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Jsme uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. 
Dáváme práci lidem, kterým život komplikuje zdravotní 
hendikep. Přidáte se k nám?

INFORMAČNÍ BROŽURA 
K NÁHRADNÍMU PLNĚNÍ
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení obchodní partneři,

snad každá moderní firma má dnes nějakým způsobem 
definován svůj přístup ke společenské zodpovědnosti.
Někdo klade důraz na snižování ekologické zátěže, jiný 
na zaměstnávání žen nebo menšin, někdo dbá na „Fair 
Trade“ subdodávky a férové ocenění svých dodavatelů. 
V České distribuční jsme se zaměřili na aktivitu, která 
přináší pomoc tam, kde působíme: v České republice.

V naší zemi žije více než milion lidí s nějakou formou 
hendikepu, který jim neumožňuje běžné pracovní 
uplatnění. Mezi těmito lidmi – označovanými jako osoby 
se zdravotním postižením (OZP) nebo osoby zdravotně 
znevýhodněné (OZZ) – jsou lidé, kteří o práci stojí, 
mají vysokou motivaci, ale z různých důvodů nedostali 
příležitost se do pracovního procesu zapojit. Podáváme 
jim pomocnou ruku a vy můžete udělat totéž.

V roce 2020 jsme do svého týmu distributorů 
neadresných a adresných zásilek zahrnuli téměř tisíc 
kolegů s hendikepem a pracujeme na tom, aby tento 
počet dále rostl. Využíváním služeb České distribuční 
přispíváte k tomu, aby tito lidé dostali šanci, na kterou 
možná dlouho čekali.

Práce člověka s hendikepem není vždycky snadná. Jsou 
věci, které nezvládne – třeba pracovat osm hodin v kuse, 
a proto nabízíme možnost zkráceného úvazku. Některým 
našim kolegům se špatně chodí, proto jim přidělujeme 
okrsky, kde lze i na krátké trase udělat hodně práce. 
Věříme totiž, že když se dokážeme přizpůsobit 
možnostem a schopnostem konkrétního kolegy, získáme 
na oplátku vysoce motivovaného spolupracovníka, což je 
výhoda pro nás i pro vás, naše klienty.

Když necháte své letáky 
doručit Českou distribuční, 
získáte hned několik výhod: 
za prvé dobrý pocit, že jste 
pomohli zprostředkovat 
práci někomu, kdo na 
tuto příležitost kvůli 
svému hendikepu dlouho 
čekal. Za druhé vysokou 
kvalitu služby, protože 
tito naši kolegové si 
na své práci dávají 
velmi záležet, a i když 
mají standardy kvality 
nastaveny stejně přísně 
jako kdokoliv jiný, obvykle 
je vysoce překračují. Za 
třetí, podle zákona jsme 
uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce 
a prostřednictvím České distribuční tak můžete čerpat 
takzvané náhradní plnění, a to odebráním našich služeb. 
Kromě dobrého pocitu tak získáte konkrétní ekonomický 
efekt.

Podrobné informace a další detaily o zaměstnávání 
kolegů s hendikepem jsme pro vás připravili v tomto 
dokumentu. A pokud budete mít jakékoliv další dotazy, 
kdykoliv se nám prosím ozvěte.

Těším se na naši spolupráci na tomto prospěšném 
projektu!

Srdečně Petr Sikora, ředitel České distribuční
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NÁŠ ZÁVAZEK

PŘÍLEŽITOST PRO KAŽDÉHO

Víme, že někteří v životě neměli takové štěstí a život jim 
zkomplikoval úraz nebo vážná nemoc, s jejichž následky 
se musejí vypořádávat každý den. 
Proto jsme se rozhodli podat těmto lidem pomocnou 
ruku.

Víme, že lidé s hendikepem se při hledání práce 
často setkávají s předsudky, přestože mají potřebné 
schopnosti a dovednosti. 
Proto s nimi jednáme vždy otevřeně a dbáme na rovné 
příležitosti pro všechny. 

Víme, že vhodných pracovních příležitostí není na trhu 
tolik, o kolik by tito lidé stáli. 
Proto pro ně vytváříme lepší pracovní podmínky 
a nabízíme tak práci v oblasti distribuce pro osoby 
s hendikepem.

Víme, že lidé s hendikepem nezvládnou vždy pracovat 
osm hodin každý den. 
Proto si naši kolegové v České distribuční mohou 
práci organizovat podle svých možností a zdravotního 

stavu. V rámci své pracovní doby si tak mohou roznos 
rozvrhnout do menších částí.

Víme, že každý z nás má své limity a že na zdravotní 
omezení je třeba brát zřetel. 
Proto našim kolegům s hendikepem vycházíme 
vstříc a práci jim vždy přizpůsobíme tak, aby vše 
dokázali komfortně zvládnout a cítili se u nás dobře. 
Distribuční oblasti vybíráme distributorům na míru.

Víme, že našim klientům nejde jenom o byznys, ale 
také o vědomí, že dělají něco dobrého pro druhé a pro 
společnost. 
Proto si ceníme toho, že se s námi na projektu podílejí 
a spolu s námi dávají práci lidem, kteří by ji jinak třeba 
těžko hledali. 

Víme, že je dobré spojit příjemné s užitečným. 
Proto mohou naši klienti prostřednictvím České 
distribuční udělat něco dobrého pro lidi s hendikepem 
a mít z toho užitek díky možnosti čerpat u nás tzv. 
náhradní plnění.
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VÝHODY PRO KLIENTY

PŘÍNOSY ZAMĚSTNÁVÁNÍ  
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOBRÝ POCIT

Můžete mít dobrý pocit z toho, že nám pomáháte vytvářet na trhu práce 
speciální příležitosti pro lidi s hendikepem. 

STABILNÍ ZÁZEMÍ PRO LIDI S HENDIKEPEM

Díky vaší podpoře můžeme poskytnout našim kolegům s hendikepem 
stabilní zázemí a podmínky na míru uzpůsobené jejich zdravotnímu  
stavu. 

PODPORA KONKRÉTNÍCH LIDÍ

Tím, že využíváte naše služby, dáváte práci konkrétním lidem se 
zdravotním postižením, kteří by jinak práci jen těžko hledali.

KVALITNÍ SLUŽBY

Zaměstnanci s hendikepem jsou velmi motivovaní a své práce  
si váží, což se příznivě promítá do kvality služeb. 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Máte možnost čerpat náhradní plnění, a tím jednoduše  
vyřešit zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se  
zdravotním postižením či znevýhodněním.

Rozhodli jsme se podporovat lidi s hendikepem. Co to přesně znamená pro vás, naše klienty? 



NAŠE SLUŽBY

CO VŠE U NÁS MŮŽETE ZÍSKAT 
V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

Jsme poskytovatelem náhradního plnění, což znamená, že odebíráním našich služeb v režimu tzv. náhradního  
plnění můžete splnit svou zákonnou povinnost. Uplatnit náhradní plnění můžete využitím neadresné distribuce 
nebo adresného doručování, případně je možné služby dále kombinovat dle potřeb, například s tiskem.
Služby, které u nás můžete čerpat v režimu náhradního plnění:

NEADRESNÁ DISTRIBUCE ADRESNÉ DORUČOVÁNÍ

GEOMARKETING TISK A KOMPLETACE ZÁSILEK

Vaše reklamní a informační 
materiály rozneseme v rámci 
České republiky, případně 
i v dalších zemích.

Doručíme vaše 
directmarketingové kampaně 
konkrétním adresátům v České 
republice.

Pomocí digitálních map 
a rozsáhlých marketingových 
dat zacílíme vaše kampaně 
tak, aby se dostaly přímo 
k vašim zákazníkům. 

Pro váš absolutní komfort 
zajistíme kampaně již od fáze 
tisku a kompletace dodaných 
materiálů.

ODEBÍRÁNÍM NAŠICH SLUŽEB V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ ZÍSKÁTE:

• PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY
• OPTIMALIZACI NÁKLADŮ
• MOŽNOST PODPORY SMYSLUPLNÉHO PROJEKTU
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NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

JAK FUNGUJE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
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Zaměstnavatelé s více než 25 za-
městnanci mají podle Zákona o za-
městnanosti povinnost zaměstná-
vat určitý počet osob se zdravotním 
postižením. Tento podíl jsou aktuálně 
4 % z celkového počtu zaměstnanců 
firmy. Náhradní plnění slouží jako jed-
na z možností, jak tento podíl splnit.

Tři možnosti, jak splnit legislativní 
povinnost:

1. Zaměstnáte příslušný počet 
zaměstnanců se zdravotním posti-
žením. 
(4 % vzhledem k celkovému počtu 
zaměstnanců firmy)

2. Odvedete kompenzační příspě-
vek do státního rozpočtu.
(za každého nezaměstnaného OZP  
 
 

sankce ve výši 2,5násobku průměrné 
mzdy v národním hospodářství za 
1.–3. Q předchozího roku)

3. Nakoupíte výrobky a služby od 
poskytovatelů náhradního plnění. 
(ve výši 7násobku průměrné mzdy 
v národním hospodářství za 1–3. Q 
předchozího roku za každého neza-
městnaného OZP) 

Uvedené možnosti lze i kombinovat.

Díky tomu, že v České distribuční  
zaměstnáváme více než 50 % za- 
městnanců se zdravotním postiže-
ním, řadíme se i my mezi zaměstna- 
vatele uznané na chráněném trhu 
práce s možností poskytovat  
své služby v režimu tak- 
zvaného náhradního plnění.  
Pro naše klienty to znamená,  
že u nás mohou čerpat  

náhradní plnění a zároveň nám po-
máhají vytvářet pracovní příležitosti 
pro lidi, kteří by jinak práci těžko 
hledali. Děkujeme vám.

Máte zájem čerpat náhradní plnění? 
Zeptejte se na podrobnosti svého  
obchodního zástupce nebo se 
obraťte přímo na náš specializovaný 
tým z oddělení péče o OZP.

Více odborných informací naleznete 
také na webu  
https://nahradniplneni.cz/ nebo na 
webu Ministerstva práce a sociálních  
věcí ČR https://www.mpsv.cz/ 
plneni-povinneho-podilu-ozp.
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NÁHRADNÍ PLNĚNÍ V PRAXI

V případě, že nemůžete nebo nechcete zaměstnat 
osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, 
můžete využít alternativy náhradního plnění. 

Pro srovnání uvádíme tři varianty plnění povinného 
podílu (model výpočtu na 1 osobu se zdravotním 
postižením platný pro rok 2021):

Nezaměstnávám a neřeším – hradím sankci 
státu za nesplnění povinnosti, a to za 
každou osobu se zdravotním postižením, 
kterou nezaměstnávám
2,5násobek průměrné mzdy v národním 
hospodářství za 1.–3. Q předchozího roku,  
tzn. 2,5 × 34 611 Kč
Roční náklad zaměstnavatele: 86 528 Kč

Nezaměstnávám a řeším – nakupuji v režimu 
náhradního plnění zboží a služby, které 
běžně využívám
7násobek průměrné mzdy v národním 
hospodářství za 1.–3. Q předchozího roku,  
tzn. 7 × 34 611 Kč
Roční náklad zaměstnavatele: 242 277 Kč

2. 

3.

Naše oddělení péče o OZP
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Zaměstnávám 1 osobu se zdravotním 
postižením za minimální mzdu
Minimální mzda: 15 200 Kč
Superhrubá mzda: 19 160 Kč
Stravné a další: 500 Kč
Roční náklad zaměstnavatele: 235 920 Kč

1.



5.

4.

3.

1.

2.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

JAK VYUŽÍT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ U NÁS?

V případě vašeho zájmu odebírat naše služby v režimu náhradního plnění kontaktujte naše oddělení péče o OZP.
Probereme s vámi vše potřebné:

Celý proces odběru náhradního plnění bude pro 
vás představovat zisk profesionální a kvalitní 
služby s minimální administrativní zátěží.

Vy odebíráte profesionální služby, my se 
staráme o administrativu celého procesu. Na 
závěr vám vystavíme doklad za odebrané 
služby v režimu náhradního plnění.

Vše zapracujeme do objednávky a sepíšeme 
garantovanou smlouvu na odběr služeb 
v rámci náhradního plnění.

Probereme s vámi, zda již náhradní plnění 
využíváte u jiného dodavatele zboží nebo služeb.

Pošleme vám k vyplnění dotazník pro výpočet 
částky, kterou potřebujete k náhradnímu 
plnění. Kontaktní formulář a všechny bližší 
informace naleznete také na našich stránkách 
www.distribucni.cz/nahradni-plneni.

Spočítáme vám úspory díky odebírání služeb 
u České distribuční.
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NAŠI ZAMĚSTNANCI

•  V sektorech, které již máme obsazeny distributory 
se zdravotním postižením, zaznamenáváme dokonce 
nárůst kvality distribuce. S připomínkami k práci 
našich distributorů se zdravotním postižením se 
prakticky nesetkáváme.

•  To, že zaměstnáváme významný počet lidí se 
zdravotním postižením, je tak pro naše klienty dobrou 
zprávou.

STRUKTURA NAŠICH 
ZAMĚSTNANCŮ

ZKUŠENOSTI SE 
ZAMĚSTNÁVÁNÍM 
OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM 

Osoby se zdravotním postižením zaměstnáváme na 
všech odděleních napříč firmou, aktuálně k 1. 1. 2021 
tvoří více než 70 % všech našich zaměstnanců. 
Z toho:

Naši distributoři z řad osob se zdravotním postižením 
si své práce váží, mají ji rádi a my se na ně můžeme 
plně spolehnout. S podporou našich provozních 
zaměstnanců v rámci tohoto nového projektu dosahují 
srovnatelné kvality odvedené práce jako ostatní 
zaměstnanci.

• 3 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním

• 58 % zaměstnanců uznaných jako invalidní 
v prvním stupni

• 5 % zaměstnanců uznaných jako invalidní ve 
druhém stupni

• 34 % zaměstnanců uznaných jako invalidní ve 
třetím stupni

W W W . D I S T R I B U C N I . C Z
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OTÁZKY A ODPOVĚDI

Mohou náhradní plnění čerpat všichni klienti České distribuční?
Jsme rádi, že nám naši klienti pomáhají vytvářet pracovní příležitosti 
pro lidi se zdravotním postižením. Plnění, které jsme schopni poskyt-
nout v režimu tzv. náhradního plnění, je však limitovaný zákonem 
a není tedy možné, abychom poskytli náhradní plnění všem klientům 
v maximální výši. 

Je zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nějak ovlivněna 
kvalita roznosu? 
Pokud jde o kvalitu služby, mají všichni naši distributoři nastavenou  
stejnou laťku. Podle naší zkušenosti jsou kolegové se zdravotním 
omezením velmi zodpovědní a práce si váží. V oblastech, kde působí,  
zaznamenáváme ojedinělé připomínky na kvalitu roznosu.

Na koho se obrátit v případě zájmu o naše služby v režimu 
náhradního plnění?
Na možnost využít náhradní plnění se zeptejte svého obchodního 
zástupce nebo nám napište na e-mail nahradniplneni@distribucni.cz.  
Naši kolegové vám vysvětlí, co to obnáší, a proberou s vámi vše 
potřebné.

Co vše potřebuji k tomu, abych mohl využít náhradní plnění formou 
odběru vašich služeb?
Zašleme vám k vyplnění dotazník, dle kterého vám vypočítáme 
potřebnou výši odběru služeb formou náhradního plnění pro splnění 
zákonné povinnosti. Zajímat nás budou údaje pro aktuální rok, které 
získáte od vašeho účetního oddělení. Na základě vašich odpovědí  
na následující otázky vše sami zpracujeme a dle aktuálních možností 
vám nabídneme využití náhradního plnění na míru. 
• Jaký je odhadovaný počet vašich zaměstnanců na HPP 

přepočtených na plné pracovní úvazky?
• Jaký je odhadovaný počet vašich zaměstnanců OZP na HPP 

přepočtených na plné pracovní úvazky?
• Jakou částku již máte rezervovanou v režimu náhradního plnění u stá-

vajících dodavatelů, u kterých plánujete odběr služeb nebo výrobků?
• Jaký plánujete objem spolupráce s Českou distribuční?

OTÁZKY A ODPOVĚDI



Markéta, Ostrava, vedoucí kanceláře péče o OZP

Mám na starost nábor nových distributorů. Uchazečů 
se vždy podrobně vyptám na jejich možnosti, abych 
jim mohla nabídnout práci, která jim bude vyhovovat. 
Sama jsem OZP, takže lidem, kteří se k nám hlásí, 
dokážu porozumět. Spoustu věcí, které musí řešit, 
znám z vlastní zkušenosti.

Petr, České Budějovice, distributor

Vyhovuje mi, že roznáším letáky v místě bydliště 
a nemusím nikam dojíždět. Díky práci mám důvod vyjít 
ven, takže se pravidelně hýbu, dokonce i v zimě. Rád se 
potkávám se sousedy a mohu si s nimi popovídat. Také 
mě baví se cestou rozhlížet po zahradách – získávám 
tak inspiraci pro tu svou. 

Jindra, Praha 9 – Hostavice, distributorka

Letáky roznášíme společně s manželem. Oba jsme 
doma a z důchodu bychom nevyžili, proto se nám tato 
práce moc hodí. Jsem ráda, že si mohu práci rozvrhnout 
podle sebe. V létě roznáším brzy ráno, abych nemusela 
nikam chodit v horku. V zimních mrazech naopak 
chodím v poledne, kdy je o něco tepleji.

Soňa, Ostrava – Stará Bělá, distributorka

Jsem ráda, že vše se dá rozplánovat a v klidu si 
nachystat. Díky této práci mám i sociální jistoty jako 
možnost nemocenské či dovolené. A také více času 
na rodinu i na sebe, protože nemusím nikam dojíždět 
a distribuci dělám v okolí svého bydliště.

Regionální vedoucí 

Ve svém okrsku mám převážně distributory se 
zdravotním postižením. Vždy se mohu spolehnout, že 
svou práci odvedou včas a pečlivě. Kvalita roznosu 
je velmi vysoká a spolupráce s lidmi s hendikepem 
probíhá velmi dobře.

Právník

Je škoda, že spousta firem, které nemohou samy 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo 
znevýhodněním (OZP, OZZ), automaticky hradí 
sankce státu, když vedle toho existuje i možnost 
čerpat náhradní plnění. Firma, která odebírá služby 
nebo výrobky od státem uznaného zaměstnavatele 
na chráněném trhu práce a čerpá náhradní plnění, 
nejenže splní zákonnou povinnost, ale ještě z toho má 
užitek.

Petr Paulus, koordinátor projektu

Jednou z hlavních výhod, které projekt zaměstnávání 
lidí s hendikepem přináší, je stabilita. Pro naše 
distributory je to stabilita v podobě férového 
zaměstnání a pracovních podmínek, které s nimi 
individuálně konzultujeme a upravujeme na míru. Pro 
naše klienty je to stabilita v podobě vysoce kvalitních 
služeb a stabilní distribuční sítě po celé České 
republice. 

ZKUŠENOSTI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Jak se pracuje našim zaměstnancům s hendikepem? A co si o projektu myslí jejich spolupracovníci?  
Zeptali jsme se na zkušenosti lidí, kterých se projekt týká.  
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KONTAKTY

Karin Bědroňová, manažer projektu

JSME TADY PRO VÁS.

Čerpání náhradního plnění: nahradniplneni@distribucni.cz

Zaměstnávání OZP: nabor-ozp@distribucni.cz

Další podněty: sekretariat@distribucni.cz

Tel.: +420 603 109 288

www.distribucni.cz

Petr Paulus, koordinátor projektu

Markéta Výtisková,  
vedoucí kanceláře péče o OZP

Petr Sikora, ředitel společnosti

Česká distribuční k.s.
Axis Office Park – budova C

Na Rovince 879
720 00 Ostrava – Hrabová

Česká distribuční k.s. – obchodní zastoupení Praha
Areál P3, Hala D2 – NC8

Do Čertous 2760/10
193 00, Praha 9 – Horní Počernice
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