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VYUŢITE NÁHRADNÉ PLNENIE
Váţení čitatelia,
ôsme vydanie nášho – Vášho newslettru ŠKODA Handy ZŤP sme sa rozhodli s blíţiacim sa
koncom roka venovať okrem iného i náhradnému plneniu. O chvíľu sa bude i po ekonomickej
stránke uzatvárať rok vo Vašej firme, respektíve vo Vašom firemnom účtovníctve. Ešte stale máte
dostatok času sa správne rozhodnúť a vyuţiť náhradné plnenie efektívnym a racionálnym
spôsobom.
Na otázky týkajúce sa náhradného plnenia sme sa spýtali odborníčky v tejto oblasti, zakladateľky
niekoľkých chránených dielní, ekonómky a personalistky, pani Zuzany Staněkovej.

Mohli by ste nám vysvetliť samotný pojem - náhradné plnenie?
Náhradné plnenie vyuţívajú firmy, ktoré sú povinné zamestnávať zamestnancov so zníţenou
pracovnou schopnosťou a túto povinnosť nespĺňajú, je to vyuţitie sluţieb alebo tovaru, ktoré
poskytuje chránená dielňa.
V čom spočíva výhoda náhradného plnenia?
Dalo by sa povedať, ţe náhradné plnenie je efektívnejším vyuţitím finančných prostriedkov firmy,
ktoré by za iných okolností musela uhradiť štátu ako povinný odvod, ak by nezamestnávala
potrebný počet zamestnancov so zníţenou pracovnou schopnosťou.
Konkrétne koľko zamestnancov ZŤP musí teda firma zamestnávať?
Spoločnosť, aj štátna, aj samospráva alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva 20 a viac
zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o sluţbách a zamestnanosti, zamestnávať
3,2
%
zdravotne
postihnutých
občanov
z celkového
počtu
jeho
zamestnancov.
A čo ak tento počet ZŤP zamestnancov firma nesplní?
Ak tak neurobí, musí za kaţdého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu, kvázi
spomínanú pokutu. Alebo je tu lepší spôsob a to je práve vyuţiť náhradné plnenie.
Čo v praxi znamená vyuţiť náhradné plnenie?
V praxi to znamená, zadať zákazku alebo odobrať sluţby, výrobky chránenej dielne.
Aký je rozdiel medzi chránenou dielňou a chráneným pracoviskom?
Chránená dielňa je pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako
jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej
50%
občanov
so
zdravotným
postihnutím.
Chránené pracovisko je pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi
pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v
chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa povaţuje aj pracovisko, na ktorom občan so
zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť.

Spomenuli ste zákon č.5/2004 o sluţbách a zamestnanosti. Uvádza tento zákon aj
konkrétnu výšku odvodov štátu, ak firma nezamestnáva ZŤP osoby?
Samozrejme, ţe zákon túto hodnotu určuje,
podľa zákona je na započítanie jedného
občana so zdravotným postihnutím potrebné
zadať zákazku vo výške 0,9-násobku celkovej
ceny práce (pre daný kalendárny rok).
Celková cena práce pre rok 2014 bola
Štatistickým úradom stanovená na 1085,64
EUR.
Z toho vyplývajúca hodnota zadanej zákazky
(odobratých sluţieb a výrobkov) pre rok 2014
vychádza na 868 EUR + DPH (ak je
spoločnosť platcom DPH).
Čo všetko sa povaţuje za zákazku?
Za zákazku sa povaţuje odber sluţieb a výrobkov od chránenej dielne, chráneného pracoviska.
S účinnosťou od 1.1.2011 je v platnosti novela Zákona č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti, §64
– Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím, ktorá umoţňuje aj odoberania tovaru ako náhradného plnenia vo výške 10 % jeho
ceny ak sa nejedná o tovar, ktorý je súčasťou zákazky a 100% ak je tovar súčasťou zákazky
(náhradné diely).
Dokedy je potrebné zadať zákazku firme, aby sa neplatili odvody štátu?
Zákazku je potrebné zadať do 31.12., teda vţdy do konca roka.
Špecializácia našich ŠKODA Handy ZŤP centier sú automobily, predaj, servis.
Vedia byť aj centrá v tomto firmám nápomocné?
S určitosťou viem, ţe z vašich siedmych ŠKODA Handy ZŤP centier má zaloţenú chránenú dielňu
bratislavské centrum Todos Bratislava s.r.o.
Ak by sa teda firma obrátila s poţiadavkou náhradného plnenia na ŠKODA handy ZŤP
centrum Todos Bratislava s.r.o.,, ká oproti iným chráneným dielňam práve táto nejaké
špeciálne výhody?
Dá sa predpokladať, ţe v súčasnosti uţ takmer kaţdá firma, ktorej by sa vyuţitie náhradného
plnenia týkalo, čiţe firma nad 20 zamestnancov, disponuje istým vozovým parkom, ktorý je treba
pravidelne udrţiavať, prípadne obnovovať. Namiesto toho, aby firma prostredníctvom náhradného
plnenia nakúpila mnoţstvo reklamných predmetov, ktorých má moţno uţ z minulosti viac ako
dosť, môţe vyuţiť autoservisné a predajné sluţby.
Nesmiernou výhodou pri vyuţití náhradného plnenia prostredníctvom nášho ŠKODA Handy ZŤP
centra je to, ţe do náhradného plnenia sa započítava všetko – materiál i práca, napríklad
kompletné brzdové obloţenie, pneumatiky s ich výmenou a podobne, čo u iných variant
náhradného plnenia neexistuje.
Pouţijem príklad: rozhodnete sa nakúpiť reklamné predmety s logom vašej firmy. Napríklad
hrnčeky. Do náhradného plnenia sa vám zaráta len logo, avšak samotný hrnček nie, ak nebol
vyrobený v chránenej dielni . Čiţe v tomto spočíva tá pravá a naozaj veľká výhoda prečo by sa
mohli firmy obrátiť práve s poţiadavkou uplatnenia si náhradného plnenia na Todos Bratislava
s.r.o.
Za vysvetlenie princípu fungovania a uplatnenia náhradného plnenia ďakujeme pani Zuzane
Staněkovej.
Jej poradenstvo a sluţby môţete vyuţiť aj Vy:

Zuzana Staněková
stanekova@lust.sk
0905 447 632

VÝHODA NÁHRADNÉHO PLNENIA AJ
V ŠKODA HANDY ZŤP CENTE V BRATISLAVE
ŠKODA Handy ZŤP centrum

Todos Bratislava s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
841 01 Bratislava
0800 102 103
todos@todos.sk
www.todos.sk

Náhradné plnenie v Todos Bratislava s.r.o.:
oprava a údrţba motorových vozidiel – servisné kontroly, prehliadky a opravy
vozidiel, výmena a uskladnenie pneumatík, umývanie a čistenie vozidiel, komplexný
rozsah servisných prác a komplexná starostlivosť o vozový park spoločnosti. Do
náhradného plnenia sú zahrnuté náhradné diely a sluţby danej zákazky v plnom
rozsahu – 100%
predaj motorových vozidiel – predaj vozidla ako tovaru s moţnosťou uplatniť si ako
náhradné plnenie 10 % z jeho hodnoty bez DPH
Fakturácia:
Fakturačné podmienky sú pri chránenom pracovisku štandardné ako u beţného
dodávateľa. Chránená dielňa je platcom DPH, po dodaní tovaru/sluţby vystaví faktúru
s vopred dohodnutou splatnosťou a s potvrdením od chránenej dielne pre
zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky na účely preukázania náhradného
plnenia
Zamestnajte sa v chránenej dielni
Sú to práve chránené dielne, ktoré poskytujú ZŤP
občanom výbornú moţnosť uplatniť sa na trhu práce. Či
uţ ako zamestnanci chránených dielní, alebo si takíto
občania môţu otvoriť i svoje chránené pracovisko,
v ktorom dokáţu uplatniť svoje vzdelanie, skúsenosti
a integrovať sa tak do beţného podnikateľského
prostredia a stať sa úspešnými.
Projekt ŠKODA Handy ZŤP plánuje v zakladaní
chránených dielní popri samotných centrách pokračovať,
a tým poskytnúť príleţitosť hendikepovaným záujemcom
o zaradenie sa do pracovného ţivota.
Uvaţujete
o realizácii
vlastného
chráneného
pracoviska?
Poradíme
Vám.
Kontaktujte: AV Mobilita, s.r.o., 0904 400 252, avmobilita1@avmobilita.sk.
Sme gestorom projektu ŠKODA Handy ZŤP, máme bohaté skúsenosti a najmä nám záleţí na
integrácii hendikepovaných do beţného ţivota.

IMPA BRATISLAVA JE NOVÝM ČLENOM
RODINY ŠKODA HANDY ZŤP
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko sa uţ
niekoľko rokov venuje programu riešenia
a rozvoja dopravnej mobility osôb so
zdravotným postihnutím ŠKODA Handy
ZŤP, s mottom „Zdravotne postihnutí
pomáhajú
zdravotne
postihnutým“.
V minulom roku sa do projektu ŠKODA
Handy ZŤP zapojila prevádzka spoločnosti
IMPA v Ţiline a v závere tohto roka sa
ďalším z centier stala IMPA Bratislava.
Pracovníci oboch ŠKODA Handy centier
spoločnosti IMPA ponúknu všetky potrebné
informácie,
sluţby
a plnohodnotnú
asistenciu pri kúpe nového automobilu
zákazníkom so zdravotným hendikepom, vrátane poradenstva pri úpravách vozidla podľa druhu
postihnutia.
Súčasťou ponuky oboch centier sú aj výhody pre ZŤP motoristov, či uţ je to cenová výhoda na
samotné vozidlo, zvýhodnené poistenie či úročenie pri financovaní vozidla, zľavy na náhradné
diely a servisné práce. Samozrejmosťou je preDnostné vybavenie ZŤP motoristov.
Pracovníci v oboch centrách, v Bratislave aj v Ţiline, sú zákazníkom plne k dispozícii pri
poradenstve v oblasti individuálnych úprav a úprav vozidiel na ručné riadenie. Kaţdú úpravu
konzultujú so zákazníkom kvôli dokonalému zosúladeniu danej úpravy na typ motorového
vozidla a podľa druhu a rozsahu postihnutia zákazníka.

„Dúfame, že nami vykonávané úpravy pomôžu telesne postihnutým
a ich rodinným príslušníkom zvýšiť kvalitu ich života. Sme veľmi radi,
že môžeme byť súčasťou ušľachtilého programu riešenia a rozvoja
dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím, v Bratislave, aj
v žilinskom regióne.“, hovorí Jozef Suroviak, riaditeľ IMPA Bratislava.
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23 │ 851 04 Bratislava – Petrţalka
0800 10 20 10
ztp@impa.sk
www.impa.sk
Pre viac výhod pri kúpe nového
ZŤP občanom sa informujte:
Katarína Nagyová
+421 905 030 522
nagyova@impa.sk; ztp@impa.sk

vozidla

ŠKODA

NOVÉ ŠKODA HANDY ZŤP CENTRUM
PORSCHE INTER AUTO SLOVAKIA
Od novembra 2014 sa novým členom v projekte ŠKODA
Handy ZŤP stáva ďalšie bratislavské centrum, Porsche
Inter Auto Slovakia spol. s r.o. .
Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o. je jedným
z najdlhšie
pôsobiacich
autorizovaných
predajcov
koncernových značiek na Slovenskom trhu. Jeho prvá a najväčšia prevádzka, ktorá je zároveň
aj sídlom spoločnosti, vznikla uţ v roku 1992 na Dolnozemskej ceste v Bratislave a je dodnes
najobľúbenejšou z uţ siedmych prevádzok na Slovensku. Práve na tejto adrese nájdete
zamestnancov, ktorí Vám sú v rámci ŠKODA Handy ZŤP vţdy pripravení pomôcť a poradiť.
Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o. na Dolnozemskej ceste ponúka komplexné predajné a
popredajné sluţby, vrátane sprostredkovania financovania vozidiel koncernovou spoločnosťou
Volkswagen Finančné sluţby s.r.o., ako aj komplexného vybavenia poistnej udalosti v mene
klienta s poisťovňami a vykonávanie všetkých klampiarskych a lakovníckych prác vlastnými
kapacitami.
Okrem komplexnosti sluţieb túto prevádzku charakterizuje vysoká profesionalita a individuálny
prístup ku kaţdému zákazníkovi. Je dlhodobo nastavená na poţiadavky slovenskej klientely, ale
aj zahraničných partnerov pôsobiacich na Slovensku a rada Vás privíta vo svojich priestoroch
na Dolnozemskej 7 v Bratislave.

Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
Kontaktná osoba:
Roman Majko
+421 2 49 26 29 05, +421 905 960 613
roman.majko@porsche.sk
www.porscheinterauto.sk

VIANOCE S NOVÝM AUTOM ŠKODA
Urobte si radosť, sebe, prípadne svojim blízkym.
ŠKODA aktuálne svojim klientom ponúka mnoţstvo
výhodných akcií, pri ktorých máte moţnosť zakúpiť
svoje nové auto značky ŠKODA za skvelé ceny.
Do konca roka ponúka značka ŠKODA bonus aţ
1000 € na skladové vozidlá Octavia.
K novej ŠKODA Fabia do konca roka dostanete
povinné zmluvné a havarijné poistenie zdarma.
Pri kúpe auta môţete vyuţiť i financovanie Na jednotku, kaţdý mesiac platíte len 1% z ceny
vozidla.
K vybraným modelom ŠKODA môţete tieţ získať navyše zimné komplety grátis.
Obráťte sa na naše ŠKODA Handy ZŤP centrá a dozviete sa o výhodách viac.

AUTOŠKOLA NA ŠPECIÁLNE UPRAVENOM
VOZIDLE
VODIČSKÝ KURZ PRE ŢIADATEĽOV
S PREUKAZOM ZŤP
Sluţby:
 Špeciálne cvičné vozidlo s automatickou prevodovkou
 Kondičné jazdy
 Vyuţitie 95% kompenzačného príspevku z ÚPSVaR
Kontakt: Autoškola – Valušek, Bosák s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
841 01 Bratislava – Dúbravka
+421 903 252 654, +421 905 620 351
info@autoskola-ba.sk
www.autoskola-ba.sk

SME TU PRE VÁS
Sídlo / Kancelária:

Štefana Majera 3 │841 06 Bratislava
+421 904 547 538 │avmobilita2@avmobilita.sk

Zástupca projektu:

+421 904 400 252│avmobilita1@avmobilita.sk

Newsletter priamo do Vašej e-mailovej schránky:
► http://www.skoda-auto.sk/siet/handy-ztp/newsletter-reg
► avmobilita1@avmobilita.sk
Web:

www.avmobilita.sk

AV Mobilita, s.r.o.:

Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Drţiteľ Európskej ceny za podporu podnikania

