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Náhradní plnění od D.I.SEVEN

Co je to náhradní plnění?
Náhradní plnění je jedna z možností splnění povinného podílu OZP zaměstnanců. Ten musí ze zákona plnit
zaměstnavatelé, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat 4 % osob se
zdravotním postižením v poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Týká se soukromých i státních společností
a organizací.

Jak lze splnit povinný podíl?

Odvodem do státního rozpočtu

Odběrem služeb v rámci náhradního plnění

Přímým zaměstnáním OZP
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7 DŮVODŮ PROČ D.I.SEVEN

POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Díky tomu, že zaměstnáváme více než 50 % OZP zaměstnanců, poskytujeme podpůrné činnosti v rámci
náhradního plnění. Každá společnost řeší na denní bázi úklid, zabezpečení, údržbu nebo office
management. Taková činnost vyžaduje nejen finance na mzdy, ale je spojena i s řešením administrace,
personalistiky a vyžaduje především čas. Čas je v dnešní době vzácný, a díky outsourcingu podpůrných
služeb, ho můžete věnovat předmětu svého podnikání.

NAŠE SLUŽBY
Nabízíme Vám tyty služby v rámci náhradního plnění - služby je možné kombinovat a sestavit praktický
balíček na míru.






Úklidové služby
Lokální a vzdálený monitoring
Fyzická ostraha osob a majetku
Správa nemovitostí
Recepční služby
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PROČ VYBRAT NAŠE SLUŽBY
Díky odběru našich služeb splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby vhodné pro společnost
podnikající v jakémkoliv typu odvětví. Mezi další výhody patří to, že nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a
jejich začlenění do běžného pracovního života. Namísto odevzdání peněz státu získáte za tyto peněžní
prostředky kvalitní služby.

 Celorepubliková působnost
Máme vybudovanou síť regionálních poboček, zpracované funkční procesy a schopné oblastní vedení. Díky
těmto třem bodům budou Vaše požadavky splněny a to k Vaší spokojenosti.

 Reference
Podívejte se, které společnosti svěřili podpůrné činnosti do našich rukou.

 Podívejte se na náš web
Veškeré informace o naší společnosti naleznete na našem webu. Dále tam naleznete vše, co se týká
náhradního plnění.

 Jsme pojištěni proti poškození klienta
Pojištění proti poškození klienta je v tomto oboru nutností. Nikdy nevíte, co se může přihodit. Ať už se jedná
o jakoukoliv škodu – např. požár nebo krádež. Proto je naše společnost pojištěna na částku
150
20 000 000 Kč u společnosti Kooperativa.
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 Důvěryhodný partner
Na českém trhu působíme již od roku 1995. Uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost a pomáháme
3 000 Kč každý rok. K životnímu prostředí se chováme šetrně, a proto jsme získali
potřebným částkou 54 600
certifikát “Ekologická firma”.

 Vlastní vybavení
Naše firma disponuje vlastním vybavením, např. úklidovými stroji značky Hako. Odpadne Vám tím starost se
servisem nebo opravami. Naši zaměstnanci pracují vždy pouze s profesionálním vybavením a je jim
poskytnuto kvalitní pracovní ustrojení.

 Žádné složité papírování
Naším úkolem je vše vložit do elektronické evidence Ministerstva práce a sociálních věcí a na Vás je pouze
odevzdání jediného formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu“, který je nutné do 15. února následujícího
roku odevzdat na Úřadu práce ČR, buď elektronickou formou, nebo v papírové podobě. Zbytek administrativy
spojené s náhradním plněním vyřešíme za Vás.

SPOČÍTEJTE SI KOLIK UŠETŘÍTE
Díky kalkulačce náhradního plnění si můžete vypočítat kolik ušetříte, pokud odeberete služby v rámci
náhradního plnění od naší společnosti.
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7 KROKŮ JAK ZAČÍT A VŠE VYŘEŠIT VČAS
1. Vyberte si z našich služeb. Služby lze kombinovat a sestavit tak praktický balíček. Nebo nás kontaktujte
a nechte si vytvořit plán přímo na míru.
2. Naši regionální obchodníci Vám představí naše služby a dle svých zkušeností doporučí řešení na míru.
Rádi Vám představíme i regionální reference – vše u Vás ve firmě, nikam nemusíte jezdit.
3. Díky kalkulačce náhradního plnění zjistíte, v jaké výši je nutné odebrat služby, abyste vyřešili povinný
podíl OZP v rámci náhradního plnění.
4. Odběr služeb v rámci náhradního plnění společně sjednáme smluvně.
5. Koncem každého roku dochází k vyhlášení průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí daného roku, která určuje
výši náhradního plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, nebo splňte odvodem státu
(kombinace splnění povinného podílu).
6. Administrativu za Vás vyřídíme my. Na Vás je pouze jediný formulář.
7. Do 15. února následujícího roku vykažte příslušnému úřadu práce formulář o splnění povinného podílu.

Více informací o náhradním plnění od D.I.SEVEN naleznete na naší webové stránce www.diseven.cz.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obchodní firma:
D.I. SEVEN, a.s.
Právní forma:
Akciová společnost
Sídlo společnosti:
Mikulandská
119/10,
110 00,
1 5
Randova
3205/2,
Smíchov,
150Praha
00 Praha
IČO:
630 77 337
Vznik:
21. 4. 1995
Počet zaměstnanců:
více
2057než 2500

Pojištění proti poškození klienta na částku:
200 000 000 Kč
150
Roční obrat:
820 000 000 Kč
634
ISO certifikace:
9001:2016, 14001:2016
Představenstvo:
předseda Pavel Hlaváček
místopředseda Martin Soukup
člen představenstva Jaroslav Petruňo
Spisová značka:
B 9240 vedená u Městského soudu v Praze

D.I. SEVEN, a.s.
mob.: 284 860 001

e-mail: praha@diseven.cz
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