
Vážení obchodní přátelé, 
 
změnou zákona o zaměstnanosti k 1.1.2012 dochází k výraznému omezení objemu 
poskytovaného náhradního plnění.  
 
Oproti roku 2011 již nebude stačit prohlášení, že dodavatel je zaměstnavatelem více než 50% 
OZP v souladu s § 81 zák. o zaměstnanosti. Vzhledem k přechodu odpovědnosti za limit 
poskytnutého plnění na zaměstnavatele zdravotně postižených je proto nutné projednat 
s poskytovatelem náhradního plnění předpokládaný objem fakturace pro rok 2012 předem. 
 
Roční limit plnění poskytovatelem na 1 OZP činí  854.136,- Kč.  
K splnění zápočtu 1 OZP je nutný objem uhrazené fakturace 166.082  Kč bez DPH za rok 
2012. 
Dispo může poskytnout celkový roční zápočet pro rok 2012 dle metodiky zákona ve výši přes 
40 milionu Kč bez DPH. 
Obracíme se na Vás proto s nabídkou pomoci řešit i v roce 2012  spoluprací s Vaší firmou, 
povinnosti vyplývající z novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 
 
DISPO Družstvo invalidů  je družstvem, které splňuje podmínky § 81, novely zákona č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti a vzhledem k počtu cca 47 osob se zdravotním postižením 
Vám může v rámci obchodní a výrobní spolupráce výrazně pomoci splnit povinný podíl 
zdravotně postižených ve značném ročním objemu a snížit tak případné personální náklady 
spojené s odvodem 59 315,- Kč za 1 nezaměstnanou  OZP. 
 
DISPO Družstvo invalidů je obchodně a služebně  zaměřeným družstvem s 52letou tradicí 
zaměstnávání zdravotně postižených osob. Družstvo se zabývá prodejem automobilů zn. 
Renault, servisem všech značek automobilů,  parkovacími  službami, obchodem s pracovními 
oděvy, opravami vlněných koberců a gobelínů, čištěním peří a šitím prošívaných přikrývek při  
celkovém počtu zaměstnanců cca 80 osob, s podílem přes 80 % osob se zdravotním 
postižením. 
 
Využitím nabídky Dispo získáte výhodnější obchodní podmínky, protože tím dosáhnete 
snížení personálních nákladů. 
 
V případě zájmu o nabídku se obraťte na  Ing Larisu Růžičkovou, ekonoma družstva. 
 
Těšíme se na Vaše poptávky a jednání ke spolupráci 
 

Miloš Šimonek, předseda družstva 

DISPO Družstvo invalidů 
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