Firma: MOŽNOSTI TU JSOU ops
Ulice: Prokopova 17
Město: Plzeň
PSČ: 301 00
IČ 27 97 83 11
DIČ 27 97 83 11
Datum 18. 1. 2017
Věc: Potvrzení náhradního plnění za rok 2016
Potvrzujeme tímto, že jsme organizací, podle § 81 odst. 2b zákona č.435/2004 Sb. o
zaměstnanosti v platném znění, zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením (OZP) na zřízených nebo vymezených chráněných
pracovních místech (§ 75) a můžeme poskytovat náhradní plnění při odběru našich výrobků
nebo služeb nebo při spolupráci formou výrobní kooperace.
Doplňující informace: Podle § 81 odst.1 zákona č. 435/2004Sb.o zaměstnanosti musí
zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců zaměstnat minimálně 4% OZP.
Tuto podmínku mohou splnit přímým zaměstnáváním OZP, odběrem výrobků nebo služeb od
zaměstnavatelů zaměstnávající nad 50% OZP nebo odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5
násobku průměrné mzdy za 1.- 3.Q 2016, to je 67 500,-Kč za každou OZP, kterou nesplní
podmínku v § 81 odst.1 ZoZ.
V roce 2015 jsme zaměstnávali v průměrném přepočteném stavu 112,45 OZP a podíl těchto
osob na celkovém počtu zaměstnanců činil 90,57 %. Počet OZP v jednotlivých čtvrtletích
2016 byl:
I.Q 2016
123,88 OZP
II.Q 2016
134,57 OZP
III.Q 2016
131,35 OZP
IV.Q 2016
136,96 OZP
Limit podle § 18 odst.2 Vyhlášky MPSV ČR č.518/2004Sb. v platném znění ve výši 7 násobku
průměrné mzdy za 1.-3.Q 2015 (25 903,-Kč) činí 181 321,- x 112,45 = 20 389 546,45,- Kč.
Potvrzené náhradní plnění za rok 2016 nepřekračuje tento limit.
Celkový limit podle §81 odst. 3 zákona č. 435/2004Sb. o zaměstnanosti stanovený 36
násobkem průměrné mzdy za 1. – 3. Q. 2015 (25 903,- Kč) na každou OZP v přepočteném
stavu (112,45 OZP) činí pro rok 2016 v našem případě 104 860 524,60,-Kč. Potvrzujeme, že
uvedené faktury v příloze jsou po odečtení dobropisů započitatelné do plnění povinného
podílu dle § 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti. Potvrzené náhradní plnění je
součástí tohoto limitu. Podmínkou pro uplatnění je uhrazení těchto faktur do zákonem dané
lhůty tj. do 15.2.2017.
Roman Hajšman
ředitel společnosti

