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Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím 

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. 
d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky : 

 chránenej dielni 

 chránenému pracovisku, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva 
samostatnú zárobkovú činnosť. 

Definovanie pojmov zákazka, tovar, služba : 

1. Zákazka – je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi 
zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so ZP vo výške povinného podielu 
podľa § 63 ods. 1 písm. d.) a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom 
so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. 

2. Tovar – je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným 
občanom so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a je určený na predaj. 

3. Služba – je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom 
zriadeným občanom so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. 

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8 násobok celkovej ceny 
práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý 
až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť 
podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje 
na euro smerom nadol (za kalendárny rok 2013 to činí 845 eur). 

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej 
hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej 
hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Na započítanie počtu občanov so zdravotným 
postihnutím  je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platiebza odobratý 
tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 
ods. 1 písm. d.), po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo 
prijatých služieb a výškou zákazky za daný kalendárny rok (t.j. 845 eur). Výsledná hodnota vypočítaná podľa 
predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor. 

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý 
prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom 
výrobkov, ktoré nezhotovujú, sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % 
peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty. 

 Preukazovanie náhradného plnenia za kalendárny rok 2013 

V prípade, že zamestnávateľ povinný podiel zamestnávania občanov so ZP podľa § 9 ods.1 zákona o službách 
zamestnanosti, splnil zadaním zákazky podľa § 64 je potrebné k výkazu doložiť doklady preukazujúce náhradné 
plnenie:          

1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva), 
2. fotokópiu dokladu o zaplatení(faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný 

doklad), 
3. potvrdenie pre zamestnávateľa (viď. príloha Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii 

zákazky 2013), 
4. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa § 64 zákona 

o službách zamestnanosti (neoddeliteľná súčasť k potvrdeniu pre rok 2013), 
 dodacie listy (viď. príloha – Príloha k potvrdeniu 2013 – rozpis dodaných tovarov...), 



5. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách 
zamestnanosti – fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne,      fotokópia dokladu 
o priznaní postavenia chráneného pracoviska, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského 
registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, 
alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. 

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky je zamestnávateľ povinný preukázať úradu 
najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

 Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže 
zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64  alebo 
§ 65 zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z.. 

  

Dôležitá informácia súvisiaca so zmenou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 

01.05.2013 

Náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za kalendárny 
rok 2013 podľa ustanovenia § 64 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Vám oznamuje, že zákonom č. 96/2013 Z. z., ktorýmsa mení a 
dopĺňa zákon o službách zamestnanosti s účinnosťou od 01.05.2013 došlo aj k úprave ustanovenia §64. 
Uvedené legislatívne zmeny súvisia s úpravou  v definícii chránená dielňa a chránené pracovisko podľa ustanovenia 
§55 ods. 1 zákona OSZ v znení zákona 96/2013 Z. z. 

Chránená dielňa - 

 je pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana 
so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50% občanov so zdravotným postihnutím. 

 
Chránené pracovisko - 

je pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným 
postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, 
na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. 

              Prechodné ustanovenie § 72t ods. 11 zákona o službách zamestnanosti v znení zákona č. 96/2013 Z. z. 
k úpravám účinným od 01.05.2013 stanovuje, že pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov 
so zdravotným postihnutím podľa §63 ods. 1 písm. d), § 64 § 65 a § 65a sa postupuje podľa tohto zákona za celý 
rok 2013. 

 
              Ustanovenie, ako aj § 64 ods. 2 až ods. 4 a ods. 8 jednoznačne vymedzujú subjekty pre zadávanie zákaziek 
na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.  

Z uvedeného vyplýva, že plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 
môže zamestnávateľ realizovať zadaním zákazky chránenej dielni a to bez ohľadu na to, či bola zriadená 
občanom so zdravotným postihnutím alebo chránenému pracovisku, kde zákon zakotvuje podmienku, že 
zriaďovateľom chráneného pracoviska musí byť občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje 
a vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. 

V súlade s vyššie uvedeným sa takto postupuje za celý rok 2013. 

  

 


