
Bezpečnostní poradenství
PRO DOMÁCNOSTI

C O N S U L T I N G
Vaše bezpečí nás zajímá!

www.cstconsulting.cz
CST Consulting s.r.o.

U továren 256/14, 102 00, Praha 10, Česká republika |   IČ: 03460886   |   DIČ: CZ03460886

Tel.: +420 602 250 984  +420 605 236 650   |   E-mail: info@cstconsulting.cz

C O N S U L T I N G
Vaše bezpečí nás zajímá!

Bezpečné prostředí pro děti
ochrana majetku a informací

prevence kyber-kriminality
řešení krizových situací

SECURITY DESIGN
Security designem jsme nazvali komplexní bezpečnostní 
kontrolu domácnosti. Obsahem tohoto balíčku je vyhod-
nocení bezpečnostních rizik a návrh opatření v následu-
jících oblastech:

OCHRANA MAJETKU - návrh a verifikace zabezpečení bytu, 
domu a jiných budov včetně jejich vybavení, a to jak před riziky krimi-
nálního charakteru (krádež, vloupání) tak i živelných a přírodních 
událostí (voda, oheň, výbuch plynu atp.)

OCHRANA CENNOSTÍ - tzv. předmětová ochrana zabývající se 
ochranou cenných předmětů, které pro Vás mají nevratnou či vyso-
kou hodnotu (historické předměty, památeční předměty, šperky, 
doklady a dokumenty)

PERSONÁLNÍ OCHRANA - ochrana života a zdraví členů 
domácnosti, především dětí. Budeme řešit ochranu identity před 
internetovou šikanou, nebezpečí hrozící na sociálních sítích, ale 
i vybavení domácnosti předměty a nábytkem zvyšující ochranu před 
vážnými úrazy.

INFORMAČNÍ BEZPEČNOST - nastavení počítačů a domácí 
sítě proti škodlivým virům a kódům, napadení Vašich dat z vnějšího 
prostředí, ale i možnosti sledování aktivit malých a nezkušených 
uživatelů.

EXTERNÍ SLUŽBY – prověření externích dodavatelů a bezpeč-
nosti režimů spojených s jejich službami (úklid, výuka, zahradnické 
služby atp).

KOMU JE 
SECURITY DESIGN
URČEN?
Naši klienti se na nás obracejí především 
v následujících životních situacích:

NOVÁ DOMÁCNOST - pokud plánujete se 
stěhovat, stavět nebo kupujete nemovitost 
Security design Vám pomůže nastavit 
bezpečnost v novém již v počátcích. Budete 
tak znát potřebné náklady na zabezpečení 
nové domácnosti, zároveň se vyvarujete 
některým chybám, jejichž odstranění by 
v budoucnu představovalo dodatečné 
náklady.

OHROŽENÍ, STRACH - ať už se jedná 
o pocit, nebo existuje důvod strachu, 
pochybnosti o bezpečí narůstají. 
V takovém případě Vám pomůžeme 
navrátit důvěru k Vaší bezpečnosti.

VÝZNAMNÉ ZMĚNY - rozvod, změny zájmů 
a chování dětí, majetkové změny.
Tyto a další životní situace vyžadují změny 
v nastavení bezpečnosti.

NOVÝ BEZPEČNÝ DESIGN
VAŠÍ DOMÁCNOSTI


