
 
Máte více než 25 zaměstnanců a nemáte možnost zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením? Budete odvádět do státního rozpočtu za každou 

osobu se zdravotním postižením, kterou máte podle zákona povinnost 

zaměstnat, částku cca 59 tisíc Kč nebo budete hledat dodavatele výrobků 

pro tzv. náhradní plnění… 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

Dovolujeme si Vám tímto nabídnout zbývající volný limit v "Náhradním plnění v 
roce 2012". 
Naše společnost je přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob a může 
tedy poskytovat náhradní plnění. 
Jeho objem je však nově ze zákona limitován, limity jsou nastaveny velmi přísně a 
podle všeobecného předpokladu (ale i propočtu Ministerstva financí) nebudou tyto 
limity stačit potřebám všech organizací. 
 

Odběrem výrobků z námi nabízeného sortimentu splníte požadavky zákona a 
vyhnete se tak povinnému placení odvodů do státního rozpočtu. 
Netrváme na uzavírání jakýchkoli smluv o stanovení konkrétního finančního objemu 
náhradního plnění. Naopak jsme schopni se smluvně zavázat a daný finanční objem 
Vám pro dané období garantovat. 
 

Zabýváme se:  
- Ostraha objektů 
- Montáž EZS, EPS a CCTV,střežení objektů na PCO 
- Úklidové služby 
- Archivační krabice, arch.spony a další prostředky pro archivaci  dokumentů a 

účetnictví 
- Výrobou obalů a prokladů z vlnité lepenky  
- Reklamními předměty, protože jsme zároveň velkoobchod se sklem. 
-    Jsme schopni připravit také nabídka sortimentu kancelářských potřeb a 
kancelářského papíru    

 
Toto zboží Vám také dodáme v režimu náhradního plnění! 
Působíme po celém území ČR, naše zboží dodáme k Vám vlastní dopravou nebo 
sběrnou službou. 
Na trhu působíme již 20 let. 
Příplatek za vedení prodeje zboží v režimu náhradního plnění pouze 5%. 
 
Všechny tyto služby a zboží je Vám schopna obstarat firma SECURITY ANIM 
s.r.o. ve spolupráci s firmou Crystal Company s.r.o. 
 
SECURITYANIM , s.r.o.     CRYSTAL COMPANY s.r.o. 
Generála Klapálka 1878     J.Sousedíka 418 

755 01 Vsetín       755 01 Vsetín  

tel:/fax: 571 43 62 61     tel:/fax: 571 424 024, 026 

Mobil: 608 777 248      Mobil: 777 872 710 

e-mail: animplus@anim.cz    e-mail: petr@crystal-com.cz 

Web: www.anim.cz     Web: www.crystal-com.cz 
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