
Organizátor  (odběratel služeb):   
 
 
 
 
 

Odpovědná osoba:  

Autorizované osobě: 
Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. 
 
 
 
Přihlášku zašlete na adresu:  

 
Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. 
Ing.Knesl 
Hybernská 1613/38,  
11000 Praha 1 – Nové Město 

Kontaktní informace pro doručování: 
Adresa: 
 
 
Email: 
Telefon: 

      PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE OV ĚŘUJÍCÍ DOSAŽENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE 
Objednávám si provedení  zkoušek  pro profesní kvalifikaci:  

Strážný (68-008-E)* 
(pro výkon činnosti ostraha majetku a osob) 

Detektiv koncipient (68-009-M)* 
      (pro výkon  služby soukromého detektiva) 

                                                                                           *  - nehodící škrtněte                             
pro níže uvedené osoby  v individuálním termínu.   

Jméno příjmení Datum narození Rodné číslo Místo narození Trvalý  pobyt 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Řádně a čitelně vyplněnou závaznou přihlášku ke zkoušce doručte poštou nebo osobně na adresu: Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o., Ing. Knesl, 
Hybernská 38, Praha 1, 110 00.  Po obdržení přihlášky Vám zašleme pozvánku (pro všechny přihlášené osoby) prostřednictvím kontaktní adresy pro 
doručování, kterou jste uvedl v přihlášce, společně s výzvou k úhradě a pokyny pro uhrazení příslušné úhrady za zkoušku v Kč. Tato částka musí být 
uhrazena nejpozději  7 dnů před vykonáním zkoušky, jinak budou  uchazeči vyřazeni.  Vyhrazujeme si  právo zrušit termín zkoušky – v tomto 
případě bude navržen termín jiný, nebo Vám bude vrácena příslušná uhrazená částka. Ostatní podrobnosti a obchodní podmínky naleznete na 
stránkách www.bezpecnostnikancelar.cz. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude zkouška provedena na adrese: Praha 1, Hybernská 38.  Cena, pokud 
nebude dohodnuto jinak, je za profesní kvalifikaci  Strážný  OD 1450,- Kč a Detektiv koncipient  OD 3000,- Kč ZA JEDNU OSOBU (cena 
uvedena včetně DPH 21%, platná od 01.04.2016).  

Prohlašujeme, že jsme si vědomi závaznosti této přihlášky a povinnosti uhradit příslušnou finanční částku. Také jsme seznámeni a 
souhlasíme s obchodními podmínkami a udělujeme souhlas se zpracováním námi poskytnutých osobních údajů pro potřeby realizace 
zkoušky. Potvrzujeme, že veškeré uvedené osoby nám poskytly písemný souhlas s přihlášením ke zkoušce a že provedeme doručení 
pozvánek uchazečům (kontaktní informace uvedené v této přihlášce jsou určeny pro doručení pozvánky všem uchazečům).    

 
 
 
Dne:..............................razítko a podpis odpovědné osoby odběratele:.............................................. 

 


