2015/19855-112 Ve věci poskytnutí informací o plnění zákonné povinnosti zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením
Dotaz:
(ze dne 20. 4. 2015)
Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Podle ust. § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je povinností větších
zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž uvedenou povinnost
zaměstnavatel

splní

také

odebíráním

výrobků

nebo

služeb

od

zaměstnavatelů

zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných
pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo zadáváním zakázek
těmto zaměstnavatelů nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním
postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávající žádné
zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.
Poslední zákonnou možností, jak zaměstnavatel může splnit povinnosti zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením, je dle ust. § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti, odvod
do státního rozpočtu. Podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, je povinností
zaměstnavatele poukázat odvod do státního rozpočtu v termínu do 15. února následujícího
roku. Podle § 83 zákona o zaměstnanosti je plnění povinného podílu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, včetně způsobu plnění, povinen zaměstnavatel písemně ohlásit
krajské pobočce Úřadu práce v termínu do 15. února následujícího roku. Z uvedeného je
zřejmé, že v současné době již Ministerstvo práce a sociálních věcí disponuje statistickými
daty za rok 2014.
Ministerstvo práva a sociálních, jako ústřední orgán státní správy, nadřízený krajským
pobočkám Úřadů práce, které ze zákona informace shromažďují informace, které konkrétní
společnosti a v jaké výši splnily za rok 2014 své povinnosti dle § 81 odst. 2 psím. c) zákona o
zaměstnanosti tím, že do státního rozpočtu poskytly odvod ve smyslu citovaného ustanovení
zákona, nepochybně uvedená data shromažďuje a je nepochybně právem veřejnosti znát
informace, jak konkrétní společnosti svoji povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením v roce 2014 plnily.
Uvedené informace nebyly dosud zveřejněny. Z uvedeného důvodu proto zdvořile žádám,
aby mně, v souladu s ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím, byly
poskytnuty informace, které konkrétní společnosti a v jakém konkrétním rozsahu vyjádřeném
v Kč splnily za rok 2014 svoji zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním

postižením tím, že poskytly odvod do státního rozpočtu ve smyslu ust. § 81 odst. 2 písm. c)
zákona o zaměstnanosti.

Odpověď ředitelky odboru kabinet ministryně:
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999

Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené MPSV dne 31.
března 2015, ve věci poskytnutí informací o tom, které firmy plnily v roce 2014 povinný podíl
zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou odvodu do státního rozpočtu dle
ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, uvádíme následující:
V příloze tohoto e-mailu naleznete tabulku s požadovanými údaji. Tabulka obsahuje seznam
firem plnících odvodem do státního rozpočtu včetně částky, kterou v této souvislosti Úřadu
práce ČR odvedly. Jedná se o firmy, které v oznámení o plnění povinného podílu uvedly, že
plní povinnost odvodem a zároveň vykázané finanční prostředky Úřadu práce ČR skutečně
odvedly.

S pozdravem

