
F
úraa práce čn

o uznán i zaměstnavatele

uzav ená mezi

ÚraOem práce České republiky

zastupující osoba:
sídIo:
lčo:

zaměstnavatelem:
zastupující osoba:
sídIo:
lčo:
(dále jen

DoHoDA
za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
č. BEA_Uz-10l2021
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adresa pro doručování: Okružníč,p. 333/26, Beroun-Město, 266 0,1 Beroun '1

(dále jen ,,Úrad práce") na straně jedné

a

SociáIní podnik Klubák, z.ú.
Alena Pecková, reditel
Květnová č.p 80,267 11Yráž u Berouna
0486727 1

,z?městnavatel") na straně druhé.

Clánek l

účel donoay

Tato dohoda se uzavírá podle ustanovení 78 zákona ó. 43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších p edpis (dále jen ,,zákon o zaměstnanosti"), za čelem uznání zaměstnavatele za
zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále také ,,dohoda o uznání"), a to v rozsahu a za podmínek
uveden ch v této dohodě.

C!ánek ll

Uznáni zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

1. Vzhledem ktomu, že zaměstnavatel splnil následující podmínky definované ustanovenim 78
odst. 2 a 3 zákona o zaměstnanosti:

1.1.zaměstnával ve čtvrtletním p epočteném počtu za kalendá ní čtvrtletí p edcházející dni podání
žádosti o uzav ení dohody o uznání více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového
počtu sv ch zaměstnanc ,

1.2. nebyl ke dni podání žádosti o uzav ení dohody o uznání pravomocně odsouzen pro trestn čin
podvodu podle jiného právního p edpisu v souvislosti s poskytováním p íspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti,

1.3.nebyl ke dni podání žádosti o uzav ení dohody o uznání v likvidaci nebo v posledních 5letech
nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek zaměstnavatele by
nepostačoval k hradě náklad insolvenčního ízení, o zastavení insolvenčního ízeníz dťtvodu, že
pro uspokojení vě itel by byl majetek zaměstnavatele zcela nepostačující, nebo o zrušení
konkursu z téhož dťtvodu,

1.4.vyplácel vobdobí ,12 měsíc p ede dnem podání žádosti o uzav ení dohody o uznání nejméně
80 % zaměstnancťr, kte íjsou osobami se zdravotním postižením, mzdu nebo plat bezhotovostně
p evodem na ěet veden u peněžního ústavu, nebo poštovní poukázkou,
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1.S.zaměstnával vobdobí 12 měsícťt p ede dnem podání žádosti o uzavrení dohody o uznání
nadpoloviční většinu zaměstnanc , kte íjsou osobami se zdravotním postižením, na pracovištích,
která nejsou jejich bydlištěm,

1.6.neuzavíral vobdobí 12 měsíc prede dnem podání žádosti o uzav ení dohody o uznání se
zaměstnanci, kte íjsou osobami se zdravotním postižením, smlouvy, znichž by vypllival závazek
těchto zaměstnanc poskytovat zaměstnavateli peněžní prost edky, nebo dohody o srážkách
ze mzdy nebo platu v rozporu s dobn mi mravy,

í.7.nebyla mu vobdobí í2 měsícťr p ede dnem podání žádosti o uzav ení dohody o uznání
pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo p estupek na úseku zaměstnanosti nebo
inspekce práce nebo mu bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí splnění této podmínky
prominuto,

UZNÁVÁ SE ZA ZAMĚSTNAVATELE NA CHRÁNĚnÉrU TRHU PRÁCE.

2. Dohoda o uznáníse uzavírá na dobu neurčitou.

Clánek !ll

Záv azky zaměstnavatele

Zaměstnavatel se zavazuje po dobu tičinnosti dohody o uznání plnit podmínky uvedené v Článku ll bod 1.

této dohody tak, jak to vyplyivá z informací uvedenyich v žádosti o uzav ení této dohody ze dne 14.5.2021,

Zaměstnavatel se zavazuje p edkládat Ú adu práce roční zprávu o své činnosti za uplynul kalendá ní
rok, a to vždy do 15, 7. následujícího kalendá ního roku. Zaměstnavatel p edloží roční zprávu poprvé
za kalendá ní rok, ve kterém nabyla činnosti dohoda o uznání. Zaměstnavatel je povinen p edkládat
roční zprávu na formulá i, kten je k dispozici na webu www,mpsv.cz. Roční zpráva obsahuje:

a) informace o plnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením
z celkového počtu zaměstnanc zaměstnavatele v pr měrn ch čtvrtletních p epočtenlich počtech
v členění podle 67 zákona o zaměstnanosti, jejich počet včetně doložení skutečnosti, že
zaměstnancijsou osobami se zdravotním postižením, pokud došlo ke změně oproti skutečnostem
doložen m v žádosti o uzav ení dohody o uznání,

b) informace o predmětu podnikání zaměstnavatele a o tržbách v členění podle jednotliv ch činností
v rámci rozsahu p edmětu podnikání nebo o p edmětu činnosti zaměstnavatele a o jeho
hospoda ení včetně počtu osob se zdravotním postižením, které se podle p edmětu podnikání
nebo p edmětu činnosti na tržbách podílejí,

c) popis pracovních činností, na ktenich se osoby se zdravotním postižením v kalendá ním roce
podílely,

d) počet osob se zdravotním postižením pracujících prevážně u zákazníka, v provozních prostorách
zaměstnavatele nebo mimo tyto prostory,

e) počet osob se zdravotním postižením pracujících ve svém bydlišti,

f) informace o plnění podmínek stanoven ch vČlánku ll, bod 1. této dohody azávazků uvedenlich
v článku lll této dohody.

3. Zaměstnavatel je povinen oznámit Ú adu práce, že nesplnil někten ze závazků sjednan ch v této dohodě
nebo p estal splňovat některou z podmínek stanoven ch zákonem o zaměstnanosti pro uzav ení dohody
o uznání, a to nejpozději do í0 pracovních dn ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

čtánek lV

Kontrola plnění sjednan ch podmínek a archivace dokument

1. Úrad práce provádí kontrolu plnění podmínek pro uzavení této dohody vsouvislosti skontrolou
oprávněnosti čerpání p íspěvku podle ustanovení 78azákona o zaměstnanosti. Kontrola je prováděna
podle zákona č. 3201200í Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě aozměně někten ch zákon ,

ve znění pozdějších p edpis (dále jen ,,zákon o finanční kontrole"). Dále je zaměstnavatel povinen
v souladu se Žákonem o finanční kontrole a s dalšími právními p edpisy ČR vytvorit podmínky
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k provedení kontroly všech dokladťr vztahujících se k poskytnutí p íspěvku. Kontrolu vykonávají Ú ad
práce a jím pově ené osoby, orgány finanční správy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
íinancí, Nejvyšší kontrolní ad, p ípadně další orgány pově ené k vlikonu kontroly.

V p ípadě, že kontrolu provede jinli orgán kontroly neZ Úrad práce, je zaměstnavatel povinen bez
zbytečného odkladu písemně informovat Ú ad práce o p ijetí a plnění opat ení k nápravě nedostatkťr
zjištěn ch p ikontro|e.

Zaměstnavatel se zavazqe ádně uchovávat dokumenty související suznáníT.,z_?,lTĚ$navatele_za
zaměstnavatele na chráněném trhu práce v souladu s p íslušn mi ' jliáVnínii" .predpisy CR,
a to nejméně po dobu 10 let od doby splnění všech závazků plynoucích pro zaměstnavatele ztéto
dohody, p ičemž doba í0 let se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce;v:němž došlo ke splnění
posledního závazku plynoucího z této dohody.

článek V

Ujednání o vypovězení dohody

Ú ad práce m že dohodu o uznání vypovědět v p ípadě, že zaměstnavatel v prťrběhu rjčinnosti této
dohody pestane splňovat podmínku uvedenou vČlánku ll, pod bodem 1.7. této dohody, pokud v še
uložené pokuty p esáhla 50 o0o Kč, nebo nep edložil roění zprávu o své činnosti podle Čtánku lll, bod 2.

této dohody, a to ani na základě písemné v zvy U adu práce.

Ú ad práce dohodu o uznání vypoví v p ípadě, že zaměstnavatel v pr běhu účinnosti této dohody
p estane splňovat podmínku uvedenou v Článku ll, body 1.2., 1. 3. a 1. 6. této dohody a také v p ípadě,
že zaměstnavatel uvede v roční zprávé o své činnosti p edkládané podle Čtanru lll, bod 2. této dohody
opakovaně nepravd ivé údaje,

Ú ad práce dohodu o uznání dále vypoví v p ípadě, že zaměstnavatel v prťrběhu rjčinnosti této dohody
nesplňuje dvě po sobě jdoucí kalendá níčtvrtletí podmínku uvedenou vČlánku ll, pod body 1.1,,1.4. a
1. 5. této dohody.

Smluvní strany mohou dohodu vypovědět, jestliže vyjdou najevo skutečnosti, které existovaly v době
uzavírání dohody a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by
s jejich znalostí tuto dohodu neuzav ela.

Smluvnístrany mohou dále dohodu vypovědět, jestliže se podstatně změní poměry, které byly rozhodující
pro stanovení obsahu dohody, a plnění této dohody nelze na smluvní straně z tohoto dťtvodu spravedlivě
požadovat.

V povědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendá ního měsíce následujícího po
doručení v povědi zaměstnavateli.

G!ánek Vl

Další ujednání

Dohoda nablivá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda nab vá tjčinnosti
dnem 29. 6,2021,

Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla uzav ena po vzájemném projednání a že byly seznámeny
s vešken mi právy a povinnostmi, které pro ně vypl vajíz této dohody.

3. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdži ÚraO práce a jedno zaměstnavatel.

V p ípadě zániku některé ze smluvních stran ( mrtí zaměstnavatele-ň7zické osoby) p echázejí práva a
povinnosti vypllivající z této dohody na její právní nástupce.

Obsah dohody lze měnit pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemn ch vzestupně
číslovan ch dodatkťt. Změnu identifikačních daj , pro vyhotovení dodatku k této dohodě, je
zaměstnavatel povinen Úradu práce oznámit písemně bez zbytečného odkladu. Ostatní změny, tl. kající
se této dohody, je zaměstnavatel povinen U adu práce písemně sdělit vždy tak, aby k uzav ení
p ípadného dodatku došlo p ed nabytím jejich tičinnosti, pokud není v dohodě ujednáno jinak.

4.

5.
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6. Zaměstnavatel je povinen poskytnout písemně Úřadu práce 
^na 

jeho oís.e,ry,r.le vyžádání jakékoliv

doplňující intormace souvisejicí s Úeinnosti této dohody, a to ve lhŮtě stanovené Uřadem Práce,

Za Úrad práce vyrizuje.
Telefon:

Mgr. lveta Abrahámová
950 102 354 úraa práce čR

za Úrad práce čn

Krajská pobt: C|,;a v P í'orgr;rl

Hcrttaktr pracov'rŠtó

Effgu.Jn
Oknr rii 333,/ti
366 0t beroun 4_ň

v Berouně dne /?C,W
oclllní podnlk Xlubál$ t;tl.
Květnová 8O, 267 11 VráI

tčo: o4s 67 27t
DÉ: CZO4S 727L

41| '4,
Alena pecková

reditel

za zaměstnavatele

Ing Žo".Jx gJláňiau"r
redite! KontaŘtního pracovlště ÚP CR Beroun
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