
P r o f i l   s p o l e č n o s t i     2 0 0 6   -   2 0 2 0





www.vyzbrojna.cz

  ÚVODNÍ SLOVO
  MAJITELE SPOLEČNOSTI

Vážení obchodní partneři, přátelé,
společnost Požární bezpečnost s.r.o. je od svého založení v roce 2005 silným
a stabilním partnerem jak dobrovolným, tak profesionálním hasičům, 
záchranářům, organizacím, podnikajícím právnickým a fyzickým osobám, ale 
i běžným občanům.

Naše společnost byla založena ve spolupráci s dobrovolnými hasiči
především v Kraji Vysočina, aby jim přinášela cenově dostupné zboží 
vynikající kvality od renomovaných výrobců, služby na vysoké úrovni a stejně 
tak i finanční a hmotnou podporu. Jsem přesvědčen, že se nám naše poslání 
daří plnit. Mezi lety 2006 a 2020 jsme spolupracujícím dobrovolným hasičům 
napříč celou ČR přispěli na jejich činnost formou finančních a věcných darů 
více jak 15 000 000 Kč. Myslím si, že tato částka není zanedbatelná.

S osmi kamennými prodejnami, internetovým obchodem a skupinou obchodních zástupců dnes poskytujeme 
našim zákazníkům nejširší síť pokrytí po celé České republice. Patříme mezi významné dodavatele hasičské 
a záchranářské techniky, výstroje, výzbroje a dopravních automobilů (DA) pro sbory dobrovolných hasičů, za 
poslední tři roky jsme prodali téměř 80 těchto vozů.

Kromě obchodu naše společnost provádí vysoce odborné služby z hlediska dodržování právních předpisů v oblasti 
požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Servisní úsek společnosti se pak zabývá 
především revizemi a opravami hasicích přístrojů, hydrantů a jiných požárně bezpečnostních zařízení. K těmto 
účelům používáme moderní vybavení, do kterého pravidelně investujeme. Naši specialisté jsou pravidelně školení 
odborníci s rozsáhlými zkušenostmi v oboru. Veškeré služby provádíme dle platných právních předpisů. Vlastníme 
všechna potřebná osvědčení, oprávnění a certifikáty.

V  roce 2017 naše společnost navázala ve své historii nejdůležitější obchodní partnerství – výhradní obchodní 
zastoupení globálně nejúspěšnějšího výrobce hasičské techniky a vybavení – s  firmou Rosenbauer, která sídlí
v  rakouském Leondingu. Tato spolupráce otvírá naší společnosti další trhy, dopomáhá dalšímu rozvoji naší 
společnosti a posílení jejího postavení na českém trhu.

V tomto „Profilu společnosti 2006 – 2020“, který právě držíte v ruce, mimo jiné shrnujeme výsledky, kterých jsme ve 
spolupráci s našimi partnery dosáhli. Zároveň také Vám, se kterými máme tu čest setkat se poprvé, nabízí základní 
informace o našem zaměření, našich aktivitách, našich přednostech, zázemí a hospodaření.

Dovolte mi tímto poděkovat všem našim partnerům, týmu zaměstnanců a dalším spolupracovníkům Požární 
bezpečnosti s.r.o., protože bez jejich podpory bychom se dále rozvíjet nemohli. Jsem hrdý na to, jakých úspěchů se 
nám společně podařilo dosáhnout.

Robert Válal 
jednatel a majitel
společnosti

Děkuji
    Robert Válal
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PROUDNICE

www.vyzbrojna.cz

  OBCHOD

Společnost Požární bezpečnost je předním prodejcem hasičské a záchranářské techniky, výzbroje a výstroje na českém 
trhu. Jsme partnerem profesionálním i dobrovolným hasičům, kterým zajišťujeme kompletní dodávky a služby v oblasti 
servisu, údržby a modernizace hasičské techniky, výzbroje a výstroje.

Náš sortiment tvoří zejména:
- technika, výstroj a výzbroj pro dobrovolné i profesionální hasiče
- vybavení pro požární sport
- vybavení pro požární bezpečnost staveb
- náhradní díly na PPS12 a ostatní techniku
- dopravní automobily pro hasiče, hasičské vozy, přívěsné hasičské vozíky 
  a další speciální technika

Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně školení odborníci s dlouholetou praxí v oboru. Veškeré zboží si můžete prohlédnout buď 
v síti našich kamenných provozoven, na setkání s našimi obchodními zástupci nebo na našem internetovém obchodě
www.vyzbrojna.cz. Zakládáme si na maximální dostupnosti našeho zboží, proto máme drtivou většinu položek skladem nebo
k dispozici ve velmi krátkých dodacích lhůtách. Máme obchodní zastoupení výrobců z ČR, z evropské i světové špičky a prodáváme 
za jejich ceny.

Zde předkládáme průřez komoditami, které nabízíme: 
- hasicí přístroje, spreje, hydranty a příslušenství
- požární dveře, kouřová čidla, hlásiče a detektory
- výstražné tabulky a samolepky, luminiscenční značky, výstražné pásky
- knihy, deníky a odborná literatura PO a BOZP
- armatury, spojky, redukce, koše, rozdělovače, přiměšovače, těsnění
- hadice a savice - zásahové, hydrantové, technické, sportovní, průmyslové, do výbušného prostředí
- proudnice - zásahové, sportovní, hydrantové
- oděvy, obuv, rukavice - vycházkové, pracovní, zásahové, protižárové, protichemické, protiřezné, speciální
- přilby - zásahové, pracovní, sportovní, repliky
- čerpadla - vodní, kalová, plovoucí, turbínová, tlaková
- elektrocentrály kompaktní, jednofázové, třífázové, speciální 
- vysoušeče, ventilátory
- požární stříkačky, náhradní díly - nové, repasované, opravy, přestavby
- vyprošťovací zařízení, nářadí, nástroje
- žebříky, lana, opasky, postroje, lodě a čluny
- první pomoc - lékárničky, kufry, batohy, nosítka, fixace, defibrilátory
- svítilny, osvětlení - přenosné, na přilby, stožáry, balóny, kabeláž
- výstražná zařízení - majáky, rampy, houkačky, záblesková světla, zastavovací terče
- hlásiče a detektory - požární, detekce plynů, alkoholtestery
- dýchací přístroje, radiostanice, komunikační sady
- hasiva a sorbenty, vybavení ADR, havarijní soupravy, značení
- dárky a doplňky pro hasiče, poháry, diplomy
- kompletní vybavení pro požární sport

- prodáváme za ceny výrobců
- velké skladové zásoby
- krátké dodací lhůty
- oblečete se na počkání
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VENTILÁTORY VOZY

   VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
   ROSENBAUER INTERNATIONAL PRO ČR

Požární bezpečnost s.r.o. podepsala v roce 2017 smlouvu o výhradním obchodním zastoupení společnosti Rosenbauer International 
pro český trh. Firma Rosenbauer byla založena v roce 1866 Johannem Rosenbauerem. Jedná se tedy o rodinnou firmu, která již po 6 
generací slouží hasičským záchranným sborům. V roce 2016 oslavila výročí 150 let své existence. Silné zaměření na zákazníka, 
inovační síla a spolehlivost jsou klíčovými aktivy této společnosti. Rosenbauer International se sídlem v rakouském Leondingu patří 
mezi špičkové výrobce hasičské techniky a výstroje. V roce 2016 přesáhnul celosvětový obrat společnosti 870 milionů eur.

V roce 2016 bylo celosvětově dodáno všemi pobočkami celkem 2.125 zásahových vozidel.

Mezi přednosti společnosti Rosenbauer patří zejména:

- komplexní pokrytí veškerých hasičských služeb
- je největším světovým exportérem požární automobilové techniky
- nabízí nejširší prodejní a servisní služby v požárním průmyslu
- výroba dle DIN a NFPA (US) standardů s výrobními závody v Evropě, 
 Severní Americe a Asii
- je lídrem v průmyslových technologiích a inovacích

Klíčové skupiny produktů značky Rosenbauer:
Hasičské automobily Rosenbauer

V roce 2016 bylo celosvětově dodáno všemi
pobočkami celkem 2.125 zásahových vozidel
rozdělených do základních kategorií:

- Vozy AT – CAS
 za uplynulých 15 let vyrobeno více než 3.600 vozů této  
 kategorie, nový standard hasičských vozů
- Průmyslová vozidla
 výkonná čerpadla v kombinaci s přiměšovacími systémy, 
 velkoobjemové cisterny, práškové hasící zařízení nebo CO2 soustavy
- Letištní speciály
 designována zvláště pro letištní zásahy, vyrobena podle nejvyšších bezpečnostních standardů, všechny
 inovativní vlastnosti jsou přizpůsobené požadavkům zákazníka
- Výšková technika
 použita špičková technologie, která využívá veškeré odborné znalosti společnosti, jako vedoucího inovátora 
 v oblasti výškové techniky

Vybavení, výstroj a výzbroj pro hasiče:

- zásahové přilby
- zásahové obleky
- zásahové rukavice
- zásahová obuv

Zákaznické reference:

- plošina B60 ROSENBAUER pro Škoda Auto Mladá Boleslav (2018)
- KHA 60/8000/4000/1000 HRET MAN TGS 41.500 8x4 ROSENBAUER CBS pro Orlen Unipetrol Litvínov (2020)
- CAS 30/2400/1000/180 MAN TGM 18.320 4x2 ROSENBAUER AT pro Bosch Diesel Jihlava (2021)

Požární bezpečnost s.r.o. nabízí českým zákazníkům kompletní portfolio produktů značky Rosenbauer. 

é techniky
myslu

y v Evropě, 

- proudnice
- stříkačky
- kalová čerpadla
- ventilátory

- osvětlovací systémy
- elektrocentrály
- náhradní díly

VOZY
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  DOPRAVNÍ AUTOMOBILY
  (DA) PRO HASIČE

V rámci vypsaných dotačních titulů pro obce na pořízení Dopravních automobilů typu L1Z pro hasiče je Požární bezpečnost s.r.o. 
dodavatelem těchto Dopravních automobilů (DA) dle vzorové technické specifikace Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky (GŘ HZS ČR). Na všechny námi dodané vozy jsme získali certifikaci Technického ústavu požární 
ochrany (TÚPO). Zároveň prohlašujeme, že naše společnost je způsobilá plnit odpovídající veřejné zakázky a tuto způsobilost 
jsem schopni doložit. Od roku 2016 jsme dodali zákazníkům přes 80 těchto vozů.

Pro vypracování nabídky nebo pro dodatečné informace nás prosím kontaktujte na e-mailu poptavky@vyzbrojna.cz. Dále je 
možné se obrátit přímo na zakázkové specialisty, kteří Vám podají veškeré detailní informace. Aktuální kontaktní údaje na naše 
zakázkové specialisty naleznete na našem webu v sekci kontakty. Pro zadavatele veřejných zakázek, které se týkají dopravních 
automobilů, nabízíme i konzultace a poradenství.

V současné době nabízíme jako Dopravní automobily (DA) L1Z následující modely automobilů: 

- Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2.0 TDCi, 4x2 
- Ford Transit Custom 340 Trend 2.0 TDCi, 4x2 
- Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI KB/S 4x2 
- Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI KB/S 4x4 
- Volkswagen Crafter 6G FWD SR 130 kW, 4x4 

Všechny modely včetně technických parametrů jsou k zhlédnutí na našich webových stránkách a zároveň je u každého modelu
v sekci "Přílohy" zpracovaná orientační nabídka. Zároveň vozy máme fyzicky přistaveny u prodejny v  Jihlavě – po telefonické 
dohodě si je mohou zákazníci na místě prohlédnout.

K výše uvedeným modelům Dopravních automobilů je také možné dodat volitelné příslušenství dle požadavku zákazníka. 
Například přívěsné vozíky nákladní, přívěsné vozíky pro hašení a jiné. Konkrétní informace poskytnou naši zakázkoví specialisté.
Na námi dodávané vozy jsme získali osvědčení o schválení technické způsobilosti typu od Ministerstva dopravy ČR. 
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  SLUŽBY

Požární bezpečnost je kromě svého obchodního zaměření i významným dodavatelem služeb v  oboru požární ochrany  (PO)
a bezpečnosti práce (BOZP) pro organizace, podnikající fyzické a právnické osoby, ale i občany – stavebníky.
Veškeré služby jsou prováděny dle současných právních předpisů pracovníky oprávněnými k provádění těchto služeb, plně
v návaznosti na současné právní úpravy v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce. Jsme členy v různých odborných a profesních 
sdruženích, jako je například Profesní komora požární ochrany. Podrobný výčet všech profesních organizací, kterých jsme členy, 
konkrétní certifikáty, osvědčení, oprávnění a odborné způsobilosti naleznete na našich webových stránkách v sekci Firma.

Revizní a servisní služby:

- revize, opravy, montáž přenosných a pojízdných hasicích přístrojů a hasicích systémů
- revize, opravy, montáž hydrantů a ostatních zařízení pro zásobování požární vodou
- instalace, opravy a výměny podzemních a nadzemních hydrantů a hydrantových systémů
- revize a opravy požárních klapek, požárních uzávěrů, poklopů, stěn a požárních dvířek
- projekty, instalace a revize vybraných prvků požární bezpečnosti staveb a PBZ
- revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

Komplexní služby v oboru PO a BOZP:

- komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
- výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO
- zpracování dokumentace PO
- zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP)
- zpracování posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
- výkon funkce osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- zpracování dokumentace BOZP
- školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP
- odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, odborná příprava preventistů PO
- konzultace a poradenství v oboru PO a BOZP
- projekty bezpečnostního značení včetně dodávky a instalace bezpečnostních tabulek (únikové cesty, zákazy, příkazy, apod.)
- efektivní a ekonomické odstraňování závad zjištěných státními a kontrolními orgány
- projekty s výběrem technických prvků PO
- vypracování dokumentace a revizních zpráv ke kolaudaci staveb z hlediska PO a BOZP
- outsourcing PO a BOZP
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Jsme certifikovaným dodavatelem zboží a služeb v oboru PO a BOZP se systémem řízení kvality dle normy ISO 9001:2015.
Jen v roce 2020 jsme obsloužili více než 7500 různých subjektů, výčet referencí naleznete na www.vyzbrojna.cz.



Pikovická 870/7, Praha 147 00 
tel.: 244 462 015 
mobil: 725 027 772
e-mail: praha@vyzbrojna.cz
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Hřbitovní 1463/31b,
Plzeň 4 - Doubravka 312 00, areál ELFETEX
mobil: 602 662 279
mobil: 725 580 143
e-mail: plzen@vyzbrojna.cz

Zemědělská 909/2, Hradec Králové 500 03
tel.: 495 407 431
mobil: 724 715 136
mobil: 702 128 181
e-mail: hradec@vyzbrojna.cz
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HRADEC KRÁLOVÉ

E-SHOP
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JIHLAVA - SÍDLO SPOLEČNOSTI

KLATOVY
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

Jiří VOLEJNÍK
mobil: +420 724 094 592
e-mail: j.volejnik@seznam.cz
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Karlovy VaryKarlovy Vary
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rálovský vršek 42, Jihlava 586 01
el.: 567 304 242

mobil: 606 934 924
-mail:  jihlava@vyzbrojna.cz

Lidická 1043, Havlíčkův Brod 580 01
tel.: 569 421 101

mobil: 607 869 191
e-mail: havlbrod@vyzbrojna.cz

Jaselská 31, Opava 746 01
tel.: 553 732 151

mobil: 602 288 457
e-mail: opava@vyzbrojna.cz

Školní 448, Nové Město na Moravě 592 31
tel.: 566 618 555 

mobil: 607 788 610
e-mail: novemesto@vyzbrojna.cz

tř. Tomáše Bati 283, 763 02 Zlín-Louky
tel.: 577 105 927

mobil: 723 490 890
e-mail: zlin@vyzbrojna.cz

HAVLÍČKŮV BROD

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ZLÍN

OBOČEK V ČR

el.: 567 304 242
mobil: 606 934 924

-mail:  jihlava@vyzbrojna.cz

OPAVA

DIVIZE ROSENBAUER

Jaroslav Salcer
mobil: +420 602 144 065
e-mail: salcer@vyzbrojna.cz

Jiří Mlateček - vedoucí divize
mobil: +420 607 022 089
e-mail: mlatecek@vyzbrojna.cz

Lidická 1043, H ův Brod 580 Havlíčkůk 4rálovský vršek 4 ava 586 0142, Jihla42

Školní 448, Nové Mě Moravě 59ěsto na Ma Město na M

Bati 283, 763 02 Zlín-Loukytř. Tomáše B

Jase Opava 746 01lská 31, 

101
191
a.cz

01

8 555 
8 610
jna.cz

92 31

(areál ZLINER)
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OCENĚNÍ

Získali jsme ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost organizací – 1. místo v kategorii zaměstnavatelů do 250 
zaměstnanců za rok 2018 a 1.místo v kategorii zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců za rok 2019.

www.vyzbrojna.cz

  TÝM
  SPOLEČNOSTI

Tým společnosti Požární bezpečnost s.r.o. tvoří v současnosti více než 35 kmenových zaměstnanců a externích spolupracovníků. 
Více než polovina našich zaměstnanců jsou členy různých jednotek Sboru dobrovolných hasičů a k oboru našeho zaměření tak 
mají blízko i v osobním životě. Dá se tedy říci, že jejich práce je zároveň i jejich koníčkem. Mnozí naši zaměstnanci mají rozsáhlé 
zkušenosti v oboru hasičiny, ve kterém působí již více než 25 let.

V roce 2021 Požární bezpečnost s.r.o. nadále posiluje svůj obchodní tým, abychom tak pružně reagovali na neustále narůstající 
zájem zákazníků a obchodních partnerů, částečně jsme také reagovali na strategické partnerství s výrobcem hasičské techniky 
rakouskou firmou Rosenbauer. Dále posilujeme personální obsazení na našich prodejnách, abychom byli schopni zákazníkům 
nabídnout vyšší úroveň zákaznického servisu. 

Velká část našeho týmu je plně mobilní, tedy na základě zákaznických požadavků jsme plně připraveni řešit tyto požadavky nejen 
v rámci naší obchodní sítě, ale i přímo u zákazníka.

Kompletní seznam kontaktů na jednotlivé členy našeho týmu naleznete na našich webových stránkách www.vyzbrojna.cz v sekci 
kontakty.
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  INTERNETOVÝ OBCHOD
  (E-SHOP)

Naše webové stránky naleznete na doméně www.vyzbrojna.cz. Provozujeme zde stejnojmenný internetový obchod (e-shop), 
který je v současnosti největším a nejrozsáhlejším internetovým obchodem s hasičským a záchranářským vybavením, výzbrojí
a výstrojí na českém trhu. 

Vyzbrojna.cz zároveň slouží i jako největší online databáze vybavení pro hasiče, ve které si můžete jednotlivé položky detailně 
prohlédnout, porovnat parametry jednotlivých produktů, nechat si na ně sestavit individuální nabídku, popřípadě se se specifickými 
dotazy obrátit na naše obchodní specialisty. Na kvalitě internetového obchodu neustále pracujeme a zlepšujeme ji na základě 
ohlasů našich zákazníků. Autentické hodnocení našich zákazníků je veřejně dostupné na porovnávači Heureka.cz a za poslední
2 roky je náš eshop pravidelně hodnocen 96 - 99% zákazníků jako ten, který by doporučili svým známým. Díky tomuto hodnocení 
získal e-shop vyzbrojna.cz zlatý certifikát „Ověřeno zákazníky“.

Naši pravidelní zákazníci internetového obchodu si navíc mohou za své nákupy zdarma vybírat zajímavé dárky v rámci našeho 
partnerského programu. Více informací naleznete na www.rajhasicu.cz.

Významným obchodním partnerům nabízíme nadstavbu e-shopu jako B2B objednávkový systém, ve kterém mají zákazníci
k dispozici upravené ceníky zboží, přístup k historii objednávek, elektronické verze faktur ke stažení, přístup supervizora a další 
nadstavbové funkce.

V neposlední řadě na webu provozujeme Zákaznické centrum v rámci služeb PO a BOZP, kde mají klienti on-line přístup ke 
zpracované dokumentaci a dalším podkladům, které se týkají námi poskytovných služeb v oboru požární ochrany a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.

1. KOMPLETNÍ SORTIMENT ZBOŽÍ
2. MOŽNOST ZASLÁNÍ I OSOBNÍHO ODBĚRU A VYZKOUŠENÍ NA PRODEJNÁCH
3. VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO ZÁKAZNÍKY E-SHOPU
4. VYČERPÁVAJÍCÍ INFORMACE, RECENZE

NÁVŠTĚVNOST A OBRAT NA WEBU WWW.VYZBROJNA.CZ

ROK

NÁVŠTĚVNOST

OBRAT

www.vyyzbrojjna.cz wwwwwwwww...vvvyyyyyzzzbbbrrroooojjjjjjnnnaaaa....cccczzzz 

TNÍ SORTIMENT ZBOŽÍ

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww....vvvvvvvvvvyyyyyyyyzzzzzzzzbbbbbbbrrrrrrrroooooooojjjjjjjjjjnnnnnnnnaaaaaaa....cccccccccccccccccccccccccczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

2015

259 627

7 470 000 Kč

2016

302 402

9 290 000 Kč

2017

300 288

10 384 000 Kč

2014

249 625

6 380 000 Kč

2013

272 084

8 735 000 Kč

2018

267 254

11 182 000 Kč

2020

290 910

15 643 000 Kč

2019

260 471

13 130 000 Kč
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Pro různé akce a události jako například dětské dny, 
oslavy sboru atd., zapůjčuje Požární bezpečnost 
s.r.o. skákací hrady hasičům, kteří u nás pravidelně 
nakupují. Jedná se o velké a malé skákací hrady 
a nově i skákací hasičské auto.

Sponzorské aktivity naší společnosti v posledních třech letech pravidelně přesahují objem 1 500 000 Kč ročně. Finančně podporujeme 
zábavný program zpívajícího hasiče Dana Moravského. Více o tomto programu naleznete na www.zpivajicihasic.cz.

* dalších cca 400,000 rozdáno formou darů na Pyrocaru 2014* dalších cca 400,000 rozdáno formou darů na Pyrocaru 2014

finanční ukazatele uvádíme v tisících Kč

1
 5

8
4

FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY HASIČŮM:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10

Podporujeme a fandíme požárnímu sportu.

www.vyzbrojna.cz

 PARTNERSKÝ PROGRAM
 A SPONZORING

V rámci úzké spolupráce s našimi obchodními partnery přesahuje naše činnost pouhý obchodní vztah. Nad rámec standardních 
obchodních vztahů podporujeme zejména dobrovolné hasiče, ale i další partnery, různými slevovými akcemi, sponzorskými dary 
a věcnými cenami nebo zápůjčkami zábavných atrakcí - skákacích hradů. Naši zaměstnanci se aktivně i pasivně účastní 
hasičských soutěží. Jsme partnery při pořádání kulturních a společenských akcí, událostí typu soutěže MISS Hasička nebo 
přehlídka požární techniky PYROCAR. Veškerá sponzorská podpora se týká zejména spolupracujících dobrovolných hasičů – tedy 
především těch, kteří jsou našimi dlouhodobými partnery.
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  HOSPODÁŘSKÝ
  VÝVOJ

Zakládáme si na skutečnosti, že jsme našim zákazníkům silným a spolehlivým partnerem. K dosažení tohoto cíle je nutné, aby 
se naše společnost stabilně rozvíjela a byla kapitálově zajištěna. Předkládáme Vám proto zjednodušený přehled rozvoje společnosti 
za posledních 10 let z hlediska hospodaření.

Máme auditovanou účetní závěrku, která je k nahlédnutí na našich webových stránkách a zároveň předkládáme výrok auditora:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Požární bezpečnost s.r.o. k 31.5.2020 a nákladu a výnosu a výsledku jeho hospodaření a pěněž-
ních toků za rok končící 31.5.2020 v souladu s českými účetními předpisy. (výrok bez výhrady)“

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

ZISK

TRŽBY ZBOŽÍ 

TRŽBY SLUŽBY 

TRŽBY OSTATNÍ

TRŽBY CELKEM 

INVESTICE A MODERNIZACE

VÝDAJE NA MARKETING

DARY HASIČŮM 

MAJETEK

POČET ZAMĚSTNANCŮ

POČET PROVOZOVEN

Auditorská společnost:
A.C.A. Audit, s.r.o.
Smetanova 34, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
č. oprávnění 257

Auditor:
Ing. Alena Michálková

číslo oprávnění 1544
Komory auditorů ČR

* dalších cca 400,000 rozdáno formou darů na Pyrocaru 2014finanční ukazatele uvádíme v tisících Kčfinanční ukazatele uvádíme v tisících Kčfinanční ukazatele uvádíme v tisících Kč * další* další 000 rozdáno formou darů na Pyrocaru 2014000 rozdáno formou darů na Pyrocaru 2014ích cca 400,0ích cca 400 0

TRŽBY CELKEM: ZISK: MAJETEK
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Sídlo společnosti - Jihlava

SHOWROOM - Jihlava
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