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První chráněná dílna s.r.o. - Majetková struktura společnosti a její pozadí 
 

Praha, 15. prosince 2017 - První chráněná dílna s.r.o. (dále jen „PCHD“) je společnost z Ústí 
nad Labem, která zaměstnává na vyhrazených chráněných místech pro zdravotně 
hendikepované (§ 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) více než 50 % svých 
zaměstnanců (§ 76 a § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), díky 
čemuž ji můžeme označovat jako „chráněnou dílnu“. 

 
Založena byla na konci roku 2008 a její převažující činností je dle Obchodního rejstříku výroba 
konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů. Podle posledních dostupných informací se 
společnost nachází v kategorii 50-99 zaměstnanců a obratem mezi 500 miliony až 1 miliardou 
korun. Bohužel se konkrétních finančních informací nedopátráme, neb společnost neplní 
informační povinnost (dle § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících) a 
nevkládá do Obchodního rejstříku účetní závěrky (poslední je z roku 2014, kdy patřila do 
řádově nižší kategorie obratu). Zajímavá ale může být v tomto kontextu informace, kterou 
poskytl vlastník PCHD do médií v srpnu 2017, a to: „Dnes zaměstnáváme zhruba 500 
zaměstnanců, z nichž je více než 300 zdravotně postižených.“1  
 
Tím vlastníkem je již od založení Tomáš Horáček. Člověk, jenž byl v minulosti odsouzený za 
pojistný podvod a dnes je velice aktivním byznysmenem. Známé jsou také kontakty v 
politické sféře, především s ČSSD. Angažoval se však také v hnutí Severočeši, a podle 
nedávných informací se podílel i na přípravě předvolební kampaně hnutí ANO 2011. Horáček 
byl v minulosti označován za tzv. velrybáře, tedy člověka, který se snaží o účelový masový 
nábor lidí či tzv. černých duší do strany.2 Za masové nábory organizované do ČSSD byl však 
nucen regionální buňku v Ústí opustit.3 
 
PCHD je významným hráčem na poli veřejných zakázek a počtem realizovaných veřejných 
zakázek patří mezi nejvýznamnější dodavatele především podlimitních zakázek. Podle 
dřívějších analýz TI kupříkladu stačila tato na první pohled nenápadná chráněná dílna, získat v 
průběhu půl roku zakázky za 141 milionů korun.4 A celkově za sledované období (2014–2016) 
získala podle nástroje Všechnyzakázky.cz celkem 394 zakázek v hodnotě minimálně 999 462 
771 Kč.5 Současně s tím ale většina mediálního pokrytí této společnosti upozorňuje na 
kontroverzní praxi v rámci získávání zakázek a jejich naplňování. 
 

                                                 
1 MF DNES - Praha, 29. 8. 2017, str. 2. Dostupné např. zde: www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20170829/  
2 Více např. v rozhovoru zde: https://usti.idnes.cz/nejsem-velrybar-ani-paroubkuv-roztleskavac-rika-podnikatel-horacek-1gj-/usti-
zpravy.aspx?c=A110812_145750_usti-zpravy_alh 
3 https://usti.idnes.cz/delali-ostudu-cssd-nyni-prebehli-a-kandiduji-za-severocechy-cz-pbe-/usti-zpravy.aspx?c=A100923_191323_usti-
zpravy_oks či https://echo24.cz/a/wNZCD/babis-si-najal-na-kampan-naborare-cernych-dusi-cssd  
4 V období od 1. 1. 2016 do 18. 5. 2016 získala minimálně 51 zakázek v celkové hodnotě téměř 144 milionů korun (143 850 000 korun). 
Dostupné na www.transparency.cz/prvni-chranena-dilna-prace-vseho-druhu/ 
5 www.vsechnyzakazky.cz/supplier/list/?tender_type=187&  
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Personální obsazení PCHD ukazuje blízké napojení na oblasti veřejných zakázek, z nichž 
PCHD těží, především ve zdravotnictví.  Ve společnosti působí například: 

 

 Petr Bauer, odpovědný zástupce PCHD a současně i odpovědný zástupce 
společnosti CHRISTEYNS, specialistů na kompletní servis zdravotnického prádla 
v nemocnicích.  

 

 Jan Chrištof, odpovědný zástupce PCHD a také 56% spoluvlastník další 
významné společnosti na poli prádla pro nemocnice, Chrištof s.r.o. 

 

 Radomír Ondrůšek, odpovědný zástupce PCHD a současně ekonomický ředitel 
akciové společnosti Chemopharma, stojící za výrobou náplastí, která je dlouhodobě v 
ekonomických problémech. 

 

 Barbora Horáčková, bývalá spolumajitelka ve společnosti J&T Česká republika, 
která se podle struktury získaných veřejných zakázek soustředí na administraci 
komunálních služeb (ořezávání stromů či úklid zeleně), pomocné práce v kuchyni či 
zajišťování recepčních služeb.  

 

 Tomáš Horáček, 100% vlastník PCHD, vlastnící také například prodejnu vozidel 
VIP Cars Česká republika s.r.o., bývalý spolumajitel společnosti Medical Expert s.r.o., 
která se soustředila na zdravotnický materiál až do listopadu 2016, kdy odchází 
Horáček z pozice spolumajitele a společnost se podle dostupných informací začíná 
soustředit překvapivě na demoliční přípravy a staveniště. 

 
V současné době se diskutuje o možném propojení Tomáše Horáčka se skupinou firem 
zastřešenou evropskou společností HTS Corporate Group, a to především s Tender 
Consortium, Medicoline SE nebo s Active Vision SE.  Tyto společnosti dokázaly získat miliony 
korun z veřejných zakázek od českých nemocnic, i přesto, že nemají dlouholetou historii, sídlí 
na virtuální adrese, či disponují téměř nulovým počtem zaměstnanců.  
 
Poté, co tyto informace zveřejnila MF DNES,6 Tomáš Horáček i jediná majitelka skupiny, 
advokátka Nina Rydlová, propojení a vzájemnou spolupráci odmítli. Přesto jsou dohledatelné 
faktury výše zmíněné trojice firem, které jsou podepsané právě Tomášem Horáčkem. Na 
základě těchto informací přichází sám Horáček s prohlášením: „Jsme s nimi (pozn. aut: 
společnostmi zaštítěnými HTS Corporate Group) v jednání o vstupu do skupiny. Uvádíme 
jméno této firmy ve spojitosti s První chráněnou dílnou proto už nyní, protože doba zfúzování 
probíhá delší dobu.“7 
 

                                                 
6 https://zpravy.idnes.cz/sit-zdravotnickych-zakazek-tomas-horacek-fg3-/domaci.aspx?c=A170829_135939_domaci_neh  
7 https://zpravy.idnes.cz/sit-zdravotnickych-zakazek-tomas-horacek-fg3-/domaci.aspx?c=A170829_135939_domaci_neh   
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Z dalších indicií o vzájemné propojenosti: Rydlová byla v minulosti právním zástupcem PCHD. 
Jakub Veselý propojuje PCHD a minimálně Tender Consortium – figuruje na některých 
smlouvách především v roli kontaktní osoby či osoby zastupující dodavatele. A jak společnosti 
ze skupiny, tak PCHD nabízejí „výhodnou“ možnost přefakturace, která se v konečném 
důsledku (a několika prokázaných případech) příjemci prodraží. (Více v titulním článku a 
v právním výkladu.)  
 
Mimochodem, jak ve skupině společnosti advokátky Rydlové, tak u skupiny firem podnikatele 
Horáčka je k nalezení napojení na společnost Kastelis a.s., která se specializuje na zakládání 
tzv. ready-made společností a je zároveň spojena s nestandardním sponzorováním politické 
strany Věcí veřejných (skrz kterou měly plynout sponzorské dary pražského právníka Daniela 
Musila). Kastelis byla také chvíli jediným vlastníkem společnosti Glafin, přes kterou byly 
vyváděny klíčové služby Czechinvestu do privátní sféry.8 
 
Ve výše zmíněném rozhovoru ze srpna roku 2016 řekl Horáček doslova: „Já bych chápal, 
kdybyste se o nás zajímala, že bychom byli nějaká prázdná skořápka, neměli žádné 
zaměstnance, seděli ve virtuální firmě a jen něco přefakturovávali. My taková firma nejsme. 
Naše obraty se blíží miliardě.“  
 
Je tedy otázkou, proč se s takovými firmami chce zrovna on spojovat. Co dalšího má skupina 
HTS Corporate Group a Tomáš Horáček společného kormě písmen T a H ve jméně? 
 
Autor: Milan Eibl, analytik TI 

 
 

                                                 
8 www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1153529-za-nevyznamnou-spravou-databazi-se-skryva-zajimavy-balik-penez  
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