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o nás
c. s. solutions s.r.o. je dynamická a ambiciózní společnost inspirující se aktuálními progresivními trendy 
v zajišťování bezpečnosti osob, privátních subjektů a státních organizací. společnost poskytuje vysoce 
profesionální služby zejména v oblasti přípravy, výcviku a výkonu ochrany osob a majetku. nabízené 
bezpečnostní služby jsou realizovány zkušenými profesionály, muži i ženami, kteří ve své službě plně 
využívají své zkušenosti získané během mnohaletého působení v bezpečnostních složkách státu nebo během 
intenzivní privátní bezpečnostní praxe na území české a slovenské republiky či v zahraničí.

     naše priority
           profesionalita

           loajalita

           diskrétnost

           zodpovědnost
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VýcVik, bezpečnostní kurzy
a školení pro státní a soukromé subjekty
námi vytvořená a řízená školení, kurzy odborné přípravy, oborové komplexní kurzy i tréninkové team-buildingové 
kurzy umožňují klientovi zvýšit vlastní odbornou kvalifikaci, získat potřebné praktické znalosti a zkušenosti. 
to vše pod vedením zkušených, mnohdy světově uznávaných lektorů a instruktorů. námi zajišťovaná školení 
se soustředí především na zvládání bezpečnostně rizikových situací, používání zabezpečovací, ochranné, 
komunikační, pozorovací, zdravotnické, navigační a jiné techniky. 
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letecké bezpečnostní služby
pro dokumentační účely, zabezpečení areálů, provozoven, pozemků, produktovodů nebo i veřejných 
prostranství v průběhu společenských akcí je společnost c. s. solutions s.r.o. schopna zajistit služby pomocí 
vlastních bezpilotních létajících prostředků – dronů a vzducholodí. 
pro vybrané bezpečnostní projekty, potřeby výcviku a kurzů nabízíme v rámci vzdušné divize k dispozici 
také vrtulníky.
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osobní ochrana a zahraniční podnikatelské mise
rozsáhlý a komplexní soubor služeb zajišťujících analýzu, prevenci a přímou ochranu vůči všem 
potencionálním rizikům, která mohou ohrožovat klienta v pracovní oblasti i v soukromém životě, a to jak 
doma, tak v zahraničí. služby osobní ochrany pro domácí a zahraniční podnikatelské mise jsou nabízeny 
nejen privátním osobám či představitelům působícím na exponovaných postech v komerční sféře, ale také 
představitelům diplomatického či státního aparátu a jejich rodinným příslušníkům.
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speciální služby
na přání klientů nabízíme také speciální bezpečnostní služby. V rámci nich realizujeme poradenství při zavádění 
a následném rozvoji procesu řízení rizik kriminálního a obchodně bezpečnostního charakteru. provádíme 
penetrační testy, zkoušky spolehlivosti systému i jednotlivců, mystery shopping a další aktivity s cílem 
získat informace o možných bezpečnostních slabinách a nedostatcích, které by mohly případnému narušiteli 
usnadnit ohrožení chráněných zájmů klienta. Vyšetřujeme za pomoci vlastních operativních prostředků 
a analytických nástrojů.
to vše s ohledem k profesním či obchodním zájmům klienta, tak aby nedošlo k nežádoucímu omezení 
profesních aktivit či změně kvalit soukromého života klienta a jeho rodinných příslušníků.
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ostraha, technická a elektronická bezpečnost 

realizujeme režimové a technické zajištění kanceláří, domů, pozemků, zařízení a areálů. pro potřeby 
klienta jsme schopni sestavit specializované týmy za účelem odhalování pachatelů i preventivního působení 
při dlouhodobém hlídání cílových objektů.
provádíme prohlídky proti odposlechům a aplikujeme systemová technická opatření proti odcizení či zneužití 
dat obsažených ve výpočetní technice a používaných komunikačních kanálech. nabízíme poradenství 
pro bezpečnou komunikaci, ukládání citlivých dat a ochranu proti elektronickým útokům.
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+420 602 160 446
+420 722 966 922

+420 608 280 260

KONTAKT

telefonní kontakty

C.S. Solutions s.r.o.
hradčanské náměstí 67/8
118 00 praha 1
czech republic
kancelář v brně:
karásek 1g, 621 00 brno
office@cssolutions.cz
www.cssolutions.cz



C.S. Safe Solutions s.r.o.
hradčanské náměstí 67/8
118 00 praha 1
czech republic
kancelář v brně:
karásek 1g, 621 00 brno
office@cssafe.cz
www.cssafe.cz
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