
Vyhláška č. 518/2004 Sb. 

ČÁST ČTVRTÁ 
VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO ROČNÍHO PŘEPOČTENÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ A 

VÝPOČET PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU 

 
(K § 81 odst. 5) 

 

§ 15 
 

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců 

(1) Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním 

poměru. 

 

(2) Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně 

odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované hodiny 

 

a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské, 

b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, 

 

c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, 

 

d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec 

nárok na náhradu mzdy nebo platu6) nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce 

náhrada mzdy nebo platu nepřísluší, 

 

e) v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží 

ošetřovné7), a celkové stanovené týdenní pracovní doby8) bez svátků připadající v daném kalendářním roce na 

jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu8). 

 

(3) Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, použije se při zjišťování 

průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celková stanovená pracovní doba bez svátků připadající na 

jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu 8) v těch měsících, ve kterých 

zaměstnavatel činnost vykonával. 

 

(4) Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných přepočtených počtů 

zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních režimech. 

 

§ 16 

 
Z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců zjištěného podle § 15 se stanoví povinný 

podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. 

 
§ 17 

 
Způsob výpočtu plnění povinného podílu 

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. a) zákona se 

průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a průměrný roční 

přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, zjišťuje způsobem uvedeným 

v § 15; každý zaměstnanec, který je osobou s těžším zdravotním postižením, se započítává třikrát. 

 

§ 18 
 

(1) Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona 

se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, 

vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které 

zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) 



zákona (dále jen "dodavatel") ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná 

částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 

(2) V případě, že počet osob se zdravotním postižením vypočtený podle odstavce 1 je větší než průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, potvrzený za 

kalendářní čtvrtletí, může si zaměstnavatel do plnění povinného podílu za sledovaný kalendářní rok započítat 

osoby se zdravotním postižením jen v počtu, který byl v jednotlivých kalendářních čtvrtletích potvrzen jako 

nejvyšší; při zjišťování tohoto počtu postupuje dodavatel podle §11. Kalendářním čtvrtletím pro tyto účely je 

kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění za dodání výrobků nebo služeb nebo zadání zakázek. 

 

(3) Při odebírání výrobků nebo služeb od osoby samostatně výdělečně činné, která je osobou se zdravotním 

postižením a nezaměstnává žádné zaměstnance, nebo při zadávání zakázek této osobě, je možno započítat 

maximálně jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. 
 

 

§ 18a 
 

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona mohou do celkové výše 

stanovené v § 81 odst. 3 zákona započítávat cenu bez daně z přidané hodnoty, a to za výrobky a služby 

poskytnuté v daném kalendářním roce, nebo za zadané zakázky splněné v daném kalendářním roce. 
 

§ 19 
 

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona se 

počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za které zaměstnavatel provádí odvod, zjišťuje 

jako rozdíl mezi počtem zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a které má zaměstnavatel 

zaměstnat ve výši povinného podílu, a počtem zaměstnanců se zdravotním postižením, jejichž povinný podíl 

splnil podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona. 
 

§ 20 
 

Výpočty podle části čtvrté se provádějí na dvě platná desetinná místa. U peněžitého plnění se výsledná částka 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 

Poznámky 

6) Zákoník práce. 

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. 

7) § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

8) § 79 zákoníku práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. 

 


