KALKULACE NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM PRACOVNÍ REHABILITACE
(§ 70 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb.)

(mimo náklady rekvalifikace ve specializovaných rekvalifikačních kurzech)
Název a sídlo právnické nebo fyzické osoby zabezpečující pracovní rehabilitaci:

Délka trvání pracovní rehabilitace:
Č.ř.

Položka

1.

Přímý materiál celkem (součet řádků 1a až 1c)

1a

potřebná výbava účastníka pracovní rehabilitace (max. do 2 000 Kč na jednoho
účastníka)

1b

osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
a ochranné nápoje poskytnuté účastníkovi pracovní rehabilitace

1c

použitý výukový a výcvikový materiál

2.

Přímé mzdy a odměny zaměstnanců celkem (součet řádků 2a až 2d)

2a

organizační pracovníci (v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti)

2b

odborní pracovníci - poradci, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři aj.
(v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti)

2c

organizační pracovníci (na dohodu o provedení práce)

2d

odborní pracovníci - poradci, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři aj.
(na dohodu o provedení práce)

3.

Ostatní přímé náklady celkem (součet řádků 3a až 3i)
odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení
% ze součtu řádků 2a+2b

3b

u fyzické osoby - náklady spojené s její organizační činností při provádění
pracovní rehabilitace

3c

u fyzické osoby - náklady spojené s její odbornou činností (viz ř. 2b) při provádění
pracovní rehabilitace
u fyzické osoby - odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
% ze součtu řádků 3b+3c

3e

cestovné zaměstnanců spojené s prováděním pracovní rehabilitace

3f

nájmy a půjčovné (např. za prostory, stroje, přístroje, vyučovací techniku)

3g

subdodávky odborných činností (např. činnost poradců, lektorů, instruktorů,
zkušebních komisařů)

3h

pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníka pracovní rehabilitace
Jiné ostatní přímé náklady:

3i
4.

Režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace

5.

Náklady na přípravu k práci (součet řádků 5a až 5f)
mzdové náklady na zaměstnance, který připravuje k práci osobu se zdravotním
postižením (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance)
odpovídající počtu hodin odpracovaných tímto zaměstnancem při přípravě k práci
osoby se zdravotním postižením
Počet hodin:

5b

Sazba Kč/hod.:

náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční
prostředky a ochranné nápoje poskytnuté osobě se zdravotním postižením

Kč/
účastník

Poznámka

5d

prokázané náklady na dopravu osoby se zdravotním postižením z místa bydliště
do místa konání přípravy k práci

5d

prokázané výdaje na ubytování osoby se zdravotním postižením, pokud se
příprava k práci koná mimo obec jejího bydliště (max do 1.000,- Kč na den)

5e

stravné podle zvláštního předpisu ve dnech účasti na přípravě k práci, pokud se
koná mimo obec bydliště osoby se zdravotním postižením

5f

pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví osoby se zdravotním postižením,
sjednané na dobu pracovní rehabilitace (uvádí se jen v případě, že přípravu
k práci zabezpečuje jiný subjekt jako subdodávku - jinak je zahrnuto v řádku 3h)

6.

Náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které zabezpečuje jiné odborné
nebo vzdělávací zařízení (vyjma nákladů na přípravu k práci, které se i v případě
subdodávky uvádějí v řádcích 5)

7.

Celkové náklady (součet řádků 1 až 6)

8.

CENA včetně DPH

%

Informace o možnostech stravování a ubytování účastníka pracovní rehabilitace:
A.

Stravování:

Kč/ na jednoho účastníka

B.

Ubytování:

Kč/ na jednoho účastníka

V

dne
jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby

Vyhotovil:

(razítko)

