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www.cstconsulting.cz 



KDO JSME? 

Nezávislí bezpečnostní poradci 

CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální 
nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně věnují 
bezpečnostním otázkám velkou pozornost, ale i malým firmám a soukromým 
osobám. 

Naší specialisté mají bohaté zkušenosti s řízením bezpečnostních projektů ve 
finančních institucích a velkých korporacích stejně tak, jako v domácnostech  
a malých podnicích.  

Hlavní prioritou je Vaše spokojenost a úspěšné podnikání. Využijte služeb našeho 
týmu profesionálů a vrhněte se do bezpečného podnikání. 

 

Vaše bezpečí nás zajímá! www.cstconsulting.cz 



CO NABÍZÍME? 

Pro naše klienty připravujeme vždy komplexní řešení, která minimalizují 
ztráty způsobené nedostatečným či neúplným nastavením vnitřních 
postupů či implementaci bezpečnostních opatření v oblastech: 
 
Finanční bezpečnosti 
 
Compliance 
 
Fyzické bezpečnosti 
 
Informační bezpečnosti 
 
Všechna naše řešení jsou optimalizována na podmínky klienta  
s přihlédnutím k ekonomické efektivnosti daného řešení.  

Vaše bezpečí nás zajímá! 
www.cstconsulting.cz 



PŘEHLED 
SLUŽEB 

Bezpečnostní poradenství 

Background check 

Bezpečnostní dokumentace 

Příprava výběrového řízení na bezpečnostní technologie       

a služby 

Školení  

Řešení stížností klientů 

Krizové řízení a řízení kontinuity činností 

Vaše bezpečí nás zajímá! www.cstconsulting.cz 



PŘEHLED 
SLUŽEB 
 
BEZPEČNOSTNÍ 
PORADENSTVÍ 

Pomáháme našim klientům zefektivnit  

systém řízení bezpečnosti, uspořit náklady  

na bezpečnost, řešit bezpečnostní incidenty včetně podvodů, 

definovat požadavky na bezpečnostní technologie a služby. 

 
- Vyhodnotíme aktuální stav nastavení procesů v oblasti fyzické, 

informační, personální a finanční bezpečnosti 
 
- doporučíme úpravu, případně zavedení nových, strategií,  

standardů a postupů s cílem minimalizovat ztráty 
 
- nastavíme kontrolní mechanismy. 

 

Postupujeme vždy v součinnosti s klientem tak, aby nedocházelo  

ke zbytečným byrokratickým zátěžím a výsledkem byl maximálně 

efektivní proces vnitřní kontroly. 

Vaše bezpečí nás zajímá! www.cstconsulting.cz 



PŘEHLED 
SLUŽEB 
 
BACKGROUND 
CHECK 
(Prověřování osob) 

Našim klientům nabízíme ověřování údajů  

o budoucích či stávajících zaměstnancích nebo obchodních 

partnerech. Jedná se především o ověření údajů, které uchazeči  

o zaměstnání uvádějí ve svých životopisech.   

Kromě výše uvedených údajů naše poradenská kancelář rovněž 

nabízí i prověřování následujících oblastí: 

  

- komplexní prověření identity 

- prověření předchozího či současného podnikání 

- prověření dosaženého vzdělání a předchozí praxe 

- prověření majetku 

- prověření insolventnosti 

- prověření ostatních veřejných údajů (internet, sociální sítě apod.) 

  

Všechny výše uvedené údaje jsou prověřovány plně v souladu 

s platnou legislativou. 

 

Vaše bezpečí nás zajímá! www.cstconsulting.cz 



 
 
 
PŘEHLED 
SLUŽEB 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE  
Zpracování bezpečnostní dokumentace v oblastech jakou jsou: 

- řízení střetu zájmů mezi zaměstnanci a klienty 

- etické chování zaměstnanců nebo zaměstnavatele (Etický kodex) 

- bezpečnostní dokumentace fyzické a informační bezpečnosti 

- bezpečnostní standardy finanční bezpečnosti (AML, KYC ...) 

 

PŘÍPRAVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE  A SLUŽBY 

 

- zpracování technického i organizačního zadání výběru 

- návrh hodnotících kritérií 

- návrh a prověření uchazečů 

- asistence při vyhodnocení nabídek 

Vaše bezpečí nás zajímá! www.cstconsulting.cz 



 
 
 
PŘEHLED 
SLUŽEB 
 
 
 

ŠKOLENÍ 

Provádění školení zaměstnanců v oblasti finanční bezpečnosti, 

prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, postupů při 

mimořádných událostech (přepadení, požár, povodeň). 

Korporátním klientům nabízíme outsourcing školení, která jsou  

ze zákona povinná, např. v oblasti prevence legalizace výnosů  

z trestné činnosti.  

 

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ KLIENTŮ 

Poradenství v oblasti řešení stížností klientů či zaměstnanců.  

Jedná se o komplexní službu od přijetí stížnosti, vyhodnocení 

oprávněnosti, prověření na možný interní/externí podvod, návrh 

nápravných opatření až po komunikaci se stěžovatelem. 

Vaše bezpečí nás zajímá! www.cstconsulting.cz 



PŘEHLED 
SLUŽEB 
 
KRIZOVÉ 
ŘÍZENÍ  
A ŘÍZENÍ 
KONTINUITY 
ČINNOSTÍ 

Každý vlastník a manažer společnosti řeší v rámci své 

odpovědnosti „Co uděláme když…“.  

 

Pomůžeme vám vytvořit organizaci krizového řízení, naučíme 

krizový štáb a management reagovat a řešit krizové situace.  

Zpracujeme návrhy plánů obnovy a reakcí na krize tak, aby v 

případě jakékoliv havárie. V případě zájmu jsme připraveni 

tyto plány zpracovat v SW řešení, které automatizuje další 

správu těchto plánů. Samozřejmostí je testování účinnosti 

navržených postupů. 

 

V případě, že řešíte, či plánujete řešit problematiku 

Kontinuity činností, nebo zefektivnění bezpečnostních procesů 

navazujících na technologie, rádi vám poradíme.  
 

Vaše bezpečí nás zajímá! www.cstconsulting.cz 



KDO JSME 

Petr Lédl 
Partner a spoluzakladatel CST Consulting. Petr má 
zkušenosti v oblasti navrhování, implementace  
a řízení komplexní bezpečnosti (fyzická bezpečnost, 
informační bezpečnost, personální bezpečnost, 
prevence podvodů), provádění rizikových analýz, 
interních šetření, řízení krizových situací, 
rozpoznávání padělků. V oblasti bezpečnosti 
pracuje již 20 let. Zastával pozici Ředitele 
bezpečnosti na úrovni B-1 v Raiffeisenbank a.s. 
v letech 2001 až 2011, dříve působil na podobných 
pozicích v České spořitelně a.s. a ERSTE BANK 
SPARKASSEN ČR a.s. Je držitelem ocenění 
Bezpečnostní manažer roku 2006, každoročně 
vyhlašovaným českou pobočkou mezinárodní 
profesní bezpečnostní asociace ASIS. Byl členem 
Komise pro bankovní a finanční bezpečnost 
Bankovní asociace ČR, kde vedl speciální tým 
Prevence bankovních loupeží. V současné době se 
věnuje konzultačním činnostem v oblasti 
bezpečnosti a managementu. 

 
 

Vaše bezpečí nás zajímá! 
www.cstconsulting.cz 

Marek Kortus 
Partner a spoluzakladatel CST Consulting. Marek 
působí v oblasti finanční a fyzické bezpečnosti od 
roku 1992. Nejprve působil ve společnosti 
Chequepoint, a.s. na pozici Security Manager, kde 
vytvářel standardy pro finanční bezpečnost. 
V letech 1999 až 2003 zpracovával pro Českou 
spořitelnu, a.s. postupy pro oblast prevence 
legalizace výnosů z trestné činnosti. Následně mezi 
roky 2003 a 2007 vedl oddělení Compliance v HVB 
Bank Czech republic, a.s. (dnes UniCredit Bank, 
a.s.). Od roku 2007 do roku 2010 působil v LBBW 
Bank CZ, a.s. nejprve na pozici specialisty 
Compliance a následně vedl oddělení Operational 
Risk Management, kde odpovídal za řízení 
operačních rizik, IT Security a Business Continuity 
Management. Od roku 2010 se věnuje poradenství  
v oblasti řízení finančních rizik a fyzické 
bezpečnosti. Marek je certifikovaný Compliance 
Manager a působil v řadě profesních sdruženích, 
jako jsou Česká bankovní asociace nebo Asociace 
pro kapitálový trh. 

. 
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CST Consulting s.r.o. 

U továren 256/14 

102 00, Praha 10 

 

IČ: 03460886 

DIČ: CZ03460886 

 

+420 602 250 984 

+420 605 236 650 

info@cstconsulting.cz 

www.cstconsulting.cz 


