
MODELOVÝ PŘÍKLAD 

 

Organizace/firma má 100 zaměstnanců. Z tohoto počtu má zákonnou povinnost zaměstnávat 
alespoň 4 % osob se zdravotním postižením (OZP), tedy alespoň 4 zaměstnance - OZP. 

Firma zaměstnává pouze 1 OZP, zbylou část (3 OZP) zákonné povinnosti musí splnit 

náhradním způsobem – odvodem státu nebo nákupem služby formou náhradního plnění.  

Bez náhradního plnění by odvod státu za 3 OZP v roce 2018 činil 234.187,- Kč. Ten se 

vypočítá jako 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství daného 
kalendářního roku (2018 = 31.225,- Kč) za každou OZP.  𝟑 × 𝟐, 𝟓 × 𝟑𝟏. 𝟐𝟐𝟓 = 𝟐𝟑𝟒. 𝟏𝟖𝟕, 𝟓𝟎 

3 …   počet chybějících OZP ve firmě, za které je třeba plnit náhradním způsobem 

2,5 …   konstanta, určená Zákonem č. 435/2004 Sb. v platném znění 
31.225 …   průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí 2018 

234.187,50 … výše odvodu za rok 

Firma dále může využít náhradní plnění od společností – zaměstnavatelů na chráněném 
trhu práce - za zboží, výrobky či služby, které běžně pořizuje. Jako právě archivace, 

digitalizace či skartace písemností. 

V tomto modelovém příkladu je uveden postup organizace/firmy, která již dnes využívá 
služeb komerční spisovny a za archivaci a správu písemností modelově platí měsíčně částku 
30.000,- Kč (360.000,- Kč + DPH/rok). V okamžiku, kdy firma nakoupí službu ve stejném 
rozsahu a kvalitě u spisovny ARCHIVUM, tedy formou náhradního plnění, sníží si odvod 
státu za zbývající podíl OZP o 128.803,- Kč na konečných 105.384,- Kč. Dosáhne tak 
úspory při archivaci a správě písemností ve výši 36% stávajících nákladů. 

Pro aplikaci na konkrétní organizaci/firmu je možné použít následující rovnici:  
 (𝟑 −  𝟑𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟕 × 𝟑𝟏. 𝟐𝟐𝟓) × 𝟐, 𝟓 × 𝟑𝟏. 𝟐𝟐𝟓 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟑𝟖𝟒 

 

3 …   počet chybějících OZP ve firmě, za které je třeba plnit náhradním způsobem 

360.000 … rozsah nakoupených služeb formou náhradního plnění 
7 …  konstanta, určená Zákonem č. 435/2004 Sb. v platném znění  
2,5 …   konstanta, určená Zákonem č. 435/2004 Sb. v platném znění 
31.225 …   průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí 2018 

105.384 … snížená výše odvodu za rok 

Snížená výše ročního odvodu se tedy vypočítá tak, že částka ve výši odběru služeb formou 
náhradního plnění se vydělí sedminásobkem průměrné mzdy. Výsledek zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa se odečte od původního počtu chybějících OZP, za který má být státu 
zaplacen odvod. Rozdíl se už jen vynásobí 2,5násobkem průměrné mzdy. 
 

Aby organizace/firma splnila svou zákonnou povinnost za chybějící 3 OZP pouze náhradním 
plněním, musela by odebrat zboží, výrobky či služby za 655.725,- Kč (sedminásobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí 2018 za každou OZP). 𝟑 × 𝟕 × 𝟑𝟏. 𝟐𝟐𝟓 = 𝟔𝟓𝟓. 𝟕𝟐𝟓 

V takovém případě není organizace/firma povinna platit správci daně žádné další odvody a 
dosáhne tak úspory ve výši 36% vynaložených nákladů za nakoupené výrobky, zboží 
nebo služby, které běžně pořizuje. 

 


