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Příloha číslo 2 

 

Seznam nejvýznamnějších firem na českém trhu 

 

 

 JABLOTRON Alarms a.s.  

 

Firma se sídlem v Jablonci nad Nisou vznikla v roce 1990 pod názvem  

Jablotron s.r.o.. V letech 2015 se všechny součásti společnosti spojily do holdingově 

řízené skupiny JABLOTRON GROUP a.s. V současnosti nejvýznamnější technologická 

firma s vývozem do celého světa.[14] 

 

Zaměření firmy: Společnost se zabývá vývojem a výrobou EZS s prvky inteligentního     

       domu. 
 

Autorizovaný distributor v ČR: Detec, ADI Global Distribution 
 

Současný produkt: Alarm systém AZOR, Jablotron 80 OASIS, Jablotron 100 

 

 

PARADOX Security Systems     

 

 

Kanadská společnost založená v roce 1989 a se sídlem v Montrealu, která patří 

k předním firmám zabývajících se vývojem technologií v oblasti zabezpečení.[15] 

 

Zaměření firmy: Přední výrobce zabezpečovací techniky s distribucí po celém světě. 
 

Autorizovaný distributor v ČR:  Eurosat CS, spol. s.r.o., ADI Global Distribution 
 

Současný produkt: Paradox Insight, Paradox Magellan 

 

 HONEYWELL 

 
Mezinárodní konglomerátní společnost v USA založena v roce 1906 s hlavním 

sídlem ve městě Morristown v New Jersey. Česká republika je součástí Honeywell 

Technology Solutions (HTS1) a základnou technologického rozvoje a vývoje pro Evropu.  

Zaměření firmy: Společnost se zabývá převážně odvětvím automatizace a řízení,  

a proto jsou její produkty ohledně zabezpečení spíše ucelené celky k inteligentnímu řízení 

                                                 
1 HTS - Výzkumné centrum pro technologické řešení společnosti Honeywell 
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celého domu a EZS systémy jsou možným doplňujícím sortimentem.[16] 
 

Autorizovaný distributor v ČR: ADI Global Distribution 

 

Současný produkt: ústředny typu GFlex, Galaxy 

 

 TECO a.s. 

 

Tradice této firmy sahají až do roku 1919 do počátků firmy B. K. Prchalové,  

která vyráběla telefonní a telegrafní přístroje a později radiopřijímače. Teco a.s. má tedy 

téměř stoletou tradici elektrotechnické a elektronické výroby a dlouholetou tradici  

v automatizační technice. Oficiální vznik firmy se datuje od roku 1993, kdy firma vznikla 

oddělením a osamostatněním divize automatizační techniky ze závodu TESLA Kolín. 

Dvě dceřiné společnosti: Proteco s.r.o. a Tecont s.r.o., zajišťují vývojový a aplikační 

software pro systémy Tecomat.[17,18] 

Zaměření firmy: Společnost je přední český výrobce průmyslových řídicích systémů  

       kategorie PLC. 
 

Autorizovaný distributor v ČR: Teco a.s., TECONT, s.r.o., Pardubice  
 

Současný produkt: Tecomat TC700, Tecomat Foxtrot 

 

 Další dodavatelé a výrobci  

3S Sedlak, Asita, Alarmtech, AXIMA, Bunker Seguridad, C.S.T. Europe, Dualtech, 

DYMO, GE Security, Idesco, Knight Fire & Security, Maximum Security, MITECH, 

OPTEX, PROTECT, ProTech, Pulsar, RAMCRO, RISCO, SALTEK, Securidev CZ, 

Senstar, Texecom. Ultratech, a další.[19] 
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