
 
 

 Registrační číslo ÚP:  
 

                   PŘÍSPĚVEK -  zaměstnávání OZP 
 
Úřad práce ČR – krajská pobočka v 

1)
: 

      

   

 

                                                                            OSÚ 
                                                                                   S 10    

 

 

 

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání  
osob se zdravotním postižením na chráněném 

pracovním místě 
 

  § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 

A. Rozhodné období: 

Žádost je uplatňována za   . čtvrtletí roku      

B. Identifikační údaje zaměstnavatele: 

Název zaměstnavatele
2)

:       

IČ
3)

:      Rodné číslo
4)

:       

C. Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu
4)

: 

Obec:       Část obce:       

Ulice:       Č. p.:       Č. orient.:       PSČ:       

Telefon:       Fax:       E-mail:        

Adresa pro doručování (není-li totožná s adresou 

sídla nebo trvalého pobytu): 
 

Obec:       Část obce:       

Ulice:       Č. p.:       Č. orient.:       PSČ:        

D. Kontaktní osoba pro jednání s Úřadem práce: 

Příjmení:       Jméno:       

Telefon:       Fax:       E-mail:       

E. Bankovní spojení zaměstnavatele: 

Číslo účtu:       Kód banky:       Specifický symbol:       

Variabilní symbol:       Název banky:       



F. Právní forma zaměstnavatele
5)

: 

      

G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných 
pracovních místech z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele v kalendářním čtvrtletí, za 
které je příspěvek požadován  

1. Počet měsíců
6) 

v kalendářním čtvrtletí,
 
ve kterých zaměstnavatel provozoval svou činnost:       

  
2. Průměrný čtvrtletní přepočtený počet všech zaměstnanců

7)
:       

  
Z toho:   

2.1 Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením podle § 67 odst. 2 písm. b) ZoZ

7) 
a kteří pracují na chráněných pracovních místech:  

      

2.2 Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) ZoZ – uznány invalidními ve 3. stupni 
(osoby s těžším zdravotním postižením – dále jen „TZP“)

7) 
a kteří pracují na chráněných 

pracovních místech:  

      

  
3. Procento plnění podmínky zaměstnávání více než 50% osob se zdravotním postižením na 
chráněných pracovních místech z celkového počtu zaměstnanců

7)
:  

       

H. Údaje o uplatňovaném mzdovém příspěvku - § 78 odst. 2 ZoZ: 

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován 
příspěvek 

8)
 - uveďte fyzický počet: 

      

  Z toho:  

1.1 Počet zaměstnanců, kteří jsou OZP – uznáni invalidními v 1. nebo 2. stupni (OZP-1.,2.st.):       

1.2 Počet zaměstnanců zdravotně znevýhodněných, kteří jsou do 1. 1. 2015 považováni za OZP-
1., 2. st. (OZP-ZZ):  

      

1.3 Počet zaměstnanců, kteří jsou OZP - TZP:       

  2. Výše uplatňovaného příspěvku v Kč:       

  Z toho:  

2.1 Příspěvek na zaměstnávání OZP-1.,2.st. celkem v Kč:       

2.2 Příspěvek na zaměstnávání OZP-ZZ celkem v Kč:       

2.3 Příspěvek na zaměstnávání TZP celkem v Kč:       
 

I. Údaje o uplatňovaném zvýšení příspěvku o částku odpovídající dalším nákladům vynaloženým na 
zaměstnávání OZP - § 78 odst. 3 ZoZ 

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením, na které je požadován 
příspěvek 

8)
- uveďte fyzický počet: 

      

  Z toho:  

1.1 Počet zaměstnanců OZP – 1., 2. st.:       

1.2 Počet zaměstnanců OZP-ZZ:       

1.3 Počet zaměstnanců OZP - TZP:       

  



2. Výše uplatňovaného příspěvku v Kč: 

[jedná se o částku uvedenou ve formuláři určenému pro zvýšení příspěvku – 1. list, tabulka „Nárok na 
zvýšení příspěvku celkem (v Kč)“] 

[výše uplatňovaného příspěvku nemusí odpovídat vynaloženým nákladům vzhledem k tomu, že maximální 
zvýšení příspěvku činí 2 000 Kč měsíčně na jednu OZP] 

      

Vynaložené náklady rozhodné pro stanovení částky uplatňovaného příspěvku v Kč: 

[jedná se o součet nákladů uvedený ve formuláři určenému pro zvýšení příspěvku – 1. list, tabulka „Součet 
nákladů uplatňovaných v jednotlivých měsících (v Kč)“ ] 

 

2.1 Na zvýšené správní náklady
9)

       

2.2 Na náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů
10)

       

  2.3 Na náklady na dopravu
11) 

       

2.4 Na náklady na přizpůsobení provozovny
12)

       

 
 

J. Celková částka příspěvku v Kč:  
(součet částek uplatňovaného příspěvku z části H. a z části I. žádosti; celková částka příspěvku se 
zaokrouhluje na celé koruny nahoru): 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K.  Prohlášení zaměstnavatele: 

1. Prohlašuji, že u zdravotních pojišťoven, od kterých nepřikládám potvrzení o bezdlužnosti, nejsou 
pojištěni žádní moji zaměstnanci a rovněž u nich nemám nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění. 

 
2. Prohlašuji, že výše uvedené údaje a údaje uvedené ve formulářích, které jsou součástí žádosti, jsou 

pravdivé a že hrubá mzda za jednotlivé měsíce daného čtvrtletí uvedená ve jmenném seznamu 
zaměstnanců a hrubá mzda pracovních asistentů či provozních zaměstnanců uvedená ve formuláři 
určenému pro zvýšení příspěvku byla zaměstnancům zúčtována k výplatě a po zákonných srážkách 
vyplacena, a to nejpozději k datu vyhotovení této žádosti. Dále prohlašuji, že částka pojistného na 
sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvádí z vyměřovacího základu zaměstnanců, byla 
nejpozději k datu vyhotovení této žádosti odvedena. 
 

3. Prohlašuji, že zaměstnanci, na které požaduji poskytnutí příspěvku, souhlasí s provedením kontroly 
v místě výkonu práce, pokud nemají v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce na pracovišti 
zaměstnavatele (tzv. domácí zaměstnanci). 

 
4. Prohlašuji, že v průběhu vykazovaného čtvrtletí: 

4.1 nebyl zaměstnavateli Úřadem práce poskytnut na zaměstnance uvedeného v přiloženém 
jmenném seznamu příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vyplacených mzdových 
nákladů na zaměstnance, 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, nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 
program.  
4.2 nebyl žádný zaměstnanec, na kterého požaduji příspěvek, poživatelem starobního důchodu. 
4.3 nebyl na chráněné pracovní místo s OZP, na níž je požadován příspěvek, poskytován 
příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. 

 

5. V případě poskytnutí příspěvku souhlasím se zveřejněním názvu a sídla zaměstnavatele (jména, 
příjmení a adresy trvalého pobytu u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou), a výše poskytnutého 
příspěvku.  

 

 
 

     

      

 
V 

 
      

 
dne 

 
      

 

   Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby 
                           (razítko) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L. Žádám, aby Úřad práce podle § 147b ZoZ sám zjistil, zda k poslednímu dni příslušného čtvrtletí 
nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemám nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění. 

 

     

      

 
V 

 
      

 
dne 

 
      

 

   Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby 
                           (razítko) 
 

 
 
Seznam zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni zaměstnanci zaměstnavatele: 
 (vyplňují ti, kteří využijí možnost uvedenou v části L) 

 

 

 

 

 

Informace a formuláře lze získat na Integrovaném portálu MPSV – http://portal.mpsv.cz. 
 
 
Součástí žádosti je: 
1. Jmenný seznam zaměstnanců zaměstnavatele, na které je mzdový příspěvek požadován, s těmito údaji: 

Jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo, status OZP/TZP, data vzniku a skončení pracovního 
poměru, kód zdravotní pojišťovny, mzdové náklady a odvody v příslušném měsíci, uplatňovaná výše 
příspěvku, uznání OZP/TZP od-do. Vzor formuláře jmenného seznamu zaměstnanců lze získat na 
Integrovaném portálu MPSV – http://portal.mpsv.cz nebo na Úřadu práce.  

 
2. Doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je OZP/TZP. Při 

opakovaném poskytování příspěvku je toto doložení součástí žádosti pouze v případě změny této 
skutečnosti. Dokládá se např. kopií dokladu o uznání zaměstnance osobou se zdravotním postižením, na 
které zaměstnavatel potvrdí, že kopie dokladu souhlasí s originálem, případně úředně ověřenou kopií. 

 
3. Doložení nákladů uvedených v části I / 2.2, 2.3, 2.4 této žádosti (např. výplatní pásky pracovních 

asistentů a provozních zaměstnanců, faktury za dopravu, realizaci pracovní asistence, počítačové 
vybavení či pořízení komunikačních pomůcek, doklady prokazující nákup pohonných hmot apod.). 

4. V případě, že zaměstnavatel uplatňuje zvýšení příspěvku dle § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, je 
součástí žádosti také řádně vyplněný formulář obsahující informace potřebné ke stanovení nároku na 
toto zvýšení. Formulář je umístěný na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí  - 
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/prispeveknapodporu nebo je k dispozici na Úřadu práce. 

K žádosti, prosím, doložte (v případě, že nevyužijete možnosti uvedené v části L): 

Potvrzení, že zaměstnavatel nemá k poslednímu dni vykazovaného čtvrtletí 

 v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (v případě, že potvrzení vydané finančním 
úřadem neobsahuje informaci o tom, že bezdlužnost byla zjišťována i u celního úřadu, předloží 
zaměstnavatel potvrzení o bezdlužnosti i od celního úřadu), 

 nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění (potvrzení o 
bezdlužnosti vystavené na identifikační číslo dokládá zaměstnavatel od všech zdravotních 
pojišťoven, u kterých jsou pojištěni jeho zaměstnanci; je-li zaměstnavatel fyzickou osobou, 
předkládá také potvrzení o bezdlužnosti na veřejném zdravotním pojištění od zdravotní pojišťovny, 
u které je sám pojištěn vystavené na jméno s uvedením rodného čísla, popř. data narození) a  

      

http://portal.mpsv.cz/
http://portal.mpsv.cz/
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/prispeveknapodporu


 nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. 

V případě, že zaměstnavatel je fyzickou osobou, musí být potvrzení vystavena jak „na jméno  
s uvedením rodného čísla“, tak i „na identifikační číslo“. 

Pokud zaměstnavatel má některý z výše uvedených nedoplatků a bylo mu povoleno splácení ve 
splátkách, lze příspěvek poskytnout, není-li v prodlení se splácením splátek. Příspěvek lze poskytnout 
zaměstnavateli i v případě, bylo-li mu povoleno posečkání daně. Tyto skutečnosti je zaměstnavatel 
rovněž povinen doložit. 

Originály výše uvedených potvrzení budou zaměstnavateli vráceny.  
 
 
K žádosti, prosím, dále doložte: 
 

Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu uvedeného v části E (originál dokladu bude zaměstnavateli 
vrácen). Při opakovaném poskytování příspěvku se zřízení účtu dokládá jen v případě změny této 
skutečnosti.  
 

 
Vysvětlivky: 

1. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro poskytování příspěvku je krajská pobočka, v jejímž 
obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště 
zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. 

2. Vyplňte název zaměstnavatele uvedený např. v živnostenském listě, obchodním rejstříku nebo 
zřizovací listině, popř. jméno a příjmení, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba. 

3. Vyplňte jen v případě, bylo-li přiděleno. 

4. Vyplňte jen v případě, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba. 

5. Vyplňte právní formu zaměstnavatele uvedenou např. v obchodním rejstříku nebo zřizovací listině. 

6. Do počtu kalendářních měsíců se započítává i měsíc, ve kterém zaměstnavatel provozoval svou 
činnost jen po jeho část. 

7. Výpočty: 

 Průměrný čtvrtletní přepočtený počet všech zaměstnanců a průměrný čtvrtletní přepočtený 
počet zaměstnanců, kteří jsou OZP, se zjišťuje podle § 11 až 14 vyhlášky č. 518/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. 

 Pro splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením (bod G/3), se osoby s TZP započítávají třikrát. 

 Výpočty se provádí s přesností na 2 platná desetinná místa, např. 1,3549=1,35; 1,355=1,36; 
1,356=1,36. 

 Celkovou stanovenou pracovní dobou bez svátků podle ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky 
č. 518/2004 Sb. se rozumí čtvrtletní fond pracovní doby bez svátků. 

8. Příspěvek se poskytuje pouze na zaměstnance v pracovním poměru, kteří jsou umístěni na 
chráněných pracovních místech zřízených či vymezených na základě písemné dohody s Úřadem 
práce (§ 75 a přechodné ustanovení č. 7 ZoZ). Počet zaměstnanců, na které je požadován mzdový 
příspěvek, se rovná počtu zaměstnanců uvedených ve jmenném seznamu zaměstnanců, který je 
součástí této žádosti. Zvýšení příspěvku nelze uplatnit na OZP, které pracují na chráněných 
pracovních místech vymezených nebo zřízených mimo pracoviště zaměstnavatele.  

 
9. Ustanovení § 14a odst.1 písm. a) vyhlášky č. 518/2004 Sb.: 

Příspěvek na zvýšené správní náklady je poskytován paušálně (není potřeba dokládat nárok na 
tento příspěvek) v měsíční výši 4 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. 
čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku na jednu OZP. 

 
10. Ustanovení § 14a odst.1 písm. b) vyhlášky č. 518/2004 Sb.: 

Pro stanovení výše uznatelnosti tohoto nákladu je v případě pracovních asistentů rozhodující, zda 
jejich pracovní náplň obsahuje také další činnosti, které by s pomocí zaměstnancům OZP 
nesouvisely. Pokud ano, stanoví se uznatelnost mzdových nákladů v poměrné části dle počtu hodin 
(výše úvazku) odpracovaných při pomoci zaměstnancům OZP a počtu hodin (výše úvazku) 



odpracovaných v rámci dalších činností. Pokud pracovní asistence tvoří celou pracovní náplň, je 
uznatelných 100 % mzdových nákladů pracovních asistentů. Pokud pracovní asistence není 
zajišťována zaměstnanci zaměstnavatele, potom si může zaměstnavatel nárokovat náklady, které 
vynaložil na nákup pracovní asistence jako služby. 
V případě provozních zaměstnanců se uznatelnost mzdových nákladů stanoví v poměrné části dle 
průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců zaměstnavatele a průměrného přepočteného 
počtu zaměstnanců se zdravotním postižením, na které se vztahuje zvýšení příspěvku. 
Uznatelné jsou náklady s datem zdanitelného plnění v příslušném kalendářním čtvrtletí, a 
které byly zároveň uhrazeny do dne podání žádosti (tj. náklady se musí vztahovat k danému 
čtvrtletí a zároveň musí být vynaloženy do dne podání žádosti). 
 

11. Ustanovení § 14a odst.1 písm. c) vyhlášky č. 518/2004 Sb.: 
Jedná se jednak o externí dopravu hrazenou dodavateli a jednak o vnitropodnikové náklady na 
dopravu související s dopravou osob, materiálu a výrobků (např. náklady na pohonné hmoty, mýtné, 
osobní náklady řidičů, cestovní náhrady, zákonné a havarijní pojištění apod.). Pokud zaměstnavatel 
může předloženými doklady prokázat, že náklad souvisí výhradně s dopravou zaměstnanců se 
zdravotním postižením na pracoviště a z pracoviště nebo s dopravou materiálu a hotových výrobků, 
na jejichž výrobě se podílí pouze zaměstnanci se zdravotním postižením, může si uplatnit celou 
částku vynaložených nákladů. Pokud ne, uznatelnost nákladů se pro účely zvýšení příspěvku 
stanoví v poměrné části dle průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců zaměstnavatele a 
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením, na které se vztahuje 
zvýšení příspěvku.  
Uznatelné jsou náklady s datem zdanitelného plnění v příslušném kalendářním čtvrtletí, a 
které byly zároveň uhrazeny do dne podání žádosti (tj. náklady se musí vztahovat k danému 
čtvrtletí a zároveň musí být vynaloženy do dne podání žádosti). 
 

12. Ustanovení § 14a odst.1 písm. d) vyhlášky č. 518/2004 Sb.: 
Náklady jsou uznatelné v případě, kdy jejich vynaložení prokazatelně souvisí se zaměstnáváním 
OZP. Uznatelnost těchto nákladů je před podáním žádosti potřeba konzultovat s Úřadem práce 
(bude posuzováno v kontextu druhu zdravotního postižení a vykonávané práce; uznatelné jsou 
náklady dodatečné k těm, které by vznikly podniku při zaměstnávání pracovníků, kteří nejsou 
zdravotně postižení). 
Uznatelné jsou náklady s datem zdanitelného plnění v příslušném kalendářním čtvrtletí, a 
které byly zároveň uhrazeny do dne podání žádosti (tj. náklady se musí vztahovat k danému 
čtvrtletí a zároveň musí být vynaloženy do dne podání žádosti). 
 

 
Další informace: 

 Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě žádosti zaměstnavatele. Žádost musí být 
doručena Úřadu práce nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 
kalendářního čtvrtletí, za které je příspěvek požadován. V případě nesplnění této podmínky nebude 
příspěvek poskytnut. O poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku rozhoduje Úřad práce ve správním 
řízení. 

 Při vykazování mzdových nákladů zaměstnance ve jmenném seznamu zaměstnanců berte prosím 
v úvahu ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění: „Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním 
postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl 
přiznán invalidní nebo částečný invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující 
částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.“ 

 Žádost a jmenný seznam je možné podat rovněž v elektronické podobě podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem. 

 Z důvodu elektronického zpracování údajů doporučujeme předkládat jmenný seznam 
v souboru označeném koncovkou xls, a to buď v elektronické podobě podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem, nebo na datovém nosiči, ke kterému je však třeba přiložit písemnou 
verzi s podpisem oprávněné osoby.  

Vzor formuláře jmenného seznamu zaměstnanců lze získat na Integrovaném portálu MPSV – 
http://portal.mpsv.cz nebo na Úřadu práce. 

 Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen prostřednictvím Úřadu 
práce ve stanovené lhůtě odvést do státního rozpočtu, jestliže mu byl na základě nesprávných údajů 

http://portal.mpsv.cz/


vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši; nesplnění této povinnosti je porušením rozpočtové 
kázně.  

 Zkratkou „ZoZ“ se rozumí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 V případě potřeby bližších informací se můžete obrátit na Úřad práce. 

 Mzdový příspěvek uplatňujte v části H. této žádosti a ve jmenném seznamu zaměstnanců bez:  

- částky odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy,  

- částky odpovídající výši srážky ze mzdy určené k uspokojení plnění zaměstnavatele podle § 
327 zákoníku práce (s výjimkou srážky k uhrazení škody, za kterou odpovídá zaměstnanec a 
příspěvku na závodní stravování dle § 236 zákoníku práce),  

- částky odpovídající výši srážky ze mzdy určené k uspokojení závazků zaměstnance dle § 
146 písm. b) zákoníku práce, je-li srážka v rozporu s dobrými mravy (projednejte s Úřadem 
práce),  

- částky odpovídající výši náhrady mzdy poskytnutou zaměstnanci při překážkách v práci na 
straně zaměstnavatele. 

 

 


