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1. ZaměstnancŮcelkem2).

2 Z toho povinný podil 4 a/o2).

Ů' Plněni povinnosti podle $ 81 odst.2 písnr' a) a b) zákona

1' ZaměstnánÍm u zaměstnavatele2):

2 odběrem výrobkŮ a sluŽeb nebo zadáním zakazel<z).'

3, P9ye.l výše uvedených osob v sekci (poioŽka 1 + poloŽka
2 této části):

Ě' Odvoo cio státnÍho rozpočtu podIe $ B-1 odst' 2 písrl' c) zákona:
l\evyplňu1e se' pokud je povinný podÍl splněn podle části D bod 1' a 2

t ' odvod do stáiního rozpočtu za2):

'2 VypoÓiená výŠe odvodu (64 757,50 KČ x ř. 1)3)

p*\'*) Urerqm
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Úhřásení, .rylnení pw\ťirrr"nÓhw podí{u Ůswh sĚ udravotítfrH.Y}
pssť&Žer"nírm $Ťe Gefi $(gvérffi počtu ueery}€stnanců

zat-irěsinavatele podle $ 83 zákona č.435l2OO4 Sb.' o zaměstnanosti' (dále]en,,zákon,,)
i-]:'lji:':]']i'iiil: ;'jn*io ii*;;yl*t':,li;:;:":.í;ll';i;i; tis.litilii:it ;};{j'lůu, ,;i'; yll:;viiii.ri,ir",.

A. ohláŠení'

Za rok'' mt Krajská pobočka Úřadrl práce])

B. Zanrěstnavatel:

Seznam zaměstnavatelŮ, od nichŽ byly odebrány výrobky a slirŽby' nebo jirnŽ byly zadány zakázky,prosÍm vypiňte v Příioze Č. 1
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i:' ProhláŠení'
Zarnéstnavalel prohlaŠuje, Že uvedené Úclaje odpovídají.skutečnosti a souhlasí s jeho personálnís platnými předpisy.
l]okiaoy prokazující plrrěni povinnosti podle $ B'l zákona musí být u zaměstnavateie k dispozici pro
-. 4l
.Pi-aCOVal '.

a ÚČetní evidencí vecjenou v souladu

Ličely kontr'oly ze strany úřac1u práce.

0strava-$Z

Název' Fovoclí odry, státní podnik

Sídlo' Varenská 3101149, 7o1 26 Moravská Ostrava

C. PrŮměrný roční přepoČtený počet zalněstnancťl'
$ 81 odst.S zákona, s 15' 16 a 20 vyhl. č.5.l8/2004 sb

Příjrneni. Kryml Jméno: Radoslav

E-mail: [<r'yml@pod.czTelefon 596 657 311

'l) ]MÍstně příslrrŠná krajská pobočka Úřadu práce ČR určená sÍdlerrr zarněstnavatele'
2) Výpočet se provádí na dvě platná desetinná rnísta (příklad xx,356 = xx,35)'
3) PeněŽilé plnění se zaokrouhluje na ceté koruny nahoru.
4) Jn_'éno a kontaktní Údaje osoby, která Údaje zpracovala a odpovi na přípaciné otázky
Platnost tiskopisu od i .1 .201 6

Razítko zaměstnavatele'
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sič:irlí pocirlik D12

70] 2Ó ostror,lo, VorenskÓ 49

Poc prs opravr1ené osoby:
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