Náhradní plnění
rok 2012
Informace o změnách zákona o zaměstnanosti

Legislativa
o Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než
25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením ve výši povinného podílu (4 %).
o Pro splnění této povinnosti existují tři možnosti:
o zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením,
o odvést povinný podíl do státního rozpočtu ( cca 61tis Kč / osoba ZTP )
o náhradní plnění (NP) - odebrat zboží nebo služby od firmy
zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených ( ve výši cca
173.000,- Kč /osoba ZTP )

o Školy nejsou této povinnosti nijakým způsobem zproštěny.

Hlavní změny 2012
Legislativní úpravou byl v problematice poskytování náhradního plnění zaveden
maximální roční limit, pro všechny zaměstnavatele s více než 50% osob se zdravotním
postižením, kteří budou schopni poskytnout za každého svého 1 zaměstnance se
zdravotním postižením, v součtu všem svým odběratelům za celý kalendářní rok.

Tento zákonný limit byl od 1.1.2012 nastaven na cca 854.000,- Kč
ročně.
Beze změn zůstává zvýhodnění poskytovatele náhradního plnění při hodnocení
veřejných zakázek, které jsou vypisovány jako „podlimitní“ – dodavatel náhradního
plnění je ze zákona zvýhodněn o 15% z celkové ceny.

Důvody k zamyšlení
2011
o v ČR se nakoupí cca 20 mld. NP, trh je nasycen a většina zaměstnavatelů má NP
vyřešeno
o nebylo nutné NP řešit dopředu
2012
o změna zákona má přinést do státního rozpočtu peníze z odvodů do státního
rozpočtu
o očekává se, že 50% NP nebude možno realizovat a zaměstnavatelé budou muset
platit do státního rozpočtu
o je dobré při plánování větších nákupů (například z projektu EU peníze školám)
pomýšlet na řešení náhradního plnění
o pravděpodobně ke konci roku již bude mít většina poskytovatelů náhradního
plnění svoji kapacitu vyčerpánu

Možnost řešení
Skupina společností C SYSTEM je stabilním zaměstnavatelem osob se
zdravotním postižením a tedy disponuje pro rok 2012 náhradním
plněním v celkové výši v řádech stovek milionů Kč.
Jsme tedy, jako tradiční dodavatel výpočetní a interaktivní techniky
v projektu EU peníze školám, navzdory předpokládanému obecnému
nedostatku kapacity náhradního plnění pro tento rok, připraveni
poskytnout náhradní plnění dle Vašich potřeb.
Pro více informací nebo konzultaci pište: nahradniplneni@csystem.cz

