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Vážení obchodní partneři,
přinášíme Vám po několika měsících již čtvrté vydání našeho pravidelného informačního bulletinu.
Opět věříme, že Vás jeho obsah zaujme a námi uvedené informace dále přispějí k prohloubení
pozitivního vnímání projektu „KRUH – zásahová služba“.
Zároveň využívám této příležitosti k poděkování za dosavadní úspěšnou spolupráci.

Za společnost Zásahová služba s.r.o.

Daniel Rezek, ředitel společnosti

Aktuální stav budování partnerské sítě zásahových vozidel Kruhu

Od října 2013 je k dispozici již 172 zásahových vozidel
Za období uplynulých 6 měsíců se
nám na základě úspěšných jednání
s níže
uvedenými
poskytovateli
služeb
bezpečnostního
zásahu
podařilo začlenit do projektu KRUH
dalších 34 zásahových vozidel:

Díky spolupráci s uvedenými dodavateli je nyní v rámci budované jednotné celorepublikové
platformy zajištěn bezpečnostní zásah také v těchto lokalitách:
Plzeň, Tachov, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Turnov, Semily, Liberec, Frýdlant, Letohrad, Kralupy
nad Vltavou, Přerov, Stříbro, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Klatovy,
Hustopeče, Rosice, Ivančice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš, Velké Meziříčí,
Třebíč a Týn nad Vltavou.
Od 1. října je k dispozici již celkem 172 zásahových vozidel provozovaných 43 dodavateli služeb
bezpečnostního zásahu. S ohledem na další probíhající jednání předpokládáme, že se již v prvním
čtvrtletí příštího roku počet partnerských zásahových vozidel přiblíží hranici počtu 200.
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Vývoj počtu zásahových vozidel v projektu KRUH:

Dosáhli jsme další významné mety v objemu poskytovaných služeb

Zajišťujeme služby zásahu již pro více než 30 000 objektů
Společnost Zásahová služba zajišťuje aktuálně
služby již pro 75 provozovatelů Pultů
centralizované ochrany resp. pro jejich zákazníky
po celé České republice. Před několika dny jsme
překročili hranici 30 000 objektů, na kterých
zajišťujeme služby bezpečnostního zásahu.

Vývoj počtu chráněných objektů:

Pro zajímavost uvádíme několik čísel za období
posledních 3 měsíců (průměrné hodnoty):
7820

- počet uskutečněných výjezdů
zásahových vozidel za kalendářní měsíc

47

- počet zjištěných narušení/napadení
objektů za měsíc (z toho průměrně v 6-ti
případech je zadržen pachatel)

10,8 minuty je průměrný dojezdový čas zásahového vozidla k objektu v případě poplachové zprávy
(v rámci celé ČR)
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Technologie pro rychlejší vysílání a on-line řízení a kontrolu kvality zásahu

Aplikace pro datovou
v testovacím provozu

komunikaci

se

zásahovými

vozidly

Od srpna letošního roku probíhá validační proces aplikace
pro datovou komunikaci mezi dispečerskými pracovišti Pultů
centralizované ochrany a posádkami zásahových vozidel.
Jsme nyní ve fázi testování funkčnosti
aplikace v denní praxi při výjezdech na
několika tisících objektech.
Předpokládáme, že po implementování
některých našich požadavků na úpravy a
rozšíření pro určité další provozní procesy
bude aplikace nasazena do tzv. ostrého
provozu v průběhu 1. čtvrtletí příštího roku.

Děkujeme, že jste věnovali informacím uvedeným v tomto našem zpravodaji svoji pozornost.
Další informace k projektu „KRUH – zásahová služba“ naleznete na našich webových stránkách.
Na Vaše případné dotazy jsme připraveni odpovědět na níže uvedených kontaktech:

