
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Co je náhradní plnění?
Náhradní plnění je náhradní formou splnění zákonné povinnosti zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením. Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci by měl zaměstnávat 
nejméně 4% osob se zdravotním postižením. Tuto povinnost upravuje zákon o zaměstnanosti 
č. 435/2004 Sb.  
Náhradní plnění znamená odběr zboží a služeb od �rem,  které zaměstnávají více než  
50% osob se zdravotním postižením. 

Co vám HYGOTREND Group nabízí?
Jednoduché řešení splnění vaší zákoné povinnosti. 
Zaměstnáváme více než 60% osob se zdravotním postižením. Zboží u nás 
můžete nakoupit v režimu náhradního plnění.

Máte zájem o využití náhradního plnění?
Obraťte se, prosím, na pracovníky našeho zákaznického servisu, kteří 
vám poskytnou potřebné informace. Čerpání náhradního plnění je 
ošetřeno smluvně rezervační smlouvou.

HYGOTREND Group
Komplexní dodávky pro úklid a hygienu
HYGOTREND Group je s nabídkou více jak 6 000 produktů největším dodavatelem potřeb pro úklid a hygienu v rámci 
České a Slovenské republiky. Jsme součástí mezinárodní skupiny CERVA GROUP, která je jedním z nejvýznamnějších hráčů 
na trhu s osobními ochrannými prostředky v České republice a dalších zemích střední Evropy. 
Nabízíme široké portfolio produktů - papírové ručníky a utěrky, toaletní papír, ochranné pracovní pomůcky, čisticí 
prostředky, úklidovou techniku, průmyslové utěrky a další. Vybírat můžete také z produktů naší privátní značky TRENDY, 
která je kombinací kvality a přijatelné ceny. Patříme mezi hlavní distributory značek Tork, Katrin, Cormen, Everstar, Filmop 
a dalších výrobců.  Mezi naše zákazníky patří významné úklidové společnosti, velkoobchody, nemocnice, školy a výrobní 
společnosti.

Využitím 
náhradního plnění 

nakoupíte  produkty, které 
potřebujete a zároveň 

podpoříte práci osob se 
zdravotním postižením. 

Pokud osoby se zdravotním postižením nezaměstnáváte, můžete svoji 
zákonnou povinnost splnit jinak:

Odvést státu 2,5 násobek průměrné mzdy za každého člověka se 
zdravotním postižením, kterého byste měli dle zákona zaměstnávat.
Čerpat náhradní plnění nákupem výrobků nebo služeb od společností, 
které poskytují náhradní plnění (zaměstnávají více než 50% osob se 
zdravotním postižením).
Kombinace výše uvedeného.
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