


„Pocit bezpečí není jev automatický, je třeba se o něj zasloužit“



HMezinárodní bezpečnostní institut
nabízí svým klientům pomoc s orientací v komplexní oblasti bezpečnosti na domácí, evropské i světové 
úrovni. Naší hlavní činností je bezpečnostní poradenství a bezpečnostní výzkum.

Specializujeme se zejména na problematiku:

  Ochrany měkkých cílů: Pomáháme subjektům měkkých cílů se zajištěním adekvátní bezpečnosti  
pro konkrétní budovy a místa.

  Ochrany kritické infrastruktury: Pomáháme subjektům kritické infrastruktury zvyšovat bezpečnost 
jednotlivých prvků před potencionálními hrozbami.

  Kybernetické bezpečnosti: Analyzujeme požadavky na úroveň zabezpečení softwarových aplikací  
pro jednotlivá odvětví podle domácích a zahraničních metodik, směrnic a doporučení.

   Koncept Smart city a Urban resilience: Hledáme využití moderních technologií v konkrétních 
podmínkách českých měst za účelem zvýšení bezpečnosti a odolnosti.

  Situační prevence kriminality: Zaměřujeme se na aplikování moderních bezpečnostních technologií  
za účelem zlepšení možností v oblasti situační prevence.

  Programy veřejné podpory vědy a výzkumu: Mapujeme možnosti veřejné podpory vědy a výzkumu 
a pomáháme našim klientům se získáním veřejných zdrojů na vývoj a modernizaci bezpečnostních 
opatření.

Nabízíme tyto služby
   Zpracování konkrétních bezpečnostních analýz, auditů a návrhů opatření pro města, subjekty 

měkkých cílů, kritické infrastruktury a jiných společensky významných objektů.

   Porovnání konkrétních bezpečnostních technologií za účelem výběru při jejich implementování  
v rámci bezpečnostních opatření.

  Mapování možností veřejné podpory klientů za účelem modernizace nebo vývoje bezpečnostních 
opatření s následnou podporou při získávání veřejných zdrojů a samotném řešení projektu.

  Tvorba strategií prevence kriminality a návrh opatření v rámci situační prevence kriminality pro města  
a městské části.

Zapojujeme se také do bezpečnostního výzkumu České republiky v rámci veřejných zakázek a výzkumných 
programů. Tím, že se naši odborníci podílejí na vědecké činnosti, zůstáváme informováni o novinkách  
a trendech v oblasti bezpečnosti.
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