C – S15

Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním
postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“)

A. Ohlášení:
Za rok:

2021

Kontaktní pracoviště KrP1):

B. Zaměstnavatel:
Název:

IČ:

Sídlo (právnické osoby); FO uvede místo bydliště (§ 83 zákona):

C. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců:
§ 81 odst.5 zákona, § 15, 16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb.
1.

Zaměstnanců celkem2):

osob

2.

Z toho povinný podíl 4 %2):

osob

D. Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona:
1.

Zaměstnáním u zaměstnavatele2):

osob

2.

Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek2):

osob

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 vyhlášky č. 518/2004 Sb. tak, že se
celková cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek od všech dodavatelů v souhrnu (vše bez
DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku,
tj. číslem 259 329.
3.

Součet výše uvedených osob v sekci (položka 1 + položka 2 této části)2):

osob

E. Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona:
Nevyplňuje se, pokud je povinný podíl splněn podle části D bod 1. a 2.
1.

Odvod do státního rozpočtu za2):

2.

Vypočtená výše odvodu (92 617,50 Kč x položka 1 této části)3):

osob
Kč

F. Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2021:
1.

Zaměstnanců celkem:

osob

2.

Z toho zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením:

osob

1)

Kontaktní pracoviště místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR určená sídlem zaměstnavatele (právnická osoba) nebo místem bydliště
(fyzická osoba).
Výpočet se provádí na dvě platná desetinná místa (příklad xx,356 = xx,35). V případě špatného vyplnění (např. zaokrouhlování na dvě desetinná
místa) bude u zaměstnavatele provedena kontrola správnosti uvedených údajů.
Peněžité plnění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2)
3)
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G. Prohlášení:
Zaměstnavatel prohlašuje, že uvedené údaje odpovídají skutečnosti a souhlasí s jeho personální a účetní evidencí vedenou v souladu s
platnými předpisy. Zamě stnavatel prohlašuje, že se seznámil s poučením k vyplně ní ohlášení, uvedeným v sekci H formuláře. Doklady
prokazující plnění povinnosti podle § 81 zákona musí být u zaměstnavatele k dispozici pro účely kontroly ze strany Úřadu práce ČR.
Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.
Zpracoval4):
Příjmení:

Jméno:

Telefon:

E-mail:
Razítko zaměstnavatele:

Datum podpisu ohlášení:
Podpis odpovědného pracovníka:

H. Poučení k vyplnění ohlášení:
K části C:
Zamě stnavatelům zamě stnávajícím více než 25 zamě stnanců v pracovním pomě ru je v § 83 zákona uložena povinnost do 15. února
ohlásit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Při
zjišťování počtu zamě stnanců zamě stnavatele je pro tyto účely rozhodný prů měrný roční přepočtený počet zaměstnanců .
Zamě stnavatelé zjišťují průmě rný roční přepočtený počet zamě stnanců podle § 15 vyhl. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Do počtu odpracovaných hodin se započítávají všechny skutečně odpracované hodiny, tzn. i hodiny odpracované přesčas,
zaměstnanci v pracovním poměru, včetně zaměstnanců pracujících na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním.
Do počtu odpracovaných hodin se nezapočítávají hodiny
• odpracované zamě stnanci, na jejichž zamě stnávání se povinnost uvedená v § 81 zákona nevztahuje (§ 147 zákona - příslušníci a
vojáci z povolání ve služebním poměru, zaměstnanci obce zařazení do obecní policie a báňští inspektoři),
• odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Počet odpracovaných hodin se zvyšuje o neodpracované hodiny:
1. v důsledku čerpání dovolené na zotavenou
2. v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské
3. z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele
4. z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy
nebo platu.
5. v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné.
Do počtu neodpracovaných hodin se započítávají pouze hodiny, které by zaměstnanec odpracoval v rámci rozvržení své pracovní doby.
Do počtu neodpracovaných hodin, o které se zvyšují odpracované hodiny, se nezapočítávají
• doby pracovní neschopnosti, za které nejsou poskytovány dávky nemocenského pojištění
• doby, za které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, ale které nejsou pracovní neschopností (mateřská dovolená).
Celkovou stanovenou týdenní pracovní dobou bez svátků se rozumí fond pracovní doby bez svátků, stanovený u zaměstnavatele nebo
vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jestliže zamě stnavatel zamě stnává zamě stnance v různých pracovních režimech
(např. jednosmě nný a smě nný provoz), zjišťuje se průmě rný roční přepočtený počet zamě stnanců v každém pracovním režimu
samostatně a součet průměrných přepočtených počtů z jednotlivých pracovních režimů, který se provádí na dvě platná desetinná místa,
tvoří celkový roční přepočtený počet zaměstnanců zaměstnavatele. K individuálním úpravám pracovní doby se nepřihlíží, použije se při
nich celkový roční fond pracovní doby, odpovídající fondu pracovní doby zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu v příslušném
pracovním režimu. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a u domáckých zaměstnanců se vychází z nominálního fondu pracovní
doby. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se provádí na dvě platná desetinná místa.
Ze zjiště ného průmě rného ročního přepočteného počtu zamě stnanců se stanoví povinný podíl 4 %, rovně ž s přesností na dvě platná
desetinná místa.

K části D:
Bod 1:
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, se zjišťuje stejným způsobem jako
celkový průmě rný roční přepočtený počet zamě stnanců (viz K části C). Trojnásobek průmě rného ročního přepočteného počtu
zamě stnanců, kteří jsou osobami s tě žším zdravotním postižením, se sečte s průmě rným ročním přepočteným počtem ostatních
zamě stnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a výsledkem je počet zamě stnanců se zdravotním postižením, které
zaměstnavatel ve sledovaném roce zaměstnával. Výpočet se provede na dvě platná desetinná místa (příklad xx,356 = xx,35).
Bod 2:
Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb. tak, že se celková
cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydě lí sedminásobkem průmě rné
měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2021, tj. částkou 259 329,- Kč. Cenu výrobků nebo služeb nebo zadaných
zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce a zároveň uhrazeny a zaevidovány v evidenci vedené podle
§ 84 zákona o zamě stnanosti v souladu s § 81 odst. 3 zákona, nejpozdě ji však do data podání ohlášení plně ní povinného podílu (tj.
nejpozději do 15. 2. následujícího roku po sledovaném roce). V případě placení ve splátkách se započítají pouze splátky uhrazené podle
předchozí věty.
4)

Jméno a kontaktní údaje osoby, která údaje zpracovala a odpoví na případné otázky.
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Výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením (provedený na dvě platná desetinná místa), které si zaměstnavatel započítá
do povinného podílu na základě odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek.

Bod 3:
Počet zaměstnanců se zdravotním postižením zjištěný podle bodu 1 se sečte s počtem zaměstnanců se zdravotním postižením zjištěným
podle bodu 2.
K části E:
Výše průmě rné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2021 činí 37 047,- Kč. Odvod do státního rozpočtu za jednoho
přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této částky, tj. 92 617,50 Kč.
Zaměstnavatel uvede počet zaměstnanců, za které bude odvod provádět, tento počet vynásobí částkou 92 617,50 Kč a uvede výslednou
sumu zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.
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