.wakkenhat.cz  
ID datové schránky:   wswbm7r 
Zastoupená:    Zdeňkou Vojtíškovou, jednatelkou společnosti  

  Jiřím Panochou, jednatelem společnosti 
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2. Přehled nabízených základních služeb a jejich základní obsah 

2.1 Fyzická a technická ostraha objektů 

Zahrnuje zejména ostrahu státních institucí, průmyslových a energetických objektů           
či areálů, developerských a stavebních společností, obchodních řetězců, zdravotnických    
a školských zařízení a dalších objektů v souladu s požadavky a potřebami zákazníka, a to: 

2.1.1 Kontrola oprávněnosti vstupu osob, vjezdu/výjezdu vozidel do střežených 
objektů 

2.1.2 Provádění preventivních bezpečnostních obchůzek 
2.1.3 Řešení incidentních, krizových a mimořádných událostí ve střežených 

objektech 
2.1.4 Součinnost s jednotlivými složkami IZS a krizovým štábem zákazníka 
2.1.5 Ochrana a ostraha staveniště při přípravě a realizaci staveb 

2.2 Recepční a informační služby 

Tyto služby jsou obvykle realizovány v administrativních centrech a budovách, bytových 
domech, státních institucí atp. Zahrnují zejména následující činnosti: 

2.2.1 Přijímání a evidence návštěv 
2.2.2 Zajištění dodržování klíčového režimu na objektu 
2.2.3 Regulace pohybu osob v objektu 
2.2.4 Poskytování informací (dle zadání zákazníka) 
2.2.5 Služby podatelny, zpracování pošty 
2.2.6 Obsluha pobočkové ústředny 
2.2.7 Obsluha systémů PTZS 

2.3 Obsluha bezpečnostních a technologických velínů 

Obsluha uvedených velínů obsahuje zpravidla následující činnosti: 
2.3.1 Dohled nad výstupy z technických prostředků ochrany objektu a reakce                  

na poplachové stavy 
2.3.2 Kontrola technických a technologických zařízení 
2.3.3 Sledování parametrů na zařízeních měření a regulace 
2.3.4 Součinnost s odbornými úseky klienta 

2.4 Bezpečnostní technologie a poradenství v bezpečnostní problematice 

V dané oblasti skupina nabízí následující služby v bezpečnostní problematice: 
2.4.1 Projektování a poradenství v oblasti zabezpečení objektů (systémy EPS, EZS, 

PTZS, kamerové systémy, drony, pohybová čidla, detekce výše vodního sloupce, 
detekce různých typů plynů atp.) 

2.4.2 Dodávka a montáž všech typů bezpečnostních technologií 
2.4.3 Pravidelné revize bezpečnostních technologií 
2.4.4 Údržba a servis zařízení i technických prostředků ochrany objektů 
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2.5 Připojení objektů a služby pultu centralizované ochrany 

2.5.1 Připojení technických prostředků ochrany objektů po JTS telefonní lince nebo 
GSM bráně, ale i při použití vysílačů po GSM (SMS zprávy, GPRS spojení) a IP 
komunikaci (Internet) 

2.5.2 Vypracování zákrokové karty 
2.5.3 Nepřetržité monitorování bezpečnostní situace střeženého objektu 24 hodin 

denně 365 dní v roce a reakce na poplachové signály 
2.5.4 Zabezpečení činnosti výjezdových skupin 
2.5.5 Součinnost s jednotlivými složkami Integrovaného Záchranného Systému (IZS) 

při řešení incidentních nebo mimořádných událostí 
  

2.6 Revize objektů 

Skupina nabízí veškeré revize objektů dle požadavku zákazníka zejména pak: 
2.6.1 Bezpečnostní průzkum a audit objektu 
2.6.2 Posouzení rizik a nastavení odpovídajících bezpečnostních standardů 
2.6.3 Návrh a součinnost při realizaci remodelingu komplexního bezpečnostního 

systému ostrahy a ochrany objektu 
2.6.4 Periodické revize elektrických i plynových zařízení a zajištění pravidelné 

údržby těchto zařízení 

2.7 Úklidové služby 

Skupina poskytuje jednorázové nebo pravidelné (den, týden, měsíc, dlouhodobé) úklidové 
služby pro centrální úřady a instituce, domácnosti, hotely, zdravotnická zařízení, skladové 
a výrobní prostory, a další dle požadavků zákazníka.  
 

3. Přehled nabízených speciálních služeb a jejich základní 
obsah 

 

3.1 Bezpečnostní audit 

Certifikovaní specialisté skupiny provádějí bezpečnostní audit včetně vypracování 

rámcových návrhů na zvýšení bezpečnostních standardů ochrany objektu:  

3.1.1 analýza rizik 
3.1.2 zhodnocení stávajících bezpečnostních standardů v oblasti zabezpečení 

objektů a návrhy na eventuální změnu: 
3.1.2.1 organizačních a režimových opatření 
3.1.2.2 technických a mechanických prvků ochrany 
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3.2 Bezpečnostní projektování 

Společnost nabízí i vytvoření komplexního bezpečnostního projektu, který vychází 

z předcházejícího bezpečnostního auditu a zahrnuje především vypracování rámcových 

návrhů na zvýšení bezpečnostních standardů ochrany objektu všemi dostupnými 

prostředky (technickými, fyzickými, režimovými, organizačními…)   

3.3 Realizace bezpečnostního projektu  

 

Společnost nabízí komplexní zajištění realizace zákazníkem odsouhlaseného 
bezpečnostního projektu a „Remodeling“ komplexního bezpečnostního systému, který 
bude proveden v případě schválení zákazníkem projektovaných podstatných změn v 
systému ostrahy a ochrany objektu. 

 

4. Přehled nabízených doplňkových služeb 

4. 1 Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 

Skupina poskytuje uvedené služby následujícím minimálním rozsahu: 
4.1.1 Revize stávající dokumentace BOZP a PO a její soulad s aktuálně platnou 

legislativou 
4.1.2 Pravidelné školení zaměstnanců a managementu v oblasti BOZP a PO 
4.1.3 Kontrolní činnost zaměřenou na dodržování standardů BOZP a PO 

 
       

4. 2 Speciální kynologické služby zaměřené na odhalování výbušnin a drog 
 

4.2.1 Speciální bezpečnostní prohlídky prostorů, objektů a areálu s využitím 
služebních psů vycvičených na detekci a odhalování výbušných systémů; 

4.2.2 Speciální bezpečnostní prohlídky prostorů, objektů a areálu s využitím 
služebních psů vycvičených na detekci a odhalování omamných a 
psychotropních látek (OPL). 

4. 3 Individuální bezpečnostní služby podle potřeb zákazníků 

 
4.3.1 Kontrola dodržování léčebného režimu dočasně práce neschopnými 

zaměstnanci 
4.3.2  Bezpečnostní vzdělávání zaměstnanců a management 
4.3.2  Pořadatelské a bezpečnostní služby při společenských akcích 
4.3.3 Bodyguarding 
4.3.4 Doprovod peněžního poslů a cenností 
4.3.4 Preventivní bezpečnostní prohlídky objektů proti odposlechům 

 
 
 

 


