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Extéria je jediným franchisovým konceptem, 
jehož služby jsou dané zákonnou povinnos-
tí. Extéria nabízí jedinečnou možnost stát se 
franchisovými partnery. Cílovou skupinou 
jsou veškeré státní a podnikatelské subjek-
ty, jedná se tedy o velmi obsáhlou klientelu. 
„U nás podnikají 3 milióny subjektů a 40 % 
z nich problematiku BOZP a PO neřeší a vů-
bec o této povinnosti neví,“ říká Bc. Miroslav 
Ramach majitel a zakladatel společnosti.

Problematika bezpečnosti práce (BOZP) 
a požární ochrany (PO) vyplývá z platné 
legislativy (zákona) v ČR, která se neustále 
zpřísňuje. Povinnost zajistit BOZP vyplývá 
ze zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, 
povinnost zajistit PO ze zákona 133/1985 
Sb. o požární ochraně. V případě, že subjekt 
nemá BOZP a PO, hrozí mu od státních kon-
trolních institucí (OIP, HZS, KHS) pokuta až 
do výše 2 mil. Kč. Společnost Extéria může 
subjekty před těmito sankcemi ochránit. 
Díky patentovanému KNOW-HOW může 
89% klientům nabídnout nejlepší cenu služ-
by na trhu BOZP a PO.

Pokud se stanete majiteli franchisové licen-
ce společnosti Extéria, můžete využít příle-
žitosti a nabízet tuto službu nejvýhodněji. 
Proto jsou pobočky Extéria velmi úspěšné 

a dosahují v krátkém období zisku. Mini-
mální výkonnost franchisového konceptu je 
nastavena tak, aby návratnost Vaší investice 
nepřesáhla 8 měsíců. V takto krátkém obdo-
bí dosáhnete návratu své počáteční investice. 
Do 1 roku si vybudujete stabilní a ziskovou 
firmu a do 5 let budete mít pasivní příjem, 
který Vás zajistí do konce života.

Proč právě s Extéria, s.r.o.? 
Víte, co vše zahrnuje bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci? Co vše je nutné zajistit pro 
bezpečný chod na pracovišti? Kdy a jak často 
je potřebné nechat zaměstnance proškolit 
o bezpečnosti práce a požární ochrany?

Školení BOZP a PO provádí odborně způ-
sobilé osoby, které zaměstnance seznámí 

s možnými riziky, proškolí je v poskytování 
první pomoci a mohou se také zaměřit na 
konkrétní pracovní činnosti, a to například 
na školení práce ve výškách či školení řidičů 
referentských vozidel.

Hlavní náplní činnosti firmy Extéria, s.r.o. 
je poskytnout komplexní servis v oblasti bez-
pečnosti práce a požární ochrany, dle plat-
né legislativy u klientů. Nabízí zpracování 
veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, 
dle platné legislativy, profesionální škole-
ní zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců 
v oblasti BOZP a PO, posouzení požárního 
nebezpečí vč. začlenění, poradenství v BOZP 
a PO, prodej výstražného značení, hasicích 
přístrojů, revize hasicích přístrojů, revize 
elektrických spotřebičů a el. Instalace budov. 
Samostatnou kapitolou internetový obchod 
společnosti Extéria s bezpečnostními tabul-
kami, hasicími přístroji a prostředky atd. 

Shrneme-li služby této společnosti - nena-
bízí pouhou konzultaci a nezávaznou pro-
hlídkou pracovišť, jak je mnohdy obvyklé, ale 
pracovníci firmy navštíví pracoviště klienta, 
kde provedou kontrolní činnost, upozorní 
na nedostatky. Zavedou celou agendu do 
systému, který hlídá termíny jednotlivých 
školení a revizí. Dále pak spolupracují na 
odstraňování závad. Administrativní agenda 
je vedena v centrále a na pobočkách společ-
nosti Extéria. Zcela ojedinělá je služba zastu-
pování klientů osobou odborně způsobilou 
v prevenci rizik, technikem BOZP a PO, při 
kontrolách státního odborného dozoru, kte-
rým je Inspektorát práce (OIP), Hasičský zá-
chranný sbor, Krajská hygiena (KH). Zaměst-
nanci Extéria jsou osoby odborně způsobilé 
v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. 
v BOZP a technici požární ochrany. Vlastní 
veškerá potřebná osvědčení vydané společ-
nosti TUV SUD Czech, s.r.o. a Ministerstvem 
vnitra.

	Cílem je vybudovat síť moderních poradenských poboček EXTÉRIA v každém okrese 
v ČR s příjemným a perfektně proškoleným odborným personálem, který poradí a po-
může začínajícím i stávajícím podnikatelům s problematikou bezpečnosti práce (BOZP) 
a požární ochrany (PO).

	Franchisant poskytne těmto subjektům důležité informace a pomůže jim je zavést do 
jejich oboru podnikání. Díky širokému spektru zkušeností dokážeme poradit s problema-
tikou BOZP a PO ve všech oborech (školství, zdravotnictví, výroba, služby, úřady, atd.) Tato 
zákonná problematika je zcela specifická pro každý obor.

	Franchisant může zastoupit klienty v případě kontrol ze strany státních kontrolních 
úřadu jako je Oblastní inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor (HSZ), Krajská 
hygienická stanice (KHS) a obhájí tak zároveň i si svou práci u klienta.
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Extéria, s.r.o. patří k předním profesionálním společnostem 
s hlavní cílem, poskytovat kvalitní služby v oblasti bezpečnosti 
práce BOZP a požární ochrany PO u právnických osob 
a podnikajících fyzických osob OSVČ. Filozofií společnosti 
je dlouhodobá spolupráce s cílem ochránit firmy a státní 
instituce před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů. 

Podnikejte v profesionálních službách v BOZP a PO! 

Jediný franchisový koncept 
daný zákonnou povinností

Proč franchisy EXTÉRIA?

Výhody pro franchisanta

VIZE: Vybudovat poradenské místa BOZP a PO 
pro podnikatele v každém koutu ČR.

	franchisový koncept BOZP a PO je daný zákonnou povinností

	jedinečná pozice na trhu. Jde o úspěšný a prověřený koncept

	exklusivita lokality, pobočky si nekonkurují

	pomoc a poradenství při otevírání poradenské kanceláře. Detailní manuál pro její provoz

	propracovaný vzdělávací systém EXTÉRIA AKADEMIE

	informační systém BOZPIS pro podporu a řízení obchodu

	centrální marketing, soustavné budování povědomí (propagace značky na výstavách 
a veletrzích, pořádání konferencí, propagace kanceláří pomocí on-line marketingu) 

	jako podnikatel získává úspěšný, ziskový a zákonem daný vlastní byznys, který mu za-
jistí finanční a časovou nezávislost v krátkém období. Úspěšně vybudovanou franšízovou 
pobočku EXTÉRIA, jež generuje dlouhodobě nemalé cashflow se stovkami spokojených 
klientů v regionu může předat svým dětem nebo prodat za velmi výhodných podmínek.


