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Nové pracoviště Digitalizace a skartace vzniklo jako reakce na sílící trend 
elektronizace dokumentů především ve veřejné správě a firmách. 
 
Digitalizace je jednoduše skenování dokumentů. K digitalizaci písemností až do 
formátu A0+ využíváme multifunkční zařízení Xerox 6705, na němž lze dokumenty 
skenovat barevně, ve stupních šedi nebo černobíle. Následně jsou soubory ukládány 
do počítače nejčastěji ve formátu pdf nebo tiff. Zařízení je vhodné také na kopírování 
velkoplošných dokumentů. 
 
Dokumenty v elektronické podobě lze najít podle jejich názvu a umístění v celkové 
struktuře počítače. Nabízíme také rozšířenou digitalizaci dat, kdy dokumenty 
opatříme klíčovými slovy, pomocí nichž a jejich kombinací je uživatel snadno 
vyhledá. 
 
 

Na digitalizaci knih, novin a časopisů do formátu A3 je využíván knižní skener BookEye 4 
V3 Kiosk.  
 
Naskenované písemnosti následně projdou finální úpravou a čištěním pomocí softwaru 
WiseImage.  
 
Po dohodě jsme schopni poskytnout také digitální archivaci. Jedná se o správu vlastních 
dokumentů v elektronické podobě, které jsou uloženy na virtuálním disku. K těmto 
souborům má klient přístup na základě přihlašovacího jména a hesla odkudkoliv 
s internetovým připojením. 
 

 

 

 



Skartace je proces znehodnocení listinných dokumentů pomocí skartovačky. Skartování provádíme na skartovači 

EBA 5141 C s křížovým řezem 2 x 15mm se stupněm zabezpečení 3. Skartovač je schopen znehodnotit i 

elektronické nosiče médií, CD, DVD, diskety. Po domluvě je možný osobní dohled během skartace. 

 

Využijte služeb digitalizace a skartace nabízených spolkem TRIANON v režimu náhradního plnění podle zákona 

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

 
Cenovou nabídku připravíme na míru Vašim potřebám.  
 
Dotazy zodpovíme na e-mailu vis@ostrianon.cz.  
 

Kontakt:  

TRIANON, z.s. 
Na Horkách 1701/23 
737 01 Český Těšín 
IČ: 26621908 
 

Tel.: 775 145 047 
E-mail: vis@ostrianon.cz  
Web: www.ostrianon.cz 
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Náhradní plnění - inovativní forma podpory zaměstnávání OZP 

Finance, které odvádíte do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., můžete ve spolupráci 

se spolkem TRIANON využít ve prospěch své firmy a také jako indikátoru společenské odpovědnosti (CSR) Vaší 

organizace. 

 

Výpočet náhradního plnění 

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku činí 

25 903 Kč. Pokud organizaci zaměstnávající 25 zaměstnanců chybí jedna osoba se zdravotním postižením, musí 

za tuto osobu do státního rozpočtu odvést 2,5násobek, tj. 2,5 x 25 903 Kč = 64 757,5 Kč. Nakoupí-li organizace 

naše služby v hodnotě 181 321 Kč, vyhne se povinnosti odvodu do státního rozpočtu ve výši 64 757,5 Kč. Naše 

finální ceny jsou tak bezkonkurenční! 

 

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců - OZP platná pro rok 2016 

Při počtu 
zaměstnanců 

(přepočteném) 

musíte buď 
zaměstnat osoby 

se ZP 

nebo zaplatit ročně odvod 
v Kč (2,5 x průměrná mzda) 

nebo odebrat od oprávněného 
subjektu v Kč (tj. 7 x průměrná mzda) 

25 1 64 757,5 181 321 

50 2 129 515,0 362 642 

100 4 259 030,0 725 284 

200 8 518 060,0 1 450 568 

300 12 777 090,0 2 175 852 

…nebo využít libovolnou kombinaci výše uvedených možností. 
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