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Stručně o společnosti 
 

◘ česká akciová společnost se zahraničním 

kapitálem 

◘ komplexní bezpečnostní sluţby včetně 

nezávislého poradenství 

◘ jedna z největších firem v oblasti 

bezpečnosti v ČR 

◘ mezinárodní působnost 

◘ členění společnosti na divize dle oborů 

činnosti 

◘ zkušenosti od roku 1992 

Vývoj ročního obratu 

Vývoj počtu zaměstnanců 

Strategie společnosti 
 

Realizace komplexních bezpečnostních 

systémů účelnou kombinací relevantních 

bezpečnostních opatření. 

 

Díky tomu flexibilní reakce na bezpečnostní 

potřeby a bezpečnostní situaci kaţdého 
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GARANCE KVALITY 

Základní garance kvality 

a sofistikovanosti 
 

◘ akademické zázemí - Policejní akademie ČR 

◘ členství v profesních sdruţeních 

◘ osvědčení podnikatele Národním 

bezpečnostním úřadem dle zákona 412/2005 

Sb. na stupeň „TAJNÉ“ 

◘ certifikace firmou TÜV o zavedení a 

pouţívání systému zaručující kvalitu v oboru 

dle normy ISO 9001:2000 

◘ certifikace certifikačním orgánem  

 CSQ -CERT o shodě systému managementu 

bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2006 

◘ certifikace certifikačním orgánem  

 CSQ -CERT o zavedeném systému ochrany 

ţivotního prostředí EN ISO 14001:2005 

◘ pojištění odpovědnosti za škodu na 100 mil. 

Kč  

◘ kaţdoroční generální partner konference o 

podnikové bezpečnosti 



Obsah produktu 
 

• Dohled nad dodrţováním etického kodexu úředníka zpracovaného v souladu 
s Usnesením Vlády ČR č. 270/2001 

• Analýza rizikových procesů a stanovení mapy korupčního ohroţení zaměstnanců 
agentury 

• Zajištění 24 hodinové podpory přijatých antikorupčních opatření formou telefonní 
linky „Hotline“ v podobě telefonického a e-mailového kontaktu určeného 
k shromaţďování podnětů, stíţností a informací, především od fyzických a právnických 
osob a rovněţ i od zaměstnanců agentury 

• Interní vyšetřování korupčních podnětů 

• Zajištění činnosti vedoucího projektu v rozsahu 40 hodin týdně, jehoţ cílem činnosti 
bude zpracování komplexního antikorupčního programu agentury 

• Školení zaměstnanců úřadu 
 

 

ANTIKORUPČNÍ PROGRAM 

Cíl produktu 
 

 Cílem produktu je zajištění transparentnosti a otevřenosti 
úřadu veřejné správy nebo samosprávy dle Strategie 
vlády v boji proti korupci na období 2006 – 2011. Tato 
strategie vlády ČR při potírání korupce je postavena na 3 
pilířích, kterými jsou prevence, průhlednost a postih.  



 Cíl produktu 

 Cílem produktu je ověření oprávněnosti uţívání obecných bytů se zaměřením na zjištění osob 

skutečně uţívající nájemní byt k trvalému bydlení a zjištění souladu mezi právním a skutečným 

stavem věci. Ověření se týká celkového počtu osob skutečně uţívajících nájemní byt v součinnosti 

s případným prověřením majetkových poměrů daných nájemců. V procesu kontroly je zohledněn celkový 

stav bytu v součinnosti s celkovou pasportizací jednotlivých bytových jednotek a jeho příslušenství. 

Tato skutečnost je uvedena v evidenčních listech - pasportech.  

  

 Obsah produktu 

 - monitoring a zajištění důkazních materiálů (záznamy na zvoncích, schránkách atd.) před samotným 

průběhem kontrol daných bytových jednotek ve vlastnictví městské části nebo obce 

 - zjištění osob skutečně uţívajících byt k trvalému bydlení 

 - kontrola dispozic nájemní jednotky a movitých věcí jednotlivých bytů ve vlastnictví městské části 

zmocněným pracovníkem poskytovatele sluţby (detektiv) 

 - detektiv provádějící kontrolu bytové jednotky je vybaven potřebnou dokumentací opravňující ke 

kontrole (zplnomocnění, občanský průkaz, předmětný vlastnický list, protokol o kontrole, kopie nájemní 

smlouvy, čestné prohlášení, poučení pro kontrolované nájemníky) 

 - provedení aktualizace evidenčních listů (pasportů) 

 - příprava důkazních materiálů pro podání výpovědi neoprávněně uţívaného bytu (vytěţení sousedů, 

fyzické sledování apod.) 

 - provedení lustrací všech nájemníků z kontrolovaných bytových jednotek, zda nájemci nedisponují 

jinými nemovitostmi určenými k bydlení 

 

PASPORTIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK 



Cíl produktu 

Efektivní vymáhání pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor, poplatků a 

pokut. Tato činnost je realizována formou moderní metody správy, vymáhání, evidence i 

reportingu podle mezinárodních zvyklostí a poţadavků klienta. Ke spolupráci vyuţíváme 

zázemí špičkové české advokátní kanceláře (téměř 70 právníků, celkem 150 

zaměstnanců) – okamţitá podpora specialistů v relevantních oborech práva (insolvenční 

právo, finanční právo). 

SPRÁVA POHLEDÁVEK 

Obsah produktu  

◘ call centrum – komunikace s dluţníky / administrace výzev k úhradě; 

◘ investigace –zjišťování majetku, osobních a majetkových vztahů, ovládající osoby, 

související obchodní vazby; 

◘ mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím terénních pracovníků; 

◘ trvalé úsilí o mimosoudní dohodu;  

◘ sepisování exekutorských zápisů s přímou vykonatelností po celém území ČR; 

◘ vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání 

klientova nároku; 

◘ po pravomocném přiznání nároku bezodkladná exekuce. 

K TÉMATU SPRÁVY POHLEDÁVEK BUDEME V ZÁŘÍ 2009 POŘÁDAT, 

VE SPOLUPRÁCI S NAŠIMI PARTNERY, BEZPLATNÝ SEMINÁŘ – 

BLIŢŠÍ INFORMACE SE DOZVÍTE NA NAŠEM STÁNKU 



OPTIMALIZAČNÍ AUDIT  

Cíl produktu 
Cílem produktu je zajištění optimalizace řízení a hospodaření u příspěvkových organizací či jiných subjektů 

veřejné správy.  Vlastní činnost bude probíhat formou komplexní analýzy a komparace všech dokladů a procesů 

týkající se hospodaření a řízení organizací. Výsledkem činnosti bude ucelená zpráva s návrhem 

konkrétních opatření a stanovení moţných procesů ke zkvalitnění řízení a hospodaření daných subjektů. 

V rámci projektu je uplatňována auditorská, účetní, kontrolní a metodická činnosti.   

  

Obsah produktu 
Fáze 1. 

• aktivní účast při veřejnosprávní kontrole organizací na místě podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole 

• zpracování závěrečné zprávy z provedené veřejnosprávní kontroly v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

  

Fáze 2. 

• analýza hospodaření organizací (zaměření na porušování rozpočtové kázně, nedodrţování rozpočtových 

pravidel, atd.) 

• posouzení funkčnosti vnitřního kontrolního systému organizací 

• posouzení formy, rozsahu a obsahu vnitřních norem  organizací v součinnosti s vypracováním návrhů na 

jejich případnou aktualizaci 

• posouzení psychosociálního klimatu v organizaci a metod vedení a řízení  organizací 

• posouzení problémových oblastí při správě majetku městské části nebo obce v návaznosti na návrh opatření  

vedoucí k úspoře finančních nákladů na jednotlivé příspěvkové organizace 

 



Co je to SISI 

 Systém integrované sociální intervence je komplexní systém, který se snaţí reagovat na 

zmíněné skutečnosti prostřednictvím včasné, koordinované, systematické a komplexní 

práce, která vyuţívá součinnosti všech sloţek zabývajících se sociálně-patologickými jevy SPJ 

(OSV, MP,PČR, školy, neziskové organizace, rodina aj.) a jednotného evidování 
 

 

 
Preventivně předchází vzniku SPJ či rozvoje nevhodného chování 

jedince v SP chování  
PREVENCE 

Včasně podchycuje a adekvátně reaguje na výskyt SPJ za vyuţití 

spolupráce více subjektů (OSV,MP,PČR,škola, rodina) 
INTERVENCE 

Redukuje výskyt jiţ rozvinutých SPJ na území MČ P11 s nabídkou 

dalších alternativ 
REPRESE 

SYTÉM INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE JE INSPIROVÁN 

SYSTÉMEM SVI MINISTERSTVA VNITRA  

IMPLEMENTACE SYSTÉMU 

INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ  INTERVENCE 

Cílová skupina  
 sociálně-patologické jevy dětí a mladistvých (toxikomanie, šikana, násilí, alkoholismus) s 

akcentem na výskyt takových jevů ve školách  
 bezdomovci (a ostatní osoby sociálně-vyloučené či sociálním vyloučením ohroţené) 
 kriminalita a delikvence 
 vandalismus  
 



REFERENCE 

• Ochrana duševního vlastnictví 

 - aktivní ochrana práv vlastníka ochranné známky 

nebo chráněného vzoru 

• Vymáhání pohledávek 

 - komplexní pohledávkový servis 

• Program k odhalování podvodů s byty 

 - eliminace podvodů s byty s regulovaným nájmem 

• Informační a Antikorupční servis 

 - pro soukromé klienty i veřejnou správu 

• Forenzní a optimalizační audity 

• Psychodiagnostika 

 - komplexní bezpečnostně-diagnostický systém 

• Detektivní a analytické sluţby 

• Nemocenská 

 -  sníţení procenta podvodné nemocnosti 
 

 

 

 

 
 



ABL, a. s., Pod višňovkou 23/1662, 140 00 Praha 4 – Krč 

IČ: 25719751, DIČ: CZ25719751  

tel.: 234 033 333; fax: 234 033 434 

e-mail: obchod@abl.eu;  www.abl.eu 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Rádi vás přesvědčíme o našich kvalitách a doufáme,  

ţe i vy se stanete našimi spokojenými klienty. 



JUDr. Tomáš Paducha 
• systémový analytik 

• 10 let praxe ve státní správě 

• koncepční a normotvorná činnost s celostátní působností v oblasti vnitřní kontroly  

• odhalování interních podvodů a nezákonných postupů zaměstnanců  

• analýzy interních korupčních rizik  

  

Mgr. Tereza Ţofková 
• specialistka na finanční kriminalitu 

• odpovědnost za analytické a detektivní činnosti   

• 5 let praxe ve státní správě 

 

Mgr. Josef Dobeš 
• specialista na krizovou intervenci a investigativní psychodiagnostiku 

• vzdělání v jednooborové psychologii 

• 15 let praxe v oboru 

 

 

GARANTI PROJEKTŮ 



 

 Cíl produktu 
 Cílem aplikace komplexního bezpečnostně – diagnostického systému je posuzování procesů a stavů v rámci 

daného subjektu. Tato činnost je rozvíjena v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti komerční bezpečnosti a 

poznatků z oblasti psychologie. V naší společnosti je zřízeno psychodiagnostické centrum, které spolupracuje 

s externími spolupracovníky z řad univerzitních psychologů, klinických psychologů, lékařů a sociologů. 

 

 Obsah produktu 

 A) Psychodiagnostické posouzení kandidáta z pohledu bezpečnostních rizik 

 - prověření odolnosti kandidáta v zátěţových situacích, osobnostní stabilitu, potencionální sklony k firemní 

kriminalitě, tendenci ke klamavému jednání apod. 

 B) Bezpečnostně-diagnostický workshop 

 - ověření bezpečnostních rizik samotné osoby a jejího chování v týmu. 

 C) Průběţná analýzu 

 - analýza postojů, motivace k práci, grafoanalýzu apod. 

 D) Investigativní  psychodiagnostiku 

 - jde o psychodiagnostiku v přirozeném pracovním prostředí zaměstnance (porady, pracovní kontakty pod 

legendou apod.) 

 E) Průběţné vyhodnocování a doplňování bezpečnostního profilu zaměstnance 

 F) Krizová intervence 

 - případová krizová intervence pro přepadené zaměstnance, v rámci které dochází k zmapování psychického 

stavu a zvládnutí posttraumatického syndromu přepadené 

 

PSYCHODIAGNOSTIKA 



 JEDNOTNÁ EVIDENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

 POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ PODPORY SOCIÁLNÍMU ODBORU (ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANY A  ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE) A INTENZIVNÍ SOUČINNOST NAD ŘEŠENÍM SOCIÁLNĚ-  
  PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

 POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ PODPORY ŠKOLÁM (ŠKOLNÍM METODIKŮM PREVENCE) A INTENZIVNÍ  
  SOUČINNOST NAD ŘEŠENÍM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVU 
 

 JEDNOTNÁ METODIKA SPJNA ŠKOLÁCH - standardizované poskytování informací o mnoţství a struktuře   
   sociálně-patologických jevů, na druhé straně nabídka adekvátních preventivních programů 
 

 KOORDINACE OPATŘENÍ U DÍTĚTE, PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE ZAINTERESOVANÝCH  
  SUBJEKTŮ (OSV,MP,PĆR,školy, aj.) 
 

 PŘÍMÁ PSYCHOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM  
 

 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

 PORADENSTVÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI 
 

 BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA SISI (v nebezpečných situacích,při setkání se SPJ, pro orientaci v nabídce  
  sociálních sluţeb) 
 

 ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA PŘIPRAVENÁ NEPRODLENĚ JEDNAT PŘI NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH  
 

 FYZICKÁ OSTRAHA 
 

 STATISTICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ, SLEDOVÁNÍ TRENDŮ, SOCIOLOGICKÉ PRŮZKUMY 
 

 PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A MLADISTVÉ 

SYSTÉM  INTEGROVANÉ  

SOCIÁLNÍ  INTERVENCE 

Nástroje SISI 


