REPARTO Zábřeh s.r.o.
sociální firma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ
Sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. IČ: 29394431 se sídlem Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh
tímto čestně prohlašuje, že ve sledovaném období kalendářního roku 2013 byla po celou
dobu organizací zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním
postižením ve smyslu § 81, odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti,
v platném znění. Je tak dodavatelem, který může spolupracujícím subjektům, kteří od něj
odebírají výrobky, služby nebo mu zadávají výrobní program poskytnout tzv. „náhradní
plnění“. O poskytovaném plnění přitom vede řádnou evidenci dle § 81 odst. 3 zákona č.
435/2004 Sb.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním
postižením dle §18, odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb. provádějící zákon o zaměstnanosti, byl
v jednotlivých čtvrtletích ve společnosti REPARTO Zábřeh s.r.o. následující:
4. čtvrtletí roku 2012: celkem zaměstnanců
postižením 18,58 (z toho TZP 1,21)
1. čtvrtletí roku 2013: celkem zaměstnanců
postižením 12,33 (z toho TZP 0,40)
2. čtvrtletí roku 2013: celkem zaměstnanců
postižením 12,03 (z toho TZP 1,22)
3. čtvrtletí roku 2013: celkem zaměstnanců
postižením 15,82 (z toho TZP 2,47)
4. čtvrtletí roku 2013: celkem zaměstnanců
postižením 14,42 (z toho TZP 2,75)

22,15; zaměstnanců - osob se zdravotním
16,69; zaměstnanců - osob se zdravotním
17,21; zaměstnanců - osob se zdravotním
23,53; zaměstnanců - osob se zdravotním
22,03; zaměstnanců - osob se zdravotním

Pro výpočet, kolik osob se zdravotním postižením si můžete (v případě, že máte více než 25
zaměstnanců) spoluprací s námi započítat, vycházejte z finančního souhrnu všech v roce 2013
skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek. Cenu v roce 2013
nezaplacených dodávek lze započítat pouze tehdy, pokud v tomto roce byly odebrány, datum
jejich splatnosti přechází do roku 2014 a byly/budou nám zaplaceny nejdéle do 15.2.2014.
Pokud si potřebujete finanční objem spolupráce vzájemně odsouhlasit, kontaktujte naši účetní
Terezu Domluvilovou, tel. 583412587 kl. 34, mobil: 736522887, email:
ucetni@charitazabreh.cz.
Takto zjištěný celkový finanční objem vzájemné spolupráce s námi v částce bez DPH se pro
zjištění přepočteného počtu započitatelných zaměstnanců se zdravotním postižením vydělí
sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku
2013 (zveřejněna sdělením MPSV č. 437/2013 Sb. ve výši 24.622 Kč), tj. částkou 172 354,Kč.
Zjištěný počet osob porovnáte s námi průběžně na fakturách za jednotlivá čtvrtletí
potvrzovanými přepočtenými počty zaměstnanců s OZP (přehledně také uvedeno výše) na
platnost podmínek v §18 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb. provádějící zákon o
sídlo: Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh
IČ: 29394431, DIČ: CZ29394431, bank.spojení: KB Zábřeh, účet 107-1495770297/0100
tel., fax: 583 412 587, ID datové schránky: bxn8tux, email: info@reparto.cz; web: www.reparto.cz
Chráněné dílny Charity Zábřeh
sociální podnik zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

zaměstnanosti a případně korigovaný výsledek zanesete v součtu spolu s dalšími odběry od
dodavatelů s NP do Oznámení o plnění povinného podílu (počítání a zaokrouhlování
vysvětleno ve formuláři na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni).
Tento formulář následně do 15.2.2014 zašlete místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce
dle sídla své společnosti.
Děkujeme za veškerou Vaši dosavadní spolupráci s naší sociální firmou. Děkujeme, že
pomáháte lidem se zdravotním postižením tím, že jim dáváte práci. Těšíme se na pokračující
spolupráci i v roce novém, i v roce 2014, ve kterém jsme zde pro Vás.
Za společnost REPARTO Zábřeh s.r.o., v Zábřehu dne 16. ledna 2014

Bc. Jiří Karger
jednatel REPARTO Zábřeh s.r.o.
tel. 736 509 430, email: jednatel@reparto.cz
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