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V Plzni, prosinec 2014

Vážení obchodní přátelé,
V novele zákona č. 136/2014, o zaměstnanosti, platné k 1.1.2015 zůstává v § 81
povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, zaměstnat
zdravotně postižené osoby v povinném podílu 4 % na celkovém počtu.
Proti roku 2014 je v novele zákona změna i v poskytování tzv. náhradního plnění.
Úpravou v odstavcích 2 a 3 § 81, se stanoví nové podmínky, kdo a za jakých podmínek může
poskytovat náhradní plnění a v jakém rozsahu je povinen vést registr poskytnutého plnění.
Odvod při neplnění za každou osobu se ZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5
násobek průměrné měsíční mzdy v NHosp. Za rok 2014 odvod činí již 62 948,- Kč. Tato
částka je významným personálním nákladem firmy.
Výrobní družstvo STYL PLZEŇ je firmou, která splňuje i v roce 2015 podmínky § 81,
odst. 2, písm. b), novely zákona č. 136/2014 Sb., o zaměstnanosti a může v rámci obchodní a
výrobní spolupráce výrazně pomoci splnit povinný podíl ZP.
Družstvo má dle novely zákona vymezena Krajskou pobočkou Úřadu práce v Plzni
chráněná pracovní místa / CHPM /, s podílem vyšším než 50% z celkového počtu
zaměstnanců. Pro zápočet 1 pracovníka se ZP pro rok 2015 odpovídá dle zákona objem
roční fakturace výroby a služeb ve výši cca 176 253,- Kč, bez DPH.
Jsme firmou s téměř šedesáti letou tradicí zaměstnávání zdravotně postižených osob
v různých průmyslových oborech a službách, významným exportérem pro přední firmy
v Evropě. Kvalita výroby a dodávek je řízena v certifikovaném systému dle EN ISO
9001:2008.
Využitím nabídky družstva ke smluvní spolupráci, v požadovaném objemu budete
zařazení do zákonného registru družstva, který jako poskytovatel náhradního plnění řádně
vedeme.
V případě zájmu veškeré informace poskytne vedoucí obchodního oddělení družstva
Ing. Neubauer, tel.. 377 361 170, mail : neubauer@styl-plzen.cz.
Na www stránkách družstva (uvedeny v hlavičce dopisu) je uveden profil družstva.
Družstvo STYL PLZEŇ VD je členem Svazu českých a moravských výrobních družstev
a Asociace zaměstnavatelů převážně zdravotně postižených osob, se sídlem v Praze,
Václavské nám. 21. Této řádné obchodní a výrobní formy spolupráce k plnění povinného %
osob se zdravotním postižením využívá s naším družstvem již úspěšně řada firem v celé ČR.
Těšíme se na Vaše poptávky a zakázky a jsme s pozdravem.
Miroslav Š r é d l
předseda družstva
OBLAST CERTIFIKACE:
VÝVOJ, VÝROBA, KOMPLETACE A PRODEJ KABELŮ,
KABELOVÝCH A DRÁTOVÝCH SVAZKŮ
VÝROBA A PRODEJ PLOCHÝCH VÝSEKŮ, PLOCHÝCH
TĚSNĚNÍ A TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ
KOMPLETAČNÍ ČINNOSTI VE STROJÍRENSKÉM,
AUTOMOBILOVÉM A ELEKTROTECHNICKÉM OBORU

