
Víte že… 

… AZZP má v současné době 128 členů? 

… od minulého sněmu se členská základna rozrostla o pět nových členů (ALGORIT CZECH, 

s.r.o., Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., ATALIAN Servis CZ s.r.o., BENNA, družstvo 

invalidů a Spektra, výrobní družstvo nevidomých)? 

… z důvodu pasivity a nezaplacení příspěvku bylo v roce 2014 ukončeno členství 2 členům? 

… dalších cca 7 žádostí o členství muselo být zamítnuto nebo rozhodnutí o nich odloženo? 

… mezi členy najdete různé formy vlastnictví firem - 67 s.r.o., 42 družstev, 1 OSVČ, 4 a.s., 2 

o.s. a po jednom spolku a o.p.s.? 

… co se týká geografické polohy sídla členů, tak nejpočetněji je v AZZP zastoupen 

Jihomoravský kraj (21 členů), následuje Praha (16 členů), naopak Královéhradecký kraj 

zastupuje pouze 5 členů, Karlovarský kraj jediný člen a z Vysočiny není v Asociaci dokonce 

žádný člen? 

… co se týká velikosti firem, 2/3 členů spadají do kategorií 25 - 199 zaměstnanců, zbytek jsou 

malé nebo naopak velké firmy? 

… průměrný podíl zaměstnanců se ZP od roku 2004 (60%) rostl na 67% v roce 2007 až na 

dnešních necelých 80%? 

… věrohodnost průzkumů mezi členy klesá - návratnost našich krátkých anket nebo 

průzkumů je většinou kolem 33%, pouze výjimečně se pohybuje alespoň kolem 50%? 

… 71 členů se již přihlásilo na stránky www.nahradniplneni.cz, 47 z nich vyplnilo svou 

nabídku do katalogu? 

… podle údaje MPSV ČR překročil objem příspěvků na podporu zaměstnávání OZP (§78) za 

rok 2014 částku 4 miliard Kč, MPSV nesleduje samostatně objem základní části (odst.2) a 

zvýšení dle odst. (3)? 

… k 31. 12. 2014 bylo vymezeno (ve smyslu §75) celkem 42 714 CHPM. Příspěvek za III. Q byl 

za III. Q. 2014 vyplacen na 36 147 OZP? 

… od roku 2015 může nově využívat výhod členství v HK ČR více jak 70 členů AZZP ČR (nejen 

informace, ale i školení, společné akce za výhodnějších podmínek)? 

http://www.nahradniplneni.cz/

