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Úvod
Národní rada zdravotně postižených České republiky je příjemcem dotace pro-

jektu „Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu 
práce v Praze v rámci Cíle 3“ programu Iniciativy Společenství EQUAL. 

K řešení projektu je vytvořen tým partnerů, kteří participují na úkolech jednot-
livých etap schváleného projektu. V této publikaci jsou zařazeny výstupy analy-
tické části projektu, tak jak byly jednotlivými partnery vypracovány.

V první části je uvedena rozsáhlá analýza podmínek zaměstnávání občanů se 
zdravotním postižením v komunitárním právu EU a přehled legislativní úpravy 
téhož procesu v České republice. Součástí této analýzy je i náhled do proble-
matiky zaměstnávání zdravotně postižených ve Spolkové republice Německo. 
Analýzu vypracoval tým expertů partnera č. 3, Výzkumného centra integrace 
zdravotně postižených v Olomouci.

Následující analýza monitoruje podmínky „Realizace principu rovných příle-
žitostí pro zdravotně postižené – včetně analýzy rovných příležitostí ZP mužů 
a žen“. Důraz je opět kladen na monitoring platné právní úpravy, přičemž ana-
lýza obsahuje i návrhy lege merenda, které by mohly přispět k odstranění kritic-
kých míst společenské podpory zaměstnávání zdravotně postižených. Součástí 
analýzy je i podrobný přehled statistických údajů vážících se k zaměstnanosti 
této skupiny osob – ve vztahu k realizaci principu rovných příležitostí. Analýzu 
vypracoval příjemce dotace – Národní rada zdravotně postižených ČR.

V další analýze autorů reprezentujících partnera č. 10, Svaz českých a morav-
ských výrobních družstev, je předložena závěrečná zpráva rozsáhlého šetření, je-
hož respondenty se stali stávající i potenciální zaměstnavatelé občanů se zdra-
votním postižením v Praze. Součástí této analýzy jsou i dotazníky obsahující 
odpovědi obou skupin respondentů a zejména názory analytického týmu, které 
vycházejí z podrobné znalosti situace při zaměstnávání občanů se zdravotním 
postižením (zejména specializovaných zaměstnavatelů) na trhu práce v Praze.

V poslední části jsou zařazeny dvě rámcové zprávy, které vypracoval kolektiv au-
torů partnera č. 4, Jedličkova ústavu a škol v Praze. V nich je podán nástin situace 
při hledání překážek, které na trhu práce v Praze pro zdravotně postižené existují, 
a také možnosti obsahového a institucionálního zajištění poradenství v této oblasti.

Soubor analýz předložených v této publikaci pak má za cíl nejen splnit úkoly 
vyplývající z analytické části výše uvedeného projektu, ale zejména přinést zá-
jemcům soubor informací, které vystihnou povahu a příčiny problémů, které při 
zaměstnávání občanů se zdravotním postižením existují. A to jak v Praze, tak, 
alespoň v některých případech (např. legislativa), v rámci celé České republiky.
 
 Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Václav Krása
 Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Národní rada zdravotně postižených
 Editor sborníku Předseda
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Právní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
– úprava v komunitárním a českém právu
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.
Mgr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

1. Východiska
V následující studii se budeme věnovat otázce zaměstnávání osob se zdravot-

ním postižením tak, jak je upravena v komunitárním a českém právu. Potřeba 
propojení těchto dvou oblastí plyne z našeho členství v Evropské unii. Jedním 
z typických rysů práva EU je totiž jeho interakce s národním právním řádem. 
Vzájemný vztah je založen na principu přímé použitelnosti a aplikační před-
nosti komunitárního práva před právem národním v případě jejich střetu. Proto 
je nutno komunitární právo znát a řádně je aplikovat.

Z pohledu komunitárního práva je třeba uvést, že postavení osob se zdra-
votním postižením je předmětem aktivity Evropské unie (resp. Evropských spo-
lečenství1) již poměrně dlouho. Jak však bude z této studie patrné, forma a in-
tenzita aktivit je různá. Podle našeho názoru je proto třeba pro co nejvěrnější 
vykreslení a pochopení přístupu EU k této problematice vyjít z historické re-
trospektivy, v rámci které se setkáme především s nezávaznými dokumenty při-
jímanými jednotlivými komunitárními institucemi. Následně je nutno pojednat 
o právně závazných aktech komunitárního práva, které se objevily zejména v po-
slední době.

Podstatnou součástí této studie bude rozbor právních předpisů obsažených 
v právu českém. 

Pro dokreslení situace bude připojena též analýza právní úpravy v dalším člen-
ském státě EU, konkrétně v Německu.2

1) V dalším textu budeme pro větší přehlednost hovořit pouze o Evropské unii. Uvědomujeme si 
však, že tento termín se začíná oficiálně užívat až od přijetí Smlouvy o EU v roce 1992 (účinnost 
1993). Ani přijetím smlouvy o EU ovšem Evropská unie nenahradila Evropská společenství. 
Nicméně termín Evropská unie lze použít jako termín zastřešující pro všechny tři pilíře EU (tj. 
včetně dvou Evropských společenství).
2) K vývoji v dalších státech je možno odkázat např. na Hendriks, A.: From Social (In)Security 
to Equal Employment Opportunities – A Report from the Netherlands, in: Melinda Jones, Lee Ann 
Basser Marks (eds.): Disability, Divers-Ability and Legal Change, Martinus Nijhoff Publisher, The 
Hague/Boston/London/, 1999, str. 1�3 a násl., Floyd, M., Curtis, J.: An Examination of Changes 
in Disability and Employment Policy in the United Kingdom, in: Melinda Jones, Lee Ann Basser 
Marks (eds.): Disability, Divers-Ability and Legal Change, Martinus Nijhoff Publisher, The 
Hague/Boston/London/, 1999, str. 13 a násl.; Verdugo, M. A., Jiménez, A., de Urríes F. B. J.: 
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2. Právní aspekty úpravy zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením v EU

V prvé řadě zdůrazněme, že Evropská unie vznikla jako společenství států, je-
hož cílem bylo vybudování společného trhu, později jednotného vnitřního trhu, 
resp. hospodářské a měnové unie. Primárně se od počátku jednalo o společen-
ství ryze ekonomické povahy. Jednotný vnitřní trh je charakterizován čtyřmi 
svobodami, mezi něž řadíme i volný pohyb osob za účelem výkonu pracovní 
činnosti. 

Principiálně tedy Evropská unie nedostala do vínku ochranu lidských práv či 
úpravu postavení jednotlivých exludovaných skupin. Základním cílem bylo, aby 
pracovník – státní příslušník jednoho členského státu – mohl bez neodůvodně-
ných omezení pracovat v jiném členském státu. Proto komunitární právo obsa-
hovalo zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti3, nikoli však z důvodů 

Social and Employment Policy for People with Disabilities in Spain, in: Melinda Jones, Lee Ann 
Basser Marks (eds.): Disability, Divers-Ability and Legal Change, Martinus Nijhoff Publisher, The 
Hague/Boston/London/, 1999, str. 33 a násl.; Bengtsson, S.: A Truly European Type of Disability 
Struggle: Disability Policy in Denmark and the EU in the 1990s, in: Melinda Jones, Lee Ann 
Basser Marks (eds.): Disability, Divers-Ability and Legal Change, Martinus Nijhoff Publisher, 
The Hague/Boston/London/, 1999, str. 89 a násl.; Lindqvist, R.: Swedish Disability Policy: from 
Universal Welfare to Civil Rights?, in: Melinda Jones, Lee Ann Basser Marks (eds.): Disability, 
Divers-Ability and Legal Change, Martinus Nijhoff Publisher, The Hague/Boston/London/, 1999, 
str. 109 a násl.
 Degner, T.: Disability Discrimination Law: A Global Comparative Approach, in: Lawson, 
A., Holding, C. (eds.): Disability Rights in Europe – From Theory to Practice, Hart Publishing, 
Oxford, Portland, Oregon 200�, str. 87 a násl.; Holding, C.: Casserley, C.: Open for All? Disability 
Discrimination Laws in Europe Relating to Goods and Services, in: Lawson, A., Holding, C. (eds.): 
Disability Rights in Europe – From Theory to Practice, Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon 
200�, str. 13� a násl.; O’Cinneide, C.: A New Generation of Equality Legislation? Positive Duties 
and Disability Rights, in: Lawson, A., Holding, C. (eds.): Disability Rights in Europe – From 
Theory to Practice, Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon 200�, str. 219 a násl.; Lawson, 
A.: Mind the Gap! Normality, Difference and Danger of Disablement Through Law, in: Lawson, 
A., Holding, C. (eds.): Disability Rights in Europe – From Theory to Practice, Hart Publishing, 
Oxford, Portland, Oregon 200�, str. 26� a násl.
 Council of Europe: Rehabilitation and Integration of People with Disabilities: Policy and 
Legislation – Report drawn up by the Committee on the Rehabilitation and Integration of People 
with disabilities, 7. vyd., Council of Europe Publishing, 2003
 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: The 
Employment of People with Disabilities in Small and Medium-sized Enterprises – Nexus Research 
Co-operative, 1998
3) Viz čl. 12 (ex 6) Smlouvy ES.
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jiných. Dále bylo ještě garantováno právo muže a ženy na stejnou mzdu za stej-
nou práci.4

Na ekonomické integraci EU se samozřejmě mohly podílet i osoby se zdravot-
ním postižením, nicméně zpočátku nebyla přijímána žádná zvláštní opatření, jež 
by posílila jejich participaci na společném trhu. Důvodem bylo zejména to, že 
na Evropskou unii nebyly přeneseny pravomoci, jež by jí umožňovaly zabývat 
se statusem této skupiny osob. Členské státy si jednoduše tuto oblast chtěly po-
nechat ve vlastní gesci.

Bylo ovšem zřejmé, že skupina osob s nějakým druhem zdravotního postižení 
je poměrně silná a zaslouží si, aby se určité kroky realizovaly i na komunitární 
úrovni. Tyto kroky by usnadnily lepší zapojení se na pracovním trhu a zvýšily by 
tak integritu a efektivitu jednotného vnitřního trhu. 

Navíc nutno podotknout, že postupně dochází k posunu v pojetí Evropské unie. 
Ta přestává být společenstvím výlučně hospodářské povahy. Dochází k rozšiřo-
vání některých pravomocí Unie i do dalších oblastí, ať už se jedná o oblast soci-
ální či oblast lidských práv, jež je třeba při činnosti Evropské unie zachovávat.� 
V rámci tohoto vývoje pak dochází k novým akcentům, které se týkají i posta-
vení osob se zdravotním postižením.

V následujícím se proto zaměříme na vývoj v jednotlivých desetiletích a poté 
se budeme zabývat současným stavem věci včetně závazné komunitární legis-
lativy ve vztahu k členským státům. Vzhledem k rozsahu a rozličnosti jednotli-
vých dokumentů komunitárního práva si tato studie nemůže klást za cíl být zcela 
vyčerpávající. Domníváme se, že by to ani nebylo účelné vzhledem k vágnosti 
a spíše historickému charakteru některých dokumentů. Nicméně máme též za to, 
že přiblížení si nejdůležitějších dokumentů nám pomůže retrospektivně postih-
nout základní trendy vývoje na úrovni EU.

4) Viz čl. 141 (ex 119) Smlouvy ES.
�) Blíže viz např. Waddington, L.: The European Community’s Response to Disability, in: 
Melinda Jones, Lee Ann Basser Marks (eds.): Disability, Divers-Ability and Legal Change, 
Martinus Nijhoff Publisher, The Hague/Boston/London/, 1999, str. 139.
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2.1 Nezávazné a doporučující dokumenty v historické retrospektivě

2.1.1 Vývoj v 70. letech
První dokumenty, které se zabývaly postavením osob se zdravotním postiže-

ním na úrovni EU, byly přijaty v 70. letech.6 Tyto dokumenty spíše proklama-
tivně konstatovaly, že možnosti zaměstnání osob se zdravotním postižením jsou 
omezené. Dále narýsovaly základní ideu, že osoby se zdravotním postižením 
mají mít stejná práva na rovné příležitosti při vzdělávání a v zaměstnání jako 
ostatní pracovníci. Politika by proto měla brát v úvahu jejich aspirace na aktivní 
a nezávislý život.7

Evropská unie reagovala na specifické potřeby této skupiny pracovníků mimo 
jiné prostřednictvím akčních programů. První akční program byl vytvořen již 
v polovině 70. let. Jednalo se o První komunitární program pro vzdělávací reha-
bilitaci osob se zdravotním postižením (1974–1976).8

2.1.2 Vývoj v 80. letech
Po prvních aktivitách v letech sedmdesátých nastal významnější posun ze-

jména v druhé polovině 80. let. Z tohoto období vyzdvihněme dva významné 
okamžiky. Prvním z nich je přijetí doporučení Rady č. 86/379/ES, o zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením, druhým pak vytvoření akčního programu 
Helios I.

2.1.2.1 Doporučení Rady o zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením – 1986

Doporučení Rady č. 86/379/ES, o zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním,9 se zaobíralo poměrně velikou šíří okolností a situací, ve kterých je třeba 
zvlášť přihlížet k postavení osob se zdravotním postižením. Ve vztahu k za-
městnávání těchto osob Rada členským státům doporučila realizovat pří-
slušná opatření k zajištění spravedlivých příležitostí pro osoby se zdravotním 

6) Např. Rezoluce Rady z 21. ledna 1974 o sociálním akčním programu, ÚL C 13, 12. 2. 1974, 
str. 1.
7) Srov. Rezoluci Evropského parlamentu z 11. března 1981, která zdůraznila potřebu posílit na 
komunitární úrovni hospodářskou, sociální a vzdělávací integraci osob se zdravotním postižením, 
ÚL C 77, 6. 4. 1981, str. 27, viz též příslušná část této studie.
8) Rezoluce Rady z 27. června 1974, ÚL C 80, 9. 7. 1974, str. 30.
9) Recommendation No. 86/379 of 24 July 1986 on the employment of disabled people in the 
Community, Official Journal L 22�, 12. 8. 1986, str. 43–47.
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postižením při zaměstnávání, vzdělávání, rehabilitaci a reintegraci do pracovní 
činnosti.

Princip spravedlivé příležitosti (fair opportunity) pro osoby se zdravotním 
postižením by měl být aplikován ve vztahu k přístupu k zaměstnání a vzdělávání 
a jeho udržení, k ochraně proti bezdůvodnému propuštění či k možnostem pový-
šení a vzdělávání v rámci zaměstnání.

Proto Rada doporučila členským státům nejen pokračovat v dosavadních činnos-
tech, ale případně je i přehodnotit a zintenzívnit. Při jejich realizaci10 měly státy 
přihlížet též k aktivitám implementovaným v ostatních členských státech. Členské 
státy se měly zaměřit na odstranění negativní diskriminace (např. formou vhodných 
opatření k zabránění možných výpovědí z pracovního poměru z důvodů spojených 
se zdravotním postižením11), dále na omezení výjimek z principu rovného zachá-
zení v oblasti přístupu ke vzdělávání a zaměstnávání pouze na úzce vymezené pří-
pady či na poskytnutí efektivní ochrany práv osobám se zdravotním postižením.

V neposlední řadě Rada doporučila konzultovat organizace osob se zdravot-
ním postižením.

Rada dále vyzvala Komisi ke koordinaci výměny informací mezi úřady člen-
ských států, k zajištění odpovídající podpory z Evropského sociálního fondu.

Příloha doporučení vytváří základní rámec pro pozitivní činnost ke zlep-
šení zaměstnávání a vzdělávání osob se zdravotním postižením. Je zde uveden 
příkladný výčet a stručná charakteristika možných opatření, jež by měly členské 
státy vzít v potaz při implementaci doporučení a obzvláště při vytváření vodítek 
a kodexu řádné správy.

V Příloze nalezneme dvě sekce, které se týkají jednak pracovního života osob 
se zdravotním postižením12, jednak některých obecnějších aspektů.13 

10) Podle doporučení měly členské státy přijmout právní předpisy, které by vedly k realizaci 
vymezených cílů.
11) Rada doporučila některé další kroky vedoucí k odstranění negativní diskriminace; za 
vymezených podmínek se jedná např. o stanovení procentních cílů pro zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením či o zpřístupnění vodítek nebo kodexu správného jednání (guide or code of 
good practice) ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
12) Jedná se o vytváření pracovních míst, zavádění nových technologií, uzpůsobování pracovišť 
pro potřeby osob se zdravotním postižením, chráněná zaměstnání, rehabilitace v zaměstnání, vedení 
osob se zdravotním postižením v oblasti vzdělávací a pracovní, pomoc při hledání zaměstnání osob 
se zdravotním postižením a účast v odborových organizacích.
13) Jde např. o rozvoj prostředí určeného pro život (vhodné bydlení, přístup k dopravě, dostupnost 
pracoviště), informace a poradenství, podporu a koordinaci sociologického výzkumu, konzultace 
s osobami se zdravotním postižením atd.
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Shrnutí
Jak je vidět z předchozího, doporučení se poměrně komplexně zaobírá proble-

matikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Byť je doporučení kom-
plexní, je v hlavním textu svým charakterem nutně obecné. Větší míru konkrét-
nosti je možno nalézt v příloze doporučení, která pojmenovává jednotlivé oblasti, 
na než by se členské státy měly zaměřit. Dochází tak k posunu oproti prvním do-
kumentům ze 70. let, které na potřeby osob se zdravotním postižením odkazo-
valy spíše sporadicky.

Ve své podstatě se doporučení obrací zejména na členské státy, jež mají jed-
notlivé jeho body integrovat do svých vlastních politik a právních předpisů. Je 
tedy výlučně na členských státech, zda se jím budou řídit, popř. jaké prostředky 
zvolí pro realizaci vytyčených cílů. Evropská unie zde vystupuje spíše jako 
monitorovací a koordinační prvek. Pouze některé dílčí úkoly byly svěřeny 
Evropské komisi.14

Hodnocení účinků doporučení se různila – např. Evropský parlament se k němu 
vyjadřoval dosti kriticky, na druhou stranu Komise měla za to, že na národní 
úrovni bylo možno zaznamenat reálný přínos doporučení.1�

2.1.2.2 Komunitární akční program Helios I (1988–1991)
Výše rozebrané doporučení mělo za cíl povzbudit aktivity zejména na úrovni 

členských států. Dochází však i k činnosti na úrovni komunitární. Jedním z ko-
munitárních nástrojů ve prospěch osob se zdravotním postižením se stal nový, 
v pořadí již druhý akční program.16 Ten byl založen v dubnu roku 1988 rozhod-
nutím Rady č. 88/231 pod názvem Druhý komunitární akční program pro 

14) V roce 1986 byl též Rezolucí Rady přijat Akční program pro růst zaměstnanosti, Rezoluce 
Rady z 22. prosince 1986 o akčním programu pro růst zaměstnanosti, ÚL C 340, 31. 12. 1986, 
str. 2–6. Akční program se zaměřil na přijetí opatření ke zrovnoprávnění přístupu na trh práce 
mimo jiné i pro občany se zdravotním postižením. Program pro růst zaměstnanosti stanovil Radě 
povinnost zabezpečit účinnější vzdělávací programy pro mladé osoby, které dle výslovného znění 
musely obsahovat speciální ustanovení pro osoby se zdravotním postižením.
1�) Viz Waddington, L.: The European Community’s Response to Disability, in: Melinda Jones, 
Lee Ann Basser Marks (eds.): Disability, Divers-Ability and Legal Change, Martinus Nijhoff 
Publisher, The Hague/Boston/London/, 1999, str. 14�.
16) Jak jsme poznamenali výše, první program byl přijat Rezolucí Rady z 27. června 1974, ÚL C 
80, 9.7.1974, str. 30, a týkal se vzdělávací rehabilitace osob se zdravotním postižením (1974-76).
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osoby se zdravotním postižením (tzv. program Helios I). Byl určen pro ob-
dobí 1988–1991.17 

Jeho cílem bylo zlepšit odbornou přípravu a rehabilitaci, ekonomickou a soci-
ální integraci a nezávislý způsob života osob se zdravotním postižením. V rámci 
programu byla vymezena řada úkolů, jejichž realizace byla svěřena Komisi a je-
jímu poradnímu výboru. Aktivity měly být prováděny za účasti odborníků, vědců 
i profesionálních pracovníků z daných oblastí a v neposlední řadě osob se zdra-
votním postižením a jejich rodin.

2.1.3 Vývoj v 90. letech až po současnost – další rozvoj 
komunitárních akčních programů

2.1.3.1 Komunitární akční programy v 90. letech
Zájem EU o odstranění existující diskriminace a nerovného postavení osob se 

zdravotním postižením poměrně výrazně rostl v letech devadesátých. Gradující 
úsilí je zřejmé i ze zvyšujícího se počtu přijatých dokumentů. Vznikají nové pro-
gramy, z jejichž obsahu a zaměření je patrno, že předchozí iniciativy spíše po-
jmenovaly existující problémy, než aby je účinně řešily. 

Nakonec po určitém váhání a diskuzi byly připraveny a spuštěny další navazu-
jící aktivity. Konkrétně se jednalo o programy Handynet a Handyaids (1990–
1991)18, jež byly uvedeny v život ještě v rámci programu Helios I a jež se dotý-
kaly informačních technologií ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. 
Dále jmenujme iniciativu TIDE (Technologická komunitární iniciativa pro 
osoby se zdravotním postižením – 1993–1994)19 a zejména obecněji zaměřený 
třetí komunitární akční program Helios II (1993–1996).20

Jako charakteristický rys programu Helios II je možno uvést, že byl opět spíše 
doplněním aktivit na národní, regionální a místní úrovni. Zaváděl činnosti, které 
měly zajistit obzvláště výměnu zkušeností a informací o aktivitách týkajících 
se osob se zdravotním postižením. Ačkoli odpovědnost za integraci těchto osob 

17) Rozhodnutí Rady č. 88/231 o založení druhého komunitárního programu pro osoby se 
zdravotním postižením, OL L 104, 23. 4. 1988, str. 38.
18) Council Decision (18. 12. 1989) concerning the further development of the Handynet system 
in the context of the Helios programme, OJ L 393, 30. 12. 1989, str. 3�.
19) Council Decision 93/�12 of 21 September 1993 on a Community technology initiative for 
disabled and elderly people (TIDE), OJ L 240, 2�. 09. 1993, str. 42.
20) Council Decision 93/136 of 2� February 1993 establishing a third Community action 
programme to assist disabled people, OJ L 0�6, str. 30-36.
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na poli vzdělávání, zaměstnání, hospodářství a v sociální oblasti a za jejich ne-
závislý způsob života principiálně zůstala členským státům, bylo zdůrazněno, že 
aktivita na komunitární úrovni může v těchto oblastech zlepšit účinnost národ-
ních opatření.

2.1.3.2 K hodnocení programů
V rámci tohoto příspěvku nemáme prostor blíže jednotlivé programy rozebírat. 

Uveďme však, že i přes realizaci uvedených programů a aktivit ze strany jednot-
livých komunitárních orgánů zůstalo postavení osob se zdravotním postižením 
v druhé polovině 90. let nedostatečně ošetřené a dosavadní programy ne zcela 
efektivní. Problémy předchozích programů, zejména programu Helios II, byly 
rozebrány např. ve Sdělení o rovnosti příležitostí pro osoby se zdravotním po-
stižením21, které předložila Komise Evropskému parlamentu v srpnu 1996.22

Podle Komise spočívaly nedostatky programu Helios II zejména v malém za-
pojení osob se zdravotním postižením do realizace vytyčených cílů samotných. 
Dále dle názoru Komise by měly být v širší míře zapojeny také odbory a zaměst-
navatelé a v neposlední řadě nevládní organizace zabývající se postavením osob 
se zdravotním postižením.23 Zaměříme-li se konkrétně na otázku zaměstnávání, 
je možno konstatovat, že zcela nepochybně selhávaly předchozí programy i ve 
své snaze o dosažení úplné integrace osob se zdravotním postižením do pra-
covního života. Podle Komise bylo proto nadále třeba strategie zaměstnanosti 
osob se zdravotním postižením sjednotit a důrazněji prosazovat.24 

21) Communication of the Commission on equality of opportunity for people with disabilities, 
COM (96)0406.
22) Není bez zajímavosti, že při jeho vytváření Komise navázala na reglementaci na úrovni 
mezinárodní, především na Standardní pravidla o dosažení rovnosti příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením. Ta byla přijata Generálním shromáždění Organizace spojených národů 20. 
prosince 1993 – United Nations´ Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 
with Disabilities. O těchto Standardech a jejich prosazení v Unii se zmiňovala již Bílá kniha pro 
Evropskou sociální politiku z července 1994, COM (94) 333 final.
23) Komise též navrhovala vytvoření nového nezávislého Evropského fóra zdravotně 
postižených.
24) Evropský parlament předložil sdělení Komise spolu s návrhem Rezoluce Rady a zástupců vlád 
členských států v Radě o rovnosti příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Hospodářskému 
a sociálnímu výboru. Ten oba dokumenty ve svém stanovisku z 27. listopadu 1996 podpořil – 
Opinion of the Economic and Social Committee on the Communication of the Commission on 
equality of opportunity for people with disabilities and the Draft resolution of the Council and of 
representatives of the governments of the Member states meeting within the Council on equality of 
opportunity for people with disabilities, OJ C 066, 3. 3. 1997, str. 3�.
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Pro úplnost připomeňme, že v druhé polovině 90. let byly přijaty i další do-
kumenty, které reflektovaly dosavadní vývoj, a to jak na úrovni Rady a zástupců 
členských států v Radě,2� tak i Evropského parlamentu.26

Po skončení programu Helios II Komise váhala s vytvořením programu ná-
stupnického (případný program Helios III).27 I přes výše nastíněnou kritiku však 
bylo zřejmé, že předchozí programy přece jen měly svůj pozitivní dopad. Je 
možno vyzdvihnout například vytvoření široké základy pro výměnu informací 
a zkušeností či sítí skupin sdružujících osoby se zdravotním postižením. To v ko-
nečné fázi znamenalo dílčí přínos.

Nakonec se proto komunitární instituce rozhodly ve společných akčních pro-
gramech (různého dopadu a zaměření) pokračovat. Ještě na konci devadesátých 
let Parlament a Rada svým rozhodnutím přijali Pátý rámcový komunitární pro-
gram pro výzkum a technologický rozvoj – RTD program (1998–2002).28 Cílem 
RTD programu bylo vytvoření nové generace informační společnosti, „přátel-
ské“ ve vztahu k uživatelům. Rámcový program měl být implementován zvlášt-
ními programy; jedním z nich byl i program adresovaný osobám se speciálními 
potřebami, včetně osob se zdravotním postižením a osob starších.29

2�) Viz např. Rezoluci Rady a zástupců vlád členských států v Radě o rovnosti příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením z prosince 1996 (Resolution of the Council and of representatives 
of the governments of the Member states meeting within the Council on equality of opportunity 
for people with disabilities z 20. 12. 1996, OJ C 012, 13. 1. 1997, str. 1–2), kde byl mimo jiné 
akcentován problém malého zapojení zástupců osob se zdravotním postižením do realizace 
příslušných politik a aktivit prováděných v jejich prospěch.
26) Rezoluce Evropského parlamentu o sdělení Komise o rovnosti příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením (Resolution on the communication of the Commission on equality of 
opportunity for people with disabilities, OJ C 132, 28. 4. 1997, str. 313). Zde Evropský parlament 
kromě dalšího žádal, aby organizace osob se zdravotním postižením měly v projektech evropských 
fondů prioritu, aby Komise připravila nový program pro osoby se zdravotním postižením a navrhla 
směrnici o integraci těchto osob do pracovního života.
27) V této souvislosti je též možno poznamenat, že bylo problematické v případě zavádění 
jednotlivých programů nalézt vhodný článek zakládacích smluv, který by k jejich realizaci na 
komunitární úrovni opravňoval. Programy se proto opíraly zejména o čl. 308 (tehdy čl. 23�) SES, 
který upravuje obecně subsidiární pravomoci EU a je teoreticky posledním možným právním 
základem, v mnoha případech ovšem dosti sporným a diskutabilním.
28) Decision No. 182/1999 of the European Parliament and the Council adopting the fifth 
framework programme of the European Community for research, technological development and 
demonstration activities, Official Journal L 026, 1. 2. 1999, str. 1–33.
29) Tento specifický RTD program se měl snažit překonat problémy způsobené životním prostředím 
nebo fyzickým či rozumovým postižením pomocí vytvořením asistenčních a adaptivních systémů, 
stejně jako systémů a služeb k podpoře autonomního života těchto osob, jejich sociální integrace 
a účasti na informační společnosti. Tím se dotýkal i otázky usnadnění zaměstnávání těchto osob.
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Komunitární akční programy běží i v současné době. V následujícím je stručně 
přiblížíme.

2.1.4 Probíhající komunitární akční programy

2.1.4.1 Akční program na potírání diskriminace (2001–2006)
Prvním aktuálně probíhajícím programem je akční program na potírání dis-

kriminace.30 Tento program vychází z předpokladu, že nemůže být tolero-
vána žádná forma diskriminace. Komunitární akční program má za cíl boj 
proti přímé nebo nepřímé diskriminaci kromě jiného i z důvodu zdravotního po-
stižení. Nejedná se o program orientovaný výlučně na zdravotně postižené, ale 
o program pokrývající i další formy diskriminace. Je založen na období od 1. 1. 
2001 do 31. 12. 2006. 

Pokud jde o jeho charakteristiku, je principiálně zaměřen na výměnu stávají-
cích zkušeností a rozvoj nových politik a činností. Tím by měl přispět k vytvo-
ření soudržné strategie k potírání všech forem diskriminace. Rozhodnutí stano-
vuje řadu cílů a naznačuje cesty k jejich realizaci. Snaží se též o větší zapojení 
nevládních organizací, soudržnost jednotlivých politik v boji proti diskriminaci 
a koordinaci aktivit na různých úrovních.

Program je otevřený pro všechny orgány a instituce zapojené do boje proti dis-
kriminaci. Komise má za úkol na všech úrovních zajistit soudržnost a úplnost 
akcí prováděných v rámci tohoto rozhodnutí i dalších komunitárních politik.31

2.1.4.2 Komunitární program k podpoře spolupráce mezi členskými 
státy při potírání sociální exkluze (2002–2006)

Dalším probíhajícím programem je Komunitární akční program k podpoře 
spolupráce mezi členskými státy při potírání sociální exkluze.32 Program je zalo-
žen na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006. 

Jeho základním cílem je koordinovat aktivity mezi členskými státy a dát roz-
hodný impuls pro eliminaci vylučování ze společnosti a eliminaci chudoby stano-

30) Decision No. 2000/7�0/EC of 27 November 2000 establishing a Community action programme 
to combat discrimination (2001–2006), Official Journal L 303, 02. 12. 2000, str. 23–28.
31) Ve vztahu k České republice je zajímavá ta skutečnost, že program byl otevřen i některým 
nečlenským zemím EU, mimo jiné i kandidátským zemím střední a východní Evropy.
32) Decision No. �0/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 
establishing a programme of Community action to encourage cooperation between Member States 
to combat social exclusion, Official Journal L 010, 12. 01. 2002, str. 1–7.
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vením příslušných cílů na komunitární úrovni a implementací národních akčních 
plánů. Evropský parlament a Rada ve svém rozhodnutí o založení programu po-
žadují mimo jiné vytvoření sítě inovačních přístupů na evropské úrovni a o pod-
poru dialogu všech stran na národní a regionální úrovni.

Obdobě jako v předchozích případech, i tento program má být realizován for-
mou opatření na komunitární úrovni (za jejich provádění odpovídá Komise, 
jíž asistuje výbor) a na úrovni členských států.

K realizaci programu jsou přizvány též nevládní organizace, sociální partneři, 
místní a regionální úřady či mezinárodní organizace.33

2.1.4.3 Iniciativa Equal (2000–2006)
Postavením znevýhodněných skupin a jejich zaměstnaností se zabývá i komu-

nitární iniciativa Equal.34 Cílem této iniciativy je vylepšit prostředky boje proti 
všem formám diskriminace a nerovného postavení i v souvislosti s trhem práce.

Iniciativa Equal se obdobně jako předcházející programy netýká pouze posta-
vení osob se zdravotním postižením. Je koncipována jako součást obecné strate-
gie a doplnění dalších aktivit zaměřených na boj proti diskriminaci, jež překra-
čují meze trhu práce. Jejím základním cílem je prostřednictvím nadnárodní 
spolupráce zlepšit prostředky v boji proti všem formám diskriminace a ne-
rovného postavení v souvislosti s trhem práce.

Iniciativa Equal byla rovněž vytvořena se záměrem přispět k odstranění všech 
forem diskriminace a nerovného postavení, ať už těch osob, které jsou na trhu 
práce, nebo těch, jež se na něj snaží dostat.

Na základě iniciativy Equal by měly členské státy vytvářet strategie zamě-
řené na čtyři hlavní pilíře Evropské strategie zaměstnanosti, kterými jsou:

 • zaměstnanost,
 • podnikání,
 • adaptabilita a
 • rovné příležitosti pro muže i pro ženy.
Komise ve svém sdělení vymezuje v rámci těchto čtyř pilířů určité tematické 

okruhy, jež mají členským státům sloužit jako základ pro jejich další práci na 

33) Program byl taktéž opět otevřen i kandidátským zemím východní a střední Evropy.
34) Communication from the Commission to the Member states establishing the guidelines for 
the Community initiative Equal concerning transnational cooperation to promote new means of 
combating all forms of discrimination and inequalities in connection with the labour market, 2000/
C1 27/02.
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tomto poli. Problematiku integrace osob se zdravotním postižením Komise vý-
slovně nezmiňuje, nicméně je zřejmé, že zejména tematické okruhy pro první 
a třetí pilíř tuto oblast zahrnují.

V prvním pilíři, který se týká specificky zaměstnanosti, by se měly členské 
státy za účelem dosažení plně otevřeného trhu práce zaměřit na zjednodušení 
přístupu na trh a návrat do něj pro všechny, kteří měli s integrací a reintegrací 
problémy; ve třetím pilíři pak na zlepšování celoživotního vzdělávání a praxe, 
jež mohou pomoci osobám trpícím diskriminací nebo nerovným zacházením se 
na trh práce dostat a také se v něm udržet.

V rámci programu Equal jsou financovány zejména čtyři základní okruhy 
aktivit:

 • vytváření partnerství a nadnárodní spolupráce,
 • implementace programů rozvojového partnerství,
 •  vytváření tematicky zaměřených sítí, rozšiřování osvědčené praxe a ovliv-

ňování národní politiky a 
 • technická pomoc ve všech těchto oblastech.

2.1.4.4 Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením – 
Evropský akční plán (2004–2010)

Hovoříme-li o komunitárních akčních plánech, není možné opomenout 
Evropský akční plán (EAP).3� Ten bezprostředně navázal na aktivity roku 2003, 
jenž byl vyhlášen rokem osob se zdravotním postižením36. Cílem EAP je pod-
pora aktivit, které povedou k dalšímu začlenění osob se zdravotním postižením 
do aktivního hospodářského života a do společnosti jako celku. Konkrétní ope-
rační cíle programu jsou tři:

 •  zajistit plnou aplikaci směrnice č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rá-
mec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání,37

3�) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Equal opportunities for 
people with disabilities: A European Action Plan, COM/2003/6�0 final.
36) Viz Council Decision 2001/903 of 3 December 2001 on the European Year of People 
with Disabilities 2003, OJ L 33�, str. 1�–20. K hodnocení aktivit během tohoto roku viz např. 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation, results 
and overall assessment of the European Year of People with Disabilities 2003, COM/200�/486 
final.
37) Viz níže.
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 •  posilovat postavení osob se zdravotním postižením v jednotlivých komuni-
tárních politikách,

 •  zlepšit přístupnost veřejných budov/prostor pro osoby se zdravotním 
postižením.

Pokud jde o oblast zaměstnanosti, je cílem akčního plánu plná aplikace před-
pisů vyžadujících rovné zacházení a zákaz diskriminace v zaměstnání; zejména 
se tedy jedná o směrnici č. 2000/78 jako hlavní nástroj pro dosažení cílů v této 
oblasti. Komise poukázala na potřebu monitorovat stav především v nových člen-
ských státech. Pro oblast zaměstnanosti je též podstatné provést příslušné změny 
v politikách vzdělávání, zejména celoživotního. 

Cílů programu má být dosaženo prostřednictvím několikaletých navazujících 
programů, jež budou ukončeny v roce 2010. Každé dva roky bude Komise zve-
řejňovat zprávu o pokroku na úrovni komunitární a na úrovni členských států.

Jelikož je otázka zaměstnávání jednou z nejzákladnějších, první fáze EAP se 
v letech 2004–2005 zaměřila právě na podporu zaměstnanosti s tím cílem, aby 
se těmto osobám více otevřel trh práce v EU.

Konkrétně se v tomto období EAP zaměřil na:
 • přístup k zaměstnání a setrvání v něm včetně boje proti diskriminaci,
 •  celoživotní vzdělávání s cílem podpořit a zvýšit zaměstnatelnost, přizpůso-

bitelnost, osobní rozvoj a aktivní občanství,
 • nové technologie na podporu jejich přístupu k zaměstnání
  •  přístupnost veřejných budov/prostranství, což má usnadnit jejich sociální 

a hospodářský život.
Aktivity pro dosažení jednotlivých cílů jsou Komisí ve Sdělení podrobně ro-

zebrány. Např. v oblasti přístupu k zaměstnání Komise opakovaně zdůraznila 
nutnost zajistit správnou aplikaci směrnice č. 2000/78. Dále též vyjádřila vůli po-
drobně sledovat revidovanou Evropskou strategii zaměstnanosti na straně člen-
ských států38; v této souvislosti se Komise rozhodla v rámci Evropského statistic-
kého systému podpořit zlepšení monitoringu zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením. Komise dále vyzvala členské státy, aby přihlédly k potřebám osob 
se zdravotním postižením v rámci čerpání peněž z Evropského sociálního fondu 
či v rámci iniciativy Equal. Aktivity se týkaly též sociálního dialogu či oblasti 
zdraví a bezpečnosti při práci.

38) K začleňování problematiky osob se zdravotním postižením do Evropské strategie zaměstnanosti 
viz Disability Mainstreaming in the European Employment Strategy, European Commission – 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG, EMPL/A/AK D (200�).
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Obdobně Komise stanovila priority i v dalších oblastech.

Hodnocení první fáze a Akční plán 2006–2007
Samozřejmě je obtížné hodnotit průběh první fáze. V této souvislosti však po-

stačuje uvést, že samotná Komise ji hodnotí vesměs kladně a hovoří o určitém 
dosaženém pokroku. To je možno vyčíst z jejího sdělení, kterým založila navazu-
jící akční plán na období 2006–2007.39 Zde Komise uvedla, že bylo možno za-
znamenat úspěchy zejména v oblasti zaměstnanosti, informačních a komunikač-
ních strategiích a vzdělávání (elektronického vzdělávání). 

Samotný akční plán na období 2006–2007 se pak zaměřuje na další sociální 
a hospodářské začleňování osob se zdravotním postižením, a to zejména formou 
podpory jejich aktivity (např. podpora strategií pro adaptaci a začlenění do pra-
covního života), prosazováním dostupnosti kvalitních podpůrných a pečovatel-
ských služeb, dostupností zboží a služeb či na straně Unie zvyšováním jejích 
analytických schopností (v rámci Evropského statistického systému).

2.1.4.5 Shrnutí
Není účelem tohoto příspěvku zásadním způsobem hodnotit aktuálně realizo-

vané programy. Vzhledem k tomu, že dosud probíhají, by to ani nemohlo být 
příliš objektivní. Je ale možné poukázat na tu skutečnost, že první tři programy 
a iniciativa Equal se netýkají výlučně osob se zdravotním postižením. Jedná se 
o programy, které mají obecnější dopad na exkludované skupiny, mezi něž osoby 
se zdravotním postižením evidentně patří. Poslední aktuálně probíhající program 
je pak zaměřen výlučně na osoby se zdravotním postižením.

Dále se nesporně jedná o programy, které mohou přispět ke změně postavení 
těchto osob, a to nejen finanční podporou konkrétních projektů, ale i koordi-
nací činností členských států v dané oblasti. Do značné míry to budou přede-
vším členské státy samotné, kdo bude přijímat legislativu a vytvářet národní pro-
gramy a aktivity ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. I když je daná 
otázka významná na úrovni EU, klade se stále důraz na primární odpovědnost 
členských států. V tom se též projevuje spíše koordinační a podpůrná úloha, kte-
rou EU v této oblasti hraje.

39) Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů – Postavení zdravotně postižených osob v rozšířené Evropské unii: 
Evropský akční plán 2006–2007, COM/200�/0604 v konečném znění.
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2.1.5 Vývoj v 90. letech až po současnost – lidská práva osob se 
zdravotním postižením

Vrátíme-li se na časové ose o kousek zpět do let devadesátých, uvidíme, že na 
komunitární úrovni bylo možno zaznamenat ještě jednu silnou tendenci. Jednalo 
se o narůstající akcent na lidská práva osob se zdravotním postižením. Byť 
se nejedná specificky o otázky jejich zaměstnávání, nesporně jde zejména o zá-
kaz diskriminace, což se nutně promítne i do jejich postavení v zaměstnání. 
Podívejme se tedy na nejvýznamnější mezníky vývoje v tomto období.

2.1.5.1 Komunitární charta základních sociálních práv  
pracovníků – 1989

I když časově spadá Komunitární charta základních sociálních práv pracovníků 
do období konce 80. let,40 je jistou předzvěstí vývoje v druhé polovině 90. let. 
Zaměření Komunitární charty též ukazuje na jasné propojení mezi sociálními 
právy a zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Ve svém článku 26 totiž 
Komunitární sociální charta41 proklamuje:

„Všechny osoby se zdravotním postižením bez ohledu na původ nebo povahu 
jejich zdravotního postižení mají právo na další konkrétní opatření, jež mají za 
cíl zlepšit jejich sociální a profesní integraci.“42

 Nutno poukázat na tu skutečnost, že se v případě Komunitární charty jedná 
o právně nezávazný dokument. Přesto má ale Komunitární charta dobrou vypo-
vídací hodnotu o trendu započatém v EU a v pozdějších dokumentech se na ni 
často odkazuje.

40) Komunitární charta byla přijata 9. prosince 1989 ve Štrasburku.
41) Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers, OJ Official Journal COM 
89/248.
42) S přihlédnutím k možnostem osoby se zdravotním postižením se tato opatření mají týkat např. 
odborné přípravy, mobility či bydlení.
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2.1.5.2 Rezoluce Evropského parlamentu o lidských právech osob 
se zdravotním postižením – 1996, 1997

Již z poloviny devadesátých let43 je vhodné zdůraznit aktivity Evropského par-
lamentu, který mimo jiné v roce 1996 vydal Rezoluci o lidských právech osob 
se zdravotním postižením.44

Parlament vycházel z toho, že nezaměstnanost osob se zdravotním postižením 
je stále dvakrát až třikrát vyšší než u ostatních občanů a že v celé EU jsou lidská 
práva osob se zdravotním postižením porušována formou diskriminace v jejich 
každodenním životě. Diskriminace se objevuje jak ve formě přímé (např. osoby 
se zdravotním postižením nemají přístup do některých budov), tak ve formě ne-
přímé, kdy jsou jim odpírána práva zaručená ostatním lidem v Unii.

Z těchto důvodů se Parlament obrátil na Komisi a členské státy, aby předložili 
návrhy, jak zajistit osobám se zdravotním postižením právo na svobodu pohybu 
ve stejné míře jako osobám bez zdravotního postižení, a aby pokračovaly ve své 
podpoře nevládních organizací, zejména těch, které jsou řízeny přímo osobami 
se zdravotním postižením. Tak například Komise byla požádána o předložení ná-
vrhů, jejichž cílem mělo být jednak zamezení všech forem diskriminace v pra-
covní a sociální oblasti a jednak zajištění toho, aby se v legislativě odrazila re-
levantní práva a zájmy těchto osob.

Svoje požadavky týkající se práv osob se zdravotním postižením pak Evropský 
parlament v roce 1997 ještě rozšířil ve své další Rezoluci o právech osob se 
zdravotním postižením.4� Parlament například členské státy nově požádal, aby 
do připravované revize Smlouvy o ES46 vsunuly klauzuli o zákazu diskriminace 
z důvodu zdravotního postižení. Rovněž usiloval o to, aby členské státy vytvořily 
odpovídající právní základ pro sociální programy a představily antidiskrimi-
nační opatření na národní úrovni. Komise měla vytvořit nový akční program 
zaměřený na zajištění rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

43) V polovině devadesátých let bylo jistým impulsem též vyhlášení roku 199� Evropským rokem 
osob se zdravotním postižením a vyhlášení 3. prosince téhož roku Dnem lidských práv osob se 
zdravotním postižením. Jak jsme uvedli výše, obdobně byl rokem osob se zdravotním postižením 
vyhlášen rok 2003.
44) Resolution on human rights of disabled people, OJ C 017, 22. 1. 1996, str.196.
4�) Resolution on the rights of disabled people, OJ C 020, 20. 1. 1997, str. 389. Zatímco 
v předchozí rezoluci se Parlament obracel na Komisi a členské státy s pouhými 8 požadavky, v této 
nové rezoluci je požadavků již 31.
46) V tomto období vrcholila příprava Amsterodamské smlouvy.
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či přijmout opatření umožňující osobám se zdravotním postižením účastnit se 
všech programů EU.

Požadavky Evropského parlamentu nezůstaly nevyslyšeny. To je patrné např. 
v zavedení článku 13 SES (tj. Smlouvy zakládající Evropské společenství), 
ke kterému došlo novelizací zakládacích smluv na základě Amsterodamské 
smlouvy v roce 1997 (s účinností od roku 1999). Tento nový článek hovoří o zá-
kazu diskriminace mimo jiné i z důvodu zdravotního postižení. Nutno ovšem 
v této souvislosti podotknout, že článek 13 SES postrádá přímý účinek; tedy jed-
notlivci se ho nemohou dovolat přímo před soudy k prosazení individuálních 
práv.47 Nově však vytváří právní základ48, jenž umožňuje Unii přijímat právní 
akty bojující s diskriminací mimo jiné i z důvodu zdravotního postižení.49

2.1.5.3 Charta základních práv Evropské unie – 2000
Vývoj na poli lidských práv ovšem pokračoval přijetím dalšího významného 

dokumentu – Charty základních práv Evropské unie.�0 Ta byla vyhlášena 
v roce 2000 na summitu Evropské rady v Nice. Charta byla vtělena do společné 
rezoluce Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Postavení osob se zdravotním postižením se dotýkají zejména články 20, 21 
a 26 obsažené ve třetí kapitole Charty pod názvem Rovnost. Článek 20 vyme-
zuje, že všichni lidé jsou si před zákonem rovni. Následující článek 21 obsahuje 
zákaz diskriminace z důvodů v Chartě vymezených, mezi něž patří i zdravotní 
postižení.�1 Konečně podle článku 26 – Integrace osob se zdravotním posti-
žením – Evropská unie uznává a dbá na nároky osob se zdravotním postižením 

47) Srov. Waddington, L.: The European Community’s response to Disability, in: Melinda Jones, 
Lee Ann Basser Marks (eds.): Disability, Divers-Ability and Legal Change, Martinus Nijhoff 
Publisher, The Hague/Boston/London/, 1999, str. 148–149. Další odkaz na osoby se zdravotním 
postižením byl učiněn v deklaraci připojené k této Amsterodamské smlouvě, nicméně tato deklarace 
postrádá právní závaznost, blíže viz ibid.
48) Viz blíže Hendriks, A.: From social (In)Security to Equal Employment Opportunities – 
A Report from the Netherlands, in: Melinda Jones, Lee Ann Basser Marks (eds.): Disability, 
Divers-Ability and Legal Change, Martinus Nijhoff Publisher, The Hague/Boston/London/, 1999, 
str. 1��.
49) K přijetí některých opatření již došlo, viz níže příslušná část studie.
�0) The Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000/C364/01.
�1) Článek 21 zní:
 „Je zakázána jakákoli diskriminace ze kteréhokoliv důvodu, jako např. z důvodu pohlaví, rasy, 
barvy pleti, etnického či sociálního důvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznání 
či přesvědčení, politického či jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, 
rodinného původu, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.“



Strana 24

Právní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením

a jejich právo na opatření, jež zajistí jejich samostatnost, sociální a pracovní za-
členění a účast na společenském životě. 

Formálně je Charta určena orgánům EU, které na ni musí dbát při výkonu své 
činnosti, a dále členským státům, jestliže implementují a aplikují komunitární 
právo (viz čl. �1 Charty), popř. uplatňují-li některou výjimku z něj.�2

Přestože se jedná o dokument vzhledem ke způsobu svého přijetí poměrně 
velmi reprezentativní, je nutno si uvědomit, že Charta je prozatím pouze dekla-
rací, která postrádá formální právní závaznost. Jednotlivci tedy v současné době 
nemohou nárokovat práva pouze s odkazem na tento dokument.

Na druhou stranu ovšem podotkněme, že prestiž Charty je zvyšována i tím, že 
na ni v některých případech při zkoumání porušení lidských práv odkazuje ko-
munitární Soud prvního stupně a před Evropským soudním dvorem též gene-
rální advokáti ve svých stanoviscích. Samotný Soudní dvůr nepřiznává Chartě 
právní závaznost, nicméně zdůrazňuje její význam.�3 Otázka začlenění jednotli-
vých ustanovení Charty do systému závazných pramenů práva (definovaných ko-
munitárními soudy) v rámci obecných zásad právních je tedy zatím otevřená.�4

2.1.5.4 Smlouva o Ústavě pro Evropu – 2004
Na závaznost Charty mohou mít kromě Evropského soudního dvora vliv též 

členské státy. Nejvýznamnějším pokusem v této oblasti bylo přijetí Smlouvy 
o Ústavě pro Evropu v roce 2004.�� Ta byla přijata na summitu zástupci člen-
ských států; ke své platnosti ovšem vyžaduje ratifikaci ve všech členských 
státech.

Smlouva o Ústavě začleňuje Chartu do své druhé hlavy. V případě přijetí 
Smlouvy o Ústavě by se Charta stala součástí primárního práva Evropské unie. 
Dostala by se tedy na vrchol pomyslné hierarchie pramenů práva, a nutně by se jí 
musely příslušné subjekty řídit. V případě splnění potřebných podmínek�6 by její 

�2) Tyto principy byly zakotveny již dříve v judikatuře Evropského soudního dvora, viz zejména 
případy C-�/88 Wachauf v. Germany [1989] ECR 2609 a C-260/89 Elliniki Radiophonia Tileorassi 
AE v. Dimotiki Etrairia [1991] ECR I-292� a navazující judikaturu; blíže k Chartě viz též Šišková, 
N.: Dimenze ochrany lidských práv v EU, ASPI, Praha 2003, str. 178–192.
�3) Viz např. nově judikát C-�40/03 European Parliament v. Council of the European Union, z 27. 
června 2006, dosud nepublikován.
�4) Blíže k budoucímu možnému statusu Charty viz např. Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských 
práv v EU, ASPI, Praha 2003, str. 193–19�.
��) Smlouva o Ústavě pro Evropu, ÚL 2004/C 310/1.
�6) Obecně řečeno se jedná o kritéria přesnosti, srozumitelnosti, jasnosti příslušného pravidla 
chování bez potřeby další implementace a bez zásadního prostoru k uvážení pro členský stát či 
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jednotlivá ustanovení nabyla přímý účinek, a jednotlivci by se tedy na ně před 
národními soudy mohli přímo odvolávat jako na zdroj svých práv.

Jak jsme uvedli, uvedené úvahy mohou mít reálný dopad až po případné 
úspěšné ratifikaci Smlouvy o Ústavě, což je v současné době ve stávající podobě 
vzhledem k neúspěšným referendům ve Francii a Nizozemsku málo pravděpo-
dobné. Diskuse nad budoucím vývojem v EU a též osudem Charty základních 
práv tak budou muset pokračovat dál.

2.1.5.5 Shrnutí
Zhodnotíme-li výše uvedené odstavce, je evidentní, že dokumenty v oblasti 

lidských práv nebyly přijaty v právně závazné formě, popř. vyžadují další imple-
mentaci. Z toho plyne, že nejsou právně vynutitelné před národními či komuni-
tárními soudy. To ovšem ještě neznamená, že nebudou mít žádný vliv na chování 
svých potenciálních adresátů, tedy členských států či orgánů EU. Zpravidla se 
přece jedná o jejich prohlášení, příslib, že práva osob budou při své činnosti re-
spektovat. Lze tedy přepokládat jejich úsilí v tomto směru. 

Dále je ze shora uvedeného vývoje možno vyčíst nový akcent v právní úpravě 
postavení osob se zdravotním postižením. Jedná se o zákaz diskriminace, což je 
požadavek, který bude zahrnovat veškeré jejich aktivity. Mezi ně jako jedna z dů-
ležitých podmnožin bude patřit zákaz diskriminace v zaměstnání. Lidsko-právní 
dimenze tak přispívá k vymezení postavení osob se zdravotním postižením a má 
poměrně velký potenciál do budoucna.

2.1.6 Vývoj v 90. letech až po současnost – zaměstnanost osob se 
zdravotním postižením v dokumentech

V předchozích kapitolách jsme viděli, že mnohé dokumenty a programy se tý-
kaly různých otázek souvisejících s postavením osob se zdravotním postižením. 
Samotnou zaměstnaností se zpravidla zabývaly spíše nepřímo či jako jedním 
z aspektů jejich dopadu. Připomeňme, že politika zaměstnanosti tradičně náleží 
do pravomoci členských států. Nicméně zde evidentně existuje společný komu-
nitární zájem, neboť příznivý i nepříznivý vývoj se v hospodářsky provázané EU 
dotýká všech členských států jako celku. 

orgán EU, blíže viz zejména C-26/62 NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van 
Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, ECR 1963, str. 1, a navazující 
judikaturu a doktrínu.
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2.1.6.1 Primární právo – čl. 125 SES
V prvé řadě proto uveďme, že jisté koordinační pravomoci Evropské unii ná-

leží na základě primárního komunitárního práva. Konkrétně se jedná o čl. 12� 
Smlouvy ES, podle kterého mají členské státy za úkol pracovat na rozvoji koor-
dinované strategie zaměstnanosti. Evropská rada má povinnost každoročně pře-
zkoumávat situaci zaměstnanosti v EU a přijímat v této věci odpovídající závěry 
(čl. 128/1 SES). Rada Evropské unie za podmínek stanovených v čl. 128/2 SES 
stanoví orientační směry, které jsou členské státy povinny brát v úvahu. Členské 
státy pak mají povinnost předkládat Komisi a Radě každoročně zprávu o důleži-
tých opatřeních v politice zaměstnanosti reagujících na zásady stanovené Radou 
EU.

2.1.6.2 Rezoluce Rady o rovných příležitostech v zaměstnání pro 
osoby se zdravotním postižením – 1999

Podíváme-li se na konkrétní dokumenty, je možno uvést např. Rezoluci Rady 
o rovných příležitostech v zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením 
z června 1999.�7 V ní Rada apelovala na členské státy, aby při posilování svých 
politik zaměřených na integraci osob se zdravotním postižením na trhu práce vy-
užívaly evropské strukturální fondy, zejména Evropský sociální fond. Státy 
by měly podle názoru Rady věnovat pozornost rozvoji informační společnosti. 
K zapojení se do těchto aktivit vyzvala Rada i sociální partnery na evropské 
úrovni, samotné zdravotně postižené, jejich rodiny a ostatní instituce EU.

Konkrétně na souvislost mezi zaměstnaností a rozvojem participace na infor-
mační společnosti upozornila Rada v další rezoluci, jež byla vydána ještě v pro-
sinci téhož roku. Jednalo se o Rezoluci o zaměstnanosti a sociální dimenzi 
informační společnosti.�8 Ta navazovala zejména na setkání Evropské rady 
v Kolíně na Rýnem na jaře 1999. Kolínský summit došel k závěru, že v bu-
doucnu budou nová pracovní místa vytvořena jen díky inovacím a rozvoji infor-
mační společnosti.�9

�7) Council resolution (17. 6. 1999) on equal employment opportunities for people with disabilities, 
OJ C 186, 2. 7. 1999, str. 3–4.
�8) Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member states 
meeting within the Council of 17. December 1999 on the employment and the social dimension of          
the information society, OJ C 008, 12. 1. 2000, str. 1–3.
�9) Hovoří se např. o nutnosti zajištění přístupu k internetu ve školách.
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Touto rezolucí se proto Rada obrátila na členské státy s požadavkem maxi-
malizovat potenciál informační společnosti, jenž se dotýká pracovní činnosti. 
Členské státy by měly provádět i nezbytné výzkumné práce, které lépe při-
praví současné i budoucí pracovníky a management na nové výzvy informační 
společnosti. Rada vyslovila předpoklad, že tento výzkum povede k vývoji no-
vých technologií umožňujících osobám se zdravotním postižením participo-
vat v nejširší možné míře na pracovním životě.

Druhým základním úkolem členských států podle rezoluce je potvrzení a další 
upevnění sociální soudržnosti informační společnosti zejména zabezpečením 
rovných příležitostí. Tím budou moci z informační společnosti profitovat všichni 
občané. Pro dosažení rovných příležitostí je proto podle Rady třeba zvýšit po-
vědomí i schopnosti všech skupin ve společnosti; mezi nimi Rada jmenovala 
i osoby se zdravotním postižením.60

2.1.6.3 Evropská sociální agenda – 2000
Otázky zaměstnanosti, včetně zdůraznění postavení osob se zdravotním posti-

žením, byly také na pořadu jednání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000. Na 
toto jednání pak navázala tzv. Evropská sociální agenda,61 která formulovala 
nová zaměření sociální politiky. Mezi ně zařadila např. vytváření nových a lep-
ších pracovních příležitostí (mimo jiné i pro osoby se zdravotním postižením) 
a zavádění reintegračních a preventivních strategií založených na včasném roz-
poznání individuálních potřeb pracovníků.

Novým zaměřením má být též boj proti chudobě a všem formám vylučování 
ze společnosti a proti diskriminaci za účelem zvýšení sociální integrace. Měly 
by být vytvořeny akční plány na potírání chudoby a sociální exkluze a na využí-
vání nových informačních a komunikačních technologií k jejich odstraňování.62 
Komunitární legislativa na potírání všech forem diskriminace – mimo jiné i z dů-
vodu zdravotního postižení – by měla být efektivně implementována.

60) Rada se ve své rezoluci obrátila též na Komisi s žádostí, aby ve spolupráci s příslušnými 
zaangažovanými skupinami připravila zprávu o strategiích maximalizace pracovních příležitostí 
v informační společnosti.
61) European social agenda, approved by the Nice European Council meeting on 7, 8 and 
9 December 2000, 2001/C1�7/02.
62) Viz výše uvedený Pátý rámcový komunitární program pro výzkum a technologický rozvoj 
či Komunitární akční program k podpoře spolupráce mezi členskými státy při potírání sociální 
exkluze.
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Evropskou sociální agendu reflektovala Komise v roce 2002 ve Zprávě o zvy-
šování účasti na trhu pracovních sil a o podpoře aktivního stárnutí.63 V této 
zprávě připomněla, že k dosažení zamýšlené 70% zaměstnanosti je třeba, aby se 
na trh práce dostal velký počet dosud neaktivních osob. Mezi ně pak samozřejmě 
patří i osoby se zdravotním postižením.

Komise ve své zprávě uvádí, že více než dvě třetiny osob s chronickými fy-
zickými nebo mentálními problémy jsou ekonomicky neaktivní. Jim bude tedy 
v následujících letech věnována zvýšená pozornost s cílem zařadit je v co nejširší 
možné míře mezi osoby ekonomicky aktivní.

2.1.6.4 Rozhodnutí Rady o hlavních směrech zaměstnanosti 
členských států – 2005–2008

Pro naše účely je důležité, že Rada na základě koordinační pravomoci podle 
čl. 12� SES pravidelně vymezuje, o co by měly členské státy v oblasti zaměst-
nanosti usilovat. 

Pro právě probíhající období se uplatní Rozhodnutí o hlavních směrech za-
městnanosti členských států pro období 2005–2008.64 To mimo jiné zdůraz-
ňuje, že rovné příležitosti a boj proti diskriminaci jsou nezbytné pro dosažení 
posunu v této oblasti. Podle názoru Rady v souladu s vnitrostátními cíli je třeba 
také věnovat zvláštní pozornost podstatnému snížení rozdílů v zaměstnanosti 
znevýhodněných osob včetně osob se zdravotním postižením. V rámci vyme-
zených směrů je třeba usilovat o to, aby se zvýšil zájem o hledání zaměstnání 
a jeho udržení, usilovat o vylepšení nabídky pracovních sil a modernizaci sys-
tému sociální ochrany. Při plnění těchto cílů je podle názoru Rady mimo jiné ob-
zvláště důležité:

 • boj proti diskriminaci,
 • podpora přístupu k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a
 • integrace přistěhovalců a menšin.

63) Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, requested by Stockholm European Council: 
Increasing Labour Force Participation and Promoting Active Ageing, COM (2002) 9 final.
64) Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 200� o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských 
států (200�/600/ES).
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2.1.6.5 Shrnutí
Jak je patrné z výše uvedeného, dokumenty v oblasti zaměstnanosti mají po-

dobu dokumentů zpravidla nezávazného charakteru ve formě rezolucí. To vyja-
dřuje tu skutečnost, že řešení problémů zaměstnanosti je primárně úkolem člen-
ských států. Evropská unie vystupuje spíše jako subjekt koordinační. 

Posledně uvedený dokument má sice formu rozhodnutí, nicméně se nejedná 
o rozhodnutí, které by stanovilo konkrétně formulované, a tedy právně vynuti-
telné povinnosti členských států. Evidentně je spíše programového charakteru, 
jelikož hovoří obecně o podpoře přístupu k zaměstnání osob se zdravotním po-
stižením. Opět tedy daná otázka zůstává v dikci členských států; úroveň komuni-
tární spíše slouží ke koordinaci, pojmenování problémů a vymezení cílů, na které 
by se členské státy měly zaměřit.

2.2 Právně závazná úprava
V předchozí části studie jsme v retrospektivním pohledu prošli nejdůležitější 

dokumenty spíše formálně nezávazného charakteru; zabývali jsme se jednotli-
vými komunitárními akčními plány, které se nějakým způsobem dotýkají i posta-
vení osob se zdravotním postižením mimo jiné i na trhu práce. Poukázali jsme též 
na dynamicky se rozvíjející dimenzi ochrany lidských práv ve vztahu k osobám 
se zdravotním postižením a shrnuli jsme dokumenty týkající se zaměstnanosti.

V této samostatné kapitole se chceme věnovat konkrétním závazným legis-
lativním opatřením Evropské unie, jež se týkají zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením a jež jsou určeny členským státům. Na rozdíl od množství do-
kumentů dosud popsaných uvidíme, že těchto legislativních aktů na komunitární 
úrovni je poměrně málo. 

V námi zkoumané oblasti jsou důležité zejména směrnice. Připomeňme, že 
v případě směrnice se jedná o právní předpis, který je určen členským státům. 
Směrnice určuje cíl, jenž má být členskými státy dosažen. Volba prostředků 
k jeho dosažení je na členských státech samotných.

Ustanovení směrnic obecně nebývají přímo účinná, jelikož zpravidla nestanoví 
konkrétní práva jednotlivců. Pokud však eventuálně nedošlo k včasné a řádné im-
plementaci členským státem a jsou spíše výjimečně splněny podmínky pro přímý 
účinek konkrétního ustanovení, jednotlivec se může dovolat svých práv pouze 
vůči státu, a nikoli vůči dalšímu jednotlivci (tedy směrnice nemohou mít horizon-
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tální přímý účinek6�). Eventuálně se může vůči státu dovolat náhrady škody, jež 
mu neimplementací či nesprávnou implementací vznikla.66 Případně je Evropská 
komise, jako strážkyně zakládacích smluv, oprávněna zahájit proti členskému 
státu řízení pro porušení komunitárního práva podle čl. 226 a násl. SES. Primárně 
však zdůrazněme povinnost členského státu směrnici implementovat.

Pro naše účely jsou důležité zejména dvě směrnice – jednak směrnice, jež se 
týká bezpečnosti a zdraví pracovníků, jednak směrnice o zákazu diskriminace 
v zaměstnání.

2.2.1 Bezpečnost a zdraví pracovníků – směrnice 89/391

2.2.1.1 Právní úprava
V oblasti zajištění bezpečnosti a zdraví pracovníků na pracovišti byla přijata 

směrnice č. 89/391 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci.67 Směrnice obsahuje všeobecné zásady týkající se: 

 • prevence pracovních rizik,
 • ochrany bezpečnosti a zdraví,
 • eliminace rizikových a úrazových faktorů,
 • informování, konzultací,
 • vyvážené participace pracovníků a jejich zástupců v této oblasti.
Směrnice se vztahuje téměř na všechny činnosti, a to jak ve veřejném, tak 

i v soukromém sektoru (průmysl, zemědělství, obchod…). Nevztahuje se na ně-
které specifické oblasti, jako jsou ozbrojené síly či policie.

Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je důležitý zejména čl. � směr-
nice, který stanoví zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost a zdraví pra-
covníků ve všech oblastech, jež se vztahují k výkonu práce. Za tímto účelem je 
zaměstnavatel povinen zejména:

 • vyhýbat se rizikům,
 • hodnotit rizika, jimž se nemůže vyhnout,

6�) Samozřejmě že v praxi je situace složitější, jelikož určitých specifických účinků mohou 
směrnice nabýt i v horizontálních vztazích. Blíže viz Craig, P., Búrca, de G.: EU Law: Text, Cases 
and Materials. 2. vydání, Oxford University Press, 2003, str. 202 a násl.
66) Viz C-6 a 9/90 Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v. Italian Republic [1991] 
ECR I-�3�7 a navazující judikaturu a doktrínu.
67) Directive No. 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health of workers at work, Official Journal L 183, 29. 6. 1989, 
str. 1–8.
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 • odstraňovat zdroje rizik,
 •  uzpůsobovat práci jednotlivci, obzvláště pokud jde o projektování praco-

viště a volbu pracovních metod.
Směrnice dále podrobně rozebírá otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Stanoví též povinnosti na straně zaměstnance a členských států.

2.2.1.2 Implementace směrnice
Směrnice byla přijata 12. června 1989. Členské státy ji měly povinnost imple-

mentovat do 31. prosince 1992.

2.2.1.3 Shrnutí 
Rozsah působnosti námi rozebírané směrnice je poměrně široký. Právní před-

pis se postavením osob se zdravotním postižením výslovně nezabývá. Je však 
zřejmé, že pokud má zaměstnavatel zajistit bezpečnost a zdraví při práci a má 
mimo jiné uzpůsobovat práci a pracovní prostředí jednotlivci, musí reagovat i na 
specifické požadavky osob se zdravotním postižením. Fakticky by tedy jejich 
ochrana měla být zajišťována.

2.2.2 Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – směrnice 
2000/78

2.2.2.1 Předpoklady pro právní úpravu
Případná diskriminace v zaměstnání a povolání může zásadním způsobem 

ovlivnit sociální integraci osob se zdravotním postižením. Obecný zákaz dis-
kriminace, jak již bylo uvedeno, je na základě revize smluv Amsterodamskou 
smlouvou stanoven v čl. 13 SES. Tento článek vyžaduje přijetí konkrétních práv-
ních předpisů k potírání diskriminace, a proto byla v roce 2000 přijata směrnice 
č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměst-
nání a povolání.68

2.2.2.2 Cíle směrnice, definice diskriminace
Cílem směrnice č. 2000/78 je vytvořit všeobecný rámec pro boj s diskrimi-

nací na základě víry či vyznání, zdravotního postižení, věku nebo sexuální ori-

68) Directive No. 2000/78 of 27 November 2000 establishing a general framework for equal 
treatment in employment and occupation, Official Journal L 303, 2. 12. 2000, str. 16–22.
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entace ve vztahu k zaměstnání a povolání s cílem uvést ve členských státech v ži-
vot princip rovného zacházení. Směrnice zdůrazňuje, že takováto diskriminace 
může podrývat dosažení cílů Smlouvy ES.69

Principem rovného zacházení se pro účely směrnice rozumí vyloučení 
veškeré přímé či nepřímé diskriminace z jakýchkoli výše uvedených důvodů. 
Rozlišuje se diskriminace:

 •  přímá, která nastává za situace, kdy s osobou bylo/je/bude zacházeno méně 
příznivě než s osobou jinou ve srovnatelné situaci z jakýchkoli výše uvede-
ných důvodů,

 •  nepřímá, která nastává za situace, kdy by na základě zdánlivě neutrálního 
ustanovení, kritéria nebo praktiky byla osoba z výše uvedených důvodů 
znevýhodněna ve srovnání s jinými osobami, pokud však:

   dané ustanovení, kritérium nebo praktika není objektivně zdůvod-
něna legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené 
a nezbytné,

   ve vztahu k osobám s určitým zdravotním postižením není zaměstna-
vatel nebo jakákoli osoba, na kterou se tato směrnice vztahuje, zavá-
zána podle národního práva učinit vhodné kroky v souladu se směrnicí, 
jejichž cílem je eliminovat nevýhody tohoto ustanovení, kritéria nebo 
praktiky.

Velmi zajímavé je také to, že i návod k diskriminaci proti jiným osobám je 
považován za diskriminaci podle této směrnice.

2.2.2.3 Rozsah působnosti směrnice
Směrnice se vztahuje na následující oblasti:
 •  podmínky pro přístup k zaměstnání a k provozování samostatné výdě-

lečné činnosti, včetně kritérií výběru osob, a to bez ohledu na odvětví čin-
nosti a na pozici v zaměstnání, včetně povýšení,

 •  přístup ke všem typům a ke všem úrovním poradenství pro volbu povo-
lání, odborného vzdělávání, vyššího odborného vzdělávání a přeškolování, 
včetně praktické výuky,

 •  zaměstnání a pracovní podmínky, včetně propuštění a platu,

69) Zejména v oblasti dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování 
životního standardu a kvality života, hospodářské a sociální koheze a solidarity a volného pohybu 
osob.
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 •  členství a participace na činnosti v organizacích pracovníků a zaměst-
nanců nebo jiných organizací, jejichž členové vykonávají určité zaměst-
nání, včetně výhod, které tyto organizace poskytují.

Směrnice se nevztahuje:
 • na rozdíly v zacházení založené na státní příslušnosti,
 •  na jakékoli zacházení, které vychází z právního statusu státních příslušníků 

třetích zemí a dotčených osob bez státní příslušnosti,
 •  na jakékoli platby poskytované státem nebo obdobné platby, včetně stát-

ního sociálního zabezpečení a ochranných programů.

2.2.2.4 Zvláštní požadavky některých zaměstnání
Členské státy mohou stanovit, že rozdílnost v zacházení je oprávněná, a neza-

kládá proto diskriminaci ve vztahu k určitým povoláním, pokud rozdílné zachá-
zení zakládá opravdový a nutný požadavek tohoto zaměstnání za podmínky, 
že proklamovaný cíl je legitimní a požadavek je úměrný.70

Směrnice dále v článku � stanoví, že pro dosažení rovného zacházení je třeba 
poskytnout osobám se zdravotním postižením vhodnou pomoc. To znamená, že 
zaměstnavatel, pokud je to v konkrétním případě třeba, přijme vhodná opatření 
k tomu, aby umožnil zdravotně postižené osobě:

 • přístup k zaměstnání,
 • výkon zaměstnání,
 •  účast na školení za podmínky, že to nevytváří neúměrnou zátěž pro 

zaměstnavatele.
Tuto zátěž nelze považovat za neúměrnou, pokud je v dotčeném členském 

státě ošetřena v rámci opatření národní politiky vůči osobám se zdravotním 
postižením.

V článku 7 směrnice upravuje pozitivní akce (positive actions) ze strany člen-
ských států. Stanoví, že s cílem dosažení plné rovnosti není narušen princip rov-
ného zacházení, pokud členské státy zachovají nebo přijmou zvláštní opatření na 
ochranu zdraví a bezpečnosti při práci nebo opatření zaměřené na vytvoření nebo 
zachování ustanovení nebo zařízení pro zabezpečení nebo posílení integrace do 
pracovního prostředí.

70) Stejně tak je přípustná legislativa, která nebude vycházet z ustanovení této směrnice, pokud se 
vztahuje na zaměstnání v církvích a náboženských společnostech.
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Samozřejmě mohou členské státy zavést nebo ponechat v platnosti výhodnější 
opatření než ta, která jsou uvedena ve směrnici. Taktéž implementací směrnice 
nesmí v žádném případě dojít ke snížení již dosažené ochrany v oblastech po-
krytých touto směrnicí.

2.2.2.5 Prostředky ochrany a vynucování
Členské státy jsou povinny zajistit příslušnou ochranu principu rovného za-

cházení a dodržování povinností obsažených v této směrnici. Tuto ochranu mají 
mít všechny osoby, jež se považují za poškozené tím, že ve vztahu k nim byl po-
rušen princip rovného zacházení. Vztahuje se to dokonce i na situace, kdy k tvr-
zené diskriminaci došlo v zaměstnání, které již bylo ukončeno.

Právní ochrana může spočívat, je-li to vhodné, jak v řízení soudním, tak 
i správním, včetně smírčích řízení.

Členské státy jsou též povinny zajistit, že se organizace, asociace a právní sub-
jekty mohou zúčastnit soudního nebo správního řízení za účelem vynucení po-
vinností obsažených v této směrnici.71

Při určování lhůt pro podání žalob se taktéž vychází z ustanovení národního 
práva.

2.2.2.6 Důkazní břemeno
Pokud mají dotčené osoby za to, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, 

a uvedou o tom před soudem nebo příslušným orgánem skutečnosti, je na žalo-
vaném, aby prokázal, že nedošlo k porušení principu rovného zacházení.

Členské státy mohou přijmout i ustanovení, jež jsou ve vztahu k žalobci 
příznivější.72

2.2.2.7 Další povinnosti členských států
Směrnice stanoví členským státům i další povinnosti, zejména:

71) Podmínky pro jejich účast jsou stanoveny kumulativním způsobem:
 právní subjekty prokáží na prosazování ustanovení této směrnice legitimní právní zájem,
 v řízení buď zastupují žalobce nebo vystupují jako vedlejší účastník na straně žalobce,
 podmínkou je souhlas účastníka,
 další podmínky jejich účasti se řídí národními kritérii.
72) Otázky důkazního břemene jsou podrobněji specifikovány – např. ustanovení o důkazním 
břemenu se neuplatní v rámci trestního řízení; dále členské státy nemusí uplatňovat toto ustanovení 
na řízení, v nichž zjišťování skutečností přísluší soudu nebo příslušnému orgánu. Blíže viz čl. 10 
směrnice.
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 •  zavést do svých právních řádů opatření, která ochrání zaměstnance proti 
propuštění  nebo jinému nepříznivému jednání ze strany zaměstnavatele, 
která by byla reakcí na  stížnost na dotčený podnik nebo na jakékoli soudní 
řízení, jehož cílem je vynucení principu rovného zacházení,

 •  rozšířit povědomí o obsahu této směrnice ve vztahu k dotčeným osobám,
 •  učinit adekvátní opatření k posílení dialogu mezi sociálními partnery 

s cílem posílit rovné zacházení, včetně monitorování situace na pracoviš-
tích, kolektivních smluv atd.,

 •  v souladu s národními tradicemi povzbudit sociální partnery, s ohledem na 
jejich autonomii, k uzavření kolektivních smluv obsahujících antidiskri-
minační pravidla v oblastech, jež spadají do kolektivního vyjednávání,

 •  povzbudit dialog s vhodnými nevládními organizacemi, jež mají opráv-
něný zájem na boji proti diskriminaci,

 •  zajistit, že veškeré vnitrostátní předpisy, jež jsou v rozporu s touto směrnicí, 
budou  zrušeny,

 •  zajistit, že všechna ustanovení v rozporu se zásadou rovného zacházení 
obsažené ve smlouvách a kolektivních dohodách a ve vnitřních předpisech 
podniků jsou nebo budou prohlášena za neplatná nebo budou změněna,

 •  stanovit sankce (např. odškodnění oběti nerovného zacházení) za porušení 
národních pravidel přijatých k implementaci směrnice.

2.2.2.8 Implementace
Směrnice byla přijata 27. listopadu 2000. Státy měly povinnost ji implemen-

tovat nejpozději do 2. prosince 2003. Mohly též její provedení svěřit sociálním 
partnerům, avšak s tím, že lhůta pro implementaci musela být dodržena.

V případě zvláštních podmínek mohly státy v oblasti rovného zacházení ve 
stáří a při zdravotním postižení prodloužit lhůtu o další 3 roky, tedy do 2. pro-
since 2006. Byly však povinny o tom Komisi informovat a každoročně podávat 
zprávu o krocích odstraňujících diskriminaci ve stáří a při zdravotním postižení. 
Komise je povinna každoročně informovat Radu.

2.2.2.9 Shrnutí
Směrnice č. 2000/78 představuje zásadní a komplexní sekundární právní před-

pis, který detailně upravuje zákaz diskriminace v zaměstnání a povolání. Dotýká 
se nejen osob se zdravotním postižením, ale všech bez rozdílu. V přijetí této 
komplexní směrnice se odráží přístup EU v tom, že pojímá osoby se zdravot-
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ním postižením jako jednu ze skupin, jež musí být proti diskriminaci chráněna. 
Podstatné je, že též upravuje právo na soudní a správní ochranu, jež nemůže být 
zaměstnancům odňato. 

Směrnice tedy představuje ucelený právní předpis, který však musí být imple-
mentován do právních řádů členských států. Způsob se bude u jednotlivých člen-
ských států různit. Patrně ani výklad konkrétních ustanovení nebude jednotný.73 
To může být v jistém smyslu výhodou, jelikož to umožní jednotlivým státům při-
stoupit k řešení problematiky individuálně s ohledem na vlastní tradice a různé 
problémy, které z nich plynou. Vlastní způsob implementace směrnice bude pa-
trný i z přístupu České republiky, který bude rozebrán níže.

2.3 Celkové shrnutí komunitární legislativy
Před tím, než se zaměříme na legislativu, jež se uplatňuje v České republice, 

proveďme ještě alespoň krátké shrnutí hlavních vývojových tendencí na úrovni 
komunitární.

Z provedené analýzy plyne zjištění, že z počátku byly přijímány nezávazné 
dokumenty, které spíše deklarovaly různé cíle ve vztahu ke zmíněným osobám. 
Jejich forma byla různá, ať už se jednalo o doporučení nebo rezoluce. Vytyčené 
cíle měly realizovat především členské státy. 

Jejich skutečný dopad lze hodnotit obtížně; jak jsme měli možnost pozoro-
vat, samotné komunitární instituce se v jejich hodnocení mohou rozcházet. 
Každopádně však dochází k zvýraznění problematiky postavení a zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením. Právě otázka zaměstnávání těchto osob byla 
vzhledem k původně ryze ekonomickému zaměření EU důležitá.

Dále je zajímavé, že po dlouhou dobu se řada dokumentů zaměřovala monote-
maticky na potřeby osob se zdravotním postižením (viz příslušné rezoluce, do-
poručení). Přístup Evropské unie se postupně a v 90. letech pak výrazně měnil. 
Novější dokumenty jsou zaměřeny šířeji a osoby se zdravotním postižením tvoří 
spíše jednu ze skupin, jichž se dotýkají. Jsou vnímány více ve spojitosti s ostat-
ními skupinami občanů EU. 

To bylo výrazně patrné např. v novém čl. 13 SES, který hovoří o zákazu diskri-
minace ze stanovených důvodů; vedle několika dalších zde figuruje i zákaz diskri-

73) K rozboru různých přístupů členských států ke směrnici viz např. Waddington, L.: Implementing 
the Disability Provisions of the Framework Employment Directive: Room for Exercising National 
Discretion, in: Melinda Jones, Lee Ann Basser Marks (eds.): Disability, Divers-Ability and Legal 
Change, Martinus Nijhoff Publisher, The Hague/Boston/London/, 1999, str. 107 a násl.



Strana 37

JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. & Mgr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

minace z důvodu zdravotního postižení. Závazná právní úprava, jež byla výslovně 
zakotvena v primárním právu ve čl. 13 SES Amsterodamskou smlouvou, pojímá 
osoby se zdravotním postižením „pouze“ jako jednu z chráněných skupin. 

Tento „nový“ přístup je zřejmý i z posledních komunitárních akčních pro-
gramů. Připomeňme především v současné době probíhající iniciativu Equal. 
Ta se zaměřuje obecně na potírání diskriminace, přičemž zdravotně postižení 
v rámci cílových skupin programu představují pouze podskupinu. Zmíněný 
postoj je možno vyčíst i ze závazné legislativy. Uveďme především směrnici 
č. 2000/78, jež upravuje obecně zákaz diskriminace v zaměstnání a povolání, 
a to včetně osob se zdravotním postižením.

Na druhou stranu ovšem zdůrazněme, že daná problematiky je vnímána i sa-
mostatně, což je patrné z aktuálně probíhajícího evropského akčního programu, 
jenž je zaměřen specificky na osoby se zdravotním postižením. Dochází tak 
k propojování aktivit obecněji i specificky zaměřených.

Dalším rysem, který je možno v rámci komunitárních aktivit nalézt, je vý-
razné uplatnění principu subsidiarity.74 Je to evidentní především z velkého 
a poměrně nesourodého množství nezávazných dokumentů, jež byly průběžně 
na komunitární úrovni přijímány. V nich se velmi často zdůrazňuje činnost na re-
gionální a národní úrovni a mnohdy jsou v nich vyzývány k aktivitě především 
členské státy. Rozdělení úloh mezi komunitární a národní instituce s důrazem na 
posledně jmenované je potvrzováno i dlouhotrvajícím nedostatkem právního zá-
kladu pro činnost na komunitární úrovni a spíše koordinační funkcí EU.

I z tohoto důvodu explicitně formulovaný zákaz diskriminace z důvodu 
zdravotního postižení v primárním právu přišel relativně pozdě (1999). Zde 
je též možno sledovat, jak členské státy při změně zřizovacích smluv reagovaly 
na proponování dané problematiky v průběhu dvou předchozích desetiletí. To 
souvisí též s tím, že se pojetí EU na konci 80. let a zejména v 90. letech posouvá 
dále. I to umožnilo zintenzívnit postup na úrovni komunitární.

V průběhu vývoje tedy bylo zajištění rovného postavení osob se zdravotním 
postižením (též v oblasti zaměstnávání) řešeno i na půdě EU. Zde EU vytvo-
řila akční programy namířené zejména proti diskriminaci, chudobě a sociální 
exkluzi. Tyto programy ovšem nelze označit za legislativu, jež by přímo upra-
vovala právní postavení osob se zdravotním postižením. Jak už jejich označení 

74) Jednoduše řečeno, princip subsidiarity znamená, že aktivity v oblasti nevýlučných pravomocí 
EU mají být realizovány na nižší úrovni, tedy úrovni členských států, je-li to efektivnější – srov. 
čl. � odst. 2 SES.
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napovídá, jedná se o programy podporující konkrétní aktivity, tedy spíše o čin-
nost exekutivní povahy. 

Pokud jde o ryze legislativní akty pro oblast zaměstnávání, lze poukázat ob-
zvláště na právní úpravu obsaženou ve směrnicích. Směrnice ovšem pouze vy-
tvářejí rámec a stanoví cíle, jichž mají členské státy dosáhnout. Jejich řádná im-
plementace je proto opět úkolem členských států, které vytváří konkrétní právní 
předpisy na národní úrovni. 

Akcent na aktivitu členských států (i v souvislosti s výše zmíněnou zásadou 
subsidiarity) vede k tomu, že na komunitární úrovni lze obtížně hledat nějaká 
konkrétní, právně vynutitelná práva osob se zdravotním postižením (konkrétně 
v oblasti jejich zaměstnávání). Z tohoto úhlu pohledu se komunitární legislativa 
jeví jako dosti vágní, málo určitá. Její účinek je spíše koordinační a podněcující 
aktivitu na úrovni národní. 

Samozřejmě k případnému posílení činnosti EU by mohlo dojít v souvislosti 
s eventuálním dalším prohloubením evropské integrace. To bylo naznačeno 
i v rámci návrhu Evropské ústavní smlouvy, do které byla včleněna též práva 
osob se zdravotním postižením. Ovšem v současné době je osud tohoto doku-
mentu více než nejistý.

Značná část toho, co jsme dosud probírali, nás proto vede k analýze úpravy 
na úrovni národní. Touto úrovní se budeme zabývat v následující kapitole, kde 
ukážeme, jak se postavení osob se zdravotním postižením může promítat do kon-
krétní legislativy. Konkrétně pojednáme o České republice a pro srovnání nastí-
níme právní stav ve Spolkové republice Německo.7�

3. Právní aspekty úpravy zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením v ČR

3.1 Právní vymezení
V případě českého právního řádu je ochrana zaměstnanců se zdravotním po-

stižením v pracovněprávních vztazích, zejména v pracovním poměru, zakotvena 
v zákoně č. 6�/196� Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dne 1. 1. 
2007 nabývá účinnosti nový zákoník práce, který byl vyhlášen pod č. 262/2006 
Sb. Právní úprava a definice přístupu k zaměstnávání osob se zdravotním postiže-

7�) K analýze právní úpravy v dalších členských státech odkazujeme na další odbornou literaturu; 
viz též prameny uvedené v poznámce pod čarou č. 2.
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ním, kterým je poskytována zvýšená péče, jsou zakotveny v zákoně č. 43�/2004, 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 10. 
2004 (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Zdravotní postižení je zohledňováno 
tak, aby odpovídalo mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům zdra-
votně postižených osob.

Česká právní úprava ochrany osob se zdravotním postižením vychází z Úmluvy 
Mezinárodní organizace práce č. 1�9 z roku 1983, o pracovní rehabilitaci osob 
se zdravotním postižením, která byla naší republikou ratifikována v roce 198� 
a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 72/198� Sb.

Druhým základním mezinárodním předpisem, který deklaruje sociální a hos-
podářská práva osob se zdravotním postižením, je Evropská sociální charta, kte-
rou naše republika též ratifikovala a publikovala pod č. 14/2000 Sb. m. s. Podle 
článku 1� odst. 2 se smluvní strany Charty zavazují, že za účelem zajištění účin-
ného výkonu práva osob se zdravotním postižením na přípravu k povolání, re-
habilitaci a sociální adaptaci přijmou odpovídající opatření pro umístění osob 
s postižením do zaměstnání, například zřídí specializované zprostředkovatelny, 
příležitosti pro chráněné zaměstnání a přijmou opatření k pobídce zaměstnava-
telů, aby přijímaly osoby s postižením do zaměstnání.

3.2 Pojem „osoba se zdravotním postižením“
Předchozí právní úprava zaměstnanosti (zákon č. 1/1991 Sb.) zavedla do na-

šeho právního řádu pojem „osoba se změněnou pracovní schopností“ a „osoba 
se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením“. Právní před-
pisy, které poskytovaly též ochranu osobám se zdravotním postižením, však v té 
době používaly k označení těchto osob jiných termínů, a to např. osoby těžce 
zdravotně postižené, osoby dlouhodobě těžce zdravotně postižené, osoby dlou-
hodobě nemocné, plně či částečně invalidní občan apod.76 Problematika osob se 
zdravotním postižením byla komplexně shrnuta a zapracována do části 3 nového 
zákona o zaměstnanosti. Zákon opustil původní terminologii a nahradil ji v sou-
vislosti s přizpůsobením se terminologii používané v zemích Evropské unie a se 
zavedením jednotného pojmu v naší právní úpravě označením „osoby se zdra-
votním postižením“. 

76) Zákon č. 117/199� Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláška 
k tomuto zákonu č. 182/1991 Sb., zákon č. 1��/199� Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Okruh osob se zdravotním postižením se proti předchozí právní úpravě rozší-
řil. Jedná se o osoby, které byly uznány:

 •  za plně invalidní (pro účely zaměstnanosti se označují jako osoby s těžším 
zdravotním postižením),

 • za částečně invalidní,
 • za osoby zdravotně znevýhodněné.

3.2.1 Osoby plně invalidní
Osoby plně invalidní jsou dnes osoby s těžším zdravotním postižením. 

V souladu s ust. § 39 zákona č. 1��/199� Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, je občan plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepří-
znivého zdravotního stavu, za který se považuje nepříznivý zdravotní stav, jenž 
podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok:

 •  poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, 
nebo

 •  je pro zdravotní postižení schopen soustavné výdělečné činnosti jen za 
zcela mimořádných podmínek.

Za soustavnou výdělečnou činnost se považuje činnost vykonávaná tak, že 
výdělek z ní je stálým zdrojem příjmu, a to i když tato činnost nezakládá účast 
na důchodovém pojištění. Za soustavnou výdělečnou činnost se však nepovažuje 
taková činnost vykonávaná nejdéle po dobu jednoho roku v rámci pracovní re-
habilitace na základě doporučení příslušného lékaře okresní správy sociálního 
zabezpečení.

Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se vychází 
ze zdravotního stavu občana doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho 
schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým 
a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vyko-
nával před tím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkuše-
nostem a znalostem. Přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale 
ovlivňující schopnost výdělečné činnosti osoby a zda a jak je osoba na své zdra-
votní postižení adaptována, a bere se v potaz i schopnost rekvalifikace osoby na 
jiný druh výdělečné činnosti, než vykonávala dosud.

Pro účely posouzení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojiš-
těnce se touto schopností rozumí schopnost pojištěnce vlastní prací dosáhnout 
výdělku odpovídajícího jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. 
Pro stanovení procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je 
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nutné určit zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu. Je-li těchto zdravotních postižení více, jednotlivé hodnoty poklesu 
schopnosti soustavné výdělečné činnosti se nesčítají. V tomto případě se určí, 
které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti 
se stanoví podle tohoto zdravotního postižení, a to se zřetelem k závažnosti ostat-
ních zdravotních postižení.

V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu občana je 
zdravotní postižení, které s ohledem na jeho předchozí výdělečné činnosti, do-
sažené vzdělání, zkušenosti, znalosti a schopnost rekvalifikace způsobuje pokles 
schopnosti soustavné výdělečné činnosti větší, než odpovídá horní hranici míry 
poklesu této schopnosti, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 %. To platí obdobně, 
nastal-li pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti uvedený v důsledku pů-
sobení více příčin dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu občana.

Naopak je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu občana zdra-
votní postižení, které s ohledem na jeho předchozí výdělečné činnosti, dosažené 
vzdělání, zkušenosti, znalosti, schopnost rekvalifikace a dlouhodobě příznivou 
stabilizaci zdravotního stavu způsobuje pokles schopnosti soustavné výdělečné 
činnosti menší, než odpovídá dolní hranici míry poklesu této schopnosti, lze tuto 
dolní hranici snížit až o 10 %.

Způsob posouzení a procentní míra poklesu soustavné výdělečné činnosti jsou 
stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 284/199� Sb., kterou se provádí zákon o dů-
chodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Okruh zdravotních postižení 
umožňujících soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmí-
nek je taxativně vyjmenován v příloze č. 3 citované vyhlášky (např. úplná i prak-
tická nevidomost obou očí, amputační ztráta obou dolních nebo obou horních 
končetin, střední mentální retardace).

Plnou i částečnou invaliditu posuzují lékaři okresních správ sociálního za-
bezpečení, příslušných podle místa trvalého pobytu posuzovaného občana, při 
zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách. Musí přitom vycházet z lé-
kařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu 
občanů. 

K prokázání plné invalidity pro účely zaměstnávání těchto osob slouží roz-
hodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání plného invalidního dů-
chodu nebo o uznání plné invalidity, není-li důchod přiznán z důvodu nesplnění 
potřebné doby pojištění, anebo potvrzení České pošty o vyplácení důchodu.
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Zaměstnávání plně invalidních osob není zákonem žádným způsobem ome-
zeno a rovněž mohou mít tyto osoby příjem z výdělečné činnosti bez jakého-
koliv omezení, s výjimkou výdělečné činnosti v cizině77. V tomto případě by se 
důchod po tuto dobu nevyplácel. Je však třeba mít na zřeteli, že nové zaměst-
nání plně invalidní osoby automaticky vyvolá potřebu kontrolní lékařské pro-
hlídky, které se občan musí na výzvu orgánu sociálního zabezpečení podrobit. 
Její zdravotní stav bude posouzen vzhledem k novým skutečnostem – druhu vý-
dělečné činnosti, důvodu invalidity (pokles schopnosti soustavné výdělečné čin-
nosti nebo mimořádné podmínky) a může v samém důsledku znamenat i ztrátu 
plné invalidity.

Osoba plně invalidní z důvodu poklesu schopnosti soustavné výdělečné čin-
nosti nemůže být podle ust. § 2� odst. 2 písm. f) zákona o zaměstnanosti uchaze-
čem o zaměstnání, ale pouze zájemcem o zaměstnání78. To např. znamená, že za 
ni po dobu evidence jako zájemce o zaměstnání není plátcem pojistného na zdra-
votní pojištění stát jako u uchazeče o zaměstnání, nemá nárok na podporu v ne-
zaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci79 apod.

Co se týče výhod pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby plně invalidní, 
pro splnění tzv. povinného podílu se jedna takováto osoba započítává třikrát (viz 
podrobněji kapitola 3.3.8.). 

3.2.2 Osoby částečně invalidní
Ve smyslu ust. § 44 zákona o důchodovém pojištění je občan částečně inva-

lidní, jestliže:
 •  z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schop-

nost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %, nebo 
 •  jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné ži-

votní podmínky.

77) Co se rozumí výdělečnou činností v cizině, stanoví ust. § 3 vyhlášky č. 284/199� Sb., kterou 
se provádí zákon o důchodovém pojištění.
78) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za 
tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce v ČR. 
Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit 
rekvalifikaci.
79) Pokud se však účastní na základě dohody s úřadem práce např. pracovní rehabilitace 
(rekvalifikační kurzy, příprava k práci), náleží jí za stanovených podmínek podpora při 
rekvalifikaci.
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Zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky jsou taxativně 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedené vyhlášky. Zdravotní postižení se rozdělují 
na ortopedická (např. zkrácení dolní končetiny o 10 cm a více), chirurgická (např. 
stav po vynětí hrtanu), nervová (trvalá ztráta řeči) a smyslová (např. oboustranná 
úplná nebo praktická hluchota).

Procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se určuje ve 
vztahu k zdravotnímu postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu. Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti ob-
čana se vychází ze stejných principů jako při určování poklesu soustavné výdě-
lečné činnosti u plně invalidní osoby. Stejným způsobem jako plná invalidita se 
prokazuje invalidita částečná.

Částečný invalidní důchod pouze částečně nahrazuje pokles pracovní schop-
nosti, takže se u občana předpokládá pracovní činnost. Ode dne 1. 2. 2006 byla 
na základě novely zákona o důchodovém pojištění č. 24/2006 Sb. zrušena kon-
trola příjmu z výdělečné činnosti při pobírání částečného invalidního důchodu. 
To znamená, že poživatel tohoto důchodu může mít příjem ze souběžně vykoná-
vané činnosti v neomezené výši stejně jako občan plně invalidní.

3.2.3 Osoby zdravotně znevýhodněné
Podle předchozí právní úpravy se jednalo o osoby se změněnou pracovní 

schopností. Pro přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné se předpo-
kládá, že tato osoba má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které 
má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výděleč-
nou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat 
dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat 
jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se podle ust. § 67 odst. 4 zákona 
o zaměstnanosti pro účely zaměstnávání těchto osob považuje nepříznivý stav, 
který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně ome-
zuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti, a tím i možnost pracovního 
uplatnění.

Zákon v přechodných a závěrečných ustanoveních (§ 148) upravuje platnost 
stávajících dokladů o změněné pracovní schopnosti a změněné pracovní schop-
nosti s těžším zdravotním postižením. Fyzické osoby, které byly rozhodnutím 
okresních správ sociálního zabezpečení uznány za osoby se změněnou pracovní 
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schopností, po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, ale maximálně po dobu tří let 
ode dne nabytí účinnosti zákona o zaměstnanosti, tj. do 1. 10. 2007, se budou po-
važovat za osoby zdravotně znevýhodněné podle nového zákona. Platnost roz-
hodnutí o změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením rovněž 
skončí dnem 1. 10. 2007, i kdyby na nich bylo napsáno „platnost trvalá“. Chtějí-
li být tyto osoby nadále osobami zdravotně znevýhodněnými, musí tedy podat 
novou žádost o přiznání tohoto statusu, jinak, pokud nemají na dokladech jiný, 
kratší termín platnosti, skončí platnost 1. 10. 2007.

S účinností od 1. 7. 2006 posuzuje a rozhoduje, zda jde o osobu zdravotně zne-
výhodněnou, úřad práce a vychází přitom z podkladů vypracovaných lékařem 
určeným úřadem práce. Do dne 30. 6. 2006 posuzoval zdravotní stav za tímto 
účelem lékař okresní správy sociálního zabezpečení.

3.3 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením je podle zákona o za-

městnanosti zaměřena na zabezpečení pracovní rehabilitace uchazečů i zá-
jemců o zaměstnání, na jejich zařazování do specifických rekvalifikačních 
kurzů, na jejich zařazování na chráněná pracovní místa a do chráněných dílen, 
dále na poradenství pro volbu povolání a přípravu k práci. Je také vyjádřena ve 
formě příspěvků, dotací a slev na daních pro zaměstnavatele, kteří tyto osoby 
zaměstnávají.

Jednotlivé zákonem vymezené instituty tak mají jednak zaměstnavatele moti-
vovat, aby osoby se zdravotním postižením přijímali do pracovního poměru, vy-
tvářeli pro ně nová pracovní místa a příznivé pracovní podmínky, a jednak je zá-
konným způsobem donutit k zaměstnávání těchto osob.

Úřady práce neevidují všechny osoby zdravotně postižené, které mají trvalý po-
byt v příslušném území úřadu práce, ale evidují pouze ty, kterým daný úřad po-
skytuje jednotlivé služby podle zákona o zaměstnanosti (zejména služby v rámci 
rekvalifikace a pracovní rehabilitace).

3.3.1 Pracovní rehabilitace
Oblast pracovní rehabilitace nebyla do přijetí nového zákona komplexně upra-

vena. Je definována jako souvislá činnost, která je zaměřena na získání a udržení 
vhodného zaměstnání. Je poskytována každé osobě se zdravotním postižením, 
která o ni požádá, tedy i zájemcům o zaměstnání. Zabezpečuje ji přímo úřad 
práce ve spolupráci s pracovněrehabilitačními středisky nebo může jejím zajiště-
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ním pověřit i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě úřad práce 
hradí náklady na její zabezpečení. Jedná se o tzv. podporované zaměstnání.

Náklady hrazené v této souvislosti úřady práce představují v prvé řadě náklady 
právnické nebo fyzické osoby pověřené zabezpečením pracovní rehabilitace, a to 
přímé náklady (např. mzdy a odměny zaměstnanců, materiál), režijní náklady 
a náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které pro pověřenou osobu zabez-
pečuje jiné odborné či vzdělávací zařízení. Dále sem patří náklady účastníka 
pracovní rehabilitace (jízdní výdaje, stravné, příp. náklady na ubytování, pojiš-
tění účastníka pro případ škody jím způsobené v průběhu pracovní rehabilitace) 
a ostatní náklady (např. náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí 
a čisticí prostředky, náklady na výbavu účastníka). 

O pracovní rehabilitaci musí osoba zdravotně postižená požádat. Úřad práce ve 
spolupráci s osobou zdravotně postiženou a na základě vyjádření odborné pra-
covní skupiny sestaví individuální plán pracovní rehabilitace, ve kterém budou 
zejména stanoveny formy pracovní rehabilitace a jejich časový harmonogram. 
Formy pracovní rehabilitace zahrnují širokou škálu činností, jako je poradenská 
činnost80, která je zaměřena na volbu povolání, na volbu zaměstnání nebo na vý-
kon samostatné výdělečné činnosti, praktická a teoretická příprava k práci, zpro-
středkování zaměstnání, vytváření vhodných podmínek pro výkon pracovní nebo 
výdělečné činnosti apod. 

Teoretická a praktická příprava těchto osob k práci zahrnuje:
 • přípravu na budoucí povolání (např. podle školského zákona),

80) Poradenství obecně představuje širokou škálu služeb pomáhajících občanům se zdravotním 
postižením a jejich rodinám a zákonným zástupcům při začlenění do života společnosti a při řešení 
osobních problémů a krizí, jež vyplývají ze zdravotního postižení jich samotných nebo jejich dítěte. 
Pod poradenstvím rozumíme doporučení týmu odborníků, ve kterém hrají stejně důležitou roli 
psycholog, lékař, právník, speciální pedagog, fyzioterapeut, sociální pracovník, technik a konečně 
i úspěšní občané s postižením jako názorné příklady pro rodiče a pedagogy a identifikační modely 
pro dítě s postižením. Neopominutelnou součástí týmu jsou rodiče dítěte s postižením, resp. sám 
dospělý občan s postižením, jichž se doporučení týmu má týkat. Účinné poradenství musí být 
široce dostupné a bezplatné. V České republice toto poradenství osobám se zdravotním postižením 
a jejich rodičům zajišťují především:
 pracoviště rané péče,
  instituce pedagogicko-psychologického poradenství (např. státní i soukromá speciálněpedago-

gická centra, pedagogicko-psychologické poradny atd.),
 centra léčebné rehabilitace (centra rehabilitace),
 občanská sdružení zdravotně postižených.
 Poradenská činnost poskytovaná úřady práce by tedy měla navázat na toto obecné poradenství 
poskytované občanům se zdravotním postižením.
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 • přípravu k práci,
 • specializované rekvalifikační kurzy.
Příprava k práci je zaměřena na zapracování osoby se zdravotním postiže-

ním na vhodné pracovní místo a získání návyků a dovedností nutných pro výkon 
zvoleného zaměstnání. Uskutečňuje se na základě dohody mezi úřadem práce 
a touto osobou a trvá nejdéle 24 měsíců. Po tuto dobu náleží osobě podpora 
při rekvalifikaci (60 % z dosažené poslední průměrné měsíční čisté mzdy, příp. 
z částky životního minima81). 

Provádí se na pracovištích individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu 
konkrétní osoby (např. i s podporou asistenta), v chráněných pracovních dílnách 
a na chráněných pracovních místech a ve vzdělávacích zařízeních široké škály 
subjektů od státu až po občanská sdružení.

Specializované rekvalifikační kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmí-
nek jako rekvalifikace. Uchazeči o zaměstnání i zájemci o zaměstnání, který 
projeví zájem o specializovaný rekvalifikační kurz a je v rámci své stávající kva-
lifikace nebo s ohledem na svůj zdravotní stav nezpůsobilý stávající činnost vy-
konávat, může úřad práce rekvalifikaci zajistit a zaplatit celé její náklady. Osoba 
se zdravotním postižením musí doložit zdravotní způsobilost k výkonu činnosti 
po dosažené rekvalifikaci. Rozsah a obsah kurzu musí odpovídat individuálním 
schopnostem a zkušenostem osoby a jejímu zdravotnímu stavu.

Provádí se na základě písemné dohody s úřadem práce a účastníkovi během 
něj náleží podpora při rekvalifikaci. Úřad práce může poskytnout i příspěvek na 
úhradu nutných nákladů spojených s rekvalifikací.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pracovní rehabilitace poskytovaná osobám se 
zdravotním postižením je nesmírně složitý a vzájemně provázaný komplex slu-
žeb a činností, které zasahují do řady oblastí. Při provádění pracovní rehabili-
tace úřady práce spolupracují s celou řadou subjektů: zaměstnavateli, chráně-
nými pracovními dílnami a dalšími subjekty, např. s občanskými sdruženími, 
orgány školství (příprava pro povolání) a zdravotnictví (léčebná rehabilitace), 
dále pak rovněž s orgány sociálního zabezpečení, odborovými orgány, charitativ-
ními sdruženími, církvemi a náboženskými společnostmi, obcemi apod.

81) Na období kalendářního roku 2006 se jedná podle zákona o životním minimu (zákon 
č. 463/1991 Sb.) o částku 4 420 Kč pro jednotlivce.
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3.3.2 Chráněné pracovní místo
Zákon o zaměstnanosti podporuje vytváření nových pracovních míst pro osoby 

se zdravotním postižením. Umožňuje zaměstnavatelům vytvářet po písemné do-
hodě s úřadem práce chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny (viz 
dále), na jejichž zřízení může být poskytnut příspěvek. 

Chráněné pracovní místo musí být provozováno minimálně dva roky ode dne 
sjednané v dohodě. Výše příspěvku na jeho vytvoření je odvozena od stanove-
ných násobků průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrt-
letí předchozího kalendářního roku. Zaměstnavatel však nesmí mít nedoplatky 
na pojistném a na daních včetně penále. Pokud se jedná o pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, může mít povoleno ze 
strany okresní správy sociálního zabezpečení hrazení pojistného ve splátkách, 
ale nesmí být v prodlení s úhradou těchto splátek. V dohodě s úřadem práce je 
nutné kromě jiného upravit povinnost zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho 
poměrnou část, pokud mu byl jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce 
vyšší, než náležel, a lhůtu pro jeho vrácení.

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravot-
ním postižením může činit maximálně 8násobek a pro osobu s těžším zdravot-
ním postižením maximálně 12násobek průměrné mzdy. Za uvedené období roku 
200� činila průměrná mzda částku 18 421 Kč. V roce 2006 tedy může být pří-
spěvek poskytován ve výši maximálně 147 368 Kč, resp. 221 0�2 Kč. Vytváří-li 
zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce deset a více chráněných 
pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního 
místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně 10násobek a pro 
osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 14násobek výše uvedené prů-
měrné mzdy. V roce 2006 může být tedy příspěvek poskytován ve výši maxi-
málně 184 210 Kč, resp. 2�7 894 Kč.

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa lze poskytnout i samotné 
osobě se zdravotním postižením, pokud se rozhodne vykonávat samostatnou vý-
dělečnou činnost (OSVČ). Osobě bude zpravidla doporučeno absolvování kurzu 
základů podnikání. Výše příspěvku činí maximálně 8násobek uvedené mzdy pro 
osobu se zdravotním postižením (147 348 Kč) a 12násobek pro osobu s těžším 
zdravotním postižením (221 0�2 Kč). Vrácení příspěvku nebude požadováno, 
ukončí-li OSVČ provozování této činnosti ze zdravotních důvodů nebo v pří-
padě úmrtí.
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Úřad práce může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem či OSVČ po-
skytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pra-
covní místo obsazené osobou se zdravotním postižením. Roční výše příspěvku 
může činit maximálně 3násobek průměrné mzdy za výše uvedené období. V roce 
2006 může být příspěvek poskytován ve výši maximálně �� 263 Kč. K provozním 
nákladům může patřit např. nájemné, palivo, energie, vodné, stočné, náklady na 
odvoz a likvidaci odpadu, náklady na materiál, opravu a údržbu objektu a zaří-
zení zaměstnavatele, doprava zaměstnanců, pojištění objektu apod.

3.3.3 Chráněná pracovní dílna 
Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě 

dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postiže-
ním v chráněné dílně musí činit nejméně 60 %.

Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny se stanoví stejným způsobem 
jako příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa. Úřad práce může 
opět na základě dohody poskytnout zaměstnavateli příspěvek na provozní ná-
klady, který se poskytuje zálohově čtvrtletně. Výše tohoto příspěvku může či-
nit maximálně 4násobek průměrné mzdy za výše uvedené období na jednoho 
zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, a maximálně 6náso-
bek na jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením. 
V roce 2006 může být příspěvek poskytován ve výši maximálně 73 684 Kč, resp. 
110 �26 Kč.

3.3.4 Nárokový příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením

Kromě vytváření nových pracovních míst podporuje zákon o zaměstnanosti 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením také formou příspěvku zaměst-
navatelům, kteří zaměstnávají více než �0 % zaměstnanců se zdravotním po-
stižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Osoby s těžším zdravotním po-
stižením se do výpočtu tohoto podílu započítávají třikrát. Výpočet průměrného 
přepočteného počtu zaměstnanců pro účely poskytování příspěvku upravuje pro-
váděcí vyhláška č. �18/2004 Sb.

Příspěvek je poskytován zpětně vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to jed-
norázově na základě písemné žádosti zaměstnavatele, ke které zaměstnavatel 
dokládá průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců a zvlášť těch se zdra-
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votním postižením a s těžším zdravotním postižením. O příspěvek musí zaměst-
navatel požádat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uply-
nutí kalendářního čtvrtletí, jinak na něj ztrácí nárok. Zaměstnavatel opět nesmí 
mít dluhy na daních a pojistném na sociální zabezpečení a veřejném zdravotním 
pojištění. Zjistí-li se, že zaměstnavatel obdržel příspěvek neprávem nebo v ne-
správné výši, na základě nesprávných údajů, je zaměstnavatel povinen poskyt-
nutý příspěvek nebo jeho poměrnou část ve stanovené lhůtě vrátit do státního 
rozpočtu.

Výše příspěvku činí 0,66násobek průměrné měsíční mzdy za každou osobu 
plně invalidní a 0,33násobek za každou jinou osobu se zdravotním postižením, 
tj. 12 1�8 Kč, resp. 6 079 Kč na jednu takovou osobu. 

Jestliže zaměstnavatel bude zaměstnávat v chráněné dílně 35 zaměstnanců se 
zdravotním postižením, z toho 10 plně invalidních, bude výše příspěvku činit: 
(0,33 x 25 x 18 421 Kč) + (0,66 x 10 x 18 421 Kč) = 151 973 + 121 579 = 
273 552 Kč za měsíc. Za kalendářní čtvrtletí půjde o částku 820 656 Kč.

Vláda na roky 200� a 2006 vyhlásila program, jehož účelem je udržení pra-
covních míst a podpora vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravot-
ním postižením na volném trhu práce prostřednictvím obnovy nebo technického 
zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplat-
nění osob se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 
�0 % osob se zdravotním postižením jsou specifickou skupinou. Musí se vyrov-
návat s vyšší nemocností zaměstnanců, nízkou kvalifikací, omezenou možností 
mechanizace a vyšším podílem ruční práce. Současně se ale pohybují v tržním 
prostředí, takže pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní, kteří takto znevýhod-
něni nejsou. Proto je třeba tento jejich handicap finančně vyrovnat. 

Zaměstnavatel může dostat maximálně 7 mil. Kč za rok. Pracovní místa vytvo-
řená na základě poskytnutého příspěvku musí firma provozovat nejméně tři roky, 
v případě malých a středních podniků dva roky. Na vytvoření jednoho nového 
pracovního místa vhodného pro osobu se zdravotním postižením může podnik 
dostat příspěvek v maximální výši 2�0 000 Kč. Na udržení jednoho pracovního 
místa, na němž je zaměstnána osoba se zdravotním postižením, je možné poskyt-
nout příspěvek v maximální výši 200 000 Kč. 

O příspěvek mohou žádat subjekty, které byly v předchozích dvou letech za-
městnavateli a v době předložení žádosti zaměstnávaly více než �0 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Příspěvek může zaměst-
navatel dostat na stavební akce, na úpravy a pořízení stroje nebo technologického 
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zařízení umožňujícího zaměstnávání lidí se zdravotním postižením či na pořízení 
užitkového vozidla. 

Program je součástí systému podpor aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby 
se zdravotním postižením. Podpora je poskytována formou příspěvku. Zájemci 
mohou o příspěvek žádat na příslušném úřadu práce, kde získají i veškeré po-
třebné informace. 

3.3.5 Další výhody pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou zaměstnávat osoby se zdravotním posti-

žením, může úřad práce přispět na činnost spojenou s jejich zaměstnáváním, a to 
vždy na základě sjednané písemné dohody. Podmínky a výše příspěvků či do-
tací jsou odvozeny od druhů příspěvků, zákonných úprav, rozpočtu a situace na 
trhu práce.

Základní podmínkou poskytnutí každého takového příspěvku je tzv. bezdluž-
nost, tj. zaměstnavatel nesmí mít nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění 
ani na daních. Dotace se nepřizná ani v případech, kdy zaměstnavatel nabízí ža-
dateli nižší mzdu, než je minimální mzdový tarif upravený v kolektivní smlouvě 
či vnitřním předpise.

3.3.5.1 Příspěvek na dopravu zaměstnanců
Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel každodenně zabezpe-

čuje dopravu svých zaměstnanců do zaměstnání a zpět v návaznosti na rozvržení 
pracovní doby, a to v místech, kde není provozována hromadná doprava nebo 
jízdní řád nevyhovuje potřebám zaměstnavatele. Příspěvek se poskytuje maxi-
málně do výše �0 % vynaložených nákladů na dopravu a je splatný do 30 dnů od 
jejich předložení (vyplácí se většinou měsíčně).

Pokud zaměstnavatel zajišťuje dopravu občanů s těžším zdravotním postiže-
ním, kteří se s ohledem na svůj zdravotní stav nemohou vůbec dopravovat hro-
madnými dopravními prostředky, může zaměstnavatel po úřadu práce požado-
vat úplnou úhradu nákladů na dopravu. Poskytnutí tohoto příspěvku automaticky 
vylučuje požadavek na úhradu provozních nákladů za stejným účelem u chrá-
něné dílny nebo chráněného pracovního místa.

3.3.5.2 Příspěvek na zapracování
Úřad práce může zaměstnavateli na mzdy poskytnout příspěvek na zapraco-

vání, a to nejdéle na dobu tří měsíců. Měsíční příspěvek může činit nejvýše polo-
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vinu minimální mzdy na zaměstnance pověřeného zapracováním. Od 1. 7. 2006 
může příspěvek činit max. 3 977 Kč měsíčně. Poskytuje se však jednorázově 
zpětně za celé sjednané období a je splatný do 30 dnů od předložení písemné in-
formace o průběhu zapracování.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel přijímá do pracov-
ního poměru uchazeče o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči. 
Podle ust. § 33 a § 67 zákona o zaměstnanosti jsou to i osoby se zdravotním 
postižením82.

3.3.5.3 Další účelové příspěvky
Úřad práce dále poskytuje zaměstnavatelům příspěvky na zřízení či vytvoření 

společensky účelných pracovních míst a překlenovací příspěvky. Tyto finanční 
dotace jsou však určeny obecně pro všechny zaměstnavatele, nejen pro zaměst-
navatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Jinak řečeno, nově zří-
zené místo není výhradně určeno pro osobu se zdravotním postižením. 

Společensky účelná pracovní místa jsou zřízena a vyhrazována na základě 
dohody s úřadem práce. Mohou být obsazována jen uchazeči o zaměstnání, kteří 
jsou vedeni v evidenci úřadu práce a kterým nelze zajistit pracovní uplatnění ji-
ným způsobem. Formy příspěvku na nově zřízená společensky účelná pracovní 
místa představují:

 • návratnou finanční výpomoc,
 • příspěvek na úhradu úroků z úvěru,
 • jiný účelově určený příspěvek.
Výše příspěvku je odvozena od míry nezaměstnanosti. Pokud je nezaměstna-

nost v daném okrese nižší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, může pří-
spěvek činit nejvýše 4násobek průměrné mzdy. V případě, že je uzavřena do-
hoda na více než 10 pracovních míst, může příspěvek činit maximálně 6násobek 
této mzdy.

Překlenovací příspěvek může být poskytnut vedle příspěvku na zřízení spole-
čensky účelného pracovního místa. Úřad práce jej poskytne na základě dohody 
s osobou, která přestala být uchazečem o zaměstnání a stala se OSVČ. Takové 
osobě příspěvek náleží nejdéle po dobu tří měsíců, a to ve výši poloviny částky 

82) Dále sem patří např. osoby do 2� let věku, absolventi vysokých škol po dobu dvou let po 
úspěšném ukončení studia, těhotné ženy, osoby starší �0 let věku, osoby, které jsou vedeny 
v evidenci déle než šest měsíců apod.
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životního minima platného ke dni uzavření dohody (na období roku 2006 se 
jedná o částku 2 210 Kč měsíčně).

3.3.6 Slevy na daních 
Zákon č. �86/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, umož-

ňuje zaměstnavatelům uplatnit slevu na dani z příjmů v případě, že zaměstnávají 
osobu se zdravotním postižením. Podle ust. § 3� odst. 1 písm. a) až c) zákona 
činí sleva na dani ročně:

 • 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením,
 • 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením,
 •  polovinu daně u poplatníků, kteří zaměstnávají více než �0 % občanů se 

zdravotním postižením v přepočteném počtu, pokud těchto občanů celkově 
zaměstnávají minimálně 2�.

3.3.7 Zvýhodnění v obchodní veřejné soutěži
Podle ustanovení § 101 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který 

nabyl účinnosti dne 1. 7. 2006, účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení při za-
dávání podlimitní veřejné zakázky83 na dodávky nebo služby dodavatel zaměst-
návající více než 2� zaměstnanců, z nichž je více než �0 % zaměstnanců oso-
bami se zdravotním postižením, musí být nabídková cena tohoto dodavatele hod-
nocena jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostat-
ními uchazeči o více než 1� %.

Hodnocení nabídkové ceny takového dodavatele je možné pouze tehdy, po-
kud jsou skutečnosti o zaměstnávání stanoveného počtu zaměstnanců se zdra-
votním postižením v nabídce prokázány předložením potvrzení místně přísluš-
ného úřadu práce.

Další výhodou pro zaměstnavatele je, že stanoví-li tak zadavatel v oznámení či 
výzvě o zahájení zadávacího řízení, může se zadávacího řízení účastnit pouze do-
davatel, který provozuje chráněnou pracovní dílnu nebo na nějž se vztahuje pro-
gram zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než �0 % osob 
se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. 

Skutečnost, že dodavatel zaměstnává stanovený počet těchto osob, musí být 
dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzeními nebo rozhodnutími or-

83) Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné 
zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.
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gánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením. 
V případě chráněné pracovní dílny předloží dodavatel v nabídce potvrzení úřadu 
práce či dohodu s úřadem práce. 

3.3.8 Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
Každý zaměstnavatel, který zaměstnává v průměrném ročním přepočteném 

počtu více než 2� zaměstnanců v pracovním poměru, je povinen zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celko-
vém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl osob se zdravotním po-
stižením činí 4 %.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného po-
dílu může plnit zaměstnavatel v podstatě třemi způsoby:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b)  odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více 

než �0 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 
zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chrá-
něných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou 
církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo 
obecně prospěšnou společností nebo zadáváním zakázek těmto subjektům 
nebo odebíráním výrobků či služeb od osob se zdravotním postižením, které 
jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné za-
městnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu.
Všechny uvedené způsoby mohou zaměstnavatelé kombinovat. Zaměstnavatelé, 

kteří jsou organizačními složkami státu84 nebo jsou zřízeni státem, však nemo-
hou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu.

Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze 
zaměstnanci v pracovním poměru. Každý zaměstnanec, který je osobou s těžším 
zdravotním postižením (plně invalidní), se započítává třikrát. Způsob výpočtu 
průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se stanovení podle ust. 
§ 1� prováděcí vyhlášky č. �18/2004 Sb.

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním po-
stižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,�násobek průměrné mě-

84) Např. ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář 
veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky apod.
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síční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, 
v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. 
Za neplnění povinného podílu v roce 2006 je zaměstnavatel povinen zaplatit 
46 0�2 Kč za jednoho takového zaměstnance.

3.3.9 Práva a povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k osobám se 
zdravotním postižením

Zaměstnavatelé mají ve spolupráci s úřady práce k osobám se zdravotním po-
stižením celou řadu povinností. Jsou povinni:

 •  u míst oznamovaných úřadu práce označit, zda se jedná o pracovní místa 
vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením,

 •  informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby 
se zdravotním postižením,

 •  rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preven-
tivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individu-
álním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhra-
zováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,

 •  spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace,
 •  vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením,
 •  vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním 

postižením.
Zaměstnavatelé však mají také právo na:
 •  informace a poradenství od úřadu práce při zaměstnávání osob se zdravot-

ním postižením,
 • součinnost při vyhrazování pracovních míst vhodných pro tyto osoby,
 •  spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravot-

ním postižením,
 •  spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pra-

covních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

3.4 Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením mají v pracovním poměru stejná práva a po-

vinnosti jako ostatní zaměstnanci. Zákoník práce (dále jen „ZP“)8� však v něko-

8�) Od 1. 1. 2007 účinný nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. bude označen jako NZP v případě, že 
nová právní úprava stanoví pro osoby se zdravotním postižením jiné či další pracovní podmínky.
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lika ustanoveních tyto zaměstnance vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a so-
ciálnímu postavení zvýhodňuje, resp. za účelem ochrany jejich zdraví zakot-
vuje zvláštní pracovní podmínky. Skutečnost, že je zaměstnanec zdravotně posti-
žený, neznamená, že nemůže pracovat, pouze jde o omezení pracovní schopnosti 
vzhledem ke zdravotnímu stavu.

K uzavření pracovního poměru musí mít osoba se zdravotním postižením 
stejně jako ostatní fyzické osoby způsobilost k právům a povinnostem a způsobi-
lost k právním úkonům. Způsobilost fyzické osoby mít v pracovněprávních vzta-
zích práva a povinnosti a způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto 
práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 
1� let věku. Zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce 
den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní 
docházku. 

Způsobilost k právním úkonům může zaměstnanec pozbýt jen rozhodnutím 
soudu. Právní úkony, k nimž není způsobilý, činí za něho jeho zástupce. Nemůže 
však za něj uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. Osobě se zdravotním postiže-
ním, která byla soudem zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způ-
sobilost byla rozhodnutím soudu omezena, ustanoví soud opatrovníka. V těchto 
případech je zaměstnavatel povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně i u pra-
covních poměrů kratších než jeden měsíc (obecně se u těchto krátkodobých 
pracovních poměrů písemná forma nevyžaduje – § 32 odst. 1 ZP). Nedodržení 
písemné formy však nezpůsobuje její neplatnost. Jedná se však o porušování pra-
covněprávních předpisů, které může být stanoveným způsobem sankcionováno.

Podle § 34 odst. 3 NZP se povinnost uzavírat pracovní smlouvu písemně týká 
všech pracovních poměrů, tedy i kratších jednoho měsíce, opět však bez sankce 
neplatnosti.

3.4.1 Zásada rovného zacházení – § 1 odst. 3 a 4 ZP, § 16 NZP
V pracovním právu je deklarována povinnost zaměstnavatelů zajišťovat rovné 

zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně 
odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, od-
bornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v za-
městnání. Za nerovné zacházení se přitom nepovažuje rozlišování, které stanoví 
zákoník nebo zvláštní právní předpis nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající 
v povaze práce, již zaměstnanec vykonává, a který je pro výkon této práce ne-
zbytný (zvláštní pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním po-
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stižením, resp. výkon práce herečky, která má ztvárnit ženskou roli – nemůže být 
přijat muž). 

V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z dů-
vodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, 
státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, 
náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností 
k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stra-
nách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích 
zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje 
za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnu-
jící podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci. 

Zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích se vztahuje na pracov-
něprávní vztahy obecně, tj. od jejich vzniku až po skončení, i na tzv. předsmluvní 
jednání o vzniku konkrétního pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem (§ 28 ZP, § 30 NZP). Vzato do důsledku, pro praxi to znamená, 
že zaměstnavatel nemůže stanovit jako překážku přijetí do zaměstnání např. to, 
že dotyčná osoba je osobou se zdravotním postižením. Takový postup by byl jed-
noznačně diskriminací z důvodu zdravotního stavu.

3.4.2 Převedení na jinou práci – § 37 odst. 1 písm. a) ZP, § 41 odst. 
1 písm. a) a b) NZP

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci v rámci pracovní 
smlouvy, pozbyl-li vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského po-
sudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabez-
pečení dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí ko-
nat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo 
dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřej-
ného zdraví nejvyšší přípustné expozice.86

86) Podle § 41 odst. 1 NZP písm. a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí 
příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti 
konat dále dosavadní práci; podle písm. b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením 
pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 
přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo 
pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
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Nelze-li převést zaměstnance na jinou práci v rámci pracovní smlouvy, může 
být převeden i na jinou práci, než je sjednaná v pracovní smlouvě, a to i bez jeho 
souhlasu. Nová práce musí být vhodná vzhledem ke zdravotnímu stavu, schop-
nostem a kvalifikaci zaměstnance, což je obzvlášť u osob se zdravotním postiže-
ním velice důležité.

Jestliže byl zaměstnanec se zdravotním postižením převeden na jinou práci, 
než je sjednána v pracovní smlouvě, za niž náleží nižší mzda nebo plat, přísluší 
mu podle ust. § 139 odst. 1 NZP po dobu převedení ke mzdě nebo platu doplatek 
do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.

Pokud zaměstnavatel nemá pro tohoto zaměstnance vhodnou práci, lze ukončit 
pracovní poměr dohodou stran či výpovědí ze strany zaměstnavatele s dvoumě-
síční výpovědní dobou. Po dobu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci z uvedeného 
důvodu nepřiděluje práci, mu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 
Jestliže zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez 
vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho nepřevedl v době do 1� dnů 
ode dne, kdy předložil tento posudek, na jinou pro něho vhodnou práci, má mož-
nost okamžitě zrušit pracovní poměr. V tomto případě má zaměstnanec nárok 
na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu, která činí dva 
měsíce.

Je třeba podotknout, že toto ustanovení se v praxi dotýká nejen osob se zdra-
votním postižením, ale i osob, kterým je vydán pouze lékařský posudek o dlou-
hodobé ztrátě způsobilosti konat stávající práci. Na druhé straně však většinou 
spolu s lékařským posudkem o dlouhodobé ztrátě způsobilosti konat dosavadní 
práci jde i návrh na posouzení zdravotního stavu ze strany lékaře úřadu práce 
(dříve okresní správy sociálního zabezpečení), a tedy i případné rozhodnutí o sta-
tusu osoby zdravotně znevýhodněné.

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci (zlep-
šení zdravotního stavu), je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance zpět na 
původní práci a pracoviště, pokud se s ním nedohodne jinak. Není-li takové za-
řazení z vážných provozních důvodů možné, musí být zaměstnanec převeden na 
jinou práci odpovídající pracovní smlouvě, a to pokud možno na stejném praco-
višti, kde pracoval dříve.
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3.4.3 Ukončení pracovního poměru výpovědí – § 46 odst. 1 písm. 
d) ZP, § 52 odst. 1 písm. d) a e) NZP

Výpovědní důvod odpovídá důvodům, pro které je povinností zaměst-
navatele převést zaměstnance na jinou vhodnou práci, vymezeným výše. 
Zaměstnavatel musí dále splnit tzv. nabídkovou povinnost – nabídnout tomuto 
zaměstnanci jinou vhodnou práci v místě bydliště nebo v místě výkonu práce, 
a účinně mu pomáhat ve spolupráci s úřadem práce při získání nového zaměst-
nání. Nesplnění těchto povinností však nezpůsobuje neplatnost výpovědi, jde 
však o porušování pracovněprávních předpisů, za které může být udělena po-
kuta (§ 46 odst. 2 a § 47 odst. 1 ZP). Od 1. 3. 2004 již není k platnosti výpo-
vědi, kterou dá zaměstnavatel osobě se zdravotním postižením, nutný souhlas 
úřadu práce.

Je-li dána výpověď osobě se zdravotním postižením, která není zabezpečena dů-
chodem, z důvodu nadbytečnosti (organizační změny), neskončí výpovědní doba 
dříve, než zaměstnavatel zajistí zaměstnanci nové vhodné zaměstnání. Dokud 
zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, výpovědní doba neskončí a pracovní po-
měr by mohl skončit pouze tehdy, když by se zaměstnavatel se zaměstnancem 
dohodl jinak, tedy když by zaměstnanec prohlásil, že na splnění povinnosti ze 
strany zaměstnavatele netrvá. Podle judikatury postačí, pokud je zaměstnanec se 
zdravotním postižením zabezpečen starobním či plným invalidních důchodem. 
Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 ZP není tento zaměstnanec zabezpečen dů-
chodem, jestliže mu nárok na tuto dávku důchodového pojištění buď vůbec ne-
vznikl, anebo jestliže pobírá částečný invalidní důchod, který je nižší než částka 
životního minima platná pro jednotlivce. 

Nový zákoník práce zavádí od 1. 1. 2007 určité „novinky“. Zrušil nabídko-
vou povinnost zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru 
výpovědí a stejně tak zrušil dosavadní povinnost zajistit nové vhodné zaměst-
nání. Zaměstnavateli však byla zcela nově stanovena povinnost písemně ozna-
movat příslušnému úřadu práce rozvázání pracovního poměru s každým zaměst-
nancem, který je osobou se zdravotním postižením (§ 48 odst. � NZP). Nově 
mají také nárok na odstupné podle § 67 odst. 1 NZP zaměstnanci, u nichž do-
chází k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze zdravotních důvodů podle 
§ �2 odst. 1 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů. Výše odstupného činí nej-
méně 12násobek průměrného výdělku.
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3.4.4 Úprava pracovní doby – § 83a, § 86 ZP
Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně bez přestávek v práci na 

oddech a jídlo. Pro určité skupiny zaměstnanců (dvousměnný, třísměnný a ne-
přetržitý režim práce, zaměstnanci pracující v podzemí a mladší 16 let, podle 
NZP mladší 18 let) je stanovena kratší týdenní pracovní doba.

Další zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy je možné ze zdravotních dů-
vodů na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí v dohodě s Minis-
terstvem zdravotnictví a po projednání s příslušným ústředním odborovým orgá-
nem a příslušnou organizací zaměstnavatelů.

V novém zákoníku práce se zachovává zkrácení pracovní doby pod uvedený 
rozsah pouze na základě kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu, tzn. že v ko-
lektivní smlouvě lze např. dohodnout i zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy 
ze zdravotních důvodů (§ 83a odst. 4 ZP, § 79 odst. 3 NZP).

Podle § 86 ZP lze v pracovní smlouvě sjednat se zaměstnancem kratší než sta-
novenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel ji může také sjednat nebo vy-
hovět žádosti zaměstnance, který k tomu má zdravotní důvody, jestliže to dovo-
luje provoz zaměstnavatele. Na její sjednání však nemá zaměstnanec nárok. Na 
rozdíl od zkrácené pracovní doby přísluší zaměstnanci pouze mzda odpovídající 
takto sjednané kratší pracovní době. Ze zdravotních důvodů lze sjednat v pra-
covní smlouvě nebo jiné dohodě nebo povolit na žádost zaměstnance jinou vhod-
nou úpravu pracovní doby (např. jiný začátek či konec pracovní doby, zařazení 
jen do určitých pracovních směn).

3.4.5 Ochrana zaměstnanců se zdravotním postižením – § 133, 
§ 148 ZP, § 103 NZP

 Pro osobu se zdravotním postižením je zaměstnavatel povinen zajistit na své 
náklady technická a organizační opatření, zejména potřebnou úpravu pracovních 
podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen a zaško-
lení nebo zaučení těchto zaměstnanců, a stále dbát o zvyšování jejich kvalifikace 
při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

Účelem tohoto ustanovení je zdůraznit i ve výčtu povinností zaměstnavatele na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinnosti zaměstnavatele vůči za-
městnancům se zdravotním postižením.

Jako klíčovou povinnost zaměstnavatele však zákon stanoví nepřipustit, aby za-
městnanec konal práci, která neodpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobi-
losti. Zaměstnavatel proto musí znát zdravotní stav svého zaměstnance ještě před 
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zařazením na konkrétní pracoviště, aby mohl vyloučit potenciální riziko vzniku 
pracovního úrazu nebo jiného poškození zdraví zaměstnance. U zaměstnanců se 
zdravotním postižením je tato povinnost zaměstnavatele umocněna především 
z toho důvodu, že pracovní způsobilost těchto zaměstnanců je již v souvislosti se 
zdravotním postižením snížena, a že tudíž není možné připustit, aby byli vysta-
vováni stejným rizikům jako ostatní zaměstnanci.

Zaměstnavatelé jsou dále povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postiže-
ním na vhodných pracovních místech a umožňovat jim výcvikem nebo studiem 
získání potřebné kvalifikace, jakož i pečovat o její zvyšování. Jsou dále povinni 
vytvářet podmínky, aby tito zaměstnanci měli možnost co nejširšího a trvalého 
pracovního uplatnění, a zlepšovat vybavení pracovišť, aby mohli dosahovat po-
kud možno stejných pracovních výsledků jako ostatní zaměstnanci a aby jim 
byla práce co nejvíce usnadněna. Pro zaměstnance se zdravotním postižením, 
které nelze zaměstnat za obvyklých pracovních podmínek, se u některých za-
městnavatelů vyhrazují nebo zřizují chráněné dílny (pracoviště) a umožňuje se 
jim získat potřebnou kvalifikaci –blíže viz kapitola 3.3.

3.4.6 Dohoda o zvýšení kvalifikace, kvalifikační dohoda – § 143 
ZP,  § 234 a § 235 NZP

 Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu, kterou se zaměstnava-
tel zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních 
úlev a hmotného zabezpečení a zaměstnanec se zavazuje zvýšit si tuto kvalifi-
kaci a setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po 
dobu pěti let, nebo mu uhradit náklady spojené se zvyšováním kvalifikace, které 
zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, jestliže 
zaměstnanec rozváže pracovní poměr před zvýšením kvalifikace. 

Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody však nevzniká, 
jestliže podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy 
nebo sociálního zabezpečení nemůže vykonávat práci, pro kterou si zvyšoval 
kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci 
či ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto 
nemocí, nebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice (obdobně v NZP87). Půjde 

87) Viz výpovědní důvody v § �2 odst. 1 písm. d) a e) NZP.
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např. o situaci, kdy si zaměstnanec zvýší kvalifikaci a poté utrpí pracovní úraz, 
pro který nesmí dále konat práci, pro kterou si kvalifikaci zvýšil. 

3.5 Shrnutí
Konkurenční prostředí v podmínkách tržní ekonomiky nevyhnutelně vede 

k úbytku pracovních příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Ani velké 
podniky si již nemohou dovolit udržovat tzv. „sociální místa“, ve kterých byli za-
městnávány osoby se zdravotním postižením, aniž se od nich očekával pracovní 
výkon srovnatelný s ostatními nehandicapovanými zaměstnanci. Občané se zdra-
votním postižením patří na trhu práce k nejvíce ohroženým skupinám, a proto se 
i prodlužuje průměrná délka jejich nezaměstnanosti, která je postihuje vyšší mě-
rou a rozvíjí se u nich s vyšší dynamikou.

Zákonodárce sice stimuluje zaměstnávání osob se zdravotním postižením da-
ňovými úlevami pro zaměstnavatele, zvýšenou právní ochranou zaměstnanců se 
zdravotním postižením, systémem povinných kvót počtu zaměstnanců se zdra-
votním postižením, finančními dotacemi podnikatelským subjektům zaměstná-
vajícím občany se zdravotním postižením a zřizováním chráněných dílen, avšak 
zvýšená právní ochrana zdravotně postižených zaměstnanců se ukazuje jako 
značně problematická.

Výše vymezená opatření jsou výhodná především pro občany se zdravotním 
postižením, kteří jsou již zaměstnáni. Tito zaměstnanci jsou poměrně dostatečně 
chráněni, dá se říci i nad míru. Ukončení jejich pracovního poměru ze strany za-
městnavatele je dosti problematické, jelikož právní úprava není dostatečně fle-
xibilní. NZP alespoň částečně odstranil některé diskutabilní povinnosti zaměst-
navatele související s ukončením pracovního poměru výpovědí, např. povinnost 
zajistit osobě se zdravotním postižením, jejíž pracovní poměr končí z důvodu 
nadbytečnosti, organizačních změn či zvýšení efektivity práce (§ 46 odst. 1 písm. 
c) ZP) a která není zabezpečena důchodem, nové vhodné zaměstnání. Naopak 
však zavedl nárok těchto osob na odstupné ve výši 12násobku průměrné mzdy. 

Všechna tato opatření však odrazují potenciální zaměstnavatele od toho, aby 
se osoby se zdravotním postižením zaměstnat vůbec pokusili. Dokonce ani po-
vinnost zaměstnavatele zaměstnávat určitý povinný počet osob se zdravotním 
postižením není dostatečně efektivní. Většina podnikatelských subjektů volí 
náhradní formu plnění podílu, a to formou odvedení částky do státního roz-
počtu, resp. neplní tyto povinnosti vůbec. Vymáhání pokut za nedodržování 
povinných kvót bylo dosud poměrně benevolentní a získané pokuty nepatrné. 
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Podnikatelské subjekty zaměstnávající občany se zdravotním postižením musí 
být také schopny udržet se v konkurenčním prostředí, což není možné bez do-
statečného počtu zdravých zaměstnanců, kteří pro osoby se zdravotním postiže-
ním zajišťují práci.

Nejzávažněji zdravotně postižení jsou zaměstnáváni v chráněných dílnách 
(především mentálně postižení). Od chráněných dílen pak vůbec není možné 
očekávat konkurenceschopnost na běžném pracovním trhu. Jejich smyslem po-
chopitelně není vytvářet zisk, ale poskytovat co nejvíce osobám se zdravotním 
postižením alespoň částečné pracovní uplatnění a možnost podílet se na pracovní 
rehabilitaci, tj. umožnit zdravotně postiženým, aby si vyzkoušeli, který typ prací 
by mohli vykonávat. U nás se dnes jedná především o občanská sdružení, ne-
státní a neziskové organizace či charity.

Jako mezistupeň mezi zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na vol-
ném trhu práce a v chráněných dílnách je třeba i u nás skutečně rozvinout podpo-
rované zaměstnávání, ve kterém speciálně školený osobní asistent (pracovní asi-
stent) pomůže postiženému pochopit a zvládnout požadované pracovní postupy 
a dosáhnout potřebné výkonnosti.

4. Nástin právní úpravy osob se zdravotním postižením ve 
Spolkové republice Německo

Ve Spolkové republice Německo upravuje komplexněji zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením Schwerbehindertengesetz88 (SchwbG), což je zákon 
o tělesně postižených osobách či těžce tělesně postižených. Dále budeme v sou-
ladu s českou právní úpravou používat souhrnného pojmu osoba se zdravotním 
postižením.

4.1 Pojem „osoba se zdravotním postižením“
Zdravotní postižení je vymezeno jako následek nejen dočasného (přechodného) 

funkčního omezení, které spočívá v abnormálním tělesném, duševním a psychic-
kém stavu. Funkčním omezením, které není jen dočasné, se rozumí zdravotní po-
stižení trvající déle než šest měsíců. Abnormalita je stav, který se liší od stavu ty-

88) Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft 
(zákon o zabezpečení začlenění osob tělesně postižených do zaměstnání, povolání a do společnosti), 
který byl přijat v roce 1986, platil jako zvláštní část sociálního zákoníku. V roce 2001, kdy vstoupil 
v platnost Sociální zákoník, devátá kniha (SGB IX), se SchwbG oddělil.
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pického pro určité období života. Následek funkčního omezení se stanoví jako 
stupeň postižení od 20 do 100.

Osobami se zdravotním postižením jsou ve smyslu zákona osoby se stup-
něm postižení nejméně �0, a to pokud mají trvalé bydliště, pobyt nebo vyko-
návají práci na pracovišti s pracovními místy vymezenými v ust. § 7 SchwbG 
v Německu.

Za osoby se zdravotním postižením jsou považovány i postižené osoby se stup-
něm postižení menším než �0, ale nejméně 30, které také plní výše uvedené pod-
mínky, a jsou na základě určení úřadu práce postaveny na roveň osobám se zdra-
votním postižením, pokud z důvodu svého postižení nemohou získat nebo si 
udržet zaměstnání na vhodném pracovním místě.

Úřad práce stanoví existenci postižení a stupeň tohoto postižení jen na zá-
kladě žádosti postižené osoby. Na žádost postiženého vydá úřad práce i osvěd-
čení o statusu osoby se zdravotním postižením a jeho stupeň. Osvědčení slouží 
jako doklad pro uznání nároku na práva osob se zdravotním postižením a na vy-
rovnávací příspěvek, který slouží ke kompenzaci utrpěné újmy osobě se zdravot-
ním postižením. Status osoby se zdravotním postižením tato osoba získává větši-
nou na časově omezenou dobu. 

4.2 Pojem „pracovní místo“ (§ 7 SchwbG)
Pracovní místa jsou všechna místa, na kterých jsou zaměstnáni dělníci, za-

městnanci, úředníci, soudci, vyučení a jiné pracovně činné osoby podle svého 
odborného vzdělání a zaměření.

Za pracovní místa se nepovažují místa, na kterých jsou zaměstnány:
 •  osoby se zdravotním postižením, které se v provozovně nebo na pracovišti 

zaměstnavatele účastní pracovní rehabilitace (§ �4 SchwbG), 
 •  osoby, jež nevykonávají práci za účelem výdělku, ale v rámci charita-

tivní či náboženské činnosti, a duchovní ve veřejnoprávních náboženských 
spolcích,

 •  osoby, jež nevykonávají práci v první řadě za účelem výdělku, ale za úče-
lem svého zařazení mezi pracovně činné – pracovní terapie, znovuobnovení 
pracovních návyků a výchova k práci.

 •  osoby, které jsou v pracovním poměru podle § 19 spolkového zákona o so-
ciální pomoci89 (to jsou obzvláště mladí lidé hledající pomoc, kteří nemo-

89) Bundessozialhilfegesetzes z roku 2003.
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hou najít žádnou práci – vytváří se pro ně nová pracovní místa a pracovní 
příležitosti).

Za pracovní místa se dále nepovažují taková místa, která pro svou povahu či 
úmluvu stran nejsou obsazena déle než 8 týdnů (příležitostná zaměstnání), místa, 
na kterých zaměstnanec stráví méně než 18 hodin týdně, a místa, na nichž jsou 
zaměstnány osoby, které mají na přijetí na toto místo právní nárok.

 4.3 Povinnost zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením

Soukromý zaměstnavatelé a veřejní zaměstnavatelé90, kteří mají k dispozici nej-
méně 16 pracovních míst, musí zajistit nejméně 6 % z celkového počtu pracov-
ních míst pro osoby se zdravotním postižením (povinné místo) – § � SchwbG.

Spolková vláda je se souhlasem spolkové rady zmocněna vydat nařízení, jímž 
lze pro osoby se zdravotním postižením stanovenou kvótu pracovních míst změ-
nit. Lze ji zvýšit na nejvýše 10 % nebo snížit nejméně na 3 %, přitom může 
být pro veřejnou sféru stanovena vyšší kvóta než pro soukromé zaměstnavatele. 
Spolková vláda má tedy moderační oprávnění a může vzhledem k aktuální situ-
aci ohledně zaměstnávání osob se zdravotním postižením povinný podíl zvyšo-
vat či snižovat.

Zaměstnavatelé mají v rámci splnění své zaměstnavatelské povinnosti dále po-
vinnost v přiměřeném rozsahu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, 
které jsou na základě druhu nebo stupně svého postižení omezeny při výkonu 
práce a povolání, a to především (§ 6 odst. 1 SchwbG):

 •  ty, které k výkonu zaměstnání vyžadují z důvodu svého postižení trvale 
zvláštní pomoc, nebo

 •  s jejichž zaměstnáváním vznikají zaměstnavatelům mimořádné náklady 
z důvodu jejich trvalého postižení, nebo

 •  na základě svého trvalého postižení mohou očividně dosáhnout jen výrazně 
snížených pracovních výsledků, nebo

 •  u kterých je zjištěn stupeň postižení nejméně �0 v důsledku psychického 
postižení nebo úrazu, nebo

90) Např. úřad spolkového prezidenta, správa německého spolkového sněmu a rady, spolkový 
ústavní soud, nejvyšší spolkové soudní dvory, každý vyšší územní úřad a státní a prezidentská 
kancelář se svými podřízenými služebními místy, správa územního sněmu, orgány ústavní moci 
zemí a každé jiné územní úřady, každý další územní správní celek, správní orgán, každá další 
společnost, nadace či ústav veřejného práva.
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 •  které nemají z důvodu druhu nebo stupně svého postižení ukončenou kva-
lifikaci ve smyslu zákona o odborném vzdělávání91.

Zaměstnavatelé dále musí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, které 
dosáhly věku �0 let. Volná pracovní místa a místa určená pro odborné vzdělávání 
mají zaměstnavatelé obsazovat osobami se zdravotním postižením.

Pro účely výpočtu povinného podílu se započítává do povinného místa rovněž 
osoba se zdravotním postižením, která je zaměstnána na pracovním místě výše 
vymezeném. Osoba se zdravotním postižením, která má kratší pracovní dobu, ale 
ne méně než 18 hodin týdně, je taktéž započítávána. Je-li zaměstnána méně než 
18 hodin týdně, může úřad práce započtení povolit, pokud důvodem pro zkrácení 
pracovní doby je druh či stupeň zdravotního postižení. Do povinného místa se 
započítává i zaměstnavatel, pokud je osobou se zdravotním postižením.

Úřad práce může započítat osobu se zdravotním postižením ve smyslu § 6 odst. 
1 až třikrát, pokud její zařazení do pracovního života je spojeno se zvláštními 
potížemi.

4.3.1 Vyrovnávací poplatek
Pokud zaměstnavatel nezaměstnává předepsaný počet osob se zdravotním po-

stižením, tj. nesplní tzv. povinný podíl, musí zaplatit za každé neobsazené po-
vinné místo vyrovnávací poplatek, který se vypočítává za každý kalendářní mě-
síc zvlášť. Zaplacením vyrovnávacího poplatku se však zaměstnavatel nezbavuje 
povinnosti osoby se zdravotním postižením zaměstnávat.

Vyrovnávací poplatek činí za každý kalendářní měsíc a jedno neobsazené 
povinné místo 10� až 260 eur. Zaměstnavatel jej odvádí ročně společně s po-
dáním zprávy dle § 13 odst. 2 SchwbG k příslušnému úřadu sociální péče 
(Hauptfürsorgestelle)92. V případě prodlení delšího než tři měsíce vydá úřad 
oznámení o tomto stavu a požaduje jeho zaplacení včetně penále. 

Příjmy z vyrovnávacích poplatků mohou být použity pouze za účelem podpo-
rování zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také na poskytování do-
plňkové pomoci související s výkonem pracovní činnosti těchto osob, pokud tyto 

91) Berufsbildungsgesetzes (BBiG).
92) Jedná se o státní nebo obecní instituce, které zajišťují opatření pro osoby se zdravotním 
postižením, obzvláště dbají o udržování a obnovování pracovních schopností, poskytují ochranu 
před výpovědí z pracovního poměru těchto osob, poskytují péči obětem války a rodinám, obstarávají 
bydlení, následně pečují o pracovní místo, obstarávají zdravotní a jiné pomůcky apod.
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výdaje nekryjí či na ně nepostačují prostředky vybírané a poskytované z jiných 
zdrojů. 

Úřady sociální péče odvádí 4� % příjmů z vyrovnávacích poplatků do tzv. vy-
rovnávacích fondů, z nichž přiděluje spolkový úřad práce �0 % na zvláštní pod-
poru osob se zdravotním postižením, pokud není nutný jiný podíl. 

4.3.2 Vyrovnávací fondy
Při ministerstvu práce a sociálních věcí jsou za účelem zvláštní podpory přijí-

mání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením na pracovních místech a za 
účelem podpory zařízení a opatření, která slouží zájmům více spolkových států 
v oblasti podporování zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zřizovány 
jako účelové objemy majetku „vyrovnávací fondy pro celostátní opatření k zapo-
jení osob se zdravotním postižením do práce a jejich začlenění do společnosti“. 
Spolkový ministr práce a sociálních věcí tyto fondy spravuje. 

Spolková vláda je zmocněna vydávat se souhlasem spolkové rady nařízení 
o utváření vyrovnávacích fondů, rozdělování vybraných prostředků a správním 
řízení.

4.4 Povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadům práce a úřadům 
sociální péče (§ 13 SchwbG)

Zaměstnavatelé mají povinnost vést zvlášť pro každý podnik, provozovnu či 
služebnu seznam o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, osob, které 
jsou jim postaveny na roveň, a dalších započítávaných osob a předkládat je pří-
slušných úřadům práce a úřadům sociální péče.

Zaměstnavatelé dále musí vždy jednou ročně, nejpozději do 31. března za 
předchozí kalendářní rok, oznámit pro jednotlivé kalendářní měsíce příslušnému 
úřadu práce a úřadu sociální péče:

 • počet pracovních míst vymezených v kapitole 4.2.,
 •  počet jednotlivých závodů, provozoven a služeben zaměstnávajících osoby 

se zdravotním postižením,
 • celkovou dlužnou sumu vyrovnávacího poplatku apod.
Zaměstnavatel je povinen podávat potřebné informace nutné k provedení zá-

kona spolkovému úřadu práce a úřadu sociální péče. Zástupcům spolkového 
úřadu práce a úřadu sociální péče je zaměstnavatel povinen umožnit vstup do 
svých prostor i na jednotlivá pracoviště, pokud je to potřebné v zájmu osob se 
zdravotním postižením a neohrožuje to služební tajemství zaměstnavatele.
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4.5 Povinnosti zaměstnavatelů vůči osobám se zdravotním 
postižením

Zaměstnavatelé jsou povinni ověřovat, zda volná pracovní místa je možné ob-
sadit osobami se zdravotním postižením, a zvláště těmi, které jsou přihlášeny na 
úřadu práce. Žádosti uchazečů – osob se zdravotním postižením – jsou projedná-
vány zástupci těchto osob (zastupitelstvo) a jejich přijetí na místo se oznamuje 
podnikové nebo personální radě. 

Zaměstnavatelé musí při zaměstnávání osob se zdravotním postižením postu-
povat tak, aby se využívaly a dále rozvíjely jejich dovednosti a znalosti. Mají brát 
ohled na jejich odborné pokroky a vnitropodnikovými opatřeními upřednostňo-
vat a podporovat jejich odborné vzdělávání. Má jim být v přiměřeném rozsahu 
ulehčen přístup k mimopodnikovým aktivitám. 

Zaměstnavatelé jsou povinni uspořádat a udržovat pracoviště, podniková zaří-
zení, stroje a nářadí se zvláštním ohledem na eliminaci nebezpečí úrazu tak, aby 
mohl být v jejich podniku zaměstnán alespoň předepsaný počet osob se zdra-
votním postižením. Požaduje se vytvoření pracovních míst na kratší pracovní 
úvazky. Zaměstnavatelé jsou dále povinni vybavit pracovní místo potřebnými 
technickými pracovními pomůckami. 

4.6 Chráněná dílna
Dílna pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „chráněná dílna“) je zaří-

zení k začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního života. V chráněné 
dílně je těmto osobám, které kvůli druhu a stupni zdravotního postižení nemo-
hou být vůbec nebo dočasně umístěny na trhu práce, nabídnuto a umožněno při-
měřené odborné vzdělání a zaměstnání a přiměřená mzda za odvedenou práci. 
Je rozvíjena a zvyšována jejich pracovní výkonnost a způsobilost a přitom roz-
víjena i jejich osobnost.

Chráněné dílny musí co nejdříve disponovat širokou nabídkou pracovní rehabi-
litace a pracovních míst, jakož i kvalitního personálu a doprovodných služeb.

Chráněné dílny jsou otevřené všem osobám se zdravotním postižením bez 
ohledu na druh a stupeň postižení, pokud lze očekávat, že později podle účasti na 
opatřeních v oblasti pracovní rehabilitace podají alespoň v minimální míře eko-
nomicky zhodnotitelný pracovní výkon. Toto neplatí v případě osob se zdravot-
ním postižením, které nehledě na přiměřenou péči jim poskytovanou by mohly 
podstatně ohrozit sebe či jiné na zdraví nebo míra potřebného zaopatření a péče 
trvale neumožní jejich účast na opatřeních v oblasti pracovní rehabilitace, pří-
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padně jiné okolnosti trvale způsobí, že nemohou podat ekonomicky zhodnoti-
telný pracovní výkon v rámci náplně práce.

Osoby se zdravotním postižením, které neplní předpoklady pro jejich zaměst-
nání v chráněné dílně, mají dostávat podporu a péči v zařízeních nebo skupinách, 
které budou k chráněné dílně přičleněny.

Do uznaných chráněných dílen jsou přijímány osoby se zdravotním postižením 
z jejich územního obvodu, které splní výše uvedené podmínky, jestliže jsou jim 
poskytovány sociální dávky nebo si tyto osoby náklady hradí samy. 

Povinnost k přijetí platí nezávisle na:
 • důvodu postižení,
 •  druhu postižení, jestliže v územním obvodu není k dispozici žádná zvláštní 

chráněná dílna pro osobu se zdravotním postižením pro tento druh posti-
žení, a

 •  stupni postižení, snížené pracovní výkonnosti a zvláštním požadavku na 
podporu, doprovodnou péči nebo zaopatření.

Osoby se zdravotním postižením zaměstnané v chráněné dílně nemají právní po-
stavení zaměstnanců, jsou v tzv. obdobném zaměstnaneckém poměru. Za odvede-
nou práci je jim vyplácena mzda. Mzda se skládá ze základní částky ve výši vzdě-
lávacího poplatku, kterou poskytuje podle platných předpisů v oblasti pracovní 
rehabilitace spolkový úřad práce, a, pokud to pracovní výsledek umožní, z navý-
šené částky, která se stanoví s ohledem na individuální pracovní výkon osoby se 
zdravotním postižením, obzvlášť podle množství a kvality odvedené práce.

4.7 Ochrana před výpovědí
Výpověď z pracovního poměru osoby se zdravotním postižením ze strany za-

městnavatele je podmíněna souhlasem úřadu sociální péče. Výpovědní doba 
činí nejméně čtyři týdny – delší doba je dohodnuta se zaměstnancem při uzaví-
rání pracovní smlouvy, v kolektivní smlouvě či ve vnitřním předpisu.

Žádost o souhlas k výpovědi musí zaměstnavatel podat písemně úřadu sociální 
péče příslušnému podle sídla podniku nebo provozovny. Pojem podnik a provo-
zovna se řídí zákonem o statusu podniku93 a právem osobního zastoupení. 

Úřad sociální péče si opatří vyjádření příslušného úřadu práce, podnikové 
či personální rady a zastupitelstva osob se zdravotním postižením. Dále si vy-
slechne osobu se zdravotním postižením. V každé části řízení je pak povinen 

93) Betriebsverfassungsgesetz.
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dbát o uzavření smíru. Úřad musí rozhodnout, je-li to nutné na základě ústního 
projednání, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání žádosti. Pokud úřad soci-
ální péče udělil souhlas s výpovědí, může zaměstnavatel výpověď odůvodnit jen 
v lhůtě jednoho měsíce po dni doručení. Námitky a odpůrčí žaloba proti souhlasu 
úřadu sociální péče s výpovědí nemají odkladný účinek. 

Úřad sociální péče je v určitých případech omezen ve svém rozhodování, tedy 
ve vyjádření nesouhlasu s výpovědí osobě se zdravotním postižením. Úřad udělí 
souhlas k výpovědi v podnicích a provozovnách, které nejsou rozpouštěny či 
jejichž provoz není zastaven jen po přechodnou dobu, pokud mezi dnem vý-
povědi a dnem, do kterého je vyplácena mzda či plat, jsou nejméně tři mě-
síce. Za stejného předpokladu musí být udělen souhlas k výpovědi též u pod-
niků a provozoven, jejichž provoz není omezen jen dočasně, pokud celkový 
počet zbylých osob se zdravotním postižením postačuje ke splnění povinného 
podílu podle § � SchwbG. Uvedené neplatí, pokud je osoba se zdravotním po-
stižením dále zaměstnána na jiném pracovním místě téhož podniku nebo pro-
vozovny nebo na volném pracovním místě v jiném provozu či na pracovišti té-
hož zaměstnavatele s jejím souhlasem a pokud to umožňují provozní důvody na 
straně zaměstnavatele.

Úřad sociální péče rovněž udělí souhlas k výpovědi, pokud je osobě se zdravot-
ním postižením zajištěno vhodné a přiměřené pracovní místo.

Pokud je na majetek zaměstnavatele vyhlášeno konkurzní řízení, udělí úřad so-
ciální péče souhlas k výpovědi v případě, že osoba se zdravotním postižením je 
v rámci vyrovnání zájmů jmenovitě označena jako propuštěný zaměstnanec, po-
díl propuštěných osob se zdravotním postižením v rámci vyrovnání zájmů k po-
čtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením není vyšší než podíl zbylých 
propuštěných zaměstnanců k počtu zbylých zaměstnanců, kteří zůstanou v pra-
covním poměru, a celkový počet osob se zdravotním postižením, které mají dle 
vyrovnání zájmů setrvat u zaměstnavatele, vyhovuje splnění povinnosti podle 
§ � SchwbG (povinný podíl).

Ochrana před výpovědí se nevztahuje na osoby se zdravotním postižením:
 •  jejichž pracovní poměr nebyl v době doručení odůvodnění výpovědi bez 

přerušení delší než šest měsíců nebo
 •  které nejsou zaměstnány na místech vyjmenovaných v § 7 odst. 2 bodech 2 

až 6 SchwbG nebo
 •  jejichž pracovní poměr je ukončen výpovědí v době, kdy dosáhly �8 roku 

věku a mají nárok na odstupné, peněžitou náhradu nebo podobná plnění 
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na základě sociálního plánu, anebo mají nárok na poskytnutí vyrovnání 
horníkům dle šesté knihy Sociálního zákoníku nebo na adaptační příplatek 
pro propuštěné zaměstnance v hornictví, jestliže jim zaměstnavatel sdělil 
úmysl podat výpověď včas a oni neodporovali záměru výpovědi až do je-
jího výroku,

 •  které byly propuštěny z důvodu nepřízně počasí, pokud je zaručeno, že bu-
dou opět přijaty do práce při pokračování těchto sezónních prací. 

4.7.1 Mimořádná výpověď
Jde o tzv. okamžitou výpověď, bez výpovědní doby. Souhlas k výpovědi je vy-

žadován během pouhých dvou týdnů. Lhůta začíná okamžikem, kdy zaměstna-
vatel získá povědomost o skutečnostech, které jsou pro podání výpovědi rozho-
dující. Určující je doručení žádosti úřadu sociální péče, tj. v této lhůtě musí být 
žádost o souhlas úřadu nejpozději doručena. Úřad musí rozhodnout během dvou 
týdnů ode dne doručení žádosti. Pokud nerozhodne v této lhůtě, má se zato, že 
byl souhlas vydán. Úřad sociální péče souhlas udělí, pokud důvod výpovědi ne-
souvisí se zdravotním postižením zaměstnance.

Výpověď může být dána též po uplynutí lhůty stanovené v § 626 odst. 2 
větě první občanského zákoníku94, pokud je neprodleně po udělení souhlasu 
odůvodněna.

Osoby se zdravotním postižením, kterým byla dána okamžitá výpověď pouze 
z důvodu stávky či výluky, musí být po ukončení stávky či výluky opět přijaty 
do zaměstnání.

5. Srovnání právních úprav
K vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením se dá říci, že je v obou práv-

ních úpravách podobné. V České republice se rozlišují osoby plně invalidní a čás-
tečně invalidní, u nichž se posuzuje pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti 
na procentní body. Osoba zdravotně znevýhodněná je jinou kategorií – její schopnost 

94) Bürgerlichen Gesetzbuch: Služební poměr může být vypovězen oběma smluvními stranami 
z důležitého důvodu bez dodržení výpovědní doby, pokud se předloží skutečnosti, na jejichž 
základě s ohledem na všechny okolnosti jednotlivého případu a po zvážení zájmů obou smluvních 
stran nelze očekávat, že služební poměr bude pokračovat až do uplynutí výpovědní doby nebo do 
dohodnutého skončení poměru.
 Výpověď může být dána jen během dvou týdnů. Lhůta začíná plynout v okamžiku, kdy se 
osoba oprávněná dát výpověď dozví o skutečnostech, které jsou pro podání výpovědi rozhodující. 
Musí rovněž druhé straně na její žádost neprodleně písemně sdělit důvod výpovědi.
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vykonávat soustavné zaměstnání je sice zachována, ale je podstatně omezena mož-
nost vykonávat dosavadní povolání a využít své stávající kvalifikace. Od 1. 7. 2006 
její zdravotní stav také posuzují jiné subjekty – lékaři úřadů práce. Jinak je však v ob-
lasti zaměstnávání postavena zcela na roveň osobě částečně invalidní.

V Německu jsou stanoveny stupně zdravotního postižení, osobou se zdravot-
ním postižením je osoba, jejíž stupeň postižení je minimálně �0. Stejné postavení 
však může mít i osoba, jejíž stupeň postižení je minimálně 30, a to na základě roz-
hodnutí úřadu práce. O tomto vydává úřad práce dané osobě osvědčení, které má 
omezenou platnost, což ostatně platí i pro osoby zdravotně znevýhodněné v ČR.

V obou právních úpravách je stanovena povinnost zaměstnavatelů plnit tzv. 
povinný podíl. Na první pohled se zdá být kvóta uložená v Německu tvrdší – 
6 % při minimálním počtu 16 zaměstnanců oproti 4 % z 2� zaměstnanců v ČR. 
Spolková vláda však může podle situace na trhu práce a úrovně nezaměstnanosti 
zdravotně postižených procentní sazbu zvýšit či snížit, což u nás možné není. Co 
mají obě úpravy společné, je to, že se pro účely výpočtu povinného podílu zapo-
čítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru. 

V obou zemích se také za neplnění povinného podílu odvádí určitý poplatek. 
Zatímco v Německu jsou tyto peněžité částky užity výhradně na podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením a vytváří se z nich tzv. vyrovnávací 
fondy, v ČR jsou odváděny do státního rozpočtu. Není však jasné, zda jsou pří-
jmem kapitoly státního rozpočtu určeným výhradně na aktivní politiku zaměst-
nanosti osob se zdravotním postižením. Odvádění tohoto náhradního plnění je 
tak v Německu efektivnější, je přísně kontrolováno a za zpoždění či neodvedení 
poplatku vzniká penále. Jak už bylo řečeno výše, v ČR se stát staví k plnění této 
náhradní povinnosti benevolentně a její plnění důrazně nevymáhá.

Styčnými orgány pro kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů a posky-
tování komplexní pomoci osobám se zdravotním postižením jsou v Německu 
správní úřady, které by se daly označit jako úřady sociální péče. V českém práv-
ním řádu žádný zastřešující orgán pro tyto subjekty zřízen není. Jedná se o různé 
státní orgány – úřady práce, krajské úřady a pověřené obecní úřady (městské 
úřady a magistráty měst) – a nestátní subjekty (charity, obecně prospěšné společ-
nosti, nadace, církevní společnosti).

Chráněné pracovní dílny určené pro osoby se zdravotním postižením, které 
nemají šanci získat zaměstnání, se zřizují v obou zemích. V ČR náleží osobě se 
zdravotním postižením po dobu výkonu práce v chráněné dílně v rámci pracovní 
rehabilitace podpora při rekvalifikaci. Naproti tomu v Německu je těmto osobám 
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vyplácena mzda v základní částce, kterou je možné navýšit podle individuálních 
schopností, podle množství a kvality odvedené práce.

V německé právní úpravě je rozvázání pracovního poměru výpovědí s oso-
bou se zdravotním postižením podmíněno souhlasem úřadu sociální péče, jinak 
je výpověď neplatná. Současně je však stanoveno, ve kterých případech musí 
úřad souhlas udělit (zrušení zaměstnavatele, omezení provozu) a na které osoby 
se souhlas k výpovědi nevztahuje. U nás musel dávat souhlas k výpovědi do 
29. 2. 2004 úřad práce. Jelikož však takovýto postup bránil flexibilitě pracovně-
právních vztahů, došlo k jeho zrušení. Jiná je i výpovědní doba – v české právní 
úpravě je zásadně dvouměsíční, pokud se ruší nebo přemísťuje zaměstnavatel 
nebo jeho část či dochází k výpovědi z důvodu organizačních změn, je výpo-
vědní doba tříměsíční. Výpovědní dobu nelze v žádném případě dohodou stran 
měnit. Naproti tomu v německé právní úpravě činí minimálně čtyři týdny a delší 
lze dohodnout či stanovit.

Výsledkem komparace obou právních systémů v oblasti zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením je, že z globálního pohledu jsou obě právní úpravy velmi 
podobné – ať co se týče stanovení intenzity ochrany poskytované těmto subjek-
tům a jejich zabezpečení nebo z hlediska zakotvení institutů se stejným nebo 
srovnatelným obsahem a účelem. Důvod je bezpochyby ten, že vychází ze stej-
ného systému kontinentálního práva, a také ten, že právní řády obou zemí „reago-
valy“ v této oblasti na množství důležitých mezinárodních dokumentů (Evropská 
sociální charta, úmluvy Mezinárodní organizace práce).

Pokud najdeme nějaké rozdílnosti, vycházejí většinou s odlišných tradic 
a zvyků, kulturních hodnot a historického vývoje.

6. Závěrem
Řada dílčích závěrů byl učiněna již v průběhu studie, a proto se nám nejeví jako 

nezbytné se k jednotlivým tezím znovu vracet. Každopádně je závěrem možno 
konstatovat, že se v případě postavení a zaměstnávání osob se zdravotním posti-
žením prolíná řada rovin, které pro správné pochopení a vykreslení problematiky 
musí být vzaty v patrnost. 

V rámci této studie jsme v hrubých rysech vykreslili právní úpravu jak na 
úrovni komunitární, tak i úrovni národní. Jednotlivé aktivity a jejich dopady však 
díky omezenému rozsahu práce nemohly být detailně analyzovány.

Dále nemohlo být pojednáno např. o úpravě regionální či na úrovni konkrét-
ních podniků např. v rámci kolektivních smluv ani nemohly být popsány ne-
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sporně podstatné aktivity jednotlivých skupin zastupujících osoby se zdravotním 
postižením. V neposlední řadě musely být opomenuty aktivity na úrovni meziná-
rodní, ať již v rámci OSN či v rámci Rady Evropy. Jistě i tyto oblasti jsou velmi 
zajímavé a přispívají k vymezení statusu osob se zdravotním postižením.

Každopádně se ale domníváme, že je možno si na základě této studie učinit po-
měrně ilustrativní obrázek o základních trendech a právní úpravě jak na úrovni 
komunitární, tak v ČR a pro srovnání i ve Spolkové republice Německo. To byl 
ostatně základní cíl této práce.
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Princip rovných příležitostí pro zdravotně postižené
JUDr. Jan Hutař

Část I. Analýza právních předpisů vztahujících se k zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením

Podíváme-li se na právní úpravy otázek týkajících se zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, můžeme konstatovat, že v ČR lze identifikovat v pod-
statě 7 hlavních nástrojů na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním, jejichž hlavní pozornost je především zaměřena na zaměstnavatele. Těmito 
nástroji jsou: 

 • právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací
 • ohlašovací povinnost
 • povinná 4% kvóta
 • sleva na dani
 • přímá finanční pomoc státu
 • vyšší podpora investičních pobídek 
 • zvýhodnění ve veřejných zakázkách

1. Právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací
V České republice je v tomto směru základním předpisem zákon č. 43�/2004 

Sb., o zaměstnanosti. Zákaz diskriminace je uveden již v názvu § 4, který zní:
Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na 

zaměstnání
Dále je v něm uváděno, že
(1) Účastníci právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) jsou povinni 

zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na 
zaměstnání; za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanoví tento 
zákon nebo zvláštní právní předpis.

(2) Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá dis-
kriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického pů-
vodu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravot-
ního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu 
nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti 
v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo 
organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateř-
ství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje 
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i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřují-
cího k diskriminaci.

(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení z důvodu uvedeného 
v odstavci 2, pokud z povahy zaměstnání nebo souvislostí vyplývá, že tento dů-
vod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které 
má fyzická osoba vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný; cíl 
sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený.

(4) Za diskriminaci se rovněž nepovažují zákonem stanovená opatření, jejichž 
cílem je předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fy-
zické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v odstavci 2, 
a opatření přijímaná podle § 6 odst. 1 písm. e) a § 8 odst. 1 písm. c). 

Poznámka: jedná se o přijímání opatření na podporu a dosažení rovného za-
cházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický pů-
vod, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají 
ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, 
přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímání opatření 
pro zaměstnávání těchto osob ze strany ministerstva či úřadu práce.

(5) Přímou diskriminací se rozumí jednání, kdy je, bylo nebo by bylo na zá-
kladě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů s fyzickou osobou 
zacházeno méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo 
s jinou osobou ve srovnatelné situaci.

(6) Nepřímou diskriminací se rozumí jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhod-
nutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči 
jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů; nepří-
mou diskriminací z důvodu zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí při-
jmout opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se 
zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání. Za nepřímou diskriminaci se 
nepovažuje, pokud zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup jsou 
objektivně odůvodněny cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přimě-
řené a nezbytné nebo pokud u osob se zdravotním postižením je právnická nebo 
fyzická osoba povinna učinit vhodná opatření k odstranění nevýhod vyplývají-
cích z takového rozhodnutí, rozlišování nebo postupu.

(7) Obtěžováním se rozumí jednání, které je druhou fyzickou osobou opráv-
něně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsle-
dek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, po-
nižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.
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(8) Sexuálním obtěžováním se rozumí jakákoliv forma nežádoucího ústního 
nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je 
narušení důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, po-
nižující, pokořující nebo urážející prostředí.

(9) Obtěžování z důvodu příslušnosti k pohlaví, sexuální orientace, rasového 
nebo etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství či víry a sexu-
ální obtěžování se považuje za diskriminaci.

(10) Dojde-li při uplatňování práva na zaměstnání k porušování práv a povin-
ností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má fyzická osoba 
právo se domáhat, aby:

 a) bylo upuštěno od tohoto porušování,
 b) byly odstraněny následky tohoto porušování a
 c) jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(11) Pokud byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její váž-

nost a nebylo postačující zajištění nápravy podle odstavce 10, má právo na ná-
hradu nemajetkové újmy v penězích.

(12) Výši náhrady podle odstavce 11 určí na návrh fyzické osoby soud s při-
hlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práv 
a povinností došlo.

Část třetí téhož zákona pak upravuje zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním a v § 67 definuje osoby se zdravotním postižením (či zdravotním znevýhod-
něním) a upozorňuje na nutnost poskytovat jim zvýšenou ochranu na trhu práce.

(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou
  a)  orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen „osoby 

s těžším zdravotním postižením“),
 b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
  c)  rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhod-

něnými (dále jen „osoby zdravotně znevýhodněné“). 
(3) Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm. c) se považuje 

fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání 
nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně za-
členěna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo 
kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepřízni-
vého zdravotního stavu.

 Platí však, že postavení osob není ani v rámci téže skupiny vždy stejné. 
Největší rozdíl je u osob s těžším zdravotním postižením. Plná invalidita se 
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totiž přiznává ze dvou důvodů. Buď pro pokles schopnosti soustavné výdělečné 
činnosti o 66% a více (§ 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 1��/199� Sb.), nebo pro 
schopnost výkonu soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných pod-
mínek (§ 39 odst. 1 písm. b) téhož zákona). Osoby s těžším zdravotním posti-
žením, které jsou plně invalidní podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 1��/199� Sb., nemohou být vedeny jako uchazeči o zaměstnání, neboť to vy-
lučuje ustanovení § 2� odst. 2 písm. f) zákona č. 1��/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
Skutečnost, že tyto osoby nemohou být uchazeči o zaměstnávání, vylučuje 
možnost využití společensky účelných pracovních míst i veřejně prospěšných 
prací jako formy jejich pracovního uplatnění. Toto omezení se týká velké vět-
šiny osob, které byly uznány plně invalidními. Proto je třeba, v případě, že se 
uvažuje o některé z těchto forem, zjistit právní důvod invalidity, a to z rozhod-
nutí České správy sociálního zabezpečení. Velkým problémem, který v budouc-
nosti nabude širokých rozměrů, je skutečnost, že jsou zcela nejasná kritéria 
pro posuzování zdravotního znevýhodnění. Vymezení provedené v zákoně je 
zcela nedostatečné a zákon neobsahuje zmocnění ministerstva k vydání prová-
děcího předpisu. Přitom je třeba mít na paměti, že platnost dosavadních rozhod-
nutí o změněné pracovní schopnosti (pokud nejde o částečnou invaliditu) skončí 
nejpozději ke dni 30. 9. 2007. Velké množství zaměstnavatelů, kteří tyto osoby 
zaměstnávají, se může dostat do vážných problémů a být sankcionováno za ne-
splnění povinného podílu nebo za neoprávněné snížení daně. Rok 2006 je mimo-
řádně vhodný k tomu, aby zaměstnavatelé vyzvali tyto své zaměstnance k podro-
bení se přezkoumání zdravotního stavu, případně k aktivizaci zaměstnavatelských 
organizací, aby na půdě tripartity případně iniciovaly změny právní úpravy. 

Zařazení do skupin není trvalé – může docházet ke změnám v zařazení i k vy-
řazení ze skupiny osob se zdravotním postižením, a tím i k výše uvedeným pro-
blémům zaměstnavatelů.

2. Ohlašovací povinnost
V zákoně č. 43�/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou rovněž obsaženy specifické 

nástroje zaměřené na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Mimo jiné se jedná o ustanovení ukládající všem zaměstnavatelům určité 
povinnosti.

Všem zaměstnavatelům je uložena povinnost u pracovních míst oznamova-
ných úřadu práce označit, zda se jedná o pracovní místa vyhrazená pro osoby se 
zdravotním postižením. Podle § 80 jsou zaměstnavatelé povinni:
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a)  u míst oznamovaných úřadu práce podle § 35 označit, zda se jedná o pra-
covní místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením,

b)  informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se 
zdravotním postižením,

c)  rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preven-
tivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuál-
ním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazová-
ním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,

d)  spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace,
e)  vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence ob-

sahuje údaje o důvodu, na základě kterého byl daný zaměstnanec uznán jako 
osoba se zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. a) až c)],

f)  vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním 
postižením.

Povinnost oznamovat má zaměstnavatel do deseti pracovních dnů od vytvo-
ření nebo uvolnění pracovního místa. V rámci této povinnosti uvádí zaměst-
navatel i základní charakteristiku pracovního místa, tj. určení druhu a místa 
výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního 
místa a základní informace o pracovních a mzdových podmínkách. Podíváme-
li se blíže na ustanovení § 80, setkáme se zde se dvěma různými pojmy cha-
rakterizujícími místa pro osoby se zdravotním postižením – místa vyhrazená 
a místa vhodná. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že zaměstnavatel je povinen při-
jímat na volná pracovní místa vyhrazená pro občany se změněnou pracovní 
schopností pouze tyto občany (až do výše povinného podílu nebo dle stano-
vení příslušného úřadu práce). Na místa vhodná je možné přijmout kohoko-
liv, včetně těchto osob. Nesplnění ohlašovací povinnosti je od roku 2006 
sankcionovatelné.

3. Povinná 4% kvóta
Pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 2� pracovníků pak platí další spe-

cifická povinnost uložená v § 81. 
(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou po-

vinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 
těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 
4 %.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
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 • zaměstnáváním v pracovním poměru,
 •  odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více 

než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 
zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chrá-
něných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou 
církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou 
nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto sub-
jektům nebo odebíráním výrobků či služeb od osob se zdravotním postiže-
ním, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají 
žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

 • odvodem do státního rozpočtu,
 • nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). 
(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni 

státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).
(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, 

kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný 
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců 
a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním 
předpisem. 

Tím je vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. �18/2004 Sb., která sta-
noví, že do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítá-
vají pouze zaměstnanci v pracovním poměru. Průměrný roční přepočtený počet 
zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných ho-
din těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované 
hodiny:

a)  v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno 
nemocenské,

b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,
d)  z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o pře-

kážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy,
e)  v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při 

ošetřování člena rodiny
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a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadající v daném ka-
lendářním roce na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pra-
covní dobu.

Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, po-
užije se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celková 
stanovená pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pra-
cujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých za-
městnavatel činnost vykonával.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměr-
ných přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních re-
žimech. Z metodologického hlediska je velmi důležitá skutečnost, že výcho-
zím ukazatelem je počet skutečně odpracovaných hodin, tj. včetně přesčasů! 
Práce přesčas tedy zvyšuje přepočtený počet zaměstnanců! Někteří zaměst-
navatelé se tak mohou dostat do situace, kdy takto stanovený přepočtený po-
čet zaměstnanců převýší 25 a tím jim vznikne povinnost zaměstnat osobu se 
zdravotním postižením.

Stejným způsobem se zjišťuje i počet pracovníků se zdravotním postižením, 
ovšem s tím, že pro účely posuzování splnění povinnosti zaměstnávat 4 % osob 
se zdravotním postižením se každý zaměstnanec s těžším zdravotním postižením 
započítává třikrát. Je-li tedy takový pracovník zaměstnán na plný úvazek, počítá 
se jako 3 zaměstnanci se zdravotním postižením. 

4. Sleva na dani
Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro plnění povinného podílu formou za-

městnání osoby se zdravotním postižením, vznikne mu nárok na slevu na dani 
ve výši 18 000 Kč za 1 zaměstnance se zdravotním postižením či zdravotním 
znevýhodněním a ve výši 60 000 Kč v případě, že se jedná o zaměstnance s těž-
ším zdravotním postižením. Právní úprava slev na dani z příjmu je jedno-
značně zastaralá – poslední úprava byla provedena zákonem č. 492/2000 
Sb. s účinností od 1. ledna 2001. Je evidentní, že vzhledem k době, která 
uplynula, ztratila úprava mnoho z motivační účinnosti. NRZP již něko-
likrát navrhovala zvýšení slevy na dani z 18 000 Kč na 30 000 Kč a ze 
60 000 Kč na 70 000 Kč.

Forma plnění povinného podílu odběrem výrobků je institut, s nímž zaměstna-
vatelé, na něž se povinnost vztahuje, neumí pracovat. V případě, že by zaměstna-
vatel volil formu odběru výrobků či služeb od zaměstnavatele, který zaměstnává 
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více než �0 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby samostatně výdě-
lečně činné, která je osobou se zdravotním postižením, pak by si jednoho pra-
covníka mohl započítat při odběru za 140 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (za 
předpokladu, že výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první 3 čtvrt-
letí letošního roku bude činit 20 000 Kč). Při této formě je nutné odebrat za sed-
minásobek průměrné mzdy. Pokud by byla počítána i 19% DPH, pak tato forma 
vyjde na 166 600 Kč. Nemůže si však započítat více pracovníků se zdravotním 
postižením, než kolik činí nejvyšší počet zaměstnanců dodavatele, a v případě 
odběru od OSVČ se zdravotním postižením jen jednu osobu, a to bez ohledu na 
výši zakázky.

Pokud by zaměstnavatel volil odvod do státního rozpočtu, přišel by ho 1 za-
městnanec na �0 000 Kč. 

Z porovnání jednotlivých forem plnění zákonem uložené povinnosti vy-
plývá, že jako nejvýhodnější se jeví zaměstnat pracovníka s těžším zdravot-
ním postižením. Pokud je zaměstnavatel plátcem daně z příjmů a daňová po-
vinnost je vyšší než 60 000 Kč, pak tuto částku ušetří. Jestliže má povinnost 
zaměstnat 1 pracovníka, úspora se zvýší o �0 000 Kč na 110 000 Kč. Pokud by 
měl zaměstnat 2 pracovníky se zdravotním postižením, zvýšil by se přínos na 
160 000 Kč, a v případě povinnosti zaměstnat 3 zdravotně postižené zaměst-
nance dokonce na 210 000 Kč. Jen pro srovnání, při předpokládané průměrné 
mzdě 20 000 Kč měsíčně jde o mzdu téměř za 11 měsíců. Navíc je zde u osob 
plně invalidních podle písm. b) § 39 zákona č. 1��/199� Sb. možnost využít ve-
řejně prospěšných prací či vyhrazení společensky účelných míst a tím získat od 
úřadu práce až roční úhradu mzdy tohoto pracovníka včetně odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem.

Úspora při zaměstnání osoby se zdravotním postižením je nižší – sleva na 
dani z příjmů 18 000 Kč a �0 000 Kč na odvodu, ale ani tak není zanedbatelná. 
U všech zaměstnanců spadajících do této skupiny je možné využít jak veřejně 
prospěšných prací, tak přijetí na vyhrazené pracovní místo s úhradou mzdy a od-
vodů pojištění ve výše uvedeném rozsahu.

Zaměstnavatel je zvýhodněn i při plnění formou odběru výrobků či služeb. 
Zvýhodnění spočívá v tom, že zde lze oproti jiným dodavatelům ušetřit částku 
odvodu. Toto snížení rozhodně není zanedbatelné. Představuje víc než jednu 
třetinu. Je třeba otevřeně říci, že kooperace velkých odběratelů se zaměstnava-
teli osob se zdravotním postižením byla před rokem 1989 na podstatně vyšší 
úrovni než dnes. V budoucnosti je nutné počítat s tím, že efektivnost zaměstná-
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vání poroste, neboť jak částky odvodů, tak peněžní příspěvky na zřízení a pro-
voz chráněných pracovních míst nejsou stanoveny pevnou částkou, ale jsou 
každoročně odvozovány od průměrné mzdy v příslušném kalendářním roce. 
Podle našeho názoru by zejména firmy, které se orientují na export, měly 
vážně uvažovat o využívání odběru od zaměstnavatelů zaměstnávajících 
více než 50 % osob se zdravotním postižením, neboť tím mohou do značné 
míry kompenzovat ztráty vznikající v důsledku posilování koruny vůči ji-
ným měnám. Právní předpis totiž neurčuje, že musí jít o vlastní výrobky 
či služby těchto zaměstnavatelů. Z pohledu právníka je těžko pochopitelné, 
proč velké firmy nezřizují jako dceřiné společnosti firmy zaměstnávající více 
než �0 % osob se zdravotním postižením a jejich prostřednictvím neodebírají 
potřebné produkty a nenabízejí produkty vlastní. Určitě to stojí za úvahu i ve 
vnitřním obchodě.

Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 1�. února následu-
jícího roku prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo za-
městnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který 
je fyzickou osobou. Nesplní-li zaměstnavatel povinnost zaměstnávat 4 % osob 
se zdravotním postižením, stanoví mu úřad práce povinnost poukázat odvod 
do státního rozpočtu rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu (Zákon 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Zaměstnavatelé, kteří jsou organizač-
ními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl for-
mou odvodu. Jednotlivé formy plnění lze libovolně kombinovat. Výhodné je to 
zejména tehdy, je-li povinná kvóta vyjádřená desetinným číslem, což bude nej-
častější případ.

POZOR! Nesplnění povinného podílu je přestupkem, za který může být 
uložena pokuta 1 milion Kč. Počet zaměstnanců 25 byl stanoven mj. z kon-
trolních důvodů, neboť od 25 zaměstnanců je zaměstnavatel považován za 
organizaci a je plátcem pojistného na sociální zabezpečení.

5. Přímá finanční pomoc státu
Přímá finanční pomoc státu má několik forem, které lze rozdělit do dvou 

skupin. První skupinu tvoří nástroje určené specificky pro osoby se zdra-
votním postižením. Druhou tvoří nástroje určené obecně pro podporu 
zaměstnanosti. 

Z nástrojů určených specificky pro osoby se zdravotním postižením je třeba 
uvést:
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1. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa podle 
ustanovení § 75

§ 75
(1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. 
Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne 
sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa může poskyt-
nout úřad práce zaměstnavateli příspěvek.

(2) Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravot-
ním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdra-
votním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hos-
podářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Vytváří-li 
zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více chráněných 
pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního 
místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro 
osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené 
průměrné mzdy. 

(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve-
řejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabez-
pečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy 
byla povolena úhrada ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení s úhradou 
splátek. 

(4) Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa obsahuje:
 • identifikační údaje zaměstnavatele,
 • místo a předmět podnikání. 
(5) K žádosti o příspěvek je nutné přiložit charakteristiku chráněných pracov-

ních míst a jejich počet, potvrzení o stavu závazků ve věcech pojistného na soci-
ální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti i pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu. 

(6) Dohoda o vytvoření chráněného pracovního místa obsahuje:
 a) identifikační údaje účastníků dohody,
 b) charakteristiku chráněného pracovního místa,
 c)  závazek zaměstnavatele, že na vytvořeném pracovním místě zaměstná 

osobu se zdravotním postižením, 
 d) dobu, po kterou bude chráněné pracovní místo provozováno,
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 e) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,
 f) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,
 g) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
 h) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,
 i)  závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud 

mu byl jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než nále-
žel, a lhůtu pro vrácení příspěvku,

 j) ujednání o vypovězení dohody. 
(7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku 

na:
 •  podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpoč-

tové kázně podle zvláštního právního předpisu,
 •  ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení roz-

počtové kázně podle zvláštního právního předpisu. Nedojde-li v dohodě k rozli-
šení podmínek, má se za to, že se jedná o podmínky stanovené podle písmene a).

(8) Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 7 nebo nevrá-
cení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně. 

(9) Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření chrá-
něného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne 
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku 
platí podmínky stanovené v odstavcích 1 až 7 s tím, že vrácení příspěvku nelze 
požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou čin-
nost ze zdravotních důvodů nebo v případě jejího úmrtí. 

(10) Úřad práce může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo 
s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou 
výdělečnou činnost, poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních ná-
kladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením; 
roční výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 

Důležité upozornění! Chráněná pracovní místa mohou zřizovat zaměstnava-
telé bez ohledu na počet zaměstnanců či organizační formu zaměstnavatele, ale 
vždy po dohodě s úřadem práce, a to před přijetím osoby se zdravotním po-
stižením do pracovního poměru. Pro výši příspěvků je významné zejména to, 
zda se jedná o osobu se zdravotním postižením, či osobu s těžším zdravotním po-
stižením, a vyčíslené náklady na zřízení chráněného pracovního místa. Je evi-
dentní, že v případě nízkých nákladů nebude poskytnut příspěvek v maximální 
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možné výši. Příspěvek lze použít např. na stavební úpravy, nákup zařízení, na 
němž bude práce vykonávána, nákup doplňkového vybavení ke stávajícímu zaří-
zení apod. Malí zaměstnavatelé by tak mohli zároveň inovovat své vybavení.

Kromě příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa může zaměstnava-
tel obdržet i příspěvek na jeho provoz, který slouží k úhradě provozních ná-
kladů, jimiž jsou:

a) nájemné a služby s ním spojené,
b)  náklady spojené s povinnými revizemi a náklady na pojištění objektu, ve 

kterém je provozováno chráněné pracovní místo nebo chráněná pracovní 
dílna, pokud je tento objekt ve vlastnictví zaměstnavatele,

c) náklady na palivo a energii,
d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidaci odpadu,
e)  náklady na dopravu do zaměstnání a zpět zaměstnanců, kteří jsou osobami 

se zdravotním postižením,
f)  náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
g) náklady provozních zaměstnanců,
h)  náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozováno chráněné 

pracovní místo nebo chráněná pracovní dílna, pokud je tento objekt ve vlast-
nictví zaměstnavatele a náklady souvisí s provozováním chráněného pracov-
ního místa nebo chráněné pracovní dílny,

i)  náklady na opravu a údržbu zařízení chráněného pracovního místa nebo chrá-
něné pracovní dílny, pokud je toto zařízení ve vlastnictví zaměstnavatele.

2. Příspěvek na zřízení chráněné pracovní dílny podle § 76
§ 76

(1) Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na zá-
kladě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nej-
méně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována 
po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pra-
covní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.

(2) Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny může činit maximálně 
osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrt-
letí předchozího kalendářního roku na každé pracovní místo v chráněné pra-
covní dílně vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek 
této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením. Vytváří-
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li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více pracovních 
míst v chráněné pracovní dílně, může příspěvek na vytvoření jednoho pracovního 
místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro 
osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené 
průměrné mzdy.

(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve-
řejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpe-
čení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy byla po-
volena úhrada ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení s úhradou splátek.

(4) Dohoda o vytvoření chráněné pracovní dílny obsahuje:
 a) identifikační údaje účastníků dohody,
 b) charakteristiku a počet pracovních míst v chráněné dílně,
 c)  závazek zaměstnavatele, že na vytvořených pracovních místech zaměstná 

osoby se zdravotním postižením,
 d) dobu, po kterou bude chráněná dílna provozována,
 e) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,
 f) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,
 g) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
 h) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,
 i)  závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud 

mu byl jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než nále-
žel, a lhůtu pro vrácení příspěvku,

 j) ujednání o vypovězení dohody. 
(5) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku 

na:
a)  podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpoč-

tové kázně podle zvláštního právního předpisu, 
b)  ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení 

rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu.
45) Nedojde-li v dohodě k rozlišení podmínek, má se za to, že se jedná o pod-

mínky stanovené podle písmene a).
(6) Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 5 nebo nevrá-

cení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně.
(7) Úřad práce může na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout za-

městnavateli i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné 
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pracovní dílny. Výše tohoto příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcho-
zího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdra-
votním postižením, a maximálně šestinásobek výše uvedené průměrné mzdy 
na jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením. 
Pro zjištění počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením 
a osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný jejich průměrný roční 
přepočtený počet.

Rovněž zde platí to, že dohoda o zřízení chráněné pracovní dílny musí být 
uzavřena před přijetím osob se zdravotním postižením do pracovního poměru. 
I u chráněných dílen platí upozornění uvedené u chráněných pracovišť. Na roz-
díl od chráněného pracoviště je však odlišena výše příspěvků na provoz chrá-
něné pracovní dílny, kde u osob s těžším zdravotním postižením může činit až 
šestinásobek částky 18 421 Kč, zatímco u osob se zdravotním postižením je to 
maximálně čtyřnásobek této částky. Porovnáme-li výši příspěvků na provoz 
chráněného pracovního místa a místa v chráněné pracovní dílně, je zřejmé, že 
maximální výše příspěvků může být u chráněné pracovní dílny až dvojnásobná, 
pakliže jde o osoby s těžším zdravotním postižením. Druhy nákladů, které lze 
tímto příspěvkem hradit, jsou stejné jako u chráněného pracovního místa.

Velmi důležité upozornění! Podle ustanovení § 7 odst. 5 vyhlášky č. 518/2004 
Sb. se pro účely výpočtu nejméně 60 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením, každý zaměstnanec s těžším zdravotním postiže-
ním započítává třikrát. To znamená, že při stejném rozsahu úvazků bude 
tato podmínka splněna i v případě, kdy v chráněné dílně budou zaměstnány 
dvě osoby, které nejsou zdravotně postižené, a jedna osoba s těžším zdravot-
ním postižením! Pozor ovšem na rozsah přesčasové práce u osob, které ne-
jsou osobami se zdravotním postižením. Pozor: do průměrného počtu za-
městnanců lze zahrnout pouze zaměstnance v pracovním poměru.

3. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením podle ustanovení § 78

§ 78
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(1) Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním po-

stižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na pod-
poru zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování 
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příspěvku je úřad práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je práv-
nickou osobou, nebo v jehož obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzic-
kou osobou.

(2) Výše příspěvku činí měsíčně:
 •  0,66násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až 

třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou zaměstnanou osobu 
s těžším zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. a)],

 •  0,33násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až 
třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou jinou zaměstnanou 
osobu se zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. b) a c)].

(3) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního 
roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sděle-
ním uveřejněným ve Sbírce zákonů.

(4) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě žádosti zaměstnavatele. 
Součástí žádosti je doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech 
zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a za-
městnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením. Nárok musí být 
doložen nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí ka-
lendářního čtvrtletí. Příspěvek je splatný nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení žádosti příslušnému úřadu práce.

(5) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, zaměstnavatel nemá nedoplatek na pojistném a na 
penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a na penále na soci-
álním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou pří-
padů, kdy byla povolena úhrada ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení 
s úhradou splátek.

(6) Jestliže nejsou splněny podmínky pro poskytnutí příspěvku uvedené v odstav-
cích 1 a 5 nebo jestliže zaměstnavatel uplatní nárok na příspěvek po lhůtě uvedené 
v odstavci 4, vydá úřad práce rozhodnutí o tom, že příspěvek nebude poskytnut.

(7) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen ve 
stanovené lhůtě odvést do státního rozpočtu, jestliže mu byl na základě nespráv-
ných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši.

(8) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami 
se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravot-
ním postižením, je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalen-
dářní čtvrtletí.
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(9) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměst-
nanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí sta-
noví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Zákon č. 43�/2004 Sb., o zaměstnanosti, pak uvádí v části � – Aktivní politika 
zaměstnanosti – i další nástroje, které jsou pro zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením využitelné. 

Jde zejména o:
 a) rekvalifikaci,
 b) investiční pobídky,
 c) veřejně prospěšné práce,
 d) společensky účelná pracovní místa,
 e) překlenovací příspěvek,
 f) příspěvek na dopravu zaměstnanců,
 g) příspěvek na zapracování,
 h) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

Závěry
Právní řád České republiky poskytuje dostatečně široký sortiment nástrojů na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které mají motivační cha-
rakter a jsou spojeny s ekonomickým přínosem. Jsou dostupné jak pro malé, tak 
pro velké zaměstnavatele a pokrývají jak oblast věcných, tak osobních nákladů. 
Pokud právní předpisy ukládají nějakou povinnost, dávají zaměstnavateli právo 
volby formy jejího splnění a obsahují současně i ekonomickou kompenzaci při 
některých formách plnění.

Největším nedostatkem stávající právní úpravy je absence způsobu posuzování 
zdravotního znevýhodnění po 30. 9. 2007, což může řadě zaměstnavatelů způ-
sobit velké problémy. Novelizaci by rovněž zasluhovalo ustanovení § 3� zákona 
č. �86/1992 Sb., o dani z příjmu, ve smyslu zvýšení daňové úlevy, neboť výše 
slevy se nezměnila od roku 2000 a tím její motivační význam poklesl.

Jak z analýzy vyplývá, existuje řada nástrojů ekonomické pomoci zaměstna-
vatelům, přičemž ve velké většině je výběr formy podpory zásadně v rukách 
zaměstnavatele. Tyto nástroje však nejsou dostatečně využívány. To dokazují 
následující údaje: Za rok 200� bylo vytvořeno pouze 797 míst v chráněných pra-
covních dílnách a 266 chráněných pracovních míst. To je ve srovnání s před-
chozím rokem, kdy byla ovšem výše podpory nižší, pokles celkem o 108 míst. 
V Praze přitom nebylo zřízeno od roku 2003 ani jedno takové místo. Obdobně 
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poklesl i počet vyhrazených společensky účelných míst, ačkoliv, jak bylo uve-
deno výše, je využívání této formy z hlediska zaměstnavatele zaměstnávajícího 
více než 2� zaměstnanců ekonomicky zdaleka nejvýhodnější. Bohužel statis-
tické údaje neumožňují získat přehled, kolik vyhrazených společensky účelných 
pracovních míst bylo vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením. Na nedo-
statečné využívání nástrojů pro zaměstnání osob se zdravotním postižením po-
ukazuje i srovnání údajů o výši nezaměstnanosti v roce 2004 a 200� celkem 
a u skupiny osob se zdravotním postižením. Zatímco celkový počet evidovaných 
uchazečů o zaměstnání se k 31. 12. 200� snížil z �41 67� na �10 416, u osob se 
zdravotním postižením došlo naopak ke zvýšení ze 74 672 na 7� 316, a to přes 
možnost získat výrazně vyšší podporu, ale i přes povinnost platit v případě nepl-
nění podílu vyšší odvod do státního rozpočtu.

 •  Základní požadavek na zaměstnavatele nediskriminovat osoby se zdra-
votním postižením v přístupu k zaměstnání není plněn.

 •  Jak vyplývá z analýzy, může zaměstnání i jedné osoby se zdravotním 
postižením přinést zaměstnavateli kromě úspor i finanční prostředky 
v řádu statisíců Kč.

 •  Přestože právní úprava v důchodovém pojištění odrazuje řadu osob 
s postižením od výdělečné činnosti a zákon o zaměstnanosti nedovo-
luje jejich evidenci v seznamu uchazečů, počet nezaměstnaných osob se 
zdravotním postižením roste.

 •  Nejtěžším důsledkem nezaměstnanosti je ztráta nároků v důchodovém 
pojištění pro nesplnění podmínky doby pojištění.
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Část II. Analýza statistických údajů
Předmětem analýzy bylo srovnání postavení uchazečů o zaměstnání se zdra-

votním postižením na trhu práce v České republice a v Praze, přičemž v Praze 
byla věnována zvláštní pozornost postavení osob se zdravotním postižením na 
trhu práce i z hlediska pohlaví. Podkladem byla měsíční hlášení o nezaměstna-
nosti zveřejňovaná ministerstvem práce a sociálních věcích na jeho interneto-
vých stránkách. Analyzovány byly údaje za období leden 2003–květen 2006. 

Sledovány byly následující údaje:
 • registrovaní uchazeči o zaměstnání,
 • z toho ženy,
 • procento žen,
 • volná místa celkem,
 • počet uchazečů připadajících na 1 pracovní místo,
 • počet žen připadajících na 1 pracovní místo,
 • počet mužů připadajících na 1 pracovní místo,
 • registrovaní uchazeči se ZP,
 • volná místa pro uchazeče se ZP,
 • počet uchazečů se ZP připadajících na 1 pracovní místo.
V Praze byl navíc sledován:
 • počet žen se ZP,
 • procento žen se ZP,
 • počet žen se ZP připadajících na 1 pracovní místo,
 • počet mužů se ZP připadajících na 1 pracovní místo.
Specifické údaje za Prahu laskavě poskytl Úřad práce Praha. Získané údaje 

byly zpracovány do tabulky a následně graficky analyzovány. 
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Hlavní závěry analýzy
1. Vývoj v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením nezávisí na 

celkovém vývoji nezaměstnanosti – to potvrzuje srovnání počtu nezaměstna-
ných osob připadajících na jedno pracovní místo v celostátním měřítku. Zatímco 
u celkového počtu uchazečů připadajících na jedno pracovní místo je v podstatě 
po celé období patrný pozvolný pokles, u osob se zdravotním postižením tomu 
tak není. Jedná se zejména o období březen–červen 200�, kdy je počet těchto 
uchazečů oproti celkovému počtu uchazečů šestinásobný. Po většinu období se 
pohybuje mezi čtyř- až pětinásobkem.

 

Srovnání počtu uchazečů připadajících na 1 místo   
s počtem uchazečů se ZP připadajících na 1 místo

Celkem v ČR počet uchazečů připadajících na 1 pracovní místo 
Celkem v ČR počet uchazečů se ZP připadajících na 1 pracovní místo
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2. Specifikum situace v Praze lze dokumentovat porovnáním situace osob se 
zdravotním postižením připadajících na jedno pracovní místo s celkovým počtem 
uchazečů. V porovnání se stavem v celé ČR je nutné konstatovat, že situace po-
stižených v Praze je výrazně lepší. Po většinu období jsou však podstatně výraz-
nější rozdíly v počtu uchazečů připadajících na jedno pracovní místo. Z hlediska 
poměru počtu uchazečů se zdravotním postižením připadajících na jedno pra-
covní místo byla situace nejhorší v dubnu 200�, kdy počet uchazečů se zdravot-
ním postižením byl 17,6�krát vyšší než celkový počet uchazečů připadajících na 
jedno pracovní místo. Zvláštní pozornost zasluhuje vývoj od července 200� do 
ledna 2006, kdy v Praze došlo ke snížení počtu uchazečů se zdravotním postiže-
ním připadajících na jedno pracovní místo z 2� na 10. Jednou z příčin by mohla 
být skutečnost, že od roku 200� již nejsou organizační složky státu oprávněny 
plnit 4% kvótu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou odvodu do 
státního rozpočtu, jako tomu bylo ještě v období roku 2004. Tento příznivý vý-
voj pokračuje i v prvních měsících letošního roku, kdy pokles počtu uchazečů se 
zdravotním postižením připadajících na jedno pracovní místo je výrazně rych-
lejší než pokles počtu uchazečů připadajících na jedno pracovní místo v Praze.

Srovnání počtu uchazečů a uchazečů se ZP  
připadajících na 1 místo v Praze

Praha počet uchazečů připadajících na 1 pracovní místo 
Praha počet uchazečů se ZP připadajících na 1 pracovní místo



Strana 94

Princip rovných příležitostí pro zdravotně postižené

3. Za pozornost stojí i porovnání počátečních a koncových stavů počtu ucha-
zečů o zaměstnání celkem a osob se zdravotním postižením. Zatímco celkový 
počet uchazečů o zaměstnání poklesl z �39 002 na 463 042, u osob se zdravot-
ním postižením došlo naopak ke zvýšení z 68 �67 na 73 98�. Přinejmenším za 
zmínku stojí rovněž počet volných míst. Celkový počet volných míst se zvýšil 
z 40 309 na 80 902, počet volných míst pro osoby se zdravotním postižením se 
zvýšil z 1 68� na 2 309.

Srovnání počtu uchazečů s počtem uchazečů se ZP

Celkem v ČR registrovaní uchazeči se ZP 
Celkem v ČR registrovaní uchazeči o zaměstnání
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4. V zásadě obdobný vývoj lze zaznamenat v Praze, kde rovněž celkový počet 
uchazečů poklesl. Na rozdíl od situace v České republice jako celku je však po-
těšitelné, že pokles nastal i u osob se zdravotním postižením.

Srovnání počtu uchazečů s počtem uchazečů se ZP v Praze

Praha registrovaní uchazeči se ZP 
Praha registrovaní uchazeči o zaměstnání

�. Zajímavé je srovnání vývoje v České republice a v Praze, pokud se týká míst 
pro uchazeče se zdravotním postižením. Srovnávané ukazatele byly vytvořeny 
tak, že v obou případech byl celkový počet míst dělen počtem míst pro uchazeče 
se zdravotním postižením. Výsledkem jsou pak hodnoty, jimiž by bylo třeba vy-
násobit počet míst pro osoby se zdravotním postižením, aby bylo dosaženo stej-
ného počtu míst, jako je celkem. Sledované období lze rozdělit zhruba na tři fáze. 
V první fázi od ledna 2003 do ledna 2004 je vývoj v České republice a v Praze 
prakticky totožný a i absolutní hodnoty jsou prakticky stejné. Druhé období lze 
vymezit lednem 2004 až červencem 200�, kdy v Praze podstatně klesá podíl 
míst pro občany se zdravotním postižením v poměru k celkovému počtu vytvá-
řených míst. Od července 200� pak dochází opět ke sbližování tohoto parame-
tru, avšak i nadále je podíl míst pro osoby se zdravotním postižením v poměru 
k celkovému počtu míst v Praze nižší než celostátní průměr. Tato skutečnost je 
poněkud překvapivá, vezmeme-li v úvahu, že právě od roku 200� platí pro orga-
nizační složky státu, jichž je v Praze velké množství, zákaz plnění stanovené 4% 
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povinnosti formou odvodu do státního rozpočtu. Přihlédneme-li ke skutečnosti, 
že v Praze bylo k 31. 12. 2004 celkem �� 120 zaměstnavatelů, z toho 4 863 s po-
čtem nad 2� zaměstnanců, tedy zaměstnavatelů, na které se vztahuje povinnost 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, je nízká nabídka míst pro osoby se 
zdravotním postižením zarážející.

Srovnání podílu volných míst a volných míst  
pro uchazeče se zdravotním postižením

ČR 
Praha
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6. Ze srovnání počtu žen a mužů připadajících na jedno pracovní místo v rámci 
ČR vyplývá, že tento poměr je až na výjimky velmi vyrovnaný a od roku 2006 
se projevuje velmi silná tendence ke snižování počtu uchazečů připadajících na 
jedno pracovní místo. Je to dáno celkovým vývojem ekonomiky a zejména vyš-
ším počtem pracovních míst.

 

 7

Srovnání počtu žen a mužů připadajících na 1 pracovní místo v ČR

Celkem v ČR počet mužů připadajících na 1 pracovní místo 
Celkem v ČR počet žen připadajících na 1 pracovní místo
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7. V podstatě obdobná je situace v Praze, s tím, že počet uchazečů připadají-
cích na jedno pracovní místo je zde výrazně nižší než v rámci České republiky – 
zhruba čtvrtinový. 

Počet žen a mužů připadajících na 1 pracovní místo v Praze

Praha počet mužů připadajících na 1 pracovní místo 
Praha počet žen připadajících na 1 pracovní místo
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8. Naprosto odlišný pohled poskytuje srovnání počtu mužů a žen se zdravot-
ním postižením připadajících na jedno pracovní místo v Praze. Zatímco oba 
předchozí grafy vykazují od počátku období jednoznačně tendenci ke zlepšení 
postavení nezaměstnaných osob na trhu práce, a to po celé období, u osob se 
zdravotním postižením dochází u obou pohlaví od ledna 2003 do května 200� 
k podstatnému nárůstu počtu uchazečů připadajících na jedno pracovní místo. 
Teprve od července 200� se situace mění a v květnu 2006 je jejich postavení již 
lepší, než tomu bylo v lednu 2003. Ze srovnání grafů rovněž vyplývá, že celkový 
vývoj v oblasti zaměstnanosti není faktorem, který by ovlivňoval specifickou ne-
zaměstnanost osob se zdravotním postižením. Pokud jde o Prahu, stojí za po-
všimnutí i absolutní hodnoty počtu uchazečů o zaměstnaní – jak mužů, tak žen – 
se zdravotním postižením, které jsou v porovnání s celkovým počtem uchazečů 
o zaměstnání v Praze mnohonásobně vyšší.

Počet mužů a žen se ZP připadajících na 1 pracovní místo v Praze

Praha počet mužů se ZP připadajících na 1 pracovní místo 
Praha počet žen se ZP připadajících na 1 pracovní místo
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9. Ze statistických údajů vyplývá, že procento nezaměstnaných žen se zdravot-
ním postižením je v průměru o něco vyšší než procento nezaměstnaných žen jak 
v České republice, tak v Praze. Tento rozdíl však není s výjimkou února 2004 ni-
jak výrazný. Dá se tedy říci, že procentuálně se nezaměstnanost žen se zdravot-
ním postižením výrazně neodlišuje od nezaměstnanosti žen jak v celé ČR, tak 
v Praze. 

,

,

,

,

,

,

,

Srovnání procentuální nezaměstnanosti žen v ČR celkem,  
v Praze a žen se ZP v období leden 2003–květen 2006

Celkem v ČR % žen 
Praha % žen se ZP 
Praha % žen
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10. Podstatně jiný závěr však získáme z pohledu na počet žen připadajících na 
jedno pracovní místo. Zde je nutné si povšimnout dvou zásadních věcí: skuteč-
nosti, že po celé zkoumané období se počet žen připadajících na jedno pracovní 
místo v Praze celkem pohyboval do 2, přičemž je zcela zjevná klesající tendence, 
zatímco u žen se zdravotním postižením v Praze lze období rozdělit na tři části. 
V prvním období od ledna 2003 do ledna 2004 byl počet uchazeček se zdra-
votním postižením v Praze připadajících na jedno pracovní místo nižší než po-
čet uchazeček připadajících na jedno pracovní místo v ČR celkem. Následující 
období od ledna 2004 do července 200� je charakterizováno výrazným vzestu-
pem počtu uchazeček se zdravotním postižením připadajících na jedno pracovní 
místo v Praze, který výrazně převyšuje počet žen připadajících na jedno pracovní 
místo v rámci republiky. Od července roku 200� pak dochází opět k poklesu po-
čtu uchazeček se zdravotním postižením připadajících na jedno pracovní místo 
v Praze. Tento pokles je podstatně výraznější než pokles počtu uchazeček připa-
dajících na jedno pracovní místo v Praze, avšak počet uchazeček se zdravotním 
postižením připadajících na jedno pracovní místo v Praze zůstává až do konce 
sledovaného období vyšší než celostátní průměr.

Počet žen připadajících na 1 pracovní místo

Celkem v ČR počet žen připadajících na 1 pracovní místo 
Praha počet žen se ZP připadajících na 1 pracovní místo 
Praha počet žen připadajících na 1 pracovní místo
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Tabulka ke grafu č. 1
počet uchazečů 
připadajících na 
1 pracovní místo

počet uchazečů se 
ZP připadajících na 

1 pracovní místo
leden 03 13,4 40,7
únor 03 13,4 41
březen 03 12,8 40,3
duben 03 12,4 40,3
květen 03 11,7 42,8
červen 03 11,6 40,4
červenec 03 11,9 39,2
srpen 03 11,� 3�,8
září 03 11,7 39,�
říjen 03 11,8 39,1
listopad 03 12,2 40,4
prosinec 03 13,� 4�,2
leden 04 13,7 �2,9
únor 04 13,0 �3,3
březen 04 13,2 �3,4
duben 04 12,� �3,3
květen 04 11,7 49,1
červen 04 11,4 44,9
červenec 04 11,6 �1,2
srpen 04 11 43,7
září 04 11,3 47,8
říjen 04 10,6 4�,�
listopad 04 10,3 43,1
prosinec 04 10,6 43,8
leden 0� 10,8 48,0�
únor 0� 10,3 �4
březen 0� 10,1 �8,8
duben 0� 9,� �9,6
květen 0� 8,7 ��,8
červen 0� 8,6 �8,9
červenec 0� 8,8 �6,7
srpen 0� 8,� 49,3
září 0� 9 �1,4
říjen 0� 8,9 47,2
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počet uchazečů 
připadajících na 
1 pracovní místo

počet uchazečů se 
ZP připadajících na 

1 pracovní místo
listopad 0� 9,3 47,�
prosinec 0� 9,8 41,8
leden 06 8,9 38,6
únor 06 7,9 38,6
březen 06 7,3 3�,3
duben 06 6,6 3�,7
květen 06 �,7 32

Tabulka ke grafu č. 2
počet uchazečů 
připadajících na 
1 pracovní místo

počet uchazečů se 
ZP připadajících na 

1 pracovní místo
leden 03 3,21 9,43
únor 03 3,10 9,81
březen 03 3,0� 9,�8
duben 03 3,32 10,27
květen 03 3,04 10,8�
červen 03 2,81 9,11
červenec 03 2,90 8,74
srpen 03 2,94 8,41
září 03 2,81 7,97
říjen 03 2,68 7,9�
listopad 03 2,72 8,�9
prosinec 03 3,00 8,46
leden 04 2,80 1�,98
únor 04 2,63 16,68
březen 04 2,91 14,73
duben 04 2,84 14,1�
květen 04 2,�4 14,96
červen 04 2,48 14,46
červenec 04 2,�9 16,02
srpen 04 2,64 16,08
září 04 2,6� 16,�6
říjen 04 2,40 12,41
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počet uchazečů 
připadajících na 
1 pracovní místo

počet uchazečů se 
ZP připadajících na 

1 pracovní místo
listopad 04 2,12 11,00
prosinec 04 1,93 18,4�
leden 0� 1,8� 19,82
únor 0� 1,7� 23,91
březen 0� 1,72 2�,04
duben 0� 1,67 29,47
květen 0� 1,71 22,36
červen 0� 1,77 24,99
červenec 0� 1,79 24,30
srpen 0� 1,82 18,�0
září 0� 2,08 14,16
říjen 0� 2,13 12,02
listopad 0� 2,26 11,78
prosinec 0� 2,21 10,10
leden 06 1,98 10,40
únor 06 1,77 9,01
březen 06 1,63 9,90
duben 06 1,�1 8,82
květen 06 1,39 7,14

Tabulka ke grafu č. 3
registrovaní uchazeči 

o zaměstnání
registrovaní uchazeči  

se ZP
leden 03 �39 002 68 �67
únor 03 �38 099 69 022
březen 03 �28 19� 69 24�
duben 03 �09 360 68 �27
květen 03 496 778 68 1�6
červen 03 �00 996 68 236
červenec 03 �20 366 69 218
srpen 03 �24 980 69 829
září 03 �29 407 69 7�4
říjen 03 �22 3�� 69 907
listopad 03 �21 03� 70 417
prosinec 03 �42 420 71 806
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registrovaní uchazeči 
o zaměstnání

registrovaní uchazeči  
se ZP

leden 04 �69 474 73 811
únor 04 �70 787 74 144
březen 04 ��9 822 74 27�
duben 04 �3� 091 73 341
květen 04 �20 442 72 871
červen 04 �17 �26 72 307
červenec 04 �32 128 73 2�8
srpen 04 �36 012 73 �87
září 04 �30 239 72 882
říjen 04 �17 812 72 323
listopad 04 �17 726 72 877
prosinec 04 �41 67� 74 672
leden 0� �61 662 76 4�2
únor 0� ��� 046 76 427
březen 0� �40 4�6 76 34�
duben 0� �12 ��7 7� 000
květen 0� 494 �76 74 383
červen 0� 489 744 74 307
červenec 0� �00 32� 74 666
srpen 0� �0� 2�4 74 829
září 0� �03 369 74 2�8
říjen 0� 491 878 73 791
listopad 0� 490 779 74 128
prosinec 0� �10 416 7� 316
leden 06 �31 23� 76 �26
únor 06 �28 1�4 76 �22
březen 06 �14 7�9 76 324
duben 06 486 163 74 996
květen 06 463 042 73 98�

Tabulka ke grafu č. 4
registrovaní uchazeči 

o zaměstnání
registrovaní uchazeči  

se ZP
leden 03 24 4�3 2 91�
únor 03 24 494 2 991
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registrovaní uchazeči 
o zaměstnání

registrovaní uchazeči  
se ZP

březen 03 24 400 3 036
duben 03 24 2�6 3 0�1
květen 03 23 771 3 01�
červen 03 23 80� 3 032
červenec 03 24 868 3 0�0
srpen 03 2� 33� 3 086
září 03 2� 973 3 149
říjen 03 2� �88 3 133
listopad 03 2� 268 3 108
prosinec 03 2� 448 3 137
leden 04 26 738 3 036
únor 04 27 438 3 270
březen 04 27 842 3 299
duben 04 27 ��0 3 340
květen 04 27 022 3 381
červen 04 26 71� 3 340
červenec 04 27 731 3 333
srpen 04 28 289 3 360
září 04 28 402 3 312
říjen 04 27 377 3 16�
listopad 04 26 909 3 124
prosinec 04 26 727 3 100
leden 0� 27 00� 3 131
únor 0� 26 �42 3 108
březen 0� 26 066 3 10�
duben 0� 2� 4�4 3 06�
květen 0� 24 799 3 063
červen 0� 24 610 3 049
červenec 0� 2� 494 3 037
srpen 0� 26 189 3 0�3
září 0� 26 316 3 04�
říjen 0� 2� 664 2 970
listopad 0� 24 766 2 922
prosinec 0� 24 �71 2 890
leden 06 2� 203 2 882
únor 06 2� 010 2 883
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registrovaní uchazeči 
o zaměstnání

registrovaní uchazeči  
se ZP

březen 06 24 246 2 830
duben 06 23 474 2 779
květen 06 22 �87 2 672

Tabulka ke grafu č. 5

podíl volných míst a míst 
pro uchazeče se ZP v ČR

podíl volných míst a míst 
pro uchazeče se ZP 

v Praze

leden 03 23,92 24,68
únor 03 23,86 2�,90
březen 03 24,03 2�,27
duben 03 24,20 24,62
květen 03 26,�8 28,14
červen 03 2�,43 2�,48
červenec 03 24,80 24,��
srpen 03 23,40 23,49
září 03 2�,�7 23,43
říjen 03 24,69 24,20
listopad 03 24,�1 2�,67
prosinec 03 2�,32 22,86
leden 04 29,88 �0,23
únor 04 31,�� �3,1�
březen 04 30,49 42,68
duben 04 30,98 41,04
květen 04 30,11 47,10
červen 04 28,20 46,�9
červenec 04 31,94 �1,46
srpen 04 28,84 �1,23
září 04 30,87 �3,�4
říjen 04 30,81 44,77
listopad 04 29,79 44,73
prosinec 04 30,0� 82,61
leden 0� 32,�7 92,39
únor 0� 38,02 116,81
březen 0� 41,41 122,46
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podíl volných míst a míst 
pro uchazeče se ZP v ČR

podíl volných míst a míst 
pro uchazeče se ZP 

v Praze

duben 0� 42,99 146,38
květen 0� 42,92 106,09
červen 0� 4�,16 114,02
červenec 0� 43,1� 113,90
srpen 0� 39,07 87,01
září 0� 38,64 �8,78
říjen 0� 3�,23 48,7�
listopad 0� 33,98 44,23
prosinec 0� 28,9� 38,88
leden 06 29,9� 46,03
únor 06 33,�0 44,2�
březen 06 32,61 �2,08
duben 06 3�,34 49,46
květen 06 3�,04 43,�2

Tabulka ke grafu č. 6

počet žen připadajících 
na 1 pracovní místo

počet mužů připadajících 
na 1 pracovní místo

leden 03 6,�6 6,82
únor 03 6,�2 6,87
březen 03 6,2� 6,��
duben 03 6,1� 6,22
květen 03 �,92 �,82
červen 03 �,94 �,71
červenec 03 6,17 �,72
srpen 03 6,02 �,�1
září 03 6,08 �,63
říjen 03 6,12 �,71
listopad 03 6,26 �,94
prosinec 03 6,78 6,72
leden 04 6,73 6,9�
únor 04 6,37 6,62
březen 04 6,�1 6,69
duben 04 6,33 6,22
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počet žen připadajících 
na 1 pracovní místo

počet mužů připadajících 
na 1 pracovní místo

květen 04 �,98 �,68
červen 04 �,91 �,48
červenec 04 6,13 �,�0
srpen 04 �,8� �,19
září 04 �,84 �,42
říjen 04 �,�7 �,00
listopad 04 �,39 4,90
prosinec 04 �,40 �,18
leden 0� �,42 �,42
únor 0� �,14 �,16
březen 0� �,0� �,01
duben 0� 3,�2 3,31
květen 0� 3,49 3,16
červen 0� 3,�0 3,09
červenec 0� 4,76 4,0�
srpen 0� 4,63 3,89
září 0� 4,88 4,14
říjen 0� 4,81 4,11
listopad 0� 4,94 4,32
prosinec 0� �,09 4,69
leden 06 4,�3 4,42
únor 06 4,00 3,9�
březen 06 3,70 3,61
duben 06 3,40 3,1�
květen 06 3,04 2,68

Tabulka ke grafu č. 7
počet žen připadajících 

na 1 pracovní místo
počet mužů připadajících 

na 1 pracovní místo
leden 03 1,67 1,�4
únor 03 1,60 1,�1
březen 03 1,�4 1,�0
duben 03 1,68 1,64
květen 03 1,�� 1,49
červen 03 1,44 1,36
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počet žen připadajících 
na 1 pracovní místo

počet mužů připadajících 
na 1 pracovní místo

červenec 03 1,�1 1,39
srpen 03 1,�� 1,39
září 03 1,49 1,32
říjen 03 1,41 1,28
listopad 03 1,43 1,29
prosinec 03 1,�7 1,43
leden 04 1,30 1,�1
únor 04 1,3� 1,28
březen 04 1,47 1,44
duben 04 1,44 1,40
květen 04 1,30 1,24
červen 04 1,28 1,20
červenec 04 1,36 1,23
srpen 04 1,40 1,24
září 04 1,40 1,2�
říjen 04 1,27 1,13
listopad 04 1,12 1,00
prosinec 04 1,01 0,91
leden 0� 0,96 0,89
únor 0� 0,90 0,8�
březen 0� 0,88 0,84
duben 0� 0,86 0,81
květen 0� 0,88 0,82
červen 0� 0,92 0,8�
červenec 0� 0,9� 0,84
srpen 0� 0,98 0,84
září 0� 1,12 0,96
říjen 0� 1,14 1,00
listopad 0� 1,19 1,06
prosinec 0� 1,17 1,04
leden 06 1,03 0,94
únor 06 0,92 0,8�
březen 06 0,84 0,79
duben 06 0,78 0,73
květen 06 0,73 0,66
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Tabulka ke grafu č. 8
počet žen se ZP 

připadajících  
na 1 pracovní místo

počet mužů se ZP 
připadajících  

na 1 pracovní místo
leden 03 �,12 4,31
únor 03 �,26 4,�4
březen 03 �,12 4,4�
duben 03 �,47 4,80
květen 03 �,8� �,00
červen 03 4,8� 4,26
červenec 03 4,61 4,13
srpen 03 4,�0 3,90
září 03 4,24 3,74
říjen 03 4,23 3,72
listopad 03 4,62 3,97
prosinec 03 4,�7 3,89
leden 04 9,04 6,94
únor 04 8,9� 7,73
březen 04 7,91 6,82
duben 04 7,�1 6,64
květen 04 7,98 6,98
červen 04 7,72 6,74
červenec 04 8,60 7,42
srpen 04 8,60 7,48
září 04 8,7� 7,81
říjen 04 6,�6 �,8�
listopad 04 �,78 �,22
prosinec 04 9,73 8,72
leden 0� 10,�� 9,27
únor 0� 12,68 11,23
březen 0� 13,36 11,68
duben 0� 1�,71 13,76
květen 0� 11,82 10,�4
červen 0� 13,20 11,79
červenec 0� 12,8� 11,4�
srpen 0� 9,81 8,70
září 0� 7,�1 6,6�
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počet žen se ZP 
připadajících  

na 1 pracovní místo

počet mužů se ZP 
připadajících  

na 1 pracovní místo
říjen 0� 6,38 �,64
listopad 0� 6,27 �,�1
prosinec 0� �,40 4,70
leden 06 �,�2 4,89
únor 06 4,78 4,23
březen 06 �,23 4,66
duben 06 4,73 4,10
květen 06 3,83 3,32

Tabulka ke grafu č. 9
uchazečky 

o zaměstnání  
– celkem ČR

uchazečky 
o zaměstnání 

– Praha

uchazečky 
o zaměstnání  
se ZP – Praha

leden 03 264 260 12 738 1 �83
únor 03 262 004 12 602 1 60�
březen 03 2�7 949 12 364 1 624
duben 03 2�3 264 12 269 1 62�
květen 03 2�0 �38 12 089 1 626
červen 03 2�� 326 12 236 1 61�
červenec 03 270 078 12 966 1 610
srpen 03 274 22� 13 361 1 6�3
září 03 274 884 13 760 1 673
říjen 03 270 199 13 431 1 668
listopad 03 267 293 13 2�3 1 671
prosinec 03 272 498 13 310 1 694
leden 04 280 178 12 364 1 718
únor 04 279 897 14 087 1 7�4
březen 04 276 086 14 092 1 772
duben 04 269 964 13 979 1 772
květen 04 266 934 13 792 1 803
červen 04 268 374 13 7�� 1 784
červenec 04 280 399 14 �14 1 789
srpen 04 284 160 1� 020 1 797
září 04 27� 1�6 14 967 1 7�0
říjen 04 272 877 14 472 1 674
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uchazečky 
o zaměstnání  
– celkem ČR

uchazečky 
o zaměstnání 

– Praha

uchazečky 
o zaměstnání  
se ZP – Praha

listopad 04 271 017 14 20� 1 641
prosinec 04 276 2�4 14 042 1 63�
leden 0� 280 960 13 987 1 667
únor 0� 276 990 13 690 1 648
březen 0� 271 214 13 328 1 6�7
duben 0� 264 106 13 083 1 634
květen 0� 2�9 748 12 822 1 619
červen 0� 260 443 12 847 1 611
červenec 0� 270 31� 13 �70 1 606
srpen 0� 274 707 14 062 1 618
září 0� 272 16� 14 1�7 1 61�
říjen 0� 26� 024 13 682 1 �76
listopad 0� 261 766 13 093 1 ��6
prosinec 0� 26� 631 13 011 1 �4�
leden 06 268 7�0 13 161 1 �28
únor 06 26� 67� 13 009 1 �29
březen 06 260 �38 12 �28 1 496
duben 06 2�2 3�2 12 1�6 1 489
květen 06 24� 833 11 846 1 432

Tabulka ke grafu č. 10
počet žen 

připadajících na 
1 pracovní místo

počet žen 
připadajících na 
1 pracovní místo

počet žen se ZP 
připadajících na 
1 pracovní místo

leden 03 6,�6 1,67 �,12
únor 03 6,�2 1,60 �,26
březen 03 6,2� 1,�4 �,12
duben 03 6,1� 1,68 �,47
květen 03 �,92 1,�� �,8�
červen 03 �,94 1,44 4,8�
červenec 03 6,17 1,�1 4,61
srpen 03 6,02 1,�� 4,�0
září 03 6,08 1,49 4,24
říjen 03 6,12 1,41 4,23
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počet žen 
připadajících na 
1 pracovní místo

počet žen 
připadajících na 
1 pracovní místo

počet žen se ZP 
připadajících na 
1 pracovní místo

listopad 03 6,26 1,43 4,62
prosinec 03 6,78 1,�7 4,�7
leden 04 6,73 1,30 9,04
únor 04 6,37 1,3� 8,9�
březen 04 6,�1 1,47 7,91
duben 04 6,33 1,44 7,�1
květen 04 �,98 1,30 7,98
červen 04 �,91 1,28 7,72
červenec 04 6,13 1,36 8,60
srpen 04 �,8� 1,40 8,60
září 04 �,84 1,40 8,7�
říjen 04 �,�7 1,27 6,�6
listopad 04 �,39 1,12 �,78
prosinec 04 �,40 1,01 9,73
leden 0� �,42 0,96 10,��
únor 0� �,14 0,90 12,68
březen 0� �,0� 0,88 13,36
duben 0� 3,�2 0,86 1�,71
květen 0� 3,49 0,88 11,82
červen 0� 3,�0 0,92 13,20
červenec 0� 4,76 0,9� 12,8�
srpen 0� 4,63 0,98 9,81
září 0� 4,88 1,12 7,�1
říjen 0� 4,81 1,14 6,38
listopad 0� 4,94 1,19 6,27
prosinec 0� �,09 1,17 �,40
leden 06 4,�3 1,03 �,�2
únor 06 4,00 0,92 4,78
březen 06 3,70 0,84 �,23
duben 06 3,40 0,78 4,73
květen 06 3,04 0,73 3,83
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Analýza postavení zdravotně postižených občanů na volném 
a chráněném trhu práce v Praze 
Zpracoval kolektiv pracovníků odboru VDI SČMVD 
Vedoucí: Ing. Karel Rychtář 

1. Úvod

1.1 Trh práce v Praze 
Praha, s charakterem velkoměsta s cca 1,3 mil. obyvatel, z toho nejméně 

640 000 osobami ekonomicky aktivními, se v posledních letech profiluje jako 
moderní obchodní a správní centrum ČR, s ambicemi přesahujícími v rámci EU 
hranice státu. Tomu odpovídá vývoj demografické struktury, struktura stávají-
cích i budoucích požadavků na poptávku po kvalifikaci i struktura předmětu čin-
ností, které zde nacházejí uplatnění. 

Ekonomické prostředí je charakterizováno růstem provozních i životních ná-
kladů, postupně předpokládaným nárůstem poptávky po specializovaných služ-
bách a činnostech. Patří sem zejména služby spojené s administrativou a obcho-
dem. Činnosti typu zpracovatelského (výroba) jsou přesouvány do geografických 
oblastí s nižšími náklady, a v nejbližším období nelze očekávat odklon od tohoto 
trendu. Roste podíl koupěschopné části obyvatel, schopných zaplatit rostoucí pa-
letu (občanských) služeb, jež nacházejí uplatnění vzhledem k nedostatku času 
a změně životního stylu – např. při údržbě a opravách majetku, využití volného 
času a podobně. 

Z celkového počtu cca 700 tis. zaměstnanců v Praze je úřady práce evidováno 
okolo 24 tis. uchazečů o práci, z toho je stabilně okolo 3 tis. OZP, což odpo-
vídá přibližně 12 % (pouze cca 8� % celostátního průměru). Nejméně polovina 
z nich je dlouhodobě nezaměstnaných, zpravidla věkově starších. Vedle toho je 
nejméně několik set osob, které jsou ohroženy vytěsněním z volného trhu práce 
vlivem rostoucích kvalifikačních požadavků a požadavků na intenzitu a flexibi-
litu práce.
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Praha 
Rok/období

Pracovní  
síla

Uchazeči 
celkem 

Uchazeči 
se ZP

Podíl OZP 
z uchazečů

VPM na 1 
OZP

Vytvořená 
místa 

(CHPM, 
CHPD)

2003 640 000 2� 448 3 137 12,32 371 2
2004 681 000 24 41� 3 100 12,69 168 0
200� 693 000 24 �71 2 890 11,76 286 6
1. Q. 2006 702 000 24 246 2 830 11,67 286 �
2. Q. 2006 711 000 21 988 2 �61 11,64 4�0 �

Prioritou nejen v národním, ale i v celoevropském měřítku je začleňování OZP 
do hlavního proudu – volného trhu práce. Jeho nároky se však poměrně drama-
ticky zvyšují, přiblížení se tomuto cíli u většiny OZP je reálné pouze při kom-
plexním řešení rehabilitace OZP, které je v ČR chronickým problémem. Za této 
situace je (vedle standardních nástrojů APZ a podporovaného zaměstnávání) 
chráněné zaměstnávání nezastupitelnou alternativou pro významnou část osob 
se ZP, které nemohou vzhledem k věku, kvalifikaci a charakteru postižení najít 
uplatnění na volném trhu práce. 

1.2 Specializovaní zaměstnavatelé – chráněný trh práce 
Jak vyplývá z dílčích požadavků legislativy a zejména z praktických zkušeností, 

ověřených mj. stanovisky expertů i odborníků úřadů práce, lze zaměstnavatelské 
subjekty zaměstnávající více než �0 % osob se ZPS charakterizovat takto:

 •  jejich produkce je konkurenceschopná na volném trhu 
  (jedná se o běžnou firmu v běžných obchodních vztazích, samozřejmá musí 

být kvalita, termíny, flexibilita vůči zákazníkům) 
 •  různorodé výrobní programy (resp. jejich servisní či obchodní činnost) za-

jištěné odbytem i pracovní prostředí jsou přizpůsobeny pro uplatnění zdra-
votně postižených 

 (typické může být střídání zakázek, sezónnost) 
 •  management podniku má zpravidla dvojí kvalifikaci (odborné znalosti 

a praxi psychosociální)
   (poměrně častá je přímá nebo nepřímá osobní zkušenost se zdravotním po-

stižením – v rodině nebo okolí –, mistři a vedoucí neformálně zabezpečují ne-
zbytný rozsah doprovodných sociálních služeb) 

 •  organizace práce a individuální přístup jsou přizpůsobeny diferencovaným 
zbytkovým 
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 •  pracovním schopnostem a vyšší průměrné nemocnosti postižených
   (na mistry a vedoucí jsou kladeny nesrovnatelně vyšší nároky související s in-

dividuálním vnímáním problému jednotlivce) 
 •  průměrná nemocnost (převážně právě osob se ZP) se pohybuje až na vý-

jimky mezi 13–2� % fondu pracovní doby 
  (v praxi to znamená udržovat o cca 10–20 % vyšší zaměstnanost, než by od-

povídalo běžným podmínkám) 
 •  zaměstnávání se řídí běžnými pracovněprávními a mzdovými předpisy 
  (respektování doplatků do min. mezd a tarifů dle přísl. nařízení vlády ve vět-

šině firem komplikují mzdovou diferenciaci) 
 •  100 % těchto zaměstnavatelů (jako příjemců státní podpory) je prakticky 

pravidelně kontrolováno FÚ, ÚP i dalšími institucemi
  (pozn.: což zdaleka není ve vztahu k zaměstnávání OZP pro zaměstnavatele 

běžné)
V roce 200� charakterizovaly tyto zaměstnavatelské subjekty následující údaje 

(vyplývající ze zpracované analýzy dotačního systému, ekonomické analýzy 
i vlastních bilancí SČMVD a AZZP ČR): 

 •  míra státní podpory se pohybovala v rozmezí �–2� % jejich celkových roč-
ních nákladů,

 •  rozhodující část (70–7� %) této ekonomické podpory tvořil příspěvek dle 
§ 78 zákona 43�/2004 Sb., 

 •  cca � % tvořily uplatněné slevy daně z příjmu práv. osob (vzhledem k rela-
tivně nízké průměrné rentabilitě bylo možno uplatnit jen menší část z vy-
počteného nároku podle zákona o DP); na zbytku do 100 % se podílely pří-
spěvky v rámci jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti MPSV 
ČR, zejména pak příspěvky na obnovu a nákup HIM, na provoz CHD, na 
zřízení CHD a na společensky prospěšná pracovní místa.

Chráněnou práci ve smyslu evropské terminologie (i když o „ochraně“ zaměst-
nanců či jejich práce nelze v praktických podmínkách ČR ve skutečnosti mluvit) 
nabízí v současné době v Praze mírně rostoucí počet specializovaných subjektů. 
Motivem vzniku nových (převážně s nízkým počtem pracovních míst, zejména 
v letech 2002–200�) bylo zejména využití obchodní výhody, tzv. „náhradního 
plnění“. Z nich jen část provozuje chráněné pracovní dílny (ve smyslu § 7�–77 
zákona 43�/2004 Sb., o zaměstnanosti). 

Neexistuje institucionální, formální ani neformální vztah chráněné práce k vol-
nému trhu práce, jejich oboustranné propojení je spíše proklamativní. 
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Projekty (převážně z ESF) zaměřené tímto směrem jsou v počátečních stadi-
ích a nelze ještě jejich přínos hodnotit. Vzhledem ke struktuře uchazečů jsou jen 
velmi sporadické zkušenosti s institutem (individuálního plánu) pracovní rehabi-
litace dle § 69 zákona o zaměstnanosti. 

Typickou bariérou se stává (nejen v Praze a v ČR) příliš velká koncentrace 
osob se ZP – přestože shodně český zákon o zaměstnanosti i nařízení Evropské 
komise 2204/2002/EC stanoví minimální hranici ve vztahu k veřejné podpoře 
�0 %, experti se přiklánějí k hranici nižší – v rozmezí 30–40 % (i když nikde není 
stanovena horní hranice – je považována za důsledně individuální).

Na rozdíl od různých typů sociálně-rehabilitačních služeb je chráněné za-
městnávání založeno převážně na obchodně-ekonomické činnosti, která stojí 
na životaschopném podnikatelském záměru, na přizpůsobeném tržním cho-
vání a především na odbytu produktu podmiňujícím převažující podíl samo-
financování činnosti. Všeobecně vžitým omylem a nedostatkem (který inter-
pretuje i část odborníků v rámci úřadů práce a Správy služeb zaměstnanosti 
MPSV) je snaha izolovat podporu zaměstnávání od podpory podnikatelské 
nebo hospodářské činnosti nositele vhodných pracovních míst. Jedná se o kla-
sické spojité nádoby, úspěšné (jakkoli přizpůsobené) zaměstnávání je podmí-
něno úspěšným podnikáním.

1.3 Zaměstnavatelé běžného typu 
Město Praha je výjimečné z několika důvodů
 •  soustřeďuje velký počet (2 200–2 �00) firem a organizací, které mají své 

sídlo na území hlavního města 
 •  fyzicky však na území Prahy působí především centrály, ředitelství a správní 

útvary, zatímco výkonné složky jsou často rozptýleny po celé ČR 
 •  nadprůměrná je koncentrace bank, finančních, obchodních a servisních in-

stitucí, které jsou „po ruce“ centrálám zákazníků
 •  výrazně vyšší je podíl zahraničních firem a jejich filiálek
 •  Praha vstřebává výraznou část turistického ruchu ČR, čemuž odpovídá kon-

centrace pohostinských, stravovacích a servisních firem a sítí 
 •  město se vyznačuje výraznou investiční a stavební činností, doprovázenou 

růstem zaměstnanosti v hlavní a pomocné stavební výrobě
 •  je sídlem centrálních a ústředních úřadů a státních institucí, zaměstnávají-

cích vysoký počet osob 
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Důsledkem těchto skutečností je výrazně vyšší nárok na kvalifikační profil za-
městnance (resp. podnikatele, živnostníka) a několikanásobně nižší podíl manuál-
ních a kvalifikačně nenáročných činností. Roste podíl pracovních pozic s nároky 
na jazykové vybavení, průvodním jevem jsou též vyšší nároky na flexibilitu a časté 
změny práce, improvizaci, zejména ve službách, jejichž podíl trvale roste. 

Z uvedeného je zřejmé, že přes nízkou míru nezaměstnanosti a rostoucí po-
čet pracovních příležitostí ubývá možností pro uplatnění znevýhodněných osob 
s nízkou kvalifikací (vč. většiny OZP v evidenci). Chronickým problémem je 
nízká pozitivní motivace běžných zaměstnavatelů k přijímání OZP, daňový od-
počet je neúčinný. Vzhledem ke snadnému získání tzv. „náhradního plnění“ je 
povinný podíl zaměstnanců se ZP ve smyslu § 81 zákona o zaměstnanosti plněn 
především tímto způsobem. Neexistuje účinná osvěta vůči podnikatelům, člověk 
se statusem OZP je vnímán jako potenciální problém, kterému je potřeba se pře-
devším preventivně vyhnout. 

Samotná skupina uchazečů z řad OZP zaměstnavatelům příliš jejich rozhodo-
vání neusnadňuje, vzhledem k tomu, že dlouhodobí uchazeči o práci jsou dosud 
relativně zabezpečeni sociálním systémem a v husté městské aglomeraci se po-
měrně snadno mohou nezávazně zapojit do „šedé ekonomiky“.

2. Cíl šetření 

2.1 Cíl ve vztahu k volnému trhu práce 
Vzhledem k cílům a účelům projektu považovali řešitelé za hlavní cíl identifi-

kovat rozhodující bariéry většího zájmu zaměstnavatelů v Praze o osoby se ZP, 
resp. doporučit priority, orientaci a podmínky pro zlepšení této situace. 

Cílem analýzy u těchto zaměstnavatelů bylo zejména zjištění rozhodujících 
faktorů ovlivňujících jejich chování ve vztahu k počtu a struktuře zaměstnaných 
OZP a zjištění významu motivačních prvků – jednotlivých nástrojů působících 
k udržení, zvýšení a rozvoji pracovních příležitostí pro zaměstnance se ZP v pro-
středí velkoměsta. 

2.1.1 Cíle ve vztahu k běžným zaměstnavatelům 
a) identifikovat (potvrdit) hlavní příčiny nízké motivace zaměstnavatelů k za-

městnávání OZP v Praze,
b) navrhnout priority postupu na podporu zvýšení motivace běžných zaměstna-

vatelů k zájmu o zaměstnance se ZP.



Strana 120

Analýza postavení zdravotně postižených občanů na volném a chráněném trhu práce v Praze 

2.2. Cíl ve vztahu k chráněnému trhu práce 
Vzhledem k cílům a účelům projektu považovali řešitelé za hlavní cíl identifi-

kovat rozhodující bariéry rozvoje specializovaných zaměstnavatelů OZP v Praze, 
resp. doporučit profil, orientaci a podmínky perspektivního a úspěšného zaměst-
navatele poskytujícího chráněnou práci. 

2.2.1 Konkrétní cíle šetření
a)  zkoumat příčiny, proč v Praze nevznikají tradiční chráněné pracovní dílny 

pro OZP,
b)  zjistit pořadí vnímání nejvýznamnějších bariér vzniku a rozvoje specializo-

vaných zaměstnavatelských subjektů, event. chráněných pracovních dílen, 
c)  navrhnout a doporučit profil a orientaci úspěšného, perspektivního speciali-

zovaného ZZP ve specifických podmínkách velkoměsta. 

3. Hypotézy 
Byly stanoveny hypotézy vztahující se k volnému trhu práce a k „chráněnému“ 

pracovnímu trhu.

3.1 Hypotézy ve vztahu k volnému trhu práce 
a)  kromě vyvážených legislativních nástrojů (rovnováha povinností a sankcí 

s pozitivními motivy) chybí praktická osvěta státní správy vůči zaměstnava-
telům, která by podporovala změnu jejich postojů (například formou zveřej-
ňování pozitivních příkladů, terénní podpory změny v konkrétních podmín-
kách = poradenství zaměstnavatelům), 

b)  prvořadou roli v systému začleňování hraje profil a motivace samotných 
osob se ZP (bez ohledu na stupeň a typ jejich postižení) k pracovnímu uplat-
nění a k překonávání překážek spojených se zvýšením pracovních kompe-
tencí (nejen samotné odborné kvalifikace). 

3.2 Hypotézy ve vztahu k „chráněnému“ pracovnímu trhu 
a)  hlavní příčinou problémů bránících vzniku a rozvoji ZZP v Praze je ne-

vhodná kombinace existujících typů činnosti a profilu většiny zaměstnanců 
se ZP, teprve na druhém místě jsou administrativní a ekonomické překážky 
jejich podpory,

b)  v nabídce práce klesá počet pracovních činností snadno zvládnutelných ne-
kvalifikovanou osobou se ZP s průměrným zdravotním omezením – pod-
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mínkou jejich začlenění do volného i do chráněného trhu práce je získání 
nebo doplnění kvalifikace odpovídající aktuálním potřebám (v rámci ná-
strojů APZ i uvnitř subjektu jako prvek celoživotního vzdělávání),

c)  v podmínkách Prahy mohou jen velmi výjimečně dál dlouhodobě půso-
bit zaměstnavatelé typu klasických chráněných dílen s jednoduchými čin-
nostmi, bez vlastního podnikatelského záměru s podílem kvalifikované čin-
nosti s vyšší přidanou hodnotou.

4. Metodika 
K šetření byla využita kombinace dvou postupů. 
Základem byl strukturovaný dotazník (u něhož zpracovatel nevyžadoval 

identifikaci respondenta), který byl rozeslán průřezovému vzorku zaměstnava-
telů se sídlem v  Praze zahrnujícímu rovnoměrně velké organizace, střední i ně-
které zcela malé specializované firmy.

Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků bylo šetření doplněno expertním dota-
zováním (převážně telefonicky, výjimečně osobně) zahrnujícím průzkum názorů 
a postojů převážně samotných statutárních zástupců těchto zaměstnavatelů. 

Zpracovatel vycházel při vyhodnocení dat a získaných informací též z dlouho-
dobých zkušeností a výsledků práce SČMVD a AZZP ČR a z informací a zkuše-
ností zástupců partnerských organizací (zejména HK ČR, SP ČR a dalších a je-
jich členů působících v Praze). 

5. Popis zkoumaného vzorku 

5.1 Specializovaní zaměstnavatelé s více než 50 % zaměstnanci 
se ZP 

5.1.1 Základní vzorek 
Jedná se o historicky, vlastnicky i oborově velmi pestrou skupinu. V roce 200� 

působilo podle dostupných informací (úřad práce) cca 60 specializovaných ZZP 
se sídlem v Praze, počet pracovních míst OZP podporovaných příspěvkem dle 
§ 78 zákona 43�/2004 Sb., o zaměstnanosti, činil cca 2 700 osob. V 1. čtvrtletí se 
počet těchto subjektů zvýšil již na 68 evidovaných, které vytvářely již nejméně 
3 100 pracovních míst pro OZP. 

Tradiční zaměstnavatelé zabývající se velkým počtem zpracovatelských oborů 
činnosti přecházejí dlouhodobě na kvalifikované, specializované činnosti – ze-
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jména typu kooperací –, případně nabízejí jednoduché kartonážní a pomocné 
práce (adjustace, třídění, balení apod.).

Nově vznikající subjekty se orientují zejména na služby podnikům i občanům, 
specializované činnosti vyžadující kvalifikaci (alespoň u klíčového okruhu za-
městnanců a manažerů).

Typickým příkladem jsou služby ostrahy a střežení majetku a úklid kancelář-
ských prostor. Stagnuje (resp. spíše klesá) počet pracovních míst v manuálních 
(výrobních, montážních a kompletačních) činnostech, k největšímu nárůstu do-
chází u specifických zaměstnavatelů, kteří se pohybují blíže hranici agenturního 
zaměstnávání (typická je ochrana majetku či služby podnikům spojené s trva-
lým nebo časově omezeným umístěním vlastních zaměstnanců na pracovišti zá-
kazníka). Převážná část vzniklých subjektů se zabývá činnostmi, které mají kva-
lifikované, konkurenceschopné jádro podnikatelského záměru – což je (též při 
růstu nákladů a ceny práce determinované minimální mzdou) pro jejich existenci 
a rozvoj podmínkou nutnou, nikoli však postačující. 

Novým významným segmentem se stává skupina nestátních neziskových or-
ganizací (občanských sdružení), které navázaly s částí svých klientů pracovně-
právní vztah a využívají tak vedle ostatních finančních zdrojů také příspěvky na 
podporu zaměstnanosti. 

Nesporná je závislost chráněné práce na ekonomické podpoře ze strany 
státu. Jejím základem je zmíněný mandatorní příspěvek ve výši 33 % (66 %) 
průměrné mzdy určený ke kompenzaci nižší výkonnosti a organizačních ztrát 
spojených se zaměstnáváním více než �0 % OZP (nejen diferencovaně snížený 
osobní výkon, ale i nemocnost, individuální přizpůsobení pracovního režimu, 
nižší flexibilita a schopnost akumulovat a investovat kapitál). Tento příspěvek 
však pokrývá pouze část nákladů na (rostoucí) minimální mzdu. 

V menší míře jsou poskytovány účelové příspěvky ke krytí zvýšených nákladů 
spojených s provozem chráněných pracovních dílen. Jak vyplývá z přehledu, po-
čet nově vzniklých chráněných pracovních míst a pracovních dílen (evidovaný 
úřady práce v Praze) je v posledních letech prakticky nulový. Za pozitivum je 
možno považovat sjednocený přístup ke stanovení výše příspěvků na jejich pro-
voz v působnosti jednotlivých ÚP v městských částech (opírající se o algoritmus 
zohledňující strukturu zaměstnanců). Negativem je poměrně rezervovaný pří-
stup ÚP v Praze k podpoře vzniku nových CHPD. Jen málo využívají (též vzhle-
dem k charakteru činnosti) ZZP v Praze příspěvků z Programu MPSV na obnovu 
a rozvoj HIM (tzv. investiční dotace). 
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5.1.2 Výběrový soubor 
Ze základního vzorku bylo vybráno 41 organizací s rovnoměrným zastoupe-

ním podle velikosti i zaměření činnosti, u nichž jsme předpokládali návratnost 
a vyhodnotitelnost dat. 

Zpracovatel obdržel v termínu ze 41 rozeslaných pouze 10 vyplněných do-
tazníků, převážně od dlouholetých zaměstnavatelů OZP, ve čtyřech případech 
anonymně. 

S ohledem na zastoupení VDI Drutěva Praha (velmi vysoký podíl osob 
s TZP), případně FOKUS Praha a dalších menších subjektů, není na první po-
hled možno považovat číselné (statistické údaje) o struktuře zaměstnanců za plně 
reprezentativní. 

O expertní názory byly dále požádány následující subjekty: DIPRA Praha, 
Wakkenhat-Zeta, SPEKTRA Praha, ČSAD Praha Pankrác, HEWER s.r.o., 
DISPO Praha a částečně i další. 

5.2 Běžní zaměstnavatelé 

5.2.1 Základní vzorek 
Jejich charakteristika je obecně dána odst. 1.3 s tím, že se jedná o velký po-

čet organizací i pracovních míst, různých oborů, kvalifikace i velikosti – často 
s velmi vysokým počtem zaměstnanců. Situaci komplikovala skutečnost, že řada 
velkých organizací má své zaměstnance rozptýleny po celé ČR. Jsme si tedy vě-
domi, že šetření nemusí zahrnovat pouze pracovní místa na území Prahy. 

5.2.2 Výběrový soubor 
Z vlastní databáze a dostupných veřejných seznamů firem byl vybrán okruh 

400 subjektů s předpokládaným počtem zaměstnanců vyšším než 2�, přičemž 
byl volen průřez:

 •  podle předpokládané velikosti organizace (do �0, do 100, nad 100 
zaměstnanců) 

 •  podle typu činnosti (výroba, služby, finanční, turismus, doprava, státní or-
ganizace, školství apod.) 

 •  podle obvodu sídla organizace 
 •  a to tak, aby vzorek obsahoval jejich rovnoměrné zastoupení. 
Ze 400 subjektů, jimž byla odeslána zásilka s průvodním dopisem a zpětnou 

ofrankovanou obálkou, nás kontaktovalo cca 40–�0 subjektů, které kromě díl-
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čích dotazů obdržely dotazníky v elektronické podobě. Cca 20 zásilek se vrátilo 
jako nedoručitelných, z důvodu změn adres nebo jiných. 

Ve stanoveném termínu se však vrátilo pouze 24 řádně vyplněných dotazníků 
(!). 

6. Vyhodnocení vlastních šetření 

6.1 Specializovaní zaměstnavatelé
Jak vyplývá z přiloženého sumáře dotazníků (Příloha 1), doplněného výsledky 

expertního dotazování, šetření lze shrnout takto: 
 •  z celkového počtu 607 přepočtených zaměstnanců ve zkoumaném vzorku 

bylo za rok 200� 210 osob se ZP, 2�8 bylo osob se ZP s TZP,
 •  ve fyzickém počtu se jednalo o 370 osob se ZP a 3�6 osob se ZP s TZP (roz-

díl tvoří výrazný vliv zkrácených pracovních úvazků, zejména u osob se ZP 
s TZP), 

 •  u osob se ZP se jednalo o 12 % osob s plným ID, částečný ID pobíralo 
60 %, zbývajících 28 % nepobíralo žádný důchod, 87 % zaměstnanců se ZP 
pracovalo v normálním provozu, zatímco u osob se ZP s TZP byl poměr 
obrácený – 82 % pracovalo v CHPD nebo na chráněném pracovním místě, 
82 % osob se ZP mělo uzavřen pracovní vztah na dobu neurčitou, z toho 
pouze cca 2 % se zkráceným pracovním úvazkem, u osob s TZP se jednalo 
o PPV na dobu určitou pouze v cca 2� % případů, prakticky ve všech přípa-
dech ve zkráceném pracovním úvazku (zřejmě se jedná o práci na zkoušku, 
pracovní pokusy); také podíl zkrácených pracovních úvazků u osob se ZP 
s TZP je vyšší (40 %), 

 •  průměrná hrubá měsíční mzda osob se ZP celkem za rok 200� dosáhla 
částky 11 284 Kč, z toho u osob se ZP v průměru 13 781, u osob se ZP 
s TZP v průměru 6 6�0 Kč (údaj koresponduje s podílem zkrácených pra-
covních úvazků), 

 •  přes všechna zmíněná negativa u vzorku meziročně výrazně rostl počet 
přijatých zaměstnanců se ZP, jen zčásti se jednalo o náhrady za přirozený 
úbytek, v roce 2004–200� se jednalo především o pokrytí vyšší potřeby 
zaměstnanců,

 •  podle vyjádření všech dotázaných převažovaly při ukončení PPV osob se 
ZP odchody do SD nebo PID,
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 •  v letech 2003 a 2004 bylo ve vzorku podle dotazovaných vytvořeno shodně 
po 7 CHPD, celkem se 70 zaměstnanci, tento údaj se však rozchází s evi-
dencí ÚP, resp. s údaji na portálu zaměstnanosti MPSV ČR, 

 •  ve stejném období nebyla ve vzorku zrušena žádná CHPD,
 •  přestože se úřady práce v Praze řídí vlastním doporučením pro stanovení 

výše příspěvku na provoz CHPD, existoval (a zvětšoval se) značný rozdíl 
mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou příspěvku na provoz jednoho pracovního 
místa OZP (v roce 2004 od 4 82� až do 6� 098 Kč) – z expertních názorů 
vyplývá, že mimo posouzení potřeby zde hrají roli i jiné faktory, především 
objem disponibilních prostředků (příděl ze SR na aktivní politiku zaměst-
nanosti a měnící se priority daného roku), dále struktura nákladů, která ze 
zkušenosti nemusí být úměrná přínosu pro pracovní začlenění OZP, navíc 
tyto prostředky nejsou uvolňovány plynule, ale nerovnoměrně (což zejména 
ekonomicky slabším subjektům významně komplikuje hospodaření),

 •  tři subjekty zvažovaly rozšíření stávajících CHPD, naopak v 6 případech 
byla odpověď záporná,

 •  v otázce týkající se vytvoření další (nové) CHPD byl počet odpovědí shodný 
(pětkrát ANO, pětkrát NE),

 •  pouze u 4 subjektů došlo v roce 200� k růstu počtu zaměstnanců, u � se po-
čet neměnil, u žádného nedošlo k poklesu – v porovnání s otázkou č. � to 
znamená, že k nárůstu došlo pouze u 4 (spíše však jen 3) organizací. (Pozn.: 
Jednalo se o zmiňované organizace služeb – ostraha majetku a služby 
podnikům.),

 •  70 % subjektů ve vzorku je schopno nabídnout pracovní uplatnění dalšímu 
uchazeči se ZP (Pozn.: Podle odpovědí na expertní dotazy i zkušeností 
členů asociace je však často problém získat motivované zájemce, ochotné 
vykonávat vhodnou práci za ekonomickou mzdu srovnatelnou s bezprac-
nými příjmy z důchodů, dávek a podpor.),

 •  ve výčtu (objektivních) překážek v zaměstnávání dalších osob se ZP uvedli 
zaměstnavatelé jednoznačně jako nejvážnější překážku celkový nedostatek 
práce, zakázek (hodnota 2,1 ve čtyřbodové škále) společně s nedostatkem 
vhodných pracovních činností pro OZP (hodnota 2,�); poměrně značný vý-
znam je přisuzován společenskému nedocenění práce a úlohy specializova-
ných zaměstnavatelů (2,3) společně se strukturou a praktickou dostupností 
nástrojů APZ (hodnota 2,3 – z expertních dotazů však je zřejmé, že vý-
jimkou je příspěvek dle § 78 zákona o zaměstnanosti, který je transparent-
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ním a spolehlivým nástrojem); nedostatek (kvalifikovaných) osob se ZP 
ochotných skutečně pracovat je ohodnocen 2,� bodu, což potvrzuje tvrzení 
v bodu 13 (pozn.), relativně nižší váha (2,7) je přisuzována technologické 
konkurenceschopnosti a nákladům na přizpůsobení pracovišť pro OZP; lo-
gicky (v Praze) nejmenší vliv je přisuzován dopravní dostupnosti (3,0),

 •  pokud se jedná o problémy na straně zaměstnanců se ZP, i v malém vzorku 
se člení faktory do dvou skupin: nevhodná nebo nedostatečná kvalifikace, 
nízká pracovní výkonnost a malá flexibilita (hodnota 2,� nebo 2,6) je vý-
razně předřazena ostatním faktorům: nemocnosti, jednosměnným požadav-
kům, zkrácené nebo individuální pracovní době a malému zájmu o práci 
(v hodnotách 2,9–3,1), u obou otázek však je charakteristický velmi malý 
rozptyl, z čehož usuzujeme, že žádný z vyjmenovaných faktorů (ani jiný, 
uvedený mimo otázky v komentáři) není extrémně významný, jedná se vždy 
o komplex, do značné míry determinovaný typem a chováním zaměstnava-
tele ve vztahu k trhu,

 •  individuální plán pracovní rehabilitace jako nový nástroj APZ od roku 
2004 nevyužil žádný z respondentů ani z dalších dotazovaných (alespoň to 
neuvedl),

 •  pokud se jedná o problémy při zřizování a provozu CHPD (chráněná pra-
covní místa se ve vzorku nevyskytla), paradoxně největší vliv přisoudili do-
tazovaní nízkým daňovým úlevám (hodnota 1,6 ve čtyřbodové škále), dále 
nedostačujícím finančním příspěvkům na provoz CHPD (1,8), vysokým 
nákladům na provoz CHPD (2,0), obtížnému uplatnění produkce CHPD 
na obchodním trhu (2,0) a nedostačující výši event. příspěvků na zřízení 
CHPD (2,2); složitá administrativa a řízení jsou považovány za relativně 
nejmenší komplikaci (3,0),

 •  úhrady části mzdových nákladů při vytváření společensky účelných pra-
covních míst využila menší část dotazovaného vzorku (4 subjekty), zbytek 
je nevyužil,

 •  z dotázaných subjektů pouze � uvedlo, že má na místně příslušném úřadu 
práce svého konkrétního partnera (osobu), záporně odpověděli 4 respon-
denti; podobně cca jen polovina odpovědí na expertní dotazy vyzněla 
v tomto smyslu – je zřejmé, že ne všude mají tyto subjekty svého kon-
krétního partnera, zasvěceného a seznámeného s konkrétními podmín-
kami u zaměstnavatele; pokud se jednalo o dotazy na komunikaci s úřadem 
práce, kontrolní činnost, poradenství a zodpovědnost ÚP při posuzování 
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požadavků subjektu, odpovědi se výrazně blížily průměru u všech subjektů 
(hodnota 2,2–2,� na čtyřbodové škále),

 •  žádný z účastníků ankety neuvedl jiné doporučující nebo vlastní 
stanovisko. 

6.1.2 Dílčí závěry 
Souhrnně lze konstatovat, i přes zmíněnou nereprezentativnost statistických 

dat o počtech a struktuře zaměstnanců ve vzorku, že: 
 •  naprosto rozhodující význam pro přínos specializovaných subjektů k za-

městnanosti OZP v Praze má jejich podnikatelský záměr, pozice na trhu 
(lhostejno, zda se jedná o kvalitní, profesionální služby či specializovanou, 
konkurenceschopnou výrobu, kde najde uplatnění �0–80 % OZP),

 •  vzhledem k regionální ceně práce a vyšším provozním nákladům obecně se 
Praha stává nevhodnou pro tzv. kooperační činnosti, které byly dlouhodobě 
nosnými programy těchto zaměstnavatelů,

 •  stále větší roli i u specializovaných zaměstnavatelů hraje kvalita, kvalifikace 
a motivace zaměstnanců, nároky na „pracovní kompetence“ u osob se ZP (na-
příklad u služeb, a to nezávisle na stupni a typu postižení) se zvyšují, tomu je 
nutno přizpůsobit výběr a přípravu zaměstnanců, resp. jejich další vzdělávání,

 •  nízká kvalifikace a vysoká „koncentrace“ osob s vážnějšími typy zdravot-
ního postižení – zejména MR a kombinovaných typů – omezuje rozvoj 
a konkurenceschopnost řady tradičních zaměstnavatelů a jejich CHPD – je 
nutné do budoucna vymezit a respektovat hranici mezi „chráněnou prací“ 
(spíše by měla být nazývána „specializovaným, ekonomicky podporova-
ným zaměstnáváním“, pozn.) a sociálně-pracovní terapií – zde poukazu-
jeme na tendenci řady nestátních neziskových organizací přijímat své kli-
enty do PPV (z ekonomicko-pragmatických důvodů), aniž by taková dílna 
byla schopna konkurenceschopné podnikatelské činnosti; podobně jako 
v řadě zahraničních systémů musí úřad práce do budoucna umět posoudit 
konkurenceschopnost a „obchodní“ životaschopnost, nejen jednostranný 
přínos pro formální vytvoření pracovních míst ze sociálního úhlu,

 •  přes svoji nedokonalost a řadu dílčích nedostatků je současný systém eko-
nomické podpory relativně stabilní a vyvážený, vyžaduje pouze kultivaci 
a postupné zdokonalení směrem k větší objektivitě, dlouhodobosti a stabi-
litě podpory, méně závislé na nerovnoměrném vývoji priorit státního roz-
počtu a subjektivním rozhodnutí, 
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 •  jednoznačně stabilizující a pozitivní roli hraje příspěvek dle § 78 zákona 
43�/2004 Sb., problematické je pouze jeho plošné uplatnění u činností blížících 
se agenturnímu zaměstnávání (v Praze tento typ rychle narůstá), kde náklady 
zaměstnavatele kalkulované do výše příspěvku může zčásti nést zákazník,

 •  speciální pozornost zasluhuje zvýšení slev na dani z příjmu právnických 
osob – stávající výše (18/60 tis. Kč ročně za osobu se ZP/ZP s TZP) byla 
stanovena v roce 1997 a dnes již nevyhovuje; tento nástroj (pozitivní) moti-
vace však má účinnost zejména k běžným zaměstnavatelům, většina speci-
alizovaných zaměstnavatelů a chráněných pracovních dílen má (vzhledem 
k nízkému zisku) možnost uplatnit jen zlomek daňového odpočtu.

6.2 Běžní zaměstnavatelé 
Jak vyplývá ze souhrnného dotazníku (Příloha 2), závěry lze vyjádřit takto:
1) ve sledovaném vzorku dosahoval průměrný počet zaměstnanců v roce 

200� 10 079 osob, z toho bylo 198 osob se ZP (2,0 %) a 64 osob se ZP s TZP 
(0,6 %),

2) z těchto počtů pouze 32 osob pobíralo plný invalidní důchod (12 %), 176 
osob pak důchod částečný (67 %) – až na 3 osoby pracovali všichni v normálním 
provozu, pouze v 70 případech v PPV na dobu určitou (26 %), 17 osob na zkrá-
cený pracovní úvazek (6,� %),

3) průměrná mzda dosahovala u OZP průměru 13 820 Kč měsíčně, avšak při 
značném rozptylu (od 7 �70 až do 20 734 Kč),

4) povinný podíl OZP dle § 81 zákona 43�/2004 Sb. činil u těchto organizací 
za rok 200� celkem �12 osob – plnění představuje:

 •  přímým zaměstnáním 198 osob
 • odebíráním výrobků nebo služeb 106 osob 
 • odvodem do státního rozpočtu 99 osob 
�) v 19 organizacích nebyla provedena v roce 200� žádná kontrola (úřadem 

práce nebo FÚ) vztahující se k zaměstnávání OZP, ze 4 případů provedených 
kontrol pouze v jednom byly zjištěny závady,

6) žádný z dotázaných se k otázce na důvod neplnění povinného podílu 
nevyjádřil,

7) z celkového počtu nově přijatých 1 4�9 zaměstnanců v roce 200� (14,� %) 
bylo pouze 22 osob se ZP (1,� %),

8) z celkového počtu uvolněných 1 3�0 zaměstnanců ve stejném období bylo 
pouze 21 osob se ZP (1,� %),
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9) ve sledovaném vzorku 24 organizací u 4 z nich počet OZP v uplynulých 
letech rostl (17 %), ve 13 případech se neměnil (�4 %), v � případech klesal 
(20%),

10) pouze dvě organizace jsou schopny nabídnout pracovní uplatnění osobě se 
ZP (8 %),

11) z komplexu otázek týkajících se významu překážek na straně zaměstnava-
tele byla jednoznačně priorita přisouzena nedostatku vhodných pracovních čin-
ností pro uplatnění OZP (1,� ve čtyřstupňové škále), na druhém místě (hodnota 
2,2) uvedli zaměstnavatelé obavy z pracovněprávních problémů (pozn.: které 
prakticky neexistují!); na dalších místech uvádějí chybějící (pozitivní) pracovní 
rekomandaci (2,6), celkový nedostatek práce, zakázek (2,6), předpokládané 
vyšší náklady na přizpůsobení pracoviště pro práci OZP (2,7), celkový nedo-
statek vhodných uchazečů o práci se ZP (2,9), chybějící ocenění zaměstnavatele 
uvedli běžní zaměstnavatelé na poslední místo (3,26),

12) pokud se jedná o problémy na straně pracovníka (z pohledu zaměstnava-
tele), na prvním místě uvádějí nedostatečnou nebo nevhodnou kvalifikaci (2,6) 
a obavu zaměstnance z krácení nebo odejmutí invalidního důchodu (2,9 %); 
nízká pracovní výkonnost, požadavky na individuální pracovní režim, zkrácený 
úvazek a vyšší nemocnost jsou ohodnoceny shodně (rozmezí 3,0–3,3), malá fle-
xibilita a motivace jsou uváděny na posledních místech (3,4–3,�),

13) z otázky je zřejmé, že zaměstnavatelé jsou dobře informováni o možnos-
tech a nástrojích na podporu zaměstnávání OZP – o daňových slevách (1,7), pří-
spěvcích na SÚPM (1,8) i o příspěvcích z APZ MPSV ČR (2,1),

14) v pořadí nástrojů, které ovlivňují chování zaměstnavatele ve vztahu k OZP, 
na prvním místě uvedli povinný podíl dle § 81 zákona o zaměstnanosti (2,1 z pě-
tibodové škály), možnosti slev na dani z příjmu (2,7), příspěvky na SÚPM a pří-
spěvky z APZ (3,2–3,3),

1�) na dotaz, co by napomohlo v podniku k zaměstnávání vyššího počtu osob 
se ZP, uvedli zaměstnavatelé na prvním místě větší nabídku v rámci náhradního 
plnění (2,1), osvobození zaměstnavatele od placení dávek na soc. pojistné a pří-
spěvku na SPZ (2,2), celkový rozvoj podniku a zaměstnanosti (2,4) a zvýšení 
slev na dani z příjmu (2,�); další skupinu faktorů tvořil požadavek na větší vstříc-
nost a spolupráci ze strany ÚP a zvýšení rozdílu mezi nízkou mzdou a sociálními 
dávkami a příspěvky (2,6), větší společenské uznání zaměstnavatelů při zaměst-
návání OZP (2,8) (tato odpověď příliš nekoresponduje s odpověďmi v otázce č. 
11, pozn.); mezi méně významné faktory zařadili dotazovaní zvýšení příspěvků 



Strana 130

Analýza postavení zdravotně postižených občanů na volném a chráněném trhu práce v Praze 

na rekvalifikace z APZ, případně zvýšení odvodu za neplnění povinného podílu 
OZP (2,9–3,3),

16) za nejsnazší způsob plnění povinného podílu osob se ZP považuje � za-
městnavatelů přímé zaměstnávání (20 %), pouze 2 případy preferují odběr vý-
robků nebo služeb (8 %), ve 3 případech pouze odvod do st. rozpočtu (12,� %), 
největší počet považuje za optimální kombinaci přímého zaměstnávání a odběru 
výrobků – 7 zaměstnavatelů (29 %),

17) způsoby plnění povinného podílu ve skutečné praxi jsou podle výsledků 
otázky následující: 

 •  polovina dotázaných odebírá výrobky a služby od ZZP 
 •  pouze cca 1/10 využívá zadání výrobních programů ZZP (tento postup však 

není zákonem definován, pravděpodobně se jedná o kooperace, práce ve 
mzdě)

 •  jen cca 12 % využívá úpravy pracovního prostředí a podmínek pro zaměst-
nání OZP 

 •  stejný podíl provedl přehodnocení evidence osob se ZP 
 •  v 7 případech doporučil zaměstnavatel osobám se zdravotním omezením 

usilovat o status OZP (29 %)
 •  jen ve 4 případech byl proveden nábor OZP (i prostřednictvím ÚP) (17 %) 
 •  v žádném z případů nevyužili nástroje rekvalifikace 
 •  pouze v jednom případě vytvořili nová chráněná pracovní místa (4 %)
18) a 19) Na tyto otázky nikdo z dotazovaných nereagoval, v případě zájmu 

o výrobky nebo služby očekávají běžní zaměstnavatelé (pasivně) nabídku ZZP, 
resp. vítají soustředěnou možnost informací. Návrhy a doporučení nebyly žádné 
(z kontextu je zřejmé, že u větších firem zpracovávali dotazník personalisté). 

6.2.1 Dílčí závěry 
Z odpovědí je zřejmé pragmatické a ekonomické chování většiny 

dotazovaných. 
Přestože pracovněprávní omezení jsou již od roku 2000 minimální, stále exis-

tuje iracionální obava – strach z neznámého. 
Velmi závažný je argument potvrzující velmi chybějící pozitivní rekomandace 

(informace, „co je zdravotně znevýhodněný schopen dělat“), bez které většina 
zaměstnavatelů odmítá experimentovat a riskovat problémy. 

Závěry souhrnně potvrzují nízkou motivaci (ať již společenskou nebo zejména 
ekonomickou – viz návrhy na zvýšení slev na dani z příjmu); zaměstnavatelé ne-
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gativně vnímají sankční charakter povinného podílu, který není vyvážen oceně-
ním projevu „corporate social responsibility“ v pozitivním směru. 

Není možno pominout opakované vyjádření v tom smyslu, že pokud by podnik 
rostl, rozvíjel se a zvyšovala se zaměstnanost, byl by větší prostor i pro uplatnění 
(avšak kvalifikovaných a motivovaných, pozn.) OZP. 

Celkově je zřejmé, že přežívá názor vnímající OZP jako skupinu „invalidů“ po 
stránce nejen nižší výkonnosti a vyšší nemocnosti, ale též nízké kvalifikace (pra-
covních kompetencí) a problematické motivace.

Praxe se pohybuje v „začarovaném kruhu“: Osoba se ZP vnímá nedůvěru a ne-
vstřícnost volného trhu práce a pragmaticky posuzuje své šance na získání za-
jímavé mzdy výrazně odlišné od dosažitelných dávek a podpor. Až na výjimky 
(osobní pohnutky, některé nástroje APZ v „dobrých rukou“, v poslední době 
projekty ESF a tzv. podporované zaměstnávání) chybí prostředník, mezistupeň 
mezi pasivitou a plným zapojením do volného trhu tam, kde se jedná o šanci na 
začlenění. 

Zaměstnavatelé mají podle zkušeností zpracovatele tristní nedostatek infor-
mací a dobrých praktických příkladů, které by mohli využít a napodobit, proje-
vují až na výjimky nedůvěru a opatrnost, automaticky si přiřazují uchazeče z řad 
OZP k nekvalifikované, málo odpovědné a nízko hodnocené práci (viz tvrzení 
o nedostatku pracovních míst vhodných pro OZP – otázka 11, 12 a 1�). 

7. Souhrnné závěry a doporučení 

7.1 Závěry a doporučení 
Výsledek šetření v plném rozsahu koresponduje s katalogem návrhů, uvede-

ným v příloze č. 8.3
(jedná se o přehled zpracovaný pro jednání Vládního výboru pro ZPO ČR dne 

10. 5. 2006).

7.2 Potvrzení hypotéz 

7.2.1 Běžní zaměstnavatelé
a)  hypotéza potvrzena, z odpovědí na otázky č. 7 až 11 a otázky 13 a 1� je 

zřejmé, že zaměstnavatelé jsou solidně seznámeni s legislativou a pravidly, 
avšak vnímají je jako (nezbytnou, solidární) povinnost, nikoli jako pobídku 
a možnost (zlepšit si image nebo ekonomický benefit). V současném tvrdém 
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konkurenčním prostředí a pořadí hodnot a priorit v podnikatelské sféře ne-
lze stavět na podpoře altruismu a solidarity. 

b)  hypotéza potvrzena částečně, zjednodušeně řečeno: zaměstnavatelé v od-
povědích nepřímo vyjádřili, jak se jim jeví osoby se ZP, v kontextu nedo-
statku informací (např. odpovědi na otázku č. 11, č. 12 a č. 1� potvrzují 
nedostatek informací o OZP a jejich reálných možnostech, přetrvávání ur-
čitých předsudků, velmi závažný je poukaz na absenci pozitivní rekoman-
dace). Objektivně je nutno vzít na vědomí, že segment uchazečů o práci 
se ZP, s nímž se setkávají běžní zaměstnavatelé, není reprezentativním 
vzorkem. 

Zpracovatel doporučuje porovnat tyto rámcové výstupy s poznatky organi-
zací zabývajících se tzv. podporovaným zaměstnáváním v prostředí běžných 
zaměstnavatelů. 

Je zřejmé, že obě hypotézy jsou dvěma stranami téhož problému, nelze je 
oddělit. 

7.2.2 Zaměstnavatelé specializovaní (nad 50 %) 
a)  hypotéza byla nepřímo potvrzena, z odpovědí na otázky (např. č. 12) lze 

usuzovat tímto směrem, nejvíce však vyplynulo z expertního dotazování 
a následných diskusí se zaměstnavateli tohoto typu, které vedly zpracova-
tele k bližšímu rozboru. 

b)  hypotéza se potvrdila jednoznačně ve své první části. Přístup ke druhé části 
– tj. k roli celoživotního vzdělávání OZP – je opatrný. Protože přímá otázka 
nebyla v dotazníku položena, lze tento závěr pouze dedukovat. Základním 
systémovým problémem v ČR je skutečnost, že neexistuje (není ani dekla-
rována, natož vyžadována) plynulá návaznost sociální pracovní terapie na 
chráněnou práci a dále na volný trh práce. Systémy jsou izolované, chybí 
norma o (ucelené) rehabilitaci OZP. 

c)  hypotéza se potvrzuje, svědčí o tom zejména stagnace počtu zaměstnanců 
ZZP s klasickými činnostmi, naopak výrazný růst v činnostech například 
podnikových služeb.

Zpracovatel zde uvádí jako názorný příklad ideální profil zaměstnavatele více 
než �0 % OZP:



Strana 133

Kolektiv pracovníků odboru VDI SČMVD

Profil úspěšného ZZP v Praze 
 •  činnost je založena na životaschopném, praxí prověřeném podnikatelském 

záměru – orientovaném spíše na perspektivní obory podnikových, turistic-
kých nebo občanských služeb, případně na originální výrobu spíše krátko-
době spotřebního zboží, výjimkou mohou být technicky náročnější speci-
ální činnosti založené na technice a kvalitě 

 •  zaměření se opírá o dobrou znalost trhu a poptávky, v managementu musí 
být dobrý obchodník (obchodního ducha nelze ničím nahradit) 

 •  ideálně je nositelem podnikatelského plánu nebo alespoň členem top-ma-
nagementu (jedním z nositelů podnikatelského záměru) osoba se ZP 

 •  vidina státní podpory (sumy příspěvků z APZ, případně projektů EU apod.) 
nemůže být sama o sobě základem podnikatelského záměru. Této vidině 
nelze podřídit přijímání zaměstnanců se ZP (chráněná práce nebo pracovní 
dílna není typem sociální služby, může však být mezistupněm k volnému 
trhu práce) 

 •  v případě většího subjektu je vhodné kombinovat dva nebo více oborů čin-
nosti, v každém z nich však musí platit první tři body (shora) 

 •  základem úspěchu jsou lidé, klíčoví zaměstnanci se ZP se musí identifi-
kovat s podnikem, nemohou být pouze „konzumenty“ zaměstnání na sjed-
naný úvazek, musí se dále vzdělávat, zdokonalovat se profesně 

 •  podnik tohoto typu nemá právo bránit svým zaměstnancům v přechodu 
na volný trh práce – pokud se tak svobodně rozhodnou, je povinen jim to 
umožnit 

 •  subjekt spolupracuje (v neformální síti) s organizacemi sociálních služeb, 
s úřadem práce i s dalšími institucemi v rámci regionu na podporu začleňo-
vání OZP (například umožněním praktické části individuálního plánu pra-
covní rehabilitace klientů ÚP na svých pracovištích) 
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8. Přílohy 

8.1 Dotazník ZZP

Dotazníkové šetření  
k problematice zaměstnávání osob zdravotně postižených v Praze  

zaměstnavatelé zdravotně postižených

Obvod sídla: Zaměstnavatelé zdravotně postižených
Hlavní předmět činnosti:     
Druh vlastnictví: fyzická osoba spol. s r.o. družstvo akc. společnost jiné (ne-

hodící se škrtněte)

pracovníci

se ZP se ZP a TZP

1.  Průměrný evidenční počet pracovníků 
za rok 2005

210 258

2.  Počet pracovníků k 31. 12. 2005 celkem 
(fyzické osoby)

370 356

3.  Počet pracovníků se ZP k 31. 12. 2005 
(fyzické osoby) v členění:

s invalidním důchodem plným 44 2�1

částečným 221 21

v normálním provozu 2�0 78

v chráněné pracovní dílně 40 189

na chráněném pracovišti 0 3

s pracovní smlouvou:

na dobu určitou � 68

z toho na zkr. prac. úvazek � 70

na dobu neurčitou 28� 200

z toho na zkr. prac. úvazek 62 132

4.  Průměrná hrubá měsíční mzda za-
městnance se ZP v organizaci v roce 
2005 11 284 Kč/prac. z toho

13 781 6 650
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5. Počet nově přijatých zaměstnanců se ZP 
Rok 2003 2004 200�
Počet nově přijatých 
a převažující důvody 
jejich přijetí

�7 126 210

6. Počet uvolněných zaměstnanců se ZP 
Rok 2003 2004 200�

Počet uvolněných, 
převažující důvody  
jejich odchodu 

46
převažují odchody 

do starobního 
důchodu

�2
převažují odchody 

do starobního 
důchodu

82
převažují odchody 

do starobního 
důchodu

7. Počet nově vytvořených CHPD (dohoda s ÚP) a počet míst OZP
Rok 2003 2004 200�
Počet dílen (dohod s ÚP) 
a zaměstnaných osob se 
ZP, hlavní důvody 

7
70

7
70

0
�

8. Počet zrušených CHPD (dohoda s ÚP) a počet míst OZP       
Rok 2003 2004 200�
Počet dílen (dohod s ÚP) 
a osob, hlavní důvody 

0 0 0

9. Jaká je výše příspěvku na zřízení a na provoz CHPD dle § 75–77 a vy-
hlášky 518/2004 Sb. Uveďte hodnotu roční průměrné výše příspěvku na 
1 osobu se ZP v těchto CHPD (Kč):
Rok 2003 2004 200�
Na zřízení 0 0 0
Nejnižší částka příspěvku 
na 1 prac. místo v CHD

0 0 0

Nejvyšší částka příspěvku 
na 1 prac. místo v CHD

0 0 0

Na provoz 2 �69 tis. 1 16� tis. 1 �17 tis.
Nejnižší částka příspěvku 
na 1 prac. místo v CHD

20 712 4 82� 18 000
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Rok 2003 2004 200�
Nejvyšší částka příspěvku 
na 1 prac. místo v CHD

79 tis. 6� tis. 102,6 tis.

10. Zvažovali jste ve vašem podniku rozšíření stávající chráněné dílny nebo 
chráněného pracoviště? ANO – 3, NE – 6

11. Zvažovali jste ve vašem podniku vytvoření další (nové) chráněné dílny 
(v r. 2003–2006) ANO – �, NE – �

12. Podíl osob se ZP (z celkového počtu, přepočtený stav) zaměstnaných ve 
vaší organizaci v roce 2005 (zakroužkujte pouze jednu možnost, bez přepočtu 
TZP 3x) 

   rostl 4x
   neměnil se �x
   klesl 0x

13. Jste schopni v současné době nabídnout pracovní uplatnění dalšímu 
uchazeči se ZP?

   a) ano 7x
   b) ne 3x

14. Jak důležitou roli hrají níže uvedené překážky v zaměstnávání dalších 
občanů se ZP pro vás jako zaměstnavatele zaměstnávajícího převážně zdra-
votně postižené osoby? 

 Význam každé uvedené položky ohodnoťte zakroužkováním kódu 1 až 4, kde:
1 – v naprosto rozhodující míře

2 – ve značné míře
3 – jen v malé míře

4 – nemá žádný význam
Celkový nedostatek práce, zakázek 2,1 
 Nedostatek (kvalifikovaných) osob se ZPS  
ochotných skutečně pracovat 2,�
 Nedostatek pracovních činností  
umožňujících zaměstnat osoby se ZPS 2,�
Neschopnost konkurovat technologicky a technicky 2,7 
Náklady na úpravu pracoviště 2,7 
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Společenské nedocenění zaměstnavatele za zaměstnávání osob se ZPS 2,3 
Struktura příspěvků APZ a jejich praktická dostupnost 2,3
Dopravní dostupnost pracoviště 3,0
Jiné (uveďte) 1 2 3 4 

15. S jakými problémy se nejčastěji setkáváte při zaměstnávání občanů se 
ZP na straně pracovníka?

Význam každé uvedené položky ohodnoťte zakroužkováním kódu 1 až 4, kde:
1 – v naprosto rozhodující míře

2 – ve značné míře
3 – jen v malé míře

4 – nemá žádný význam
Nedostatečná nebo nevhodná kvalifikace uchazečů o práci se ZPS 2,� 
Nízká pracovní výkonnost ve srovnání s ostatními 2,6 
Vyšší nemocnost 2,9 
Malý zájem o práci 3,1 
Malá flexibilita (např. při změně výroby) 2,6
Požadavek na zkrácenou pracovní dobu, individuální prac. podmínky 2,9
Požadavek na práci pouze v jednosměnném pracovním režimu 2,9
Dopravní dostupnost pracoviště 3,0
Jiné (uveďte) 1 2 3 4 

16. Využili jste v roce 2005 nebo využíváte v souvislosti s hledáním nebo 
přijetím osoby se ZP nového nástroje dle § 69 a vyhlášky �18/2004 Sb., tzv. 
„Individuálního plánu pracovní rehabilitace“?

Pokud ano, v kolika případech:
S jakým výsledkem, zkušenostmi:

17. Jaké jsou dle vašeho názoru největší potíže při zřizování a provozu 
CHPD, chráněných pracovišť? (označte, prosím, jednu možnost v každém řádku) 

Stupnice:
1 – rozhodující
2 – velmi výrazné
3 – výrazné
4 – málo výrazné nebo žádné
Zvyšující se náklady na zřízení (nekompenzované příspěvkem ÚP) 2,1 
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Vysoké náklady na provoz obecně 2,0 
Nedostačující finanční příspěvek na zřízení 2,2 
Nedostačující finanční příspěvek na provoz 1,8
Nedostatečné daňové úlevy 1,6 
Obtížné uplatňování výrobků, služeb na otevřeném trhu 2,0
Složitá administrativa, řízení 3,0 
Jiné (uveďte) 1 2 3 4 

18. Využíváte dotací ÚP na úhradu mzdových nákladů při zřizování účel-
ných pracovních míst za účelem zaměstnávání osob se ZPS 
 ANO – 4, NE – 6

19. Jaké jsou vaše zkušenosti a úroveň spolupráce s místně příslušným úřa-
dem práce (označte, prosím, jednu možnost v každém řádku) 

Stupnice:
1 – vynikající, kompetentní
2 – převážně velmi kvalifikovaní, jsou výjimky
3 – dokážeme se domluvit, bez vážnějších problémů 
4 – jen formální přístup s problémy 

Máme svého konkrétního partnera (osobu) na úřadě práce
 ANO – �, NE – 4
 Komunikace s úřadem práce při řešení našich  
konkrétních problémů a požadavků 2,2 
Kontrolní činnost, dohled úřadu práce vztahující se k naší práci 2,3 
Poradenská pomoc úřadu práce, aktivita 2,� 
 Zodpovědnost přístupu ÚP při zpracování  
stanoviska k žádostem o dotace 2,4 

20. Uveďte prosím, další vlastní návrhy a doporučení k problematice za-
městnanosti OZP:
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8.2 Dotazník běžných zaměstnavatelů s vyhodnocením 

Dotazníkové šetření  
k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

na trhu práce (ZZP)

Název organizace zaměstnavatele:
Obvod sídla v Praze:
Hlavní předmět činnosti: BĚŽNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ     
Druh vlastnictví:       

1. Průměrný roční evidenční počet pracovníků  
(nepřepočtený) za rok 2005 10 079

z toho zaměstnanců se ZP 198
    se ZP s TZP 64

2. Počet pracovníků se ZP k 31. 12. 2005 (fyzické osoby) v členění: 
s invalidním důchodem plným 32
   částečným 176
v normálním provozu 188
v chráněné dílně 0
na chráněném pracovišti 3
s pracovní smlouvou     
 na dobu určitou 70
  z toho na zkr. prac. úvazek 17
 na dobu neurčitou 3�6
  z toho na zkr. prac. úvazek �1

3. Průměrná hrubá měsíční mzda pracovníků se ZP v roce 2005
 průměr 13 820 (rozpětí: od 7 �70 do 20 734)

4. Plnění povinného podílu zaměstnaných osob se ZP za rok 2005 (podle 
§ 81 zákona 435/2004)

Povinný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se ZP 403 osob 
plnění povinnosti podle § 81 zákona: 
 • zaměstnáním v organizaci 198 osob
 •  odebíráním výrobků a služeb nebo zadáním  

výrobních programů 106 osob
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 • odvod do státního rozpočtu 99 osob
 (místo vyplnění lze přiložit kopii hlášení pro úřad práce za rok 2005) 

5. Byla ve vaší organizaci provedena úřadem práce kontrola plnění povin-
ného podílu za rok 2005        ANO – 4, NE – 19

V případě, že ANO, byly zjištěny nějaké nedostatky?    
Ze čtyř kladných odpovědí v předcházejícím bodu: ANO – 1, NE – 3 

6. Pokud nesplňujete povinný podíl občanů se ZP (4 %), uveďte, proč: 
(uveďte nejméně 1–3 převažující důvody dle vašeho názoru, možno vypsat i více 

možností)

Počet nově přijatých zaměstnanců v roce 200� celkem: 1 4�9
 z toho osob se ZP 22
  

7. Počet uvolněných zaměstnanců v roce 2005 celkem: 1 350
 z toho osob se ZPS 21

8. Podíl osob se ZP (přepočtený stav) zaměstnaných ve vaší organizaci v le-
tech 2003–2005 

   rostl 4
   neměnil se 13
   klesal �

9. Jste schopni v současné době nabídnout pracovní uplatnění uchazeči se ZP?
   Ano 2
   Ne 19

10. Jak důležitou roli hrají níže uvedené překážky v zaměstnávání občanů 
se ZPS pro vás jako zaměstnavatele?

 Význam každé uvedené položky ohodnoťte zakroužkováním nebo vyznačením tučně 
kódu 1 až 4, kde:

1 – v naprosto rozhodující míře
2 – ve značné míře
3 – jen v malé míře

4 – nemá žádný význam
Celkový nedostatek práce, zakázek (i pro běžné zaměstnance) 2,6



Strana 141

Kolektiv pracovníků odboru VDI SČMVD

Celkový nedostatek vhodných pracovníků se ZP v evidenci ÚP 2,9
Obavy z pracovněprávních problémů při pozdějším uvolnění osob se ZP 2,2 
Nedostatek pracovních činností umožňujících zaměstnat osoby se ZP 1,� 
Předpokládané náklady na individuální úpravu pracoviště 2,7 
 Chybějící ekonomické a společenské ocenění zaměstnavatele  
za zaměstnávání osob se ZP 3,26
Chybějící pozitivní pracovní rekomandace (výčet toho, čeho je 
uchazeč o práci se ZP vlastně pracovně schopen) 2,6
Jiné (uveďte) 2,� 

11. S jakými problémy jste se setkali při zaměstnávání občanů se ZP na 
straně pracovníka?

Význam každé uvedené položky ohodnoťte zakroužkováním kódu 1 až 4, kde:
1 – v naprosto rozhodující míře

2 – ve značné míře
3 – jen v malé míře

4 – nemá žádný význam
Nedostatečná nebo nevhodná kvalifikace uchazečů o práci se ZP 2,6 
Nízká pracovní výkonnost ve srovnání s ostatními 3,1 
Vyšší nemocnost 3,0 
Malý zájem o práci (nízká motivace mzdou za práci) 3,� 
Malá flexibilita (např. při změně výroby) 3,4
Požadavek na zkrácenou pracovní dobu, individuální prac. podmínky 3,1
Požadavek na práci v jednosměnném pracovním režimu 3,3
Obava o redukci výplaty částečného invalidního důchodu při vyšším 
pracovním nasazení 2,9
Jiné (uveďte) 3,3 

13. Jak jste informováni o následujících nástrojích a opatřeních v oblasti 
zaměstnávání ZP osob? (označte, prosím, jednu možnost v každém řádku) 

Stupnice:
1 – velmi dobře
2 – dobře
3 – částečně
4 – vůbec ne



Strana 142

Analýza postavení zdravotně postižených občanů na volném a chráněném trhu práce v Praze 

 Možnosti daňových slev (slevy na DP PO)  
při zaměstnávání občanů se ZP 1,7 
 Příspěvky úřadu práce při zřizování společensky  
účelných pracovních míst 1,8 
 Příspěvky úřadu práce (dále jen „ÚP“) na zřizování a provoz  
chráněných dílen a pracovišť pro osoby se ZP  
(dále jen „CHPD“ a „CHPM“) 2,1 
Jiné (uveďte) 2,0 

Jak následující nástroje v oblasti zaměstnanosti ve vašem podniku ovlivňují 
zaměstnávání osob se ZP? (označte, prosím, jednu možnost v každém řádku) 

Stupnice:
1 – výrazně podporuje
2 – podporuje
3 – neovlivňuje
4 – působí spíše proti
5 – působí výrazně proti
§ 81 zákona 43�/2004 Sb., o povinném podílu občanů se ZP 2,1 
Možnosti daňových slev při zaměstnávání občanů se ZP 2,7
Příspěvky ÚP při zřizování účelných pracovních míst 3,3
Příspěvky ÚP na zřizování a provoz CHD a CHP 3,2
Jiné příspěvky a zvýhodnění (konkrétně) 3,2

Co by ve vašem podniku napomohlo k zaměstnávání vyššího počtu občanů 
se ZP? (označte, prosím, jednu možnost v každém řádku) 

Stupnice:
1 – výrazně by pomohlo
2 – pomohlo by
3 – nebude mít vliv
4 – bude působit spíše proti
5 – bude působit výrazně proti
 Rozvoj podniku, zaměstnavatelského subjektu  
spojený s růstem zaměstnanosti 2,4
Zvýšení daňových slev za každého zaměstnance se ZP 2,�
 Výrazné zvýšení částek odvodu do státního rozpočtu  
při nedodržení stanoveného podílu 3,3 
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Větší nabídka při náhradním plnění (sortiment zboží, služeb) 2,1
Větší spolupráce a vstřícnost, praktická pomoc úřadu práce 2,6
Vyšší příspěvky z ÚP na zřizování a provoz CHD a CHP 3,0
Příspěvky z ÚP na zřizování chráněných pracovišť 3,0
Rekvalifikace, resp. odborné vzdělávání pracovníků se ZPS
(i s případným příspěvkem úřadu práce) 2,9
Zvýšení rozdílu mezi nízkými mzdami a sociálními dávkami  2,6
Osvobození zaměstnavatele od placení dávek na sociální pojistné 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnané OZP 2,2
Větší společenské uznání zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP 2,8
Jiné (uveďte v příloze) 2,0

Pro splnění povinného podílu je pro vás jako zaměstnavatele nejsnazší: 
(zakroužkováním uveďte pouze jednu odpověď)
Zaměstnávání občanů se ZP ve výši povinného podílu �x
 Odebírání výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících  
více než �0 % osob se ZP nebo zadávání výrobních programů  
těmto zaměstnavatelům 2x
Odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu 3x
Kombinace variant a) + b) 7x
Kombinace variant a) + c) 2x
Kombinace variant b) + c)
Kombinace variant a) + b) + c)

Ke splnění povinného podílu jste využili nebo využíváte:
(označte, prosím, jednu možnost v každém řádku) 
Odebírání výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více 
než �0 % občanů se ZP  ANO – 1�, NE – 17
Zadávání výrobních programů zaměstnavatelům 
zaměstnávajících více než �0 % občanů se ZP ANO – 2, NE – 20
 Úpravu pracovního prostředí  
a podmínek pro přímé zaměstnání ANO – 3, NE – 19 
Přehodnocení úplnosti evidence zaměstnanců se ZP ANO – 3, NE – 19
 Doporučení osobám se zdravotním omezením obnovit  
či získat rozhodnutí o přiznání statusu ZP ANO – 7, NE – 1�
Nábor nových pracovníků se ZP (i s pomocí ÚP) ANO – 4, NE – 18
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Rekvalifikační kurzy pro zaměstnance se ZP ANO – 0, NE – 21
 Tvorbu nových chráněných pracovišť,  
resp. chráněných dílen ANO – 1, NE – 21
Jiné (uveďte v příloze)  ANO – NE

Jaké výrobky odebíráte nebo byste případně rádi odebírali jako formu ná-
hradního plnění (odhlédněte od současných problémů):

Uveďte prosím, další vlastní návrhy a doporučení k problematice zaměst-
nanosti občanů se ZPS:
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8.3 Přehled nástrojů a opatření k podpoře zaměstnávání 
a podnikání OZP

Nástroj Pozitiva Negativa Návaznosti Doporučení, 
návrh

Investiční pobídky (zvýhodněná hm
otná podpora pracovních 

m
íst O

Z
P)

Program
 pro podporu tvorby pracovních m

íst v regionech …
 

M
otivuje význam

né investory zvažovat současně s podnikatel-
ským

 zám
ěrem

 i vznik určitého počtu pracovních m
íst 

pro O
Z

P 

L
im

ituje spodní hranice počtu vytvořených pracovních m
íst 

a objem
u finanční spoluúčasti investora (diskrim

inuje M
sP, kam

 
patří i většina m

ožných  zam
ěstnavatelů O

Z
P) 

O
m

ezení veřejné podpory plošně i regionálně

C
hybí relevantní systém

 podpory a poradenství zam
ěřený na 

specifickou pom
oc investorům

 k využití potenciálu O
Z

P 

T
rvale pam

atovat na tyto aspekty při aktualizaci program
ů 

a institucionalizaci specifické podpory podnikání a investic (nad 
rám

ec standardní podpory zam
ěstnanosti) 

V
ytvořit rám

ec podpory m
alého a středního podnikání se sociální 

prioritou (netýká se jen O
Z

P) 

R
ekvalifikace dle 

§ 108 Z
oZ

, tvorba SÚ
PM

 a další nástroje v rám
ci A

PZ
 Z

oZ
 

N
ástroje využitelné 

plošně, tj. i pro osoby se Z
P

N
evylučují se s uplatněním

 ostatních nástrojů 

N
enavazují přím

o na podporu podnikání, nositeli jsou převážně 
specializované organizace, nespolupracující přím

o s nositeli 
pracovních m

íst O
Z

P 

A
kreditace M

ŠM
T

Pracovní rehabilitace 

V
 rám

ci řešení kom
plexní rehabilitace a profesní rehabilitace 

upřednostňovat případy, které vytvářejí nebo sm
ěřují k ad-

resném
u pracovním

u (podnikatelském
u) m

ístu O
Z

P 
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Nástroj Pozitiva Negativa Návaznosti Doporučení, 
návrh

Povinný podíl zam
ěstnaných osob se Z

P (nad 2� 
zam

ěstnanců)

M
otivuje zam

ěstnavatele k přím
ém

u zam
ěstnání O

Z
P 

Z
a neplnění je ze zákona uložen vym

ahatelný odvod do SR
 

Týká se pouze zam
ěstnavatelů nad 2� zam

ěstnanců
Postrádá pozitivní složku m

otivace 

N
avazuje na strukturu nabídky a poptávky vhodných pracovních 

m
íst a kvalifikační strukturu O

Z
P 

V
 horizontu 3–� let zachovat

a zvážit m
ožnosti pozitivní m

otivace (za růst podílu nebo 
překročení stanovené kvóty)

Souhrn odvodů za neplnění transparentněji využít pro účely 
zam

ěstnávání O
Z

P 

Individuální plán pracovní rehabilitace O
Z

P dle § 69 Z
oZ

 

M
oderní nástroj respektující individuální potřeby a požadavky uchazeče 

o zam
ěstnání nebo klienta 

Prostředí (O
Z

P, firm
y) není zatím

 připraveno zapojit se m
asivněji 

C
hybí napojení na systém

 rehabilitace a na konkrétní vhodná pracovní 
m

ísta 

Prostředek je využitelný nejen ve spojitosti s většinou ostatních nástrojů 
zde uváděných, ale i se sociálním

i službam
i 

D
ále rozvíjet, propagovat, um

ožnit zapojení nejen agentur podporovaného 
zam

ěstnávání ale i Z
Z

P a podporovat jejich roli jako nositelů IPPR
 

a zprostředkovatele přechodu O
Z

P na volný trh práce  
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Kolektiv pracovníků odboru VDI SČMVD

Nástroj Pozitiva Negativa Návaznosti Doporučení, 
návrh

N
áhradní plnění povinného podílu O

Z
P dle § 81 Z

oZ
 

N
ástroj Z

oZ
 k (doplňkové) obchodní podpoře

Z
Z

P jako alternativa odvodu za neplnění povinného podílu 

N
efunguje jako zákonem

 zam
ýšlený nástroj obchodní podpory 

Z
Z

P, není kontrola 

Po uplatnění Z
oZ

 v roce 2004 roste neřešený problém
 

překupníků (účelově založených Z
Z

P), resp. stávající právní 
úprava neum

ožňuje separovat skutečné zam
ěstnavatele O

Z
P od 

spekulantů

R
adikálně řešit od 1. 1. 2007

a) cestou důsledného vym
ezení „odběru výrobků a služeb“

b) cestou e-tržiště nebo registrace plnění v rám
ci kalendářního 

roku 
c) stanovením

 m
in. počtu zam

ěstnanců Z
Z

P (např. 2�)

Příspěvek na provoz C
H

PD
 nebo C

H
PM

 dle § 76 Z
oZ

 

Ú
čelová fakultativní hm

otná podpora ve vym
ezeném

 rozsahu 

Po roce 2004 zvýšeny horní hranice (valorizované) 

Postup a priorita se liší u jednotlivých Ú
P, skutečné příspěvky velm

i rozdí-
lné – převážně pouze zlom

ek m
ožné výše podpory 

Ponechat, sjednotit postup při uzavírání dohod a stanovení výše podpory. 
Příspěvek dlouhodobě (m

in. 3–� let s m
ožností sjednání dodatku)

  O
kolnosti a podm

ínky se u většiny C
H

PD
 výrazněji neliší, liší se pouze 

objektivní (nebo i subjektivní) pohledy Ú
P 
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Legenda: 
OZP  –  osoba se zdravotním postižením klasifikovaná dle § 69 zákona 

43�/2004 Sb., o zaměstnanosti
ZoZ –  zákon č. 43�/2004 Sb., o zaměstnanosti, a prováděcí vyhláška 

č. �18/2004 Sb. 
CHPD – chráněná pracovní dílna (60 % OZP)
CHPM – chráněné pracovní místo OZP
SÚPM – společensky účelné pracovní místo 
APZ – aktivní politika zaměstnanosti 
MSP – malé a střední podniky, podnikání 
CHD – chráněná dílna 
IPPR – individuální plán pracovní rehabilitace
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Analýza překážek bránících osobám se zdravotním 
postižením v pracovním uplatnění v Praze a návrhy na jejich 
odstraňování a překonávání
Daniela Kořínková, Milena Zvěřinová, Dr. Jan Pičman
Jedličkův ústav a školy v Praze 

1. Popis zkoumaného jevu, vysvětlení základních parametrů, 
pojmů

Záměrem bylo popsat překážky, které brání osobám se zdravotním postiže-
ním (čili sluchovým, zrakovým, mentálním, tělesným postižením, duševní poru-
chou, případně s kombinací několika druhů postižení) žijícím v Praze v pracov-
ním uplatnění, a formulovat návrhy na jejich překonávání. 

Předpokladem bylo, že lidem s postižením chybí individuální podpora při vy-
hledávání a udržení pracovních míst, nabídka vhodných míst, kde by nebyl tlak 
na výkon a rychlost, je omezena, není propojen systém vzdělávání s tréninkem 
potřebných dovedností a následně s pracovním uplatněním.

2. Cíle a metodologie šetření

2.1 Cíle
Zmapovat otázku zaměstnávání osob s postižením v Praze.
Definovat překážky, které brání lidem s postižením najít si práci.
Formulovat návrhy na jejich překonávání.

2.2 Metodologie
Byl sestaven dotazník zaměřený na zmapování situace osob se ZP v oblasti 

pracovního uplatnění. Součástí dotazníku bylo několik doplňujících otázek slou-
žících ke zjištění potřeb a situace ve vzdělávání osob se ZP s ohledem na pra-
covní uplatnění. Prostřednictvím organizací sdružujících osoby se zdravotním 
postižením bylo rozdáno �00 dotazníků. 

Telefonicky a následně e-mailem byl osloven Úřad práce v Praze – odbor po-
radenství pro ZP, dále pracovníci agentur pro podporované zaměstnávání v Praze 
a zástupci sdružení sdružujících občany se ZP v Praze. 
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3. Popis zkoumaného vzorku
Vzorek tvořily osoby se zdravotním postižením a zástupci organizací (or-

ganizace sdružující tyto osoby, Úřad práce HMP, agentury podporovaného 
zaměstnávání).

4. Vlastní šetření

4.1 Dotazníkové šetření (výběr)

4.1.1 Základní údaje
Mezi základními údaji bylo např. zjišťováno současné vzdělávání, jeho forma 

a překážky.

Počet osob, které si doplňují vzdělání:

celkem
Osob 
se ZP

Osob 
se SP

Osob 
s TP

Osob 
s MP

Osob 
s DO

Doplňují vzdělání 54 17 11 23 2 4
Nedoplňují vzdělání, ale chtějí 
do budoucna

�2

Nedoplňují vzdělání vůbec 30

Bez odpovědi 4

Celkem 140

ZP – zrakové postižení
SP – sluchové postižení
TP – tělesné postižení
MP – mentální postižení
DO – duševní onemocnění

Pokud se vzděláváte, jakým způsobem?
Počet respondentů

Navštěvuji rekvalifikační kurz přes ÚP 2
V běžném vzdělávacím zařízení 23
Ve speciálním vzdělávacím zařízení pro zdravotně 
postižené

16

Učím se dovednosti spojené s hledáním práce 
v agentuře podporovaného zaměstnávání 

26
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Počet respondentů
Jiný způsob – např. domácí výuka, učení se novým 
věcem v chráněné dílně, samostudium, četba bible 
(Jehovisté)

16

Kombinace více způsobů 29
Celkem �4

Nejčastěji uvádějí respondenti kombinaci – učení se dovednostem spojené s hledáním 
práce v agentuře podporovaného zaměstnávání a vzdělávání v běžném či speciálním 

zařízení.

Jak tyto překážky brání Vašemu dalšímu vzdělávání nebo jej výrazně 
omezují?

Počet respondentů
Zdravotní stav 91 27 velmi, 64 částečně
Finanční prostředky 62 26 velmi, 36 částečně
Orientace v nabídkách vzdělávání 43 14 velmi, 29 částečně
Bariéry ve vzdělávacích zařízeních 33 12 velmi, 21 částečně
Problematická doprava do místa 
vzdělávání

33 12 velmi, 21 částečně

Současný legislativní systém 33 11 velmi, 22 částečně

Celkem 140

4.1.2 Pracovní uplatnění
V oblasti pracovního uplatnění byl například zjišťován druh zaměstnání, spo-

kojenost v zaměstnání, způsob jeho získání, potřeby atd.

Pokud jste zaměstnán, kde?
Počet respondentů

V chráněném pracovním prostředí 43
V běžném pracovním prostředí se zdravými 42
Bez odpovědi 16
Celkem 101

„V chráněném prostředí“ uvádí i respondenti, kteří pracují doma.
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Pokud jste zaměstnán, jak jste ve svém zaměstnání spokojen/a s:

Nespokojen
Částečně 
spokojen

Velmi 
spokojen

Celkem

Náplň práce 6 35 42 83
Rozsah práce a kladené nároky 12 30 38 80
Mzda 1� 38 31 84

Technická úprava pracoviště pro 
lidi s postižením

19 2� 33 77

Komunikace Vašeho 
zaměstnavatele s Vámi

7 21 54 62

Přijetí od kolektivu 7 21 �0 78

Odpovídalo celkem 101 respondentů, kteří mají práci, v posledním sloupci je uveden po-
čet respondentů, kteří se vyjádřili k jednotlivým ukazatelům spokojenosti.

Jakým způsobem jste získal/a své současné zaměstnání. V případě, že si 
práci hledáte, jakým způsobem? (tabulka)

Počet respondentů
Přímé oslovení zaměstnavatele 34
Osobní kontakty – známosti 56
Inzerát v médiích 22
Nabídka od úřadu práce 8
Spolupráce s úřadem práce formou pracovní rehabilitace 3
Spolupráce s agenturou podporovaného 
zaměstnávání

33

Spolupráce s personální agenturou 3

Jiný způsob 7

Více způsobů 21

Celkem 14�

Odpovídalo 101 respondentů, kteří již nějakou práci mají, a 44 respondentů, kteří ji hle-
dají, 21 z nich uvedlo více způsobů hledání práce.
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Co je pro Vás v práci důležité?

Málo Částečně Velmi
Celkem 

respondentů
Možnost seberealizace 10 39 68 117
Stále se mohu něco nového učit 11 31 78 120
Výdělek � 40 77 122
Dobrý kolektiv � 17 104 126
Příjemné pracovní prostředí � 25 92 122

Odpovídalo 140 respondentů, tedy i ti, kteří práci nemají. V posledním sloupku je uveden 
počet respondentů, kteří se vyjádřili k jednotlivým ukazatelům důležitosti.

4.1.3 Překážky, omezení a vítaná pomoc
V této oblasti byly např. zjišťovány překážky ze strany zaměstnavatele, formy 

pomoci atp.

S jakými překážkami jste se při hledání práce nebo v zaměstnání setkal ze 
strany zaměstnavatele?

Málo Částečně Velmi
Celkem 

respondentů
Nevyhovující či nedostatečná 
nabídka práce

10 28 42 80

Vysoké nároky, které nezvládám 19 23 2� 69
Špatné zacházení a komunikace 26 19 27 72
Diskriminace; uveďte, jaká… 36 13 1� 64
Technické bariéry 30 17 12 �9
Jiné 2 1 8 11

Žádný z uvedených problémů jsem 
nepoznal

32

Jiné – např. nedostatek pomůcek, není dostatek tlumočníků, komunikační bariéry, kvůli 
ZPS mě nevzali ani k výběrovému řízení. 
Odpovídalo 140 respondentů. V posledním sloupku je uveden počet respondentů, kteří se 
vyjádřili k jednotlivým překážkám.
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Jakou pomoc vítáte nebo byste uvítala/a při hledání a udržení si práce? 
(tabulka)

Počet respondentů
Poradenství v orientaci na trhu práce 63
Poradenství v orientaci ve vlastních možnostech 46
Praktická pomoc při psaní životopisu a motivačních dopisů 30
Pomoc v kontaktu se zaměstnavatelem 40
Pomoc při sestavování pracovní náplně 33
Pomoc na pracovišti – asistence při zaučení 49
Pomoc na pracovišti – stálá asistence 10
Pomoc při dopravě na pracoviště 19
Jiné 3
Celkem 138

Dva respondenti neodpověděli vůbec. V řádku celkem nenajdeme součet předchozích 

řádků, protože většina respondentů uvádí několik oblastí.

Jakou pomoc vítáte nebo byste uvítala/a při hledání a udržení si práce? 
(graf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradenství v orientaci na trhu práce

Poradenství v orientaci ve vlastních 
možnostech

Praktická pomoc při psaní životopisu 
a motivačních dopisů

Pomoc v kontaktu se 
zaměstnavatelem

Pomoc při sestavování  
pracovní náplně

Pomoc na pracovišti –  
asistence při zaučení

Pomoc na pracovišti –  
stálá asistence

Pomoc při dopravě na pracoviště
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4.1.4. Další
V oblasti „další“ byla zjišťována znalost výhod pro zaměstnavatele plynoucích 

ze zaměstnání osoby se ZP.

4.1.5 Interpretace výsledků dotazníkového šetření
 • 60 % respondentů má přiznanou plnou invaliditu
 • 38 % respondentů má nejvyšší dokončené vzdělání SŠ bez maturity
 • dvě třetiny jsou bez řidičského průkazu
 • vzdělání si doplňuje méně než polovina respondentů
 •  největší překážkou při dalším vzdělávání je dle respondentů zdravotní stav, 

finanční prostředky a malá orientace v nabídkách vzdělávání
 • 28 % respondentů nemá tč. zaměstnání
 • 28 % respondentů je zaměstnáno na zkrácený úvazek
 • 21 % respondentů je zaměstnáno na plný úvazek
 •  12 % respondentů je zaměstnáno na jiné typy úvazků (např. dohoda o pro-

vedení práce)
 •  61 % respondentů má práci (30 % na běžném pracovišti, 31 % v chráněném 

prostředí)
 •  zaměstnaní respondenti uvádí největší spokojenost s komunikací zaměstna-

vatele s nimi a s přijetím od kolektivu
 •  zaměstnaní respondenti uvádí nejmenší spokojenost s technickými úpra-

vami pracoviště
 •  třetina zaměstnaných respondentů si hledala práci nejvýš tři měsíce
 •  minimální počet respondentů si našel práci prostřednictvím úřadů práce
 •  nejčastější způsob nalezení si práce byly osobní kontakty a známosti – 40 % 

respondentů
 •  23 % respondentů si našlo práci s pomocí agentury podporovaného 

zaměstnávání
 •  61 % respondentů pokládá počet míst pro lidi se ZP za nedostatečný
 •  za nejdůležitější v práci je respondenty pokládán dobrý kolektiv a příjemné 

pracovní prostředí
 •  mezi největší překážky při hledání práce ze strany zaměstnavatele uvádí 

lidé se sluchovým postižením komunikaci a špatné zacházení
 •  pro polovinu respondentů je největší překážkou pro nalezení práce nevyho-

vující či nedostatečná nabídka práce 



Strana 1�6

Analýza překážek bránících osobám se zdravotním postižením v pracovním uplatnění v Praze

 •  23 % respondentů uvádí, že se nesetkalo s žádnou překážkou ze strany 
zaměstnavatele

 •  na straně osob se ZP je za největší překážku pokládán jejich zdravotní stav 
a nedostatečné vzdělání

 •  4� % respondentů hledá práci klidnou, bez stresů, 31 % hledá práci na čás-
tečný úvazek

 •  4� % respondentů by uvítalo poradenství  na trhu práce
 • 3� % respondentů by uvítalo pomoc na pracovišti – asistenci při zaučení
 •  téměř polovina respondentů nezná žádné výhody pro zaměstnavatele, při-

jme-li člověka se ZP
 •  respondenti, kteří uvádí, že znají výhody pro zaměstnavatele, přijmou-li 

člověka se ZP, uvádí pouze daňové úlevy

4.2 Přehled odpovědí od zástupců organizací

4.2.1 Způsoby, jimiž organizace v Praze podporují osoby se ZP, 
které hledají práci

Úřad práce při zaměstnávání osob se ZP využívá všechny nástroje aktivní po-
litiky zaměstnanosti určené pro zaměstnavatele.

Agentury podporovaného zaměstnávání poskytují zájemcům o práci individu-
ální podporu a pomoc při hledání a udržení si pracovního místa, zájemce po ce-
lou dobu pracuje s tzv. pracovním konzultantem, který mu pomáhá sestavit in-
dividuální plán. Na základě individuálního plánu pak pokračuje spolupráce na 
vyhledávání vhodného místa. Součástí spolupráce je aktivní pomoc při vyhledá-
vání vhodného místa, oslovování zaměstnavatelů, exkurze na pracovištích, po-
moc při sepisování životopisu a nácvik vyhledávání volných míst v novinách 
a na internetu. 

Organizace pomáhající osobám s postižením (Prosaz, Svaz tělesně postiže-
ných) uvádějí, že je občas zkontaktuje potenciální zaměstnavatel ZP a oni vy-
hledají v databázi vhodného uchazeče o práci a nabídku mu předají. Pracovníci 
Prosaz, o.s., také aktivně vyhledávají pro uchazeče práci na inzertních serverech, 
případně směřují uchazeče, kteří jsou toho schopni, aby si sami aktivně práci hle-
dali. Vysvětlují nutnost zvyšovat si kvalifikaci atd. (pomohou s výběrem školy, 
vhodné rekvalifikace apod.). Spolupracují s agenturami nabízejícími práci.
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4.2.2 Účinná podpora při zaměstnávání osob se ZP 
Dle zástupkyně ÚP se k této otázce nelze jednoznačně vyjádřit vzhledem k růz-

ným typům zdravotního postižení – je třeba vždy uplatňovat individualizovaný 
přístup.

Agentury podporovaného zaměstnávání mají vysokou úspěšnost při hledání 
pracovních míst díky velmi individuálnímu přístupu. Osvědčuje se pracovat 
s lidmi s postižením tak, aby se v průběhu spolupráce toho mohli co nejvíce nau-
čit a zvýšit si tak samostatnost. Vhodné jsou tranzitní programy, kdy studenti již 
v době školy mají možnost chodit na praxe na běžná pracoviště a připravovat se 
tak na budoucí povolání.

Organizace pomáhající osobám s postižením zde dále uvádějí daňové úlevy 
pro zaměstnavatele, finanční podporu zaměstnavatele od úřadů práce, psychic-
kou podporu od pracovníků organizací poskytujících sociální služby pro lidi, 
kteří dlouhodobě a opakovaně nemohou najít práci, a následnou pomoc při ře-
šení sociálních problémů.

4.2.3 Překážky při zaměstnávání osob se ZP
Zástupkyně ÚP vidí překážky v zaměstnávání osob se ZP na straně zaměstna-

vatele v neznalosti problematiky, v předpojatosti, nechuti řešit problémy např. 
s úpravou prac. místa, plnění pracovních úkolů při časté nemocnosti apod. Na 
straně osob se ZP je někdy problém s vyžadováním mimořádného přístupu nad 
rámec zdravotních obtíží a častý únik do nemoci.

Agentury podporovaného zaměstnávání vidí překážky v nedostatečné spolu-
práci s Úřady práce, v nedostatku pracovních míst s jednodušší pracovní náplní, 
na zkrácený úvazek a bez nároku na rychlost. Překážkou pro jednotlivce s po-
stižením je také to, že agentury mají čekací listiny, takže motivovaný zájemce, 
který se přihlásí do programu podporovaného zaměstnávání, musí někdy čekat 
až půl roku.

Zástupci organizací uvádějí setrvačnost v nahlížení majoritní společnosti na 
hendikepované všeobecně, relativně nízkou úroveň a kvalitu vzdělání u hendike-
povaných, jejich rezignovanost, malou ochotu a schopnost alespoň se o něco po-
kusit. Ze strany zaměstnavatelů poukazují na neznalost výhod a úlev, které stát 
takovýmto zaměstnavatelům poskytuje. Dále uvádějí velkou právní ochranu za-
městnaných osob s hendikepem, která odrazuje případné zaměstnavatele. Nelze 
opomíjet ani nedostatky ve způsobu vzdělávání hendikepovaných a malou inte-
grovanost do běžného školství. Většinová společnost si neustále myslí, že hendi-
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kepovaní patří jen do ústavů a chráněných dílen. Problémy jsou s „bariérovostí“ 
jak ve školství, tak v dopravě či veřejných budovách. Jsou patrné bariéry v myš-
lení majority, nevšímavost politiků (vždy je něco důležitějšího atd.). Roli hraje 
také malé procento ZP zaměstnaných ve státní správě.

4.2.4 Výzvy a možnosti, jak překonat překážky při zaměstnávání 
osob se ZP

Zástupkyně ÚP uvádí, že je třeba využít všech možností a seznamovat zaměst-
navatele s problematikou osob se ZP, ještě více podporovat zaměstnavatele, kteří 
osobu se ZP přijmou do zaměstnání, a vybudovat zařízení, která by se mohla 
osobám se ZP dlouhodobě věnovat a dostatečně je připravovat na vše, co souvisí 
se vstupem těchto lidí na otevřený trh práce.

Dle agentur podporovaného zaměstnávání by mohla pomoci lepší spolupráce 
s úřady práce, větší informovanost a motivace zaměstnavatelů upravit pracovní 
místo pro zaměstnance s postižením, dále větší informovanost osob se ZP o mož-
nostech profesionální podpory a pomoci v oblasti zaměstnávání.

Dle organizací by pomohla medializace celé problematiky, a to nejen v pořa-
dech a periodikách určených pro osoby se ZP, časná pomoc v orientaci a smě-
řování v problematice osob s poúrazovým hendikepem a pozitivní diskriminace 
hendikepovaných.

5. Závěr
Sonda do problematiky zaměstnávání osob se ZP v Praze ukázala, že 61 % re-

spondentů má práci. 
Z toho 23 % si ji našlo za pomoci agentury podporovaného zaměstná-

vání a 40 % díky osobním kontaktům a známostem. Ve spolupráci s úřadem 
práce si práci našlo pouze 6 % respondentů. Celkem 4� % respondentů by 
uvítalo poradenství při hledání práce a 3� % asistenci na pracovišti při zau-
čení. Individuální podpora při vyhledávání a udržení pracovních míst zcela 
nechybí. Nabízí ji agentury podporovaného zaměstnávání a v omezené míře 
také úřady práce.

Z pohledu samotných osob s postižením je za největší překážky v pracovním 
uplatnění na jejich straně považován zdravotní stav a nedostatečné vzdělání. Na 
straně zaměstnavatele pak nevyhovující a nedostatečná nabídka vhodných pra-
covních míst. Téměř polovina osob se zdravotním postižením hledá klidnou práci 
bez stresů a téměř třetina práci na částečný úvazek.
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Z pohledu profesionálů z organizací, které pomáhají osobám s postižením v pra-
covním uplatnění, je největší překážkou neinformovanost a nechuť zaměstnava-
telů vytvářet vhodná pracovní místa, dále nedostatečná spolupráce mezi úřady 
práce a dalšími organizacemi, které poskytují služby osobám se ZP v oblasti za-
městnávání, přetrvávající předsudky ze strany veřejnosti a architektonické bari-
éry. Na straně osob se ZP považují profesionálové za překážku nízké vzdělání.

Co se týče předpokladu, že není propojen systém vzdělávání s tréninkem po-
třebných dovedností a následně s pracovním uplatněním, ukázalo se, že 19 % do-
tázaných osob s postižením se vzdělává v agenturách podporovaného zaměst-
návání, kde se učí dovednostem potřebným pro výkon konkrétního zaměstnání, 
33 % dotázaných by uvítalo poradenství v orientaci ve vlastních možnostech 
a 3� % dotázaným by pomohla asistence přímo na pracovišti. Ukazuje se, že ač 
mají respondenti různé vzdělání, od učebních oborů po vysokoškolské studium, 
uvítali by přímou pomoc při výběru a přípravě na konkrétní povolání a rádi by se 
lépe orientovali v nabídkách vzdělávání.

Situace zaměstnávání osob se ZP v Praze byla zmapována, překážky byly defi-
novány, na závěr zbývá formulovat návrhy na překonání překážek:

 •  seznamovat zaměstnavatele s problematikou osob se ZP
 • více podporovat zaměstnavatele, kteří osobu se ZP přijmou do zaměstnání 
 •  podporovat organizace, které se osobám se ZP dlouhodobě věnují a připra-

vují je dostatečně na vše, co souvisí se vstupem na otevřený trh práce
 •  iniciovat vznik poradenských center, kde by osoby se ZP získaly informace 

o organizacích, které pomáhají najít a udržet si práci, dále o vzdělávacích 
kurzech a možnostech získat osobního asistenta, tlumočníka či sehnat po-
třebné pomůcky

 • včasná pomoc osobám po úraze
 • medializace zaměstnávání osob se ZP
 •  zlepšení spolupráce mezi neziskovými organizacemi působícími v oblasti 

zaměstnávání a úřady práce
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Vyhodnocení potřeb a nabídek vzdělávání a poradenství ve 
vztahu k nabízeným pracovním místům u osob se zdravotním 
postižením v Praze
Daniela Hradecká, Milena Zvěřinová
Jedličkův ústav a školy v Praze

1. Popis zkoumaného jevu, vysvětlení základních parametrů, 
pojmů

Záměrem bylo posoudit potřeby a nabídky vzdělávání a poradenství ve vztahu 
k reálným pracovním místům nabízeným osobám se zdravotním postižením (čili 
sluchovým, zrakovým, mentálním, tělesným postižením, duševní poruchou, pří-
padně s kombinací několika druhů postižení). 

Předpokladem bylo, že nabídka vzdělávacích kurzů a poradenství pro osoby 
se zdravotním postižením je nedostatečná, tyto osoby nemají dostatek informací 
o kurzech a chybí jim motivace tyto kurzy navštěvovat, zaměstnavatelé mají vy-
soké nároky na rychlost a výkonnost, což se projevuje v požadavcích na ucha-
zeče o zaměstnání, zaměstnavatelé upřednostňují plné pracovní úvazky a široké 
pracovní náplně a nejsou pracovní místa, kde by osoba se ZP mohla vykonávat 
individuálně vybranou vhodnou dílčí činnost s omezenými nároky na rychlost.

2. Cíle a metodologie šetření

2.1 Cíle
Popsat situaci a překážky v oblasti vzdělávání pro osoby s postižením 

v Praze.
Sestavit přehled nabídek vzdělávání.
Popsat situaci v oblasti poradenství v Praze.
Sestavit přehled nabízených pracovních míst pro osoby s postižením v Praze 

za 3 měsíce.

2.2 Popis použitých metod
Dotazník – byl sestaven dotazník zaměřený na zmapování situace osob se ZP 

v oblasti pracovního uplatnění. Součástí dotazníku bylo několik doplňujících 
otázek sloužících ke zjištění potřeb a situace ve vzdělávání osob se ZP s ohle-
dem na pracovní uplatnění. Prostřednictvím organizací sdružujících osoby se 
zdravotním postižením bylo rozdáno �00 dotazníků.
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Rozhovory – realizované s výchovnými poradci pražských ZŠ a SŠ pro žáky 
s různými typy postižení, se zástupci Úřadu práce v Praze – odbor poraden-
ství, se zástupci center zdravotně postižených a organizací pomáhajících osobám 
s postižením při hledání práce.

Analýzy – informací týkajících se vzdělávání a poradenství pro ZP na inter-
netu, pracovních nabídek Úřadu práce v Praze (webové stránky) a internetového 
serveru www.prace.cz – rubrika Práce pro osoby se ZPS.

3. Vlastní šetření 

3.1 Situace a překážky v oblasti vzdělávání pro osoby s postižením 
z Prahy

Co se týká této oblasti, poznatky byly získány od výchovných poradců vy-
braných škol, analýzou informací z internetu a od samotných zdravotně 
postižených.

3.1.1 Pohled výchovných poradců

3.1.1.1 Možnosti středoškolského vzdělávání pro osoby se ZP
V současné době je v Praze 36 ZŠ a SŠ pro žáky s postižením. Dle odpovědí vý-

chovných poradců jsou nabídky vzdělávání na SŠ pro studenty se ZP uspokojivé. 

3.1.1.2 Další možnosti vzdělávání
Jedná se o neziskové organizace a stacionáře, kde žáci mohou pokračovat ve 

svých pracovních programech. Žáci také často využívají možnost pokračovat po 
ukončení jedné školy na škole další, například na praktické škole, případně na 
další speciální škole či učilišti, podle individuálních schopností také na běžné 
škole. Tím se pro ně oddaluje chvíle, kdy začnou hledat práci. Dále se nabízejí 
chráněné dílny, VOŠ a VŠ a různé kurzy v běžném i chráněném prostředí.

3.1.1.3 Nabídka kurzů a oborů
Dle názoru výchovných poradců by pomohlo širší spektrum nabídky učebních 

oborů dle potřeb na úřadu práce, pak kurzy zvyšující možnosti uplatnění v ad-
ministrativě, cizích jazycích a technických oborech, nejen v humanitních, jak je 
tomu doposud. Dále chybí centra s tréninkovými pracovními programy pro kon-
krétní oblast zaučení (viz také 3.1.1.4).
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3.1.1.4 Problémy ve vzdělávání osob se ZP 
Výchovní poradci jednoznačně uvádějí, že nevidí problémy ve vzdělávání, ale 

následném uplatnění žáků. Mělo by vznikat více pracovních zácvikových cen-
ter orientovaných na specifickou problematiku lidí se ZP s možností asistenčních 
služeb při docházce do zaměstnání. Další problém vidí výchovní poradci ve slo-
žité legislativě při získávání příspěvků. Všichni kladou důraz na konkrétní indivi-
duální vzdělávání jedinců, aby byli schopni vykonávat třeba jen dílčí druh nějaké 
práce. Zvýšila by se tak míra samostatnosti budoucích pracovníků se ZP.

Dalším z problémů je také nedostupnost studijních materiálů u lidí se zrako-
vým postižením a nevyrovnaná úroveň technického vybavení učeben z důvodu 
vysokých nákladů. U lidí se sluchovým postižením je častá malá motivace při 
dalším vzdělávání a následném hledání práce (v 18 letech získávají částečný in-
validní důchod, který je demotivuje). Obecně je problémem nedostatek infor-
mací o podnikání a právnickém minimu. 

3.1.1.5 Možné řešení problémů 
Výchovní poradci vidí jako důležitou práci s rodinami žáků, vedení lidí se ZP 

k větší samostatnosti, dostatek financí na přizpůsobení prostor a pomůcek pro 
lidi se ZP, vzdělávací kurzy a možnost stáží pro pedagogy. Uvítali by fungující 
síť výchovných poradců, aby spolu mohli více komunikovat. 

U sluchově postižených je pak důležitá motivace pro lepší využití znalosti zna-
kového jazyka. Mohli by nalézt uplatnění v tlumočnických službách v oblasti 
cestovního ruchu, při jednání na úřadech, při průvodcovských službách poskyto-
vaných kolegům ze zahraničí a při vzdělávání sluchově postižených ve školách 
běžného typu. 

3.1.2 Analýza informací dostupných na internetu

3.1.2.1 Situace osob se zdravotním postižením na VŠ a VOŠ
Nabídka vzdělávání VŠ a VOŠ pro osoby s postižením je velmi individuální 

dle typu postižení. Školy většinou z důvodu ochrany osobních údajů nevedou da-
tabázi studujících s postižením. 
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3.1.2.2 Situace na Karlově univerzitě
Ani Karlova univerzita nemá evidenci studentů s postižením, není tedy možné 

zjistit, kolik studentů s postižením na UK studuje. Na každé fakultě UK v Praze 
je určena kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami. 

Handicapovaným studentům i zájemcům o studium na UK je k dispozici 
Kancelář pro studenty se speciálními potřebami. Pomáhá jim s řešením pro-
blémů týkajících se studia, jeho přístupností, možností ubytování a stravování, 
se zajišťováním asistence aj. 

Poskytování asistenčních služeb pro studenty UK (osobní asistence, asistence 
při zahraničních mobilitách a asistence při studiu, tj. pořizování studijní litera-
tury, asistenční tlumočení) je finančně podpořeno z grantu Zkvalitňování pod-
mínek studia handicapovaných studentů a organizačně je zajišťováno pracov-
níky Matematicko-fyzikální fakulty UK ve spolupráci s občanským sdružením 
Užitečný život. Asistenti ZTP/P studentů jsou rovněž zvýhodněni při ubytování 
na kolejích UK.

Největším problémem, se kterým se setkávají zrakově postižení studenti, je za-
jišťování studijní literatury ve formě, která jim vyhovuje (tedy zvětšené texty, li-
teratura v Braillově písmu, zvukové knihy a hlavně literatura v elektronické po-
době). Studenti se zrakovým handicapem se mohou obracet na řadu speciálních 
pracovišť, z nichž některá působí přímo na Univerzitě Karlově.

Pro lepší orientaci zrakově postižených jsou postupně instalovány orientační 
majáčky (zatím Karolinum z Ovocného trhu i z Celetné, IPC v Celetné i ve 
Školské, areál Jinonice, Filozofická fakulta – hlavní budova, Právnická fakulta, 
Matematicko-fyzikální fakulta – Malostranské nám.), v některých objektech jsou 
popisky v Braillově písmu (např. Karolinum, Jinonice).

I sluchově postižení studenti musejí překonávat informační bariéry. Většina ne-
doslýchavých a neslyšících studentů studuje na Filozofické fakultě (obor Čeština 
v komunikaci neslyšících), kde mají vytvořeny optimální podmínky pro své stu-
dium. Jim i ostatním sluchově postiženým studentům UK jsou k dispozici spe-
ciální pracoviště.

3.1.3 Pohled zdravotně postižených
Vzorek tvořilo 140 respondentů, kteří konkretizovali údaje týkající se napří-

klad formy svého vzdělávání a překážek ve vzdělávání.
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Pokud se vzděláváte, jakým způsobem?
Počet 

respondentů
V běžném vzdělávacím zařízení 23
Ve speciálním vzdělávacím zařízení pro zdravotně postižené 16
Navštěvuji rekvalifikační kurz přes ÚP 2

Učím se dovednostem spojeným s hledáním práce v agentuře 
podporovaného zaměstnávání

26 

Jiný způsob – např. domácí výuka, učení se nových věcí v chráněné 
dílně, samostudium, četba bible se svědky Jehovovými

16

Jak tyto překážky brání Vašemu dalšímu vzdělávání nebo jej výrazně 
omezují?

Počet 

Zdravotní stav 91 27 velmi, 64 částečně
Finanční prostředky 62 26 velmi, 36 částečně
Orientace v nabídkách vzdělávání 43 14 velmi, 29 částečně
Bariéry ve vzdělávacích zařízeních 33 12 velmi, 21 částečně
Problematická doprava do místa 
vzdělávání

33 12 velmi, 21 částečně

Současný legislativní systém 33 11 velmi, 22 částečně

3.2 Přehled nabídek vzdělávání (výběr)
Co se týká této oblasti, poznatky byly získány od zástupců center zdravotně 

postižených, od organizací pomáhajících osobám s postižením při hledání práce 
a z internetu.

Nabídka kurzů Center zdravotně postižených
Typ kurzu Kde se koná

Kurz PC Centrum pro Prahy � a 13 
Kurz PC Centrum Praha 6
Kurz PC Centrum pro Prahy 4, 11 a 12 
Trénink paměti Praha �

O zavedení jazykového kurzu uvažují v Centru pro Prahy 8 a 9.
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Nabídka Střediska pro nevidomé Dědina
Typ kurzu Kde se koná

Telekomunikační pracovník (RK) Středisko pro nevidomé Dědina
Masér (RK) Středisko pro nevidomé Dědina
Keramická výroba (RK) Středisko pro nevidomé Dědina
Košíkářská výroba (RK) Středisko pro nevidomé Dědina
Obsluha PC se speciální úpravou pro 
zrakové postižení (RK)

Středisko pro nevidomé Dědina

Tkalcovská výroba  (RK) Středisko pro nevidomé Dědina

Zvukový designér (RK) Středisko pro nevidomé Dědina

Další kurzy
Typ kurzu Kde se koná, poznámka

Rekvalifikační kurz se zaměřením na pomocné práce
Rytmus o.s., vhodný 

pro TZP

Administrativní pracovník
Rytmus o.s., vhodný 

pro TZP
Jazykový kurz, počítače, administrativní dovednosti, 
ekonomické minimum, osobnostní výcvik, společenské 
chování 

Schola Komeniana

Tiché vzdělávání – soubor e-learningových učebních 
materiálů pro neslyšící

Federace rodičů a přátel 
sluchově postižených

Kurz znakové řeči Aldea, Pevnost

Nabídka Úřadu práce Hlavního města Prahy
Typ kurzu Kde se koná, poznámka

Cukrářské práce (RK) ÚP, nevhodné pro TZP
Daňová evidence s využitím výpočetní techniky ÚP, nevhodné pro TZP
Daňový specialista ÚP, nevhodné pro TZP
Grafické práce na PC ÚP, nevhodné pro TZP
Hostinská činnost ÚP, nevhodné pro TZP
Kadeřnice ÚP, nevhodné pro TZP
Keramik ÚP, vhodné pro TZP
Keramik, hrnčíř formou zaučení ÚP, nevhodné pro TZP
PC – AutoCAD ÚP, nevhodné pro TZP
Kosmetička ÚP, nevhodné pro TZP
Košíkář ÚP, vhodné pro TZP
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Typ kurzu Kde se koná, poznámka
Krejčovské práce ÚP, nevhodné pro TZP
Kuchařské práce ÚP, nevhodné pro TZP
Kurz ČJ pro cizince ÚP, nevhodné pro TZP
Lektor volného času ÚP, nevhodné pro TZP
Manažer, ekonom firmy ÚP, nevhodné pro TZP
Manikúra ÚP, nevhodné pro TZP
Manikúra + pedikúra ÚP, nevhodné pro TZP
Masér – nevidomý a slabozraký masér ÚP, vhodné pro TZP
Mzdové účetnictví ÚP, nevhodné pro TZP
Nehtová modeláž ÚP, nevhodné pro TZP
Nespecifická rekvalifikace se zaměřením na osobnostní 
a pracovní rozvoj občanů

ÚP, nevhodné pro TZP

Obsluha PC ÚP, nevhodné pro TZP
Pečovatelka ÚP, nevhodné pro TZP
Pedagogické minimum pro instruktory žáků na pracovišti 
praktického vyučování 

ÚP, nevhodné pro TZP

Pomocný pracovník ve službách ÚP, nevhodné pro TZP
Práce s pokladnou ÚP, nevhodné pro TZP
Pracovní a osobnostní rozvoj osob do 2� let ÚP, nevhodné pro TZP
Pracovník obchodu a služeb ÚP, nevhodné pro TZP
Pracovník provozovny rychlého občerstvení ÚP, nevhodné pro TZP
Prodavačské práce a práce s pokladnou ÚP, nevhodné pro TZP
Průvodce cestovního ruchu ÚP, nevhodné pro TZP
Realitní makléř ÚP, nevhodné pro TZP
Romský asistent ÚP, nevhodné pro TZP
Správce sítě ÚP, nevhodné pro TZP
Tkadlec ÚP, vhodné pro TZP
Tvorba technické dokumentace ÚP, nevhodné pro TZP
Účetnictví ÚP, nevhodné pro TZP
Údržba veřejné zeleně ÚP, nevhodné pro TZP
Úprava psů ÚP, nevhodné pro TZP
Vazba a aranžování květin ÚP, nevhodné pro TZP
Vizážistka ÚP, nevhodné pro TZP
Vyhláška �0, paragraf � a 6 ÚP, nevhodné pro TZP
Zahradník ÚP, nevhodné pro TZP
Zakládání a údržba zeleně ÚP, nevhodné pro TZP
Základy obsluhy PC ÚP, nevhodné pro TZP
Základy podnikání ÚP, nevhodné pro TZP
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3.3 Situace v oblasti poradenství v Praze
Následující poznatky byly získány z internetových zdrojů.

3.3.1 Občanské poradny
V Praze funguje síť občanských poraden, která má v současné době 8 aktiv-

ních poboček. Poradny poskytují především celoživotní vzdělávání pracovníkům 
v pomáhajících profesích. Nemají v nabídce žádné rekvalifikační kurzy ani jiné 
vzdělávání ve vztahu k zaměstnávání ZP občanů. 

3.3.2 Centra pro zdravotně postižené
Dále existuje 7 Center zdravotně postižených, jejichž služby využívají pře-

vážně senioři. V nabídce center jsou například služby motoristům s postižením, 
možnost setkávání pro zdravotně postižené, výše uvedené kurzy, poradna pro ob-
čany a poradna v sociálně-právní problematice.

3.3.3 Internetové servery
Existuje také několik internetových systémů pro zdravotně postižené, např. 

Infoposel, který nabízí služby sociálně-právní a psychologické poradny. Dále 
jsou to servery pro zdravotně postižené, např. Křižovatka.cz, kde lze najít napří-
klad kontakty na on-line poradenství, informace o pomůckách a mnoho dalšího.

3.3.4 Další
Poradenství zajišťují rovněž četná občanská sdružení a organizace, které po-

skytují osobám s postižením různé sociální a další služby.
Chybí však aktuální databáze poskytovatelů poradenství, nejsou dostupné in-

formace, kdo a jaké služby v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním posti-
žením poskytuje.

Cíl zaštítit činnost a zajišťovat kvalitu v poradenství pro zdravotně postižené 
občany má Asociace poraden pro zdravotně postižené, která funguje od roku 
2002.

3.3.5 Potřebnost poradenství pro osoby se ZP
Ze 140 respondentů oslovených výše popsaným dotazníkem by 63 uvítalo po-

radenství v orientaci na trhu práce a 46 poradenství v oblasti využití jejich vlast-
ních schopností. 
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3.4 Přehled nabízených pracovních míst pro osoby s postižením 
v Praze v období 3 měsíců 

Co se týká této oblasti, poznatky byly získány z nabídky Úřadu práce v Praze (webové 
stránky) a internetového serveru www.prace.cz – rubrika Práce pro osoby se ZPS.

3.4.1 Místa nabízená Úřadem práce HMP
Následuje přehled nabízených pracovních míst za období 1�. únor–1�. květen 

2006 (včetně jejich popisu, nároků atd.). Jedná se o 226 pracovních míst pro osoby 
se zdravotním postižením. Opakující se nabídky jsou uvedeny pouze jednou.

Popis pracovního místa
Četnost 

Práci nabízí výrobní družstvo 20
Práci nabízí běžný zaměstnavatel 206

Nároky na uchazeče

Vzdělání
Četnost 

Základní �0
Středoškolské �9
Vyučení 68
VOŠ 4
VŠ 39
VŠ – Bc. 2
Bez nároku na vzdělání 4

Dovednosti – PC
Četnost 

Práce na PC – nespecifikováno blíže 66
Databázové systémy 10
Operátor IT 4
Správa sítě 2
Programování ve VHDL 1
Programování v C/C++ 6
Programování v PHP 2
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Četnost 
AutoCAD 2
Grafické programy 1
Znalost náhradních dílů – automobily 3
Mzdové účetnictví 1
Účetnictví 4
Optometrie 2

Dovednosti – cizí jazyky
Četnost 

Anglický jazyk pasivně 9
Anglický jazyk aktivně 46
Německý jazyk pasivně 1
Německý jazyk aktivně 4
Francouzský jazyk pasivně 1
Španělský jazyk 10
Polský jazyk 2
Maďarský jazyk 2

Další dovednosti a nároky
Četnost 

Zručnost 2
Nutné stání 104
Směny 12 hodin �4
Řidičský průkaz 12
Fyzická zdatnost 13
Dojíždění na pracoviště za Prahu 3
Cestování po ČR 12

Pracovní úvazek
Četnost 

Plný, tj. 8 hodin denně 214
Plný, po dohodě možno částečný 9
Poloviční, tj. 4 hodiny denně 2
Částečný, tj. 6 hodin denně 1
Práce na živnostenský list 0



Strana 170

Vyhodnocení potřeb a nabídek vzdělávání a poradenství ve vztahu k nabízeným pracovním místům

Kvalifikovaná práce
Četnost 

Správce sítě 1
Programátor 13
Lékař 1
Fakturant 2
Učitel 12
Stavební technik 3
Nástrojář 11
Mechanik strojů 1
Kuchař 1
Klempíř 2
Účetní 6
Odborný referent s VŠ 4
Právník 1
Prodavač 4
Sociální pracovník 1
Projektant 10
Elektromechanik �
Stavební inženýr 11
Vedoucí SW firmy 1
Švadlena 1
Optik 2
Celkem 93

Jedná se o kvalifikovaná místa, na které je potřeba VŠ, vyučení v oboru, případně praxe 

či zvláštní kurz.

Nekvalifikovaná práce
Četnost 

Zadávání dat do PC 2
Ostraha objektů 94
Administrativní pracovník �
Skladník 2
Telefonista 13
Pomocné práce v hotelu �
Průzkum trhu 2
Prodavač bez vyučení 3
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Četnost 
Pomocný chovatel 1
Pomocný pracovník prodeje 2
Recepční 1
Obchodní cestující 3
Celkem 133

3.4.2 Místa nabízená na www.prace.cz
Následuje přehled pracovních míst z www.prace.cz, kde jsou nabídky práce 

pro osoby se zdravotním postižením. Zkoumány byly nabídky v období 1. únor–
30. duben 2006. V této době se objevilo 27 nabídek pro Prahu. Opakující se na-
bídky byly započítány jen jednou.

Popis pracovního místa
Četnost

Práci nabízí výrobní družstvo 2
Práci nabízí běžný zaměstnavatel 2�

Nároky na uchazeče

Vzdělání
Četnost

ZŠ 2
SŠ 10
Vyučení 11
VŠ 4

Dovednosti – PC
Četnost

Pokročilý uživatel MS Office 1
Programátor JSP/Struts/Portlets 1
Vývojář Java 1
Implementace systému Java/J2EE 1
Zadávání dat do PC 1
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Dovednosti – cizí jazyky
Četnost

Anglický jazyk, pokročilá znalost 3
Anglický jazyk, základní znalost 1

Další dovednosti
Četnost

Řidičský průkaz 1

Pracovní úvazek
Četnost

Plný, tj. 8 hodin denně 16
Zkrácený, počet hodin neuveden 2
Práce na živnostenský list �
Brigáda 6

Kvalifikovaná práce
Četnost

Inspektor kvality 1
Účetní 1
Ředitel pojišťovny 1
Švadlena 1
Vývojář systému Java 2
Servisní technik PC 1
Programátor 1
Truhlář 1
Prodavač elektro a náhradních autodílů 1
Technik výroby 1
Celkem 12

Pomocná práce
Četnost

Produkční 1
Asistent prodeje 2
Manager 1
Komparzista 1
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Četnost
Strážný 2
Konzultant 1
Recepční 2
Textař 1
Sekretářka 1
Operátor dat 1
Obchodní zástupce 2
Celkem 15

4. Závěr

4.1. Situace ve vzdělávání očima výchovných poradců
Podle odpovědí výchovných poradců jsou nabídky vzdělávání na SŠ uspoko-

jivé. Chybí ale centra s tréninkovými programy pro konkrétní oblast zaučení. Na 
tuto potřebu reagují například agentury podporovaného zaměstnávání, kterých je 
v Praze osm. Ty umožňují zájemcům o zaměstnání trénovat potřebné dovednosti 
za podpory asistenta. Například o. s. Rytmus (agentura podporovaného zaměst-
návání) nabízí rekvalifikační kurz zaměřený na pomocné práce a kurz zaměřený 
na administrativní práce, který je vhodný i pro osoby s těžším zdravotním posti-
žením. Kapacita agentur je ale omezená, většina z nich má pro zájemce o služby 
čekací listiny.

Zdá se tedy, že nejde o problém ve vzdělávání, ale v následném uplatnění stu-
dentů s postižením. Chybí zácviková centra pro konkrétní obory, kde by i osoby 
s těžším postižením mohly trénovat dílčí část určité práce a možností využívání 
podpory asistentů. 

Problémem je také nedostupnost studijních materiálů pro osoby se zrakovým 
postižením a nedostatečná vybavenost jejich učeben. U osob se sluchových po-
stižením je malá motivace při dalším vzdělávání a následném hledání práce.

Problémy lze dle výchovných poradců řešit větší prací s rodinami postižených 
osob a vedením osob se ZP k větší samostatnosti. Dále by pomohl dostatek fi-
nancí na přizpůsobení prostor a pomůcek pro lidi se ZP, vzdělávací kurzy a mož-
nost stáží pro pedagogy, pomohlo by vytvoření sítě výchovných poradců, aby 
spolu mohli více komunikovat. U sluchově postižených pak pomohlo lepší vyu-
žití znalosti znakového jazyka – mohli by tak nalézt uplatnění v tlumočnických 
službách v oblasti cestovního ruchu, v jednání na úřadech, v průvodcovských 
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službách poskytovaných kolegům ze zahraničí a při vzdělávání sluchově postiže-
ných ve školách běžného typu. 

4.2 Situace ve vzdělávání očima osob se ZP
Sami lidé s postižením vidí jako největší překážku v dalším vzdělávání vlastní 

zdravotní stav, dále nedostatek finančních prostředků a nedostatečnou vlastní ori-
entaci v nabídkách vzdělávání. Za méně, ale přesto omezující považují bariéry ve 
vzdělávacích zařízeních, problematickou dopravu do místa vzdělávání a součas-
nou legislativu (viz 3.1.3.3).

4.3 Interpretace nabídek pracovních míst 
Nabízená pracovní místa mají na uchazeče vysoké nároky. Většinou se jedná 

o plný pracovní úvazek s širokým spektrem nároků. Chybí místa na zkrácený 
úvazek, kde by zaměstnanec mohl vykonávat pouze několik jednodušších čin-
ností s možností tréninku dovedností přímo na pracovišti. Nároky na uchazeče 
jsou víceméně stejné jako na zdravé zájemce, pouze je v inzerátu uvedeno, že 
uchazeč může či má mít zdravotní postižení. Aktivní roli při vyhledávání jedno-
dušších činností s možností zkráceného úvazku převzaly v Praze zatím pouze 
agentury podporovaného zaměstnávání, které podle konkrétních potřeb ucha-
zečů s postižením hledají místa přímo u zaměstnavatelů. 

4.4 Závěrečné shrnutí
Co se týče nabídky vzdělávání, ukázalo se, že problém není ani tak v nedosta-

tečném množství nabízených kurzů. Například kurzů v oblasti rozvoje doved-
ností na PC, které zajišťují organizace mimo Úřad práce, probíhá 13, část z nich 
je v bezbariérovém prostředí s možností individuální pomoci při výuce, jeden je 
specializovaný na osoby se zrakovým postižením. Mnoho dalších i specificky za-
měřených kurzů nabízí Úřad práce. Jiná situace je u osob s těžším zdravotním 
postižením, kterým ÚP většinu svých kurzů nedoporučuje. Výjimku pak tvoří 
masér, tkadlec a keramik. Osoby s těžším zdravotním postižením mohou využít 
kurz o. s. Rytmus zaměřený na pomocné a administrativní práce. 

Je pravděpodobné, že nabídky kurzů jsou pro osoby s postižením nepřehledné 
a není snadné se k nim dostat. Neexistuje místo, kde by se zájemce mohl sezná-
mit s kompletní aktuální nabídkou kurzů, ať už od Úřadu práce nebo od nezisko-
vých a komerčních organizací. Dílčí informace poskytují servery pro zdravotně 
postižené a jednotlivé organizace poskytující služby osobám s postižením.
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Stejně tak chybí dostupná, přehledná databáze míst, kam by si člověk s po-
stižením mohl přijít pro informace, ať už z oblasti sociálně-právní, osobní asis-
tence, pomůcek, možností bydlení či podpory při hledání zaměstnání, stejně jako 
pro informace z oblasti využití volného času. Jednotlivá poradenská místa mají 
k dispozici pouze dílčí informace.

Největším problémem je tedy nepropojenost jednotlivých poskytovatelů slu-
žeb, a to vzdělávacích, poradenských a sociálních. 

Až na výjimky nemají studenti s postižením v době studia možnost praxí na 
běžných pracovištích, připravují se pouze teoreticky a v chráněném prostředí. 
Naproti tomu například v Jedličkově ústavu funguje již několik let tzv. Tranzitní 
program, který studentům umožňuje docházet již v době studia na praxe na 
běžná pracoviště a za podpory asistentů trénovat potřebné dovednosti přímo na 
pracovišti.
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Název rozvojového partnerství: 
Rovnost příležitostí pro nezaměstnané občany se zdravotním postižením

Členové rozvojového partnerství
č. Název partnera

Národní rada zdravotně postižených ČR – příjemce 
1 Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha (CZP)
2 Svaz tělesně postižených v ČR (STP ČR)
3 Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených (VCIZP)
4 Jedličkův ústav Praha (JÚŠ)
� Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
6 S-COMP Centre s.r.o. (S-COMP)
7 Speciální školy pro sluchově postižené (SŠSP)
8 Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP ČR)
9 1. LF UK Praha  
10 Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD)
11 Český rozhlas REGINA Praha (ČRo Regina)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR.


