
Ochranky nečekají zvýšení tržeb, ale prestiže 
Ceny zabezpečení obchodů v době konání summitu vzrostou dvojnásobně. 

Žádné rozbité výlohy a rozšlapané žemle v restauracích McDonald's by lidé tento týden během summitu NATO v 
Praze neměli zažít. Restaurace, které jsou oblíbeným cílem výtržníků, bude hlídat bezpečnostní služba ICV. Je 
jednou z desítek agentur, které po dobu jednání NATO budou zabezpečovat majetek i těch firem, které dosud 
ochranku nepoužívaly. Poptávku v době summitu však bezpečnostní služby nespojují s vyššími tržbami, ale s 
růstem prestiže. 

"Pokud se zabrání mimořádným událostem, vzroste dobrá pověst českých bezpečnostních služeb," říká šéf 
bezpečnostní agentury CBA Štefan Gondek. Týden trvající událost nemá podle jeho názoru vliv na tržby firem, 
mimořádná opatření si totiž vyžádají i vyšší náklady. S tím souhlasí i další experti. 

"Týdenní tržby budou asi o čtvrtinu vyšší oproti průměru, vzrostou ale náklady na mzdy i zabezpečení objektů," 
řekl Petr Pešek z agentury Securitas. Stálým klientům agentura cenu zvyšovat nebude, dražší ovšem budou služby 
pro nové "krátkodobé" zákazníky. 

"Poptávka je obrovská, nejsou lidi," řekl jednatel bezpečnostní agentury D.I.SEVEN Martin Soukup. Agentura už od 
začátku minulého týdne odmítá zakázky, protože nemá kapacitu. Naopak, padesát zkušených a prověřených 
strážných by firma okamžitě zaměstnala. "Lidé mají strach, jedna obchodní firma dokonce poslala všechny 
zaměstnance na týdenní dovolenou, budeme hlídat prázdný objekt," prozradil Soukup. Ochranu žádají hlavně 
firmy, jejichž provozovny leží v místech předpokládaných demonstrací, tedy na Staroměstském a Václavském 
náměstí, na náměstí Míru či v Jugoslávské nebo Legerově ulici. 

"Ostraha objektů v centru Prahy posílila o dvacet až čtyřicet procent, týdenní tržby agentur se zvýší asi o pětinu," 
řekl zástupce Českého klubu soukromých bezpečnostních služeb Vladimír Rambousek. Tržby vzrostou i díky 
zvýšení cen. Podle Rambouska je průměrná cena za jednoho strážného asi 85 až sto korun, při krátkodobé akci, 
jakou je i summit, ale vzroste na 150 až 160 korun za hodinu. 

V Česku působí asi 3500 soukromých bezpečnostních služeb a jejich tržby mají letos dosáhnout 26 miliard korun. 
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