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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) a můžeme poskytovat náhradní plnění při odběru našich výrobků nebo služeb nebo 
při spolupráci formou výrobní kooperace. 
 
Vaše firma/organizace xxx odebrala podle naší účetní evidence výrobky a služby v roce 
2016 v celkové výši xxx  bez DPH, z toho bylo do vydání potvrzení zaplaceno celkem 
xxxbez DPH, celý tento objem je možno započítat do náhradního plnění. (Pro účely 
náhradního plnění je možné započítat pouze objem odebraných výrobků nebo služeb, 
které byly zaplaceny do dne podání oznámení o plnění povinného podílu, tj. nejpozději 
do 15.2.2017) 
 
 
Přepočtený počet osob se zdravotním postižením za I čtvrtletí 2016  31,19 osob 
Přepočtený počet osob se zdravotním postižením za II čtvrtletí 2016  31,85 osob 
Přepočtený počet osob se zdravotním postižením za III čtvrtletí 2016  32,36 osob 
Přepočtený počet osob se zdravotním postižením za IV čtvrtletí 2016  34,26 osob 
 
Průměrný přepočtený počet osob se zdravotním postižením za rok2016  32,42 osob 
Procentuální podíl zaměstnanců OZP na celkovém počtu zaměstnanců  116,19% 
 
Limit podle § 18 odst.2 vyhl. č.518/2004Sb. v platném znění ve výši 7 násobku průměrné mzdy za  
1.-3.Q 2016 (27000,-Kč) činí 189000,- x 32,42= 6.127.380,00Kč. 
 
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 (32,42OZP) činí 
pro rok 2016 v našem případě 30.231.909,36Kč. 
 
Potvrzené náhradní plnění je součástí tohoto limitu a nepřekračuje jej.  
 
Kontaktní osoba:  Pavel Bravenec 
   tel.: 777 888 278 
   e-mail: bravenec@ponap.cz 
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