NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 2020
Co je náhradní plnění?
Náhradní plnění je jedna z možností splnění povinného podílu OZP zaměstnanců. Ten
musí ze zákona plnit zaměstnavatelé, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Tito
zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením v poměru
k celkovému počtu zaměstnanců. Týká se soukromých i státních společností a organizací.

Odběr zboží od JEES REALITY s.r.o.
Díky tomu, že zaměstnáváme více než 50 % OZP zaměstnanců, poskytujeme podpůrné
činnosti v rámci náhradního plnění.

JEES REALITY s.r.o. Vám zajistí:
Prodej a servis obchodním týmem
Produkty s kvalitou PROFI a LUX do aut, domácností i kanceláří




Proč výrobky od JEES REALITY s.r.o.
Díky odběru našich výrobků splníte povinný podíl a získáte kvalitní a ČESKÉ výrobky vhodné
pro provonění jakéhokoli typu prostoru.
Mezi výhody dále patří, že nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a jejich začlenění do
běžného pracovního života. Namísto odevzdání peněz státu (finanční odvod), získáte za tyto
peněžní prostředky pro vlastní investice.

Papírování nechte na nás
Naším úkolem je vše vložit do elektronické evidence Ministerstva práce a sociálních věcí a na
Vás je pouze odevzdání jediného formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu“, který je
nutné do 15. února odevzdat na Úřadu práce ČR, buď elektronickou formou, nebo v papírové
podobě. Zbytek administrativy spojené s náhradním plněním vyřešíme za Vás.

Působíme v celé ČR
Máme vybudovanou síť regionálních zástupců, zpracované funkční procesy a schopné
oblastní vedení. Vaše požadavky splníme rychle a to k Vaší spokojenosti.

Jak splnit povinný podíl?
Přímým zaměstnáním OZP
 Odvodem do státního rozpočtu
Odběrem zboží v rámci náhradního plnění




Jak začít?
Vyberte si sortiment, který bude pro Vaši společnost užitečný.
Kontaktujte nás a nechte si vytvořit nabídku sortimentu v náhradním plnění přímo na míru.
Naši regionální obchodníci Vám představí náš sortiment a dle svých zkušeností doporučí
řešení na míru. Rádi Vám představíme i regionální reference – vše u Vás ve firmě, nikam
nemusíte jezdit.
 Odběr služeb v rámci náhradního plnění společně sjednáme smluvně.
Koncem každého roku dochází k vyhlášení průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí daného roku,
která určuje výši náhradního plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte zboží,
nebo splňte odvodem státu (kombinace splnění povinného podílu).
 Administrativu za Vás vyřídíme my. Na Vás je pouze jediný formulář.
Do 15. 2. následujícího roku vykažte příslušnému úřadu práce formulář o splnění povinného
podílu.









Co se stane, pokud nesplním povinný podíl?
Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti
příslušné úřady práce a inspektoráty práce. Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl,
může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč.

POVINNÝ PODÍL OZP: FIRMY S 25+ ZAMĚSTNANCI
Povinný podíl splníte těmito způsoby nebo jejich kombinací.

4% zaměstnávání OZP
odběr zboží v rámci náhradního plnění za 1 OZP:
7 x 33 429 Kč = 234 003 Kč

odvod státu za 1 OZP:
2,5 x 33 429 Kč = 83 572 Kč

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!
JEES REALITY s.r.o.
Tel: 326903815
e-mail: jees@jees.cz

