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SPOLEČNOST 

sipadan a.s.
vznikla v roce 2002 a v současné chvíli 
poskytuje služby na špičkové úrovni 
v oblastech: 

• Bezpečnost
• Úklid
• Údržba nemovitostí

Možnost odběru náhradního plnění.

Jsme dodavatelem pro všechny typy 
zákazníků:

Díky regionálnímu zastoupení poskytuje 
SIPADAN své služby kdekoliv na území 
České republiky.

Státní 
správa

Administrativní
budovy

Sportovní
akce

Komerční 
objekty

Soukromé
domy

Kulturní
akce

Logistika

Průmyslové 
objekty



PROČ

sipadan a.s.

450 ZABEZPEČENÝCH
OBJEKTŮ ZA ROK

902  ODBORNĚ VYŠKOLENÝCH 

ZAMĚSTNANCŮ

150SPOKOJENÝCH
KLIENTŮ za rok

100% pokrytí
celé české republiky

150.000.000 kč
jsme pojištěni
pro případ odpovědnosti 
za škodu vzniklou v souvislosti s předmětem podnikání

splňujeme zákonné požadavky 
i požadavky mezinárodních norem

certifikovaná společnost

stále rostoucí tržby
s každoročními obraty až

200 000 000 kč

JSME POSKYTOVATELEM
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ
ZAMĚSTNÁVÁME VÍCE NEŽ 50 % OSOB SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM

čsn en iso 14001:2005

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

čsn en iso 9001:2009



POTŘEBY
PLÁNování

REALIZACE

Společně prodiskutujeme vaše 
potřeby, prověříme současný stav  
a odhalíme bezpečnostní rizika.

Zkonzultujeme s vámi vaše 
potřeby, získáme informace o vaší 
firmě, objektech a jejich potenciálu.

Zaměříme se na vaše požadavky 
a získáme informace o daných 
prostorech.

Vypracujeme proces bezpečnostní 
politiky daného objektu. 

Připravíme návrh personálního 
obsazení a technického zajištění.   

Vypracujeme vhodný plán pro správu  
a údržbu konkrétní budovy. 

Zacílíme na optimalizaci a efektivitu 
vašich provozních nákladů.

Podle požadavků a potřeb navrhneme 
ideální hygienický a úklidový plán.

Zaměříme se na optimalizaci vašich 
výdajů za úklidový servis.

Zajistíme zaškolený personál ostrahy.

Vytvoříme efektivní systém pochůzek   
a elektronického zabezpečení.

Provedeme instalaci bezpečnostní techniky 
a zajistíme vzdálené připojení na PCO.

Poskytneme reprezentativní recepční službu.

Vytvoříme perfektní zázemí pro vaši hlavní 
činnost.

Postaráme se o údržbu venkovních   
i vnitřních prostor během celého roku. 

Zajistíme technickou správu a údržbu 
budovy.

Ohlídáme dokumentaci i legislativu.

Poskytneme proškolené pracovníky úklidu.

Dodáme potřebnou úklidovou techniku.

Provedeme pravidelný či nárazový úklid 
vnějších i vnitřních prostor.

Zajistíme komfortní a zdravé prostředí pro 
zaměstnance i zákazníky.

bezpečnost

ÚDRŽBA

úklid



SERVIS NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

? CO JE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

VÝHODY NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ+

Odborné pravidelné školení personálu.

Ostraha objektu je řízena provozním manažerem.

Pravidelný reporting a komunikace se zákazníkem.

Kontrola a monitoring výkonu služby pochůzkovým systémem.

Návrhy na optimalizaci bezpečnostní politiky objektu.

Jedna z možností, jak splnit povinný podíl OZP  
a ušetřit tak zbytečné poplatky státu.
Podíl OZP vzniká zaměstnavatelům s více než 25 
zaměstnanci.
Je to povinnost zaměstnávat OZP zaměstnance  
v  4% poměru k celkovému přepočtenému počtu 
zaměstnanců.
Při nesplnění povinného podílu zaměstnanců OZP 
vzniká povinnost finančního odvodu státu.

Odběrem služeb pro náhradní plnění splníte 
povinný podíl OZP.
Ušetříte náklady na finanční poplatky státu.
Výrazně optimalizujete vaše výdaje 
prostřednictvím užitečných podpůrných služeb.

Pravidelná kontrola kvality poskytovaných služeb.

Cílení na prevenci a bezproblémový provoz objektů.

Pravidelný reporting a komunikace s klientem.

Neustálé zlepšování nabízených služeb.

Optimalizace procesů správy objektu.

Součástí hygienického plánu jsou i kontrolní mechanismy 
úklidových procesů.

Pravidelně vás budeme informovat o prováděných službách.

Cílíme na neustálé zdokonalování úklidového servisu.

Dbáme na šetrnost k životnímu prostředí.

+



Společnost SIPADAN a.s. poskytuje profesionální služby významým klientům  z různých 
oblastí. Za svoji existenci navázala spolupráci s mnoha spokojenými zákazníky. Její 
služby nadále vyhledávají společnosti a soukromníci, kteří chtějí využít profesionálních 
služeb z oblasti bezpečnosti, údržby nemovitostí a úklidových služeb.

NAŠI SPOKOJENÍ

klienti



mám zájem o:
bezpečnost:

Fyzická ostraha vnějšího perimetru
Fyzická ostraha vnitřního perimetru

Recepční činnost

PCO služby - vzdálený dohled

Patrolace - dostřežení

Výjezdy

Pořadatelská činnost

Kamerové systémy

Auditní činnost

ÚKLID:
Denní pravidelný úklid
Generální nestandardní úklid

Hygienický plán

Mytí oken a fasád

Úklidový plán

Čištění koberců

Audit úklidu

Čištění židlí a žaluzií

Dodávání a doplňování hygieny

FACILITY:
Správa budovy

Revizní činnost a dohled

Letní údržba – pokos travin a keřů

Řízení odpadového hospodářství
Zimní údržba - sníh

Plán údržby



www.sipadan.cz

+420 274 774 199
obchod@sipadan.cz
Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00
IČO: 26053501
DIČ: CZ26053501


