
Pokyn vedoucí ekonomického odboru rektorátu č. 7/2016 

ke způsobu evidence náhradního plnění v iFIS 
 

Dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v 

pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu 
(4%) těchto osob na celkovém počtu svých zaměstnanců. 
Tuto povinnost mohou splnit: 

a/ zaměstnáváním v pracovním poměru; 
b/ „náhradním plněním“, tj. odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatelů či osob splňujících 
podmínky zákona nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům a osobám (dle odst. 3 jsou 
poskytovatelé omezeni limitem a musí vést evidenci poskytnutých plnění); 
c/ odvodem do státního rozpočtu dle § 82 (výpočet je upraven prováděcí vyhláškou 518/2004 Sb.) 

nebo kombinací uvedených způsobů.  
Plnění povinného podílu jsou zaměstnavatelé povinni písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce. 
V případě plnění dle bodu b/ musí dle § 83 ohlásit také následující údaje:  

 Identifikační údaje poskytovatele „náhradního plnění“; 

 Cenu výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH; 

 Datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek; 
 Číslo dokladu, na základě kterého byl odběr uskutečněn.  

 

Způsob evidence náhradního plnění v iFIS: 
Podmínkou správné evidence na straně příjemce náhradního plnění je 

a) vyplnění položky Náhr. plnění v hlavičce přijaté faktury v úloze 032 Závazky a  

b) pořízení řádku faktury v iFIS: zvlášť částka bez DPH a zvlášť částka DPH (viz obrázek, v podmínkách 

JU běžná praxe) 

 

 

 



V případě, že dodavatel poskytuje náhradní plnění, je možné evidovat smluvní poskytovatele 

náhradního plnění již na úrovni číselníku organizací, v záložce Ekonomické informace: 

 

 

Příznak NP je možné vyplnit v závazku bez ohledu na to, zda je dodavatel označený v číselníku jako 
dodavatel v režimu NP. Pole je editovatelné i dodatečně v opravách, ve schvalování apod.  

Pokud je dodavatel označený v číselníku organizací jako dodavatel NP a v závazku pole uživatel 
nevyplní, objeví se v infookně hláška: Dodavatel v režimu NP.  

Pokud dodavatel v číselníku není označen jako dodavatel NP a uživatel pole vyplní v závazku – objeví 

se v infookně hláška: Dodavatel není v režimu NP. 

Tyto hlášky jsou pouze orientační, mají uživatele upozornit na vyplnění/nevyplnění pole NP.  

 

Vždy je potřeba posuzovat každou fakturu jednotlivě, zda je či není v režimu náhradního plnění.  

 

Tento metodický pokyn nahrazuje MP 1/2016 ze dne 12.1.2016 
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