
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ  

ALBRA, spol. s r.o. 

 

Společnost ALBRA zaměstnává od r. 2018 více než 50 % osob zdravotně postižených a stali jsme se 

tak chráněnou dílnou na chráněném trhu práce. 

V případě Vaší zákonné potřeby sloužíme na chráněném trhu práce jako DODAVATEL NÁHRADNÍHO 

PLNĚNÍ. Jsme důvěryhodnou společností, která je ověřena na ministerstvu práce a sociálních věcí. 

Od r. 2021 jsme získali od MPSV status DODAVATEL NA DOBU NEURČITOU – garance dlouhodobé 

spolupráce. 

Proč je spolupráce s námi v tomto směru výhodná oproti konkurenci?  Za poskytování si 

neúčtujeme žádné poplatky ani nedochází k žádnému navyšování cen u zboží. 

Pokud potřebujete uplatnit náhradní plnění, je nutné, abyste tuto informaci viditelně vepsali do 

objednávky. Ti, co jsou u nás již zaregistrováni (získáváte tím lepší přehled o objednávce), je zapotřebí, aby 

tuto informaci zaškrtli v horní liště na internetových stránkách albra.cz, která je umístěna ve viditelném 

políčku jako NÁHRADNÍ PLNĚNÍ, tj. hned vedle košíku, nebo zaškrtli v případě dotazu: ANO, mám zájem. 

Pokud byla vystavena faktura na náhradní plnění, lze takovou informaci ověřit. Na vystavené faktuře 

je pod údajem příjemce vidět věta: Tuto fakturu lze použit pro plnění podmínek, které nařizuje zákon 

435/2004 Sb., §81 odst. 2, písmeno B. 

Faktury na náhradní plnění jsou pravidelně naší společností vkládány na portál MPSV, avšak 

s maximálním zpožděním do 30 dnů, jak uvádí zákon. 

Poslední krok, který je nutný dokončit, aby byla uplatněna zákonná povinnost, tak na portálu 

MPSV, ve svém profilu, potvrdit/odsouhlasit zaplacenou fakturu za odebrané zboží skrze naši společnost. 

CO MNOHO ZÁKAZNÍKŮ PŘI OBJEDNÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PLNĚNÍ NEVÍ…. Objednali jste si zboží a 

nevíte, zda jste splnili onu zákonnou povinnost (pouze při zaměstnávání více jak 25 zaměstnanců)? Pokud se 

do této situace dostanete, musíte se přihlásit na portál MPSV.cz. Zde Vám popíšeme cestu k přihlášení a poté 

k ověřování vložených faktur za odebrané zboží na náhradní plnění. 

• Škola, která nás osloví, je vždy v pozici ODBĚRATEL. Na portále MPSV.cz kliknete na záložku ÚŘAD 

PRÁCE ČR, pak na ZAMĚSTNANOST, poté PRO ZAMĚSTNAVATELE, dále ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP a zde 

na EVIDENCE NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, kde se přihlásíte skrze DATOVOU SCHRÁNKU, potvrdíte hlášku 

a systém Vám dá možnost výběru, v jaké pozici jste, zda jste dodavatel či OBĚRATEL (škola vždy 

vystupuje na pozici ODBĚRATELE) a kliknete u tohoto profilu na VSTOUPIT DO APLIKACE. V levé části 

jsou možnosti výběru, mezi kterými jsou údaje kupříkladu vypočítaná částka, kterou musíte odebrat 

na NP (ta se Vám postupně při odebírání zboží a námi vložených faktur do systému MPSV odčítá). 

Dále máte možnost výběru DOKLADY (zde si můžete ověřit, že Vám byla faktura započítána), kde si 

filtrujete údaje např. číslo faktury, kterou Vám se zbožím vždy dodáme. DOPORUČUJEME VŽDY 

PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT, vyhnete se tak problémům, že Vám nebyla taková faktura započítána 

atp.  

Pokud si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat na tel. 281981201/2 a vyžádat si pí. Jarošovou. Jsme tu pro 

Vás. 


