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• V naší rodinné firmě Brabec velkoobchod, která byla založena již v roce 1991, jsme
zaměstnávali jednoho pracovníka se zdravotním znevýhodněním, díky němuž přišel nápad
založení chráněné dílny. Lidé s handicapem mají velice málo pracovních příležitostí, kde by se
mohli plnohodnotně zapojit do pracovního procesu a tím i více do běžného života. Díky
velkoobchodu mohlo několik nových pracovních míst vzniknout.

• V roce 2014 bylo postaveno Logistické centrum Třebíč, a to dalo prostor k dalšímu rozvoji
a rozšiřování činností chráněné dílny. Chráněná dílna v současné době zaměstnává okolo
85 OZP.

• Zaměstnanci pracují jak pro CHD, tak pro firmu Brabec velkoobchod s.r.o. a Logistické
centrum Třebíč. Od počátku naší činnosti si zakládáme na přátelském a profesionálním
přístupu k našim zákazníkům, výhodných cenách a především pozitivním dopadu
na společnost v našem blízkém okolí.

O NÁS

• Myšlenka na vznik chráněné dílny
se datuje k roku 2013.



SPECIALIZACE POBOČKY 
CZECHPORT FOOD:

• dovoz vlašských ořechů ze zemí EU

• hygienizace (sanitace) nechemickou cestou
- (fyzikální radiofrekvenční metodou)

• optické třídění technologií Bühler

• ruční třídění na inspekčních pásech

Suché plody prodáváme i pod vlastní značkou CZECHPORT FOOD.

Baleno pro 
pivovary Lobkowicz.



CO NABÍZÍME

• dovoz, zpracování, třídění, balení a distribuci širokého sortimentu ořechů
• nákup a prodej zboží a služeb
• kompletace, balení, přebalování, třídění, etiketování, kontrola kvality 

výrobků
• drobné rukodělné práce, výroba, obsluha strojů
• kompletní logistické služby
• skladování, distribuce potravin
• doprava zboží a materiálů
• poskytujeme firmám náhradní plnění



UKÁZKA BALENÍ
• Baleno pro e-shopy.

• Baleno do vlastních prodejen.



Náhradní plnění“ dokážeme poskytnout ve 100% na odebrané zboží či služby. Může být součástí smlouvy.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti §81.
Naše firma je registrována na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky jako právoplatný
poskytovatel náhradního plnění.
Od listopadu 2017 se náhradní plnění eviduje elektronicky na portálu Úřadu práce. Pokud od nás odeberete
zboží, služby s „náhradním plněním“, tak vaši fakturu nahrajeme do evidence „náhradního plnění“
a ÚP vám zašle potvrzení o zaevidování této faktury.

Příklady “náhradního plnění”
v případě, že zaměstnáváte min. 25 osob, máte tyto možnosti:
1/ Zaměstnat jednu osobu se zdravotním znevýhodněním.
2/ Odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění .
3/ Odvést do státního rozpočtu 67 500 Kč (rok 2017) za každou nezaměstnanou OZP za jeden kalendářní rok.

Náhradní plnění – příklad výpočtu:
Počet zaměstnanců - 200 osob
Povinný podíl zaměstnaných OZP - 4%
Povinný podíl zaměstnaných OZP v přepočtu na celkový počet  - 8 osob
Průměrná měsíční mzda v Kč v roce 2017 - 27 500 Kč.

V případě, že firma nevyužívá náhradní plnění a nesplní povinný podíl při zaměstnávání OZP, je povinna zaplatit za jednoho 
zaměstnance 2,5 x 27 500 = 68 750 Kč (za kalendářní rok).
V případě nesplnění je společnost povinna zaplatit v přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP 8 x 68 750 = 550 000 Kč.
V případě, že firma náhradní plnění využívá, je roční odběr sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za jednoho zaměstnance 
7 x 27 500 = 192 500.
V přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP se jedná o roční odběr v hodnotě celkem 8 x 192 500 = 1 540 000 Kč.

V případě dotazů Vám rádi zodpovíme jakékoliv otázky k dané problematice.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ



TechnikaPROVOZOVNA 
A BALÍRNA

• Vlastníme Logistické centrum, které se nachází na okraji města Třebíče
u výpadovky na dálnici D1.

• K dispozici máme skladové haly o velikosti 7.000 m² s kapacitou 9.500 ks
paletových míst, včetně chladících boxů.

• Sklady splňují požadavky na systém jakosti dle normy ISO 9001 - 2009 a na
systém ochrany životního prostředí ISO 14001:2005, dále HACCAP systém
kritických bodů. Je zde udržována a monitorována teplota a vlhkost dle
platných předpisů.



REFERENCE

S CHD Třebíč máme letitou spolupráci, postavenou 
na perfektní komunikaci, špičkové kvalitě produktů 
a naprosté spolehlivosti v dodávkách.

J. Černý
výkonný ředitel VIZARD s.r.o.
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To bylo stručné představení firmy Chráněná dílna Třebíčsko.
V případě Vašeho zájmu nebo dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Děkujeme za Váš čas věnovaný této prezentaci.

Za CHD Třebíčsko s.r.o.

Miloš Koutný dne 26. 8. 2019  v Třebíči

Chráněná dílna Třebíčsko s. r. o.
tel.: 778 750 553
email: obchod@chdtrebic.cz
web: www.logistickecentrumtrebic.cz

Logistické centrum Třebíč
Pocoucov 83
674 01, Třebíč

KONTAKT

mailto:obchod@chdtrebic.cz
http://www.logistickecentrumtrebic.cz/

