Fyzická ostraha je důležitou součástí služeb ochrany osob a majetku.
V České republice vykonává tuto práci více než 75.000 pracovníků. Na ČKBS se
obrací řada firem i jednotlivců s dotazy ohledně stanovení „správné“ ceny za ostrahu.

CENY ZA FYZICKOU OSTRAHU
V ROCE 2017

DOPORUČENÁ CENA
ZA HODINU
od Kč 130,–/hod.
Připravili jsme proto vzorovou kalkulaci, ve které se snažíme popsat jednotlivé položky, ze kterých se
výsledná cena skládá. Základem pro tvorbu ceny jsou mzdové náklady, které vychází z nařízení o minimální mzdě a zařazení příslušné pracovní pozice do příslušného tarifního stupně podle Nařízení vlády
č. 567/2006 Sb. Tyto položky kalkulace jsou pro všechny podnikatelské subjekty stejné. Rozdílné
jsou další nákladové položky (školení, výstroj, věcné bezpečnostní prostředky, komunikační prostředky…), které mají firmy rozdílné. Výsledkem naší kalkulace proto není jedna částka, ale doporučené
cenové rozmezí.
POVINNÉ NÁKLADY NA MZDU
VZOROVÁ KALKULACE
Sazba za hodinu práce pracovníka ostrahy je zpracována pro stanoviště s nepřetržitou ostrahou
24 hodin denně. Pracovník ostrahy je držitelem
osvědčení o odborné způsobilosti PK Strážný.
Je zařazen do 2. tarifního stupně. Pracuje v nerovnoměrném režimu rozvržení pracovní doby
37,5 hodiny týdně. Službu vykonává ve služební
uniformě, obchůzky jsou kontrolovány elektronickým kontrolním systémem.

Zprůměrovaná cenová kalkulace na 1 hodinu a 1 pracovníka ostrahy
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Zaručená mzda ve II. skupině prací při měsíční mzdě
ve výši Kč 12.200,– (předpoklad pro rok 2017)*
Příplatek za práci v noci *
Příplatek za práce ve svátek *
Příplatek za práci v sobotu *
Celkem tarif mzda a příplatky (položky 1-4)
Odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši 34 %
Zákonné pojištění Kooperativa – 5,6 0/00
Rezerva na dovolenou *
Průměrné mzdové náklady na 1 hodinu práce (položky 5-8)

Náklady na mzdu
Kč/hod
Kč 74,80
Kč 2,50
Kč 2,20
Kč 2,70
Kč 82,20
Kč 28,00
Kč 0,50
Kč 9,20
Kč 119,90

* Zprůměrované položky na 1 hodinu práce
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CENY ZA FYZICKOU OSTRAHU V ROCE 2017
OSTATNÍ NEZBYTNÉ NÁKLADY
• Nástupní školení podle firemních standardů
• Školení o povinnostech na objektu
• Školení BOZP a PO
• Uniforma
• Věcné bezpečnostní prostředky (baterka, tonfa…)
• Komunikační prostředky (mobilní telefon nebo vysílačka)
• Kontrolní obchůzkový systém
• Režijní náklady (administrativa, kontrolní činnost, organizace a řízení, náklady na vedení
evidence, knihy výkonu služby a další náklady k zajištění chodu pracoviště)
• Odměna

ČKBS z.s.
Křovinovo nám. 109/11
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel: 773 551 077
e-mail: tajemnik@ckbs.cz
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VÝVOJ MINIMÁLNÍ MZDY ZA POSLEDNÍCH 25 LET
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