Podmínky pro získání odznaku SECURITY a jeho užívání
Český klub bezpečnostních služeb z.s. (dále jen ČKBS) je autorizovaným živnostenským společenstvem v oboru ostraha majetku a osob. Ve snaze o zlepšování kvality
poskytovaných služeb v oboru security a podpory podnikání členů ČKBS, rozhodlo prezidium o zavedení systému registrace poskytovatelů security služeb.
Registrace je určena výhradně pro členy ČKBS a jejich zaměstnance. Security registraci může získat:
• Fyzická osoba, která je držitelem koncesní listiny Ostraha majetku a osob nebo koncesní listiny Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
• Člen statutárního orgánu právnické osoby, která má v předmětu činnosti Ostrahu majetku a osob nebo Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
• Zaměstnanec člena ČKBS (fyzická osoba v pracovněprávním vztahu), který pro zaměstnavatele vykonává security služby a má pro tyto činnosti potřebnou kvalifikaci
Odznak SECURITY tvoří:
• Kovový odznak s unikátním 5 místným identifikačním číslem
• Kožené pouzdro ve 2 variantách: vyklápěcí nebo dokladové
• Průkaz k odznaku s platností vždy pro daný kalendářní rok, ve kterém je průkaz vydán
• Registrace držitelů odznaku do security sekce zveřejněné na stránkách ČKBS
Odznak SECURITY je možno objednat na adrese: tajemnik@ckbs.cz
Při objednávce je vždy zapotřebí doložit příslušné koncesní listiny žadatele, případně právnické osoby, kde vykonává žadatel funkci statutárního orgánu, případně
při pracovněprávním vztahu potvrzení zaměstnavatele o splnění požadované kvalifikace (formou přílohy).

Nabídka odznaku pro SECURITY:
Odznak SECURITY – pouzdro vyklápěcí, průkaz, registrace
Odznak SECURITY – pouzdro dokladové, průkaz, registrace
* roční aktualizace průkazu k odznaku SECURITY

Kč bez DPH

poznámka

odznak: materiál kov; kožené pouzdro – provedení: vyklápěcí; průkaz: platnost po dobu
kalendářního roku; registrace do databáze security
odznak: materiál kov; kožené pouzdro – provedení: dokladové; průkaz: platnost po
3.500 Kč
dobu kalendářního roku; registrace do databáze security
* vydání průkazu k odznaku s platností vždy pro kalendářní rok, ve kterém je průkaz
200 Kč
vydán
3.500 Kč

Nabídka dalších služeb a inzerce ČKBS z.s. k dispozici ZDE
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Vlastník průkazu:
Jméno a příjmení:
Pepa Securiťák
Číslo průkazu:
00003
Platnost pro rok:
2022
Fakturační údaje:
Název firmy:
SECURITNÍ s.r.o.
IČO:
26112266
Adresa sídla:
Úkryt 6, 251 62 Louňovice
Adresa doručení
průkazu*:
*Pozn.: uveďte, pokud se liší od fakturační adresy

varianta: pouzdro vyklápěcí
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