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Úvod 
Osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP), jejichž zaměstnávání představuje 

téma mé rigorózní práce, tvoří v současnosti asi 1 miliardu z celkové populace, přičemž 

zhruba 80 % z těchto osob (tj. nejméně 785 milionů) je podle odhadů Mezinárodní organizace 

práce (dále jen „MOP“) v produktivním věku. V České republice (dále jen „ČR“) dle údajů 

Českého statistického úřadu z roku 2013 žilo 1 077 673 OZP, což představuje 10,2 % 

z celkového počtu obyvatel
1
, tj. téměř každý desátý občan je OZP. OZP, a to zejména pak 

ženy, musí zdolávat velké překážky týkající se rovných příležitostí na trhu práce, neboť se 

v porovnání se zdravou populací potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti. V souvislosti 

s touto otázkou je třeba zdůraznit tu skutečnost, že je jim poskytována nedostatečná sociální 

ochrana, která představuje klíčový nástroj ke snížení extrémní chudoby.
2
 Ženy, které mají 

zdravotní postižení se navíc často setkávají s tzv. vícenásobnou diskriminací. 

Počet OZP neustále narůstá a je třeba se zaměřit na způsoby, jak těmto osobám co 

nejvíce ulehčit život. Významnou součást zapojení OZP do společenského a profesního života 

tvoří vývoj kompenzačních pomůcek a pokrok v oblasti rehabilitace, které přispívají ke 

zmírnění následků zdravotního postižení. OZP však stále představují jednu z nejvíce 

ohrožených skupin osob, což platí především v oblasti výkonu práce.
3
  

Skupina OZP je ve srovnání s ostatními skupinami charakteristická pro svou 

různorodost, jelikož je tato skupina tvořena jednotlivci s různými druhy fyzického, 

smyslového či mentálního postižení a v současnosti se jako OZP uznávají i osoby s poruchou 

psychickou. Zdravotní postižení pak může být vrozené, získané v dětství, v průběhu dospívání 

či v dospělosti a u nezanedbatelného počtu osob došlo ke zdravotnímu postižení v průběhu 

jejich zaměstnání.
4
  

Pracovní uplatnění představuje pro OZP velmi důležitou součást života, neboť těmto 

osobám nepřináší pracovní uplatnění jen ekonomické výhody v podobě obdržené mzdy, platu 

či odměny, ale také zvýšení míry soběstačnosti, pocit důležitosti a odpovědnosti a získání 

sebedůvěry, což představuje nezbytný předpoklad pro zapojení těchto lidí do společnosti, 

                                                 
1
 Český statistický úřad. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2013. [online]  

[cit.2017-02-15]. Dostupný z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-

qacmwuvwsb   
2
 International Labour Organisation (ILO). Disability and Work. [online]. 2017. [cit.2017-02-15]. Dostupný z: 

http://ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_475650/lang--en/index.htm .  
3
 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 

2009. ISBN 978-80-7418-022-4.s.7-8 
4
 Tamtéž s.7-8 

https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb
https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb
http://ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_475650/lang--en/index.htm
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nicméně je třeba si říci, že velká část OZP nemá možnost se zapojit do pracovního procesu  

a v případě, že nějakou pracovní činnost vyvíjí, pak se často jedná o práci mimo otevřený 

pracovní trh.
5
   

Legislativou a politikou zaměstnanosti bývá opomíjena ta skutečnost, že většina OZP 

je schopna pracovat, nicméně je třeba, aby jim byly poskytnuty potřebné podmínky. Opatření, 

která jsou zaměřena na posuzování míry postižení a neschopnosti OZP často vedou k trvalé 

závislosti na sociálním systému státu a k dojmu, že tyto osoby nepředstavují plnohodnotné 

členy společnosti. Navzdory této skutečnosti jsou OZP ve většině případů velmi pracovitými, 

svědomitými a loajálními zaměstnanci, přičemž zaměstnávání těchto osob nepředstavuje 

přínos pouze pro ně samotné a jejich zaměstnavatele, ale také přispívá k rozmanitosti 

pracovního prostředí i celé společnosti.
 6 

  

Předmětem této rigorózní práce je zejména právní úprava zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v mezinárodních dokumentech a české legislativě. Z hlediska 

systematiky se tato práce dělí na 7 kapitol. První kapitola se zaměřuje na vymezení pojmu 

osoba se zdravotním postižením v nejdůležitějších mezinárodních dokumentech, právu 

Evropské unie a právním řádu České republiky. Druhá kapitola se zabývá mezinárodními 

dokumenty a dokumenty Evropské unie, které upravují problematiku zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Kapitola třetí se soustředí na právní úpravu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením z hlediska české legislativy, čtvrtá kapitola se pak věnuje nástrojům  

a opatřením k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pátá kapitola se zabývá 

tzv. sociálním podnikáním a sociálními podniky. Předposlední, čili šestá kapitola se věnuje 

změnám v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2018. 

Závěrečnou kapitolu práce představuje výzkum týkající se zaměstnávání OZP. Cílem mé 

rigorózní práce je vymezení postavení osob se zdravotním postižením v kontextu mezinárodní 

úpravy a právního řádu České republiky a analýza právní úpravy zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (s případnými návrhy de lege ferenda). Z hlediska využitých 

vědeckých metod bude použita metoda popisná, historická a systematická. 

 

                                                 
5
 Liga lidských práv. Zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb. [online]. [cit. 2017-02-

28]. Dostupný z: http://llp.cz/publikace/zamestnavani-lidi-s-postizenim-a-transformace-socialnich-sluzeb. 
6
 Tamtéž  
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1. Osoba se zdravotním postižením 

1.1 Teorie lékařského a sociálního modelu zdravotního postižení 

Téma této podkapitoly je věnováno dvěma modelům (teoriím) zdravotního postižení. 

Zdravotnímu postižení bývá v odborné literatuře často připisována tzv „neviditelnost.“ Podle 

této teorie představují OZP „neviditelné“ občany společnosti, na něž je nahlíženo jako na 

subjekty sociálního zabezpečení, kterým jsou poskytovány příslušné sociální služby či dávky 

a vychází z tzv. lékařského modelu zdravotního postižení (někdy také nazýván charitativní 

model zdravotního postižení). Tato koncepce lékařského modelu týkající se zdravotního 

postižení převažovala v evropských zemích při vytváření politiky vůči osobám se zdravotním 

postižením po celá staletí.
7
   

Lékařský model zdravotního postižení je založen na předpokladu, že: „problémy 

spojené se zdravotním postižením vycházejí z fyzické či mentální vady, kterou daný jedinec má 

a která není obecně propojena s okolním prostředím.“
8
 Lékařský model zdravotního postižení 

de facto předpokládá, že se OZP přizpůsobí společenským standardům. Osobám, které nejsou 

schopny se o sebe postarat tím, že získají zaměstnání, z něhož jim plyne příjem, jsou 

společností zajištěny prostřednictvím charitativních služeb. Tento model defacto 

ospravedlňuje praktiky, mezi něž patří segregace OZP či ústavní péče.  

Sociální model je na rozdíl od lékařského modelu založen na opačném přístupu. 

Sociální model předpokládá, že: „potíže spojené se zdravotním postižením primárně vyrůstají 

ze špatného sociálního prostředí, které není přizpůsobeno potřebám a snahám osob se 

zdravotním postižením, spíše než z neschopnosti těchto osob se přizpůsobit prostředí.“
9
 Podle 

této koncepce potíže OZP pochází spíše z prostředí, které tyto osoby znevýhodňuje, tedy 

nikoliv ze zdravotního postižení samotného, tzn. zdravotní postižení z pohledu sociálního 

modelu představuje čistě sociální konstrukci a interakce mezi postižením a společností může 

vést k tomu, že je OZP vystavena znevýhodnění.
10

  

 

 

 

 

                                                 
7
 BOUČKOVÁ, Pavla et al. Antidiskriminační zákon: komentář. 2. Vydání. Praha : C.H. Beck, 2016. 521 s. 

ISBN 978-80-7400-618-0.s.108 
8
 Tamtéž s.108 

9
 Tamtéž s.108 

10
 Tamtéž s.108 



9 

 

Na základě sociálního modelu je to právě společnost, která by se měla přizpůsobit 

potřebám OZP. Povinností společnosti je provádět přiměřené přizpůsobení, jehož cílem je 

snížení či odstranění znevýhodnění, které z této interakce vyplývá.
11

 V mezinárodním  

a evropském měřítku se v současnosti od zastaralého lékařského modelu upouští a nahrazuje 

ho model sociální. Na osoby, které jsou zdravotně postiženy, přestává být nahlíženo jako na 

pasivní příjemce kompenzací a jejich oprávněné požadavky na rovná práva začínají být 

společností uznávána, což zdůrazňuje význam zapojení OZP do společnosti.
12

  

V českém právu sociálního zabezpečení však nadále převládá koncepce lékařského 

modelu postižení, kdy je na zdravotně postižené osoby pohlíženo jako na pasivní příjemce 

sociálních dávek a výhod. Antidiskriminační právo se naproti tomu snaží zajistit co nejširší 

aktivní zapojení OZP do společnosti svým zdůrazněním rovného zacházení, které se týká 

nejenom osob s určitou mírou postižení, ale všech osob, které jsou diskriminací ohroženy. 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „AntDZ“) spočívá téměř výlučně na sociálním modelu zdravotního 

postižení.
13

 

 V různých právních odvětvích lze tak vypozorovat odlišné přístupy k OZP, které se 

blíží buď lékařskému či spíše sociálnímu modelu anebo případně přístupu spojujícímu prvky 

obou modelů. Tyto modely by se však v kontextu celého právního řádu neměly absolutně 

vylučovat, nýbrž doplňovat. Antidiskriminační právo se tak může stát vhodným korektivem 

spíše medicínsky pojatého práva sociálního zabezpečení, přičemž jednotlivé formy by měly 

být vykládány s ohledem na principy, které jsou obsaženy v Úmluvě OSN o právech osob se 

zdravotním postižením, jak bude dále pojednáno. 
14

   

 

 

                                                 
11

 V oblasti zaměstnávání může interakce mezi zdravotním postižením jednotlivce a fyzický či sociálním 

prostředím vést k neschopnosti vykonávat určitou práci či funkci. Jednotlivec je postaven před překážku, která 

mu zabraňuje v tom, aby využil pracovní příležitost, která se otevírá ostatním osobám bez zdravotní postižení. 

Taková překážka může být buď ve formě fyzické bariéry, např. budova bez výtahu či bariéry psychické, např. 

stigmatizace či předsudky. BOUČKOVÁ, Pavla et al. Antidiskriminační zákon: komentář. 2. vydání. Praha : 

C.H. Beck, 2016. 521 s. ISBN 978-80-7400-618-0.s.108 
12

 Tamtéž s.108 
13

 Tamtéž s.109 
14

 Tamtéž s.109 
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1.2 Vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením v mezinárodních 

dokumentech 

Tato podkapitola se zabývá definicemi pojmu osoba se zdravotním postižením 

v nejdůležitějších mezinárodních dokumentech, přičemž se jedná o dokumenty Mezinárodní 

organizace práce (dále jen „MOP“), Organizace spojených národů (dále jen „OSN“), Světové 

zdravotnické organizace (dále jen „WHO“), dokumenty Rady Evropy a Evropské unie (dále 

jen „EU“). Na úvod této podkapitoly bych rád uvedl, že definovat pojem „osoba se 

zdravotním postižením“ není jednoduché z důvodu, že se OZP vyznačují určitou mírou 

různorodosti, která již byla zmíněna v úvodu. Skupina OZP je ve srovnání s ostatními 

skupinami osob specifická svou různorodostí, neboť, jak jsem již nastínil, je tvořena 

jednotlivci s různými druhy fyzického, smyslového či mentálního postižení a v současnosti se 

jako osoby se zdravotním postižením uznávají i osoby s poruchou psychickou.
 
U jedné osoby 

navíc může v některých případech docházet ke kombinaci dvou nebo dokonce více druhů 

zdravotního postižení.
15

   

Komplikovanost při vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením tkví v odlišném 

vnímání právních řádů jednotlivých států s ohledem na skutečnost, že v jejich právních řádech 

je pohlíženo rozdílným způsobem na to, který typ zdravotního postižení rozhoduje o zvýšené 

míře ochrany. Na základě této skutečnosti může docházet k situaci, ke které v praxi dochází, a 

to, kdy je na jednu osobu právním řádem jednoho státu pohlíženo jako na osobu zdravotně 

postiženou, zatímco právní řád druhého státu takové osobě nepřizná žádné výhody, neboť 

pro uznání postavení OZP stanovuje kritéria rozdílná. U vyspělých států světa však probíhá 

snaha o co nejkonkrétnější vymezení okruhů zdravotního postižení, které danou osobu 

opravňují k čerpání určitých výhod.
16

 

1.2.1 Osoba se zdravotním postižením podle Světové zdravotnické organizace 

WHO představuje řídící a koordinující organizaci zabývající se otázkami zdraví. Tato 

organizace patří do struktury OSN. WHO byla založena v roce 1948 a jejím cílem je zajistit, 

aby všechny národy světa dosáhly co nejvyšší úrovně zdraví.
17

   

V oblasti ochrany OZP je činnost WHO významná především přijetím Mezinárodní 

klasifikace vad, postižení a znevýhodnění,
18

 jejíž smysl spočívá ve vymezení vztahu mezi 

společenskými podmínkami a schopnostmi jednotlivce.
19

  

                                                 
15

 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava : Key 

Publishing, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7418-022-4.s.14 
16

 Tamtéž s..14 
17

 Podle preambule Ústavy WHO není zdraví chápáno pouze jako absence nemoci nebo vady, ale jako stav 

úplného fyzického, duševního a společenského blahobytu. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se 

zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7418-022-4.s.17 
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Definice znevýhodnění uvedená v Mezinárodní klasifikaci vad, postižení  

a znevýhodnění však byla považována za příliš lékařskou a současně jí bylo vytýkáno, že 

nepodává vysvětlení odpovídající interakce mezi společenskými podmínkami či předpoklady 

a schopnostmi jednotlivce. Z důvodů výše zmíněných tak došlo ke schválení její revize 

pod názvem Mezinárodní klasifikace funkcí, postižení a zdraví (dále jen „ICF“), a to dne  

22. 5. 2001 na 54. světovém zdravotnickém shromáždění. ICF představuje mezinárodní 

standard pro popis a posuzování zdraví a postižení. Zaměřuje se na život, na to, jak se svými 

zdravotními podmínkami lidé žijí a jak lze tyto zdravotní podmínky zlepšit, aby bylo 

dosaženo produktivního a naplňujícího života. Za účelem ochrany práv skupin a jednotlivců 

by ICF měla nalézt své uplatnění nejen v medicíně, ale také v právu a sociální politice 

samotné. Přínos ICF spočívá v tom, že bere v úvahu především společenské aspekty 

zdravotního postižení a poskytuje mechanismus sloužící ke zdokumentování důsledků 

fyzického a společenského prostředí na funkce jednotlivce. Náhled ICF na zdravotní postižení 

spočívá v myšlence, že každý člověk je v průběhu života postižen určitým stupněm snížení 

zdraví, a tedy nelze hovořit o zdravotním postižení ve vztahu k úzké skupině osob.
 20

  

1.2.2 Osoba se zdravotním postižením v dokumentech Mezinárodní organizace práce 

MOP představuje odbornou organizací, která je přidružena k OSN. MOP byla 

založena v roce 1919 a patří mezi sociální, zdravotní a kulturní odborné organizace. MOP je 

specifická tím, že její orgány jsou složeny nejen z představitelů vlád členských států, ale 

rovněž i ze zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Hlavním cílem MOP je zajistit trvale 

světový mír, jenž může být dosažen pouze na základě sociální spravedlnosti, které má být 

dosaženo zlepšením pracovních podmínek, a to např. opatřeními proti nezaměstnanosti, 

úpravou pracovní doby, včetně stanovení maximální délky denní a týdenní pracovní doby, 

ochranou zaměstnanců před pracovními úrazy a nemocemi z povolání apod.
21

  

Doporučení MOP č. 99 o pracovní rehabilitaci osob se zdravotním postižením 

(„dále jen Doporučení MOP č. 99“) představuje první dokument, který na mezinárodní úrovni 

vymezuje pojem osoba se zdravotním postižením. Doporučení MOP č. 99 bylo přijato 

Generální konferencí práce na 38. zasedání dne 22. 6. 1955. Pojem zdravotně postižená osoba 

                                                                                                                                                         
18

 Mezinárodní klasifikace vad, postižení a znevýhodnění (ang. International Classification of Impairment, 

Disability and Handicap , zkráceně „ICIDH“) byla používána k různým účelům, jako např. statistickým, 

výzkumným, v oblasti vzdělávání či sociální politiky. Tamtéž s.17 
19

 Tamtéž s.17 
20

 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 

2009. 158 s. ISBN 978-80-7418-022-4.s.17-18 
21

 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 

2009. 158 s. ISBN 978-80-7418-022-4.s..38-39 
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podle čl. 1 písm. b) Doporučení MOP č. 99 se vymezuje jako „jednotlivec, jehož vyhlídky 

naleznout a zachovat si vhodné zaměstnání jsou sníženy v důsledku tělesného nebo duševního 

postižení.“ Příčinou zde uvedeného „snížení vyhlídek naleznout a zachovat si vhodné 

zaměstnání“ tedy musí být tělesné či duševní postižení dané osoby. Termín „vhodné 

zaměstnání“ však již Doporučení MOP č. 99 nikterak blíže nevymezuje. Tento termín je 

možné dovodit z jednotlivých ustanovení, kdy se dá určit, že se tento vztahuje nejen 

na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, ale také na samostatně výdělečnou činnost. 

Doporučení MOP č. 99 se zmiňuje pouze o snížení vyhlídek získat a udržet si vhodné 

zaměstnání, podrobnostmi výkonu práce OZP se však již dále blíže nezabývá.
22

  

Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů,
2324

 (dále jen 

„Úmluva MOP č. 159“) je dalším dokumentem, který vymezuje pojem OZP. Tato úmluva 

byla přijata dne 20. 6. 1983 na 69. zasedání Generální konference práce a v platnost vstoupila 

roku 1985. Na tuto úmluvu MOP č. 159 navazuje Doporučení MOP č. 168 o pracovní 

rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (dále jen „Doporučení MOP č. 168“) přijaté rovněž na 

69. zasedání Generální konference práce.
 25

  

Úmluva MOP č. 159 a Doporučení MOP č. 168 zpřesňují definici pojmu „invalida“, 

který je užíván ve smyslu OZP. Podle této definice jde o: „každou osobu, jejíž vyhlídky 

naleznout a zachovat si vhodné zaměstnání a dosahovat v něm postupu jsou podstatně sníženy 

v důsledku náležitě ověřeného tělesného či duševního postižení.“  

Na základě definice výše zmíněného pojmu je třeba, aby tělesné či duševní postižení, 

které má za následek snížení vyhlídek naleznout, zachovat si vhodné zaměstnání a dosáhnout 

v něm postupu, bylo náležitě ověřeno. Požadavky pro toto náležité ověření však není 

                                                 
22

 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 

2009. 158 s. ISBN 978-80-7418-022-4. s.15 

 
23

 Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů z roku 1983 byla Českou republikou 

ratifikována dne 21. 2. 1985 a vyhlášena pod č. 72/1985 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 

Mezinárodní smlouvy. Seznam vyhlášených mezinárodních smluv. [online]. 2017. [cit.2017-02-15]. Dostupný z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/mezinarodni_smlouvy   
24

 Český překlad Úmluvy MOP č. 159 zmiňuje pojem „invalida“, kdy tak činí navzdory skutečnosti, že anglické 

či francouzské znění Úmluvy MOP č. 159 používají termín „zdravotně postižená osoba“ (ang. Disable person, 

franc. Personne handicapée). Použití termínu „invalida“ může však být v této souvislosti poněkud  zavádějící, 

jelikož české právní předpisy s termínem invalida spojují spíše důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem. V souvislosti s výkonem práce je však třeba poskytovat ochranu širšími okruhu osob, než 

kterými jsou poživatelé některého z invalidních důchodů, čemuž i odpovídá česká právní úprava. Ta poskytuje 

pomoc při získání zaměstnání a ochranu v pracovněprávních vztazích i osobám, které jsou uznány za zdravotně 

znevýhodněné osoby orgánem sociálního zabezpečení, ačkoli nejsou poživatelé částečného či plného invalidního 

důchodu. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key 

Publishing, 2009. ISBN 978-80-7418-022-4.s.16 
25
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dokumenty blíže specifikováno, proto je tato otázka pravděpodobně ponechána vnitrostátním 

právním řádům či vnitrostátní praxi.
26

  

Na tomto místě lze vyzdvihnout zejména důležitou skutečnost, že Úmluva MOP č. 159 

i Doporučení MOP č. 168 se věnují nejen nalezení a zachování si vhodného zaměstnání, ale 

zmiňují se také o náležitém postupu ve vhodném zaměstnání. Ze znění čl. 1 odst. 1 Úmluvy 

MOP č. 159 vyplývá, že dosahování postupu je postaveno na stejnou úroveň důležitosti jako 

nalezení a zachování si vhodného zaměstnání. Doporučení MOP č. 168 rozšiřuje aplikaci 

takto rozšířeného vymezení také na Doporučení MOP č. 99.
27

 

Praktický kodex MOP upravující zdravotní postižení na pracovišti (dále jen 

„Praktický kodex MOP“) lze zmínit jako další relevantní dokument MOP, který rozpracovává 

problematiku zdravotně postižených. Praktický kodex MOP byl přijat v říjnu 2001 v Ženevě  

a na jeho vytvoření se podílela řada významných odborníků jmenovaných po konzultaci se 

zástupci vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Praktický kodex MOP míří jak na 

zaměstnavatele, tak i na organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů, OZP a organizace tyto 

osoby sdružující, a to na rozdíl od Úmluv a Doporučení, které jsou určeny členským státům. 

Přínos Praktického kodexu MOP je možné spatřovat i ve vztahu k úřadům práce. Praktický 

kodex nepředstavuje právně závazný dokument, nicméně by měl být aplikován v souladu 

s vnitrostátní právní úpravou a praxí.
28

  

Praktický kodex MOP předkládá možnosti, které zaměstnavatelům mohou usnadnit 

využít zachovaných schopností a potenciálu OZP, a to v daných vnitrostátních podmínkách. 

Praktický kodex MOP má vést velké, střední i malé zaměstnavatele ze soukromého i 

veřejného sektoru rozvojových i rozvinutých zemí k přijetí postupů upravujících podmínky 

pro zdravotně postižené na pracovišti. 

 Praktický kodex MOP si klade za cíl poskytnout praktický návod ke zvládání 

problematiky zdravotního postižení na pracovišti, a to s ohledem na níže zmíněné 

skutečnosti.
29

   

 

 

 

 

                                                 
26

 Tamtéž s.16 
27

 Tamtéž s.16 
28

 Tamtéž s.45 
29

 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 
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Skutečnosti týkající se problematiky zvládání zdravotního postižení upravené 

Praktickým kodexem MOP:
 30

 

 zajištění rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 

 zlepšení vyhlídek osob se zdravotním postižením na zaměstnání, tj. snazší nábor 

zaměstnanců, návrat do práce, zachování pracovního místa a příležitosti ke kariérnímu 

postupu,  

 podpora bezpečného, dostupného a zdravotně vhodného pracoviště,  

 zajištění, že výdaje zaměstnavatele v souvislosti se zdravotním postižením 

zaměstnance budou sníženy, v některých případech i včetně plateb za zdravotní péči  

a pojištění a  

 zvýšení přínosu, který zaměstnanci se zdravotním postižením mohou zaměstnavateli 

poskytnout.
 
 

Praktický kodex MOP definuje OZP jako: „jednotlivce, jehož vyhlídky naleznout  

a zachovat si vhodné zaměstnání, dosáhnout v něm postupu a vrátit se do tohoto zaměstnání 

jsou podstatně sníženy v důsledku náležitě ověřeného tělesného, smyslového, intelektového či 

duševního postižení.“
31

 Na tomto místě je vhodné porovnat vzájemnou podobnost definice 

OZP v dokumentech MOP, kdy se tato odlišuje pouze v pojetí toho, kdo je za tuto osobu 

označen. Pojem „postižení“ Praktický kodex MOP definuje jako „ztráta či abnormalita 

psychické, fyziologické nebo fyzické funkce.“ Praktický kodex MOP je ve srovnání 

s úmluvami a doporučeními MOP, co se vymezení zdravotního postižení týče, přesnější, 

neboť rozeznává fyzické, smyslové, intelektové i mentální postižení, a na rozdíl od Úmluvy 

MOP č. 159 a Doporučení MOP č. 168 počítá s návratem do práce.
32

  

Pod pojmem „návrat do práce“ se v případě Praktického kodexu MOP rozumí: „proces 

podporující pracovníka v tom, aby znovu začal pracovat po uplynutí doby nepřítomnosti 

v práci způsobené zraněním nebo nemocí.“ Návrat do zaměstnání může být velmi důležitý 

především pro zaměstnance, který se stal OZP v průběhu pracovního procesu.  

                                                 
30

 International Labour Organisation (ILO). Managining Disabilities in the Workplace: ILO Code of 

Practice. [online]. .  

[cit2017-02-15]. Dostupný z: http://www.ilo.org/newyork/publications/WCMS_103324/lang--en/index.htm   
31
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32
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Skutečnost zda nastalé zdravotní postižení představuje důsledek nemoci z povolání či 

pracovní úraz není v tomto ohledu relevantní.
33

  

Na základě výše uvedeného je možné shrnout, že dokumenty MOP pojem OZP 

vymezují v souvislosti s výkonem práce.  

Rozhodujícím faktorem v otázce výkonu práce je důsledek zdravotního postižení na 

vyhlídky získat a udržet si vhodné zaměstnání, dosáhnout postupu v tomto zaměstnání, 

přičemž samotný zdravotní stav dané osoby není v tomto ohledu rozhodující. Zdravotní 

postižení vnímají dokumenty MOP jako příčinu omezení vyhlídek v oblasti zaměstnání, 

nicméně se mohou vyhlídky v oblasti zaměstnávání značně lišit v závislosti na tom, jaká je 

konkrétní situace na trhu práce. Nedostatkem definice OZP podle dokumentů MOP lze 

spatřovat ve skutečnosti, že žádný z výše zmíněných dokumentů MOP blíže nevymezuje 

termín “vhodné zaměstnání.“ Vhodné zaměstnání však může představovat poměrně nejasný 

pojem, neboť v sobě může zahrnovat jak stanovení objektivních podmínek, tak subjektivní 

hledisko konkrétní osoby na to, zda je pro ni konkrétní zaměstnání vhodné.
34

 

1.2.3 Osoba se zdravotním postižením v dokumentech Organizace spojených národů 

OSN představuje největší politickou mezinárodní a mezivládní organizaci, jejíž 

zakládající listina byla přijata na mezinárodní konferenci o poválečném uspořádání světa 

v červnu roku 1945 v San Francisku. Cílem OSN je především udržovat mezinárodní mír  

a bezpečnost při zřeknutí se použití síly či její hrozby, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy 

na zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů a uskutečňovat mezinárodní spolupráci 

hospodářskou, sociální, humanitární a kulturní.
35

 Deklarace práv osob se zdravotním 

postižením (dále jen „Deklarace“), která byla přijata Valným shromážděním OSN  

dne 9. 12. 1975, upravuje další definici pojmu OZP. Tento pojem čl. 1 Deklarace definuje 

následovně, kdy říká, že tuto osobu představuje: „jakákoli osoba, která není plně nebo zčásti 

schopna zabezpečit si své životní potřeby nebo potřeby v životě společnosti jako běžný 

jednotlivec, a to v důsledku vady, ať již vrozené nebo ne, spočívající v jejich fyzických nebo 

duševních schopnostech.“
36

  

                                                 
33
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Definice uvedená Deklarací je obecnější než ta, která je stanovena v dokumentech 

MOP, neboť Deklarace nesměřuje k ochraně zdravotně postižených, která souvisí jen 

s pracovním procesem, ale jejím cílem je především ochrana jejich lidských práv.
37

  

Standardní pravidla OSN pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením (dále jen „Standardní pravidla“) schválená Valným shromážděním OSN na  

48. zasedání dne 28. 10. 1993 představují další dokument určující termín osoba se zdravotním 

postižením. Standardní pravidla vymezují v odst. 17 termín „postižení“ tím způsobem, že 

postižení zahrnuje: „velké množství různých omezení, která se vyskytují v každé populaci ve 

všech zemích světa. Lidé mohou být postiženi fyzickou, mentální nebo smyslovou vadou, 

zdravotním stavem nebo duševním onemocněním. Takovéto vady, stavy nebo onemocnění 

mohou být trvalého nebo přechodného rázu.“ Zde použitý pojem „postižení“ je třeba odlišit 

od pojmu „handicap“ rozpracovaného v odst.  18, jenž je vymezen jako „ztráta nebo omezení 

příležitosti účastnit se života společnosti“, tj. termínem „handicap“ je označen „konflikt osoby 

s postižením a prostředím“ a jeho účelem je zdůraznit nedostatky v prostředí i v mnoha 

organizovaných aktivitách ve společnosti, např. poskytování informací, komunikaci a 

vzdělávání, které OZP zabraňují zapojit se za vyrovnaných podmínek.
38

 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva OSN“) 

představuje nejdůležitější mezinárodní instrument ochrany zdravotně postižených osob. 

Úmluva OSN byla přijata na podzim roku 2006. V její preambuli se uvádí, že zdravotní 

postižení se uznává jako: „koncept, který se vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení 

mezi osobami s postižením a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému  

a účinnému zapojení do společnosti, na rovnoprávném základě a ostatními.“ OZP dle čl. 1 

Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením představují: „osoby, mající 

dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými 

překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném 

základě s ostatními.“
 39

   

Úmluva OSN rozeznává postižení fyzické, duševní, mentální či smyslové. Postižení 

by mělo mít dlouhodobý charakter, což znamená, že se Úmluva OSN na osoby, které trpí 

krátkodobými formami poruchami zdraví, nezaměřuje. Doba trvání poruchy zdraví však není 

Úmluvou OSN stanovena. Výše uvedená definice osoby se zdravotním postižením podle  
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čl. 1 Úmluvy OSN však není konečná, ochranu, jež je garantovaná Úmluvou OSN mohou 

státy poskytnout i osobám, které trpí např. přechodnými poruchami zdraví.
40

  

1.2.4 Osoba se zdravotním postižením v dokumentech Rady Evropy 

Rada Evropy představuje mezinárodní organizaci, která byla založena v roce 1949  

a jejím sídlem je Štrasburk.  

Cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy za účelem ochrany 

uskutečňování ideálů a zásad, které jsou jejich společným dědictvím a usnadňování jejich 

hospodářského a společenského rozvoje. Činnost Rady Evropy byla původně zaměřena 

především na ochranu občanských a politických práv, kdy již v roce 1950 byla přijata 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která však neobsahuje 

hospodářská, sociální ani kulturní práva.  

Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1185 (1992) o politikách 

rehabilitace pro zdravotně postižené, které bylo přijato dne 7. 5. 1992, uvádí definici 

zdravotního postižení v dokumentech Rady Evropy. Rada Evropy ve svých dokumentech 

vychází z pojetí zdravotního postižení ve vztahu k překážkám, jimž musí OZP čelit. 

Zdravotním postižením se podle bodu 3 tohoto Doporučení rozumí: „omezení způsobené 

fyzickými, psychickými, smyslovými, sociálními, kulturními nebo právními překážkami, které 

postižené osobě brání, aby se integrovala a účastnila se rodinného života a života společnosti 

na stejné úrovni jako kdokoli jiný.“  

Vliv na podobnost chápání definice osoby se zdravotním postižením v rámci Rady 

Evropy a OSN dále představuje skutečnost, že při tvorbě dokumentů byla zohledněna 

mezinárodní klasifikace vypracovaná WHO.
 41

 

1.2.5 Osoba se zdravotním postižením v právu Evropské unie 

Pojem OZP není právním řádem EU definován s ohledem na různou úroveň členských 

států. Vzhledem k neexistenci definice na unijní úrovni, dochází k rozdílné praxi v členských 

státech. Některé právní řády poskytují ochranu rovněž těm osobám, které byly zdravotně 

postiženými osobami dříve či chrání osoby žijící s OZP. Doporučení Rady 86/379/EHS ze 

dne 24. 7. 1986 o zaměstnávání zdravotně postižených ve Společenství tak může sloužit 

jako určité vodítko ve vymezení tohoto pojmu. Pojem „lidé se zdravotním postižením“ pro 
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účely tohoto doporučení zahrnuje: „všechny lidi s vážnými postiženími, které jsou výsledkem 

fyzických, mentálních nebo psychických vad.“ 

Doporučení Rady 86/379/EHS deklaruje ochranu osobám s vážným postižením, kdy 

jako zdravotní postižení byla uznána také psychická porucha, a to již v polovině 80. let  

20. století, přičemž je třeba toto Doporučení nutno chápat s ohledem na dobu, ve které bylo 

přijato.  

Tato skutečnost se projevuje v čistě medicínském pojetí zdravotního postižení, kdy 

součástí definice zdravotního postižení nejsou jeho důsledky v životě jednotlivce, a to např. 

omezení aktivit běžných pro srovnatelného jedince či zapojení se do pracovního procesu.
42

  

Absence definice toho, co znamená zdravotní postižení, představuje značný problém 

především s ohledem na zákaz diskriminace a povolání upravené ve směrnici Rady 

2000/78/ES, kterou je určen obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Pro 

účely této směrnice byl pojem zdravotního postižení vymezen Evropským soudním dvorem 

(dále jen „ESD“), nyní Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „ SDEU“), a to v rozsudku ve 

věci Sonia Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA (c – 13/05).
43

 Podle tohoto rozsudku 

má „Směrnice 2000/78 zabraňovat určitým druhům diskriminace v zaměstnání a povolání. 

V tomto kontextu musí být pojem zdravotní postižení chápán jako znamenající omezení 

vyplývající z fyzických, duševních nebo psychických postižení, bránící účasti dotčené osoby 

v profesním životě.“  

Podle výše zmíněného rozsudku tak zdravotní postižení v sobě zahrnuje nejen samotné 

postižení, tj. fyzické, duševní či psychické, ale také jeho důsledky, které představují omezení 

bránící v účasti dané osoby v profesním životě.
44

 

Z hlediska vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením na základě 

zmíněných mezinárodních dokumentů lze shrnout následující skutečnosti. Pojem „osoba 

se zdravotním postižením“ je vymezen v dokumentech OSN, WHO a Rady Evropy pro účely 

ochrany lidských práv osob se zdravotním postižením, a to včetně práv, jež mají souvislost 

s výkonem práce. Dopad zdravotního postižení do života OZP představuje charakteristický 

znak zdravotního postižení. Vymezením OZP přímo pro účely zaměstnávání a pracovní 

rehabilitace se zabývají pouze dokumenty MOP. Podle pojetí MOP představuje zdravotní 

postižení příčinu omezení vyhlídek v oblasti zaměstnávání, tj. naleznutí a udržení si vhodného 
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zaměstnávání, dosahování postupu v tomto zaměstnání, případně návratu do vhodného 

zaměstnávání. Vlivem zdravotního postižení na samotný výkon práce se však nezabývá.
45

 

1.3 Vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením v právním řádu České 

republiky 

1.3.1 Osoba se zdravotním postižením v současné právní úpravě 

Pojem osoba se zdravotním postižením do českého právního řádu zavedl zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“). Okruh osob, 

které jsou považovány za OZP na základě rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení, 

nachází svou úpravu v § 67 odst. 2 ZoZ. OZP se podle § 67 odst. 1 ZoZ poskytuje zvýšená 

ochrana na trhu práce. OZP mají v důsledku svého zdravotního postižení ztížené postavení na 

trhu práce a z tohoto důvodu je v ZoZ upravena řada opatření, která slouží k vyrovnání tohoto 

postavení, a to např. pomocí pracovní rehabilitace podle § 69 a násl. ZoZ, příspěvku na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 ZoZ a jiných opatření,  

o nichž bude pojednáno dále.
46

  

Osobami se zdravotním postižením se tak podle § 67 odst. 2 ZoZ rozumí fyzické 

osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány: 

a) invalidními ve třetím stupni
47

 („dále jen osoby s těžším zdravotním postižením“), 

b) invalidními v prvním nebo druhém stupni,
48

 nebo 

c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“). 

Na tomto místě je vhodné uvést, že do roku 2010 byla invalidita pouze dvoustupňová 

a její dělení tak bylo na částečnou a plnou invaliditu. Určení OZP deklaruje výše zmíněný  

§ 67 odst. 2 ZoZ. Fyzická osoba se OZP může stát pouze na základě rozhodnutí orgánu 

sociálního zabezpečení, přičemž orgány sociálního zabezpečení vymezuje zákon  

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona 

č. 479/2008 Sb. Z tohoto důvodu nelze z pohledu ZoZ zohledňovat posouzení zdravotního 

stavu fyzické osoby jinými institucemi, než kterými jsou orgány sociálního zabezpečení 

vymezené českým právním řádem. Tato skutečnost znamená, že pro účely ZoZ nelze pohlížet 

na fyzickou osobu jako na OZP v případě, že taková fyzická osoba není uznána českým 
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orgánem sociálního zabezpečení jako osoba invalidní. V případě státních příslušníků jiných 

členských států Evropské unie a jejich rodinných příslušníků, stejně jako rodinných 

příslušníků občanů České republiky, je podle § 3 odst. 2 ZoZ a § 3 odst. 3 ZoZ přiznáno 

stejné právní postavení v právních vztazích upravených ZoZ, jako občanům České republiky, 

pokud není stanoveno jinak.
 49

  

Zahraničním institucím, které vykonávají obdobnou činnost jako české orgány 

sociálního zabezpečení, však není ZoZ přiznáno stejné právní postavení. Pro samotné 

posouzení stupně zdravotního postižení není rozhodnutí instituce členského státu o stupni 

zdravotního postižení pro instituce ostatních členských států závazné, ledaže by to bylo 

výslovně stanoveno, jak vyplývá přímo z právních předpisů, konkrétně z čl. 40 Nařízení Rady 

č. 1408/71/ES o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich 

rodiny pohybující se v rámci Společenství. V případě prokázání statusu osoby se zdravotním 

postižením jsou tak cizinci povinni předložit stejné doklady jako občané České republiky, a to 

bez ohledu na skutečnost, zda jsou nebo nejsou občany členského státu Evropské unie či 

jejich rodinnými příslušníky. Výjimka z tohoto pravidla se týká jen případů, kdy byla fyzická 

osoba plně či částečně uznána invalidní a byl jí přiznán plný nebo částečný invalidní důchod, 

a to před rozdělením České a Slovenské federativní republiky.
50

  

Tzv. osoby s těžším zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které byly orgánem 

sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni podle § 67 odst. 2 písm. a) ZoZ. 

Tyto fyzické osoby spadají do tzv. automatického okruhu. Termín „osoby s těžším 

zdravotním postižením“ je pro invalidní osoby ve třetím stupni používán vzhledem ke 

skutečnosti, že řada opatření sloužících k podpoře zaměstnávání této kategorie osob je 

v porovnání se zaměstnáváním ostatních OZP výhodnější. Jako osoba s těžším zdravotním 

postižením se posuzuje každá fyzická osoba invalidní ve třetím stupni, a to bez ohledu na 

skutečnost, zda tato osoba pobírá či nepobírá invalidní důchod, relevantní je v tomto případě 

posouzení zdravotního stavu orgánem sociálního zabezpečení.
51

 

Osoby invalidní v prvním a druhém stupni jsou podle § 67 odst. 2 písm. b) ZoZ také 

automaticky považovány za OZP. Stejně jako u výše zmíněných osob s těžším zdravotním 

postižením ani u osob invalidních v prvním a druhém stupni není podstatné, zda tyto osoby 

pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního či druhého stupně. Za OZP podle § 67  
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odst. 2 ZoZ jsou považovány také fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení 

posouzeny, že již nejsou invalidními, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.
52

    

Osobou zdravotně znevýhodněnou se podle § 67 odst. 2 písm. c) ve spojení  

s § 67 odst. 3 ZoZ rozumí taková fyzická osoba, u níž je sice zachována schopnost soustavné 

výdělečné činnosti, avšak v důsledku jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je 

podstatně omezena ve svém plnohodnotném uplatnění na trhu práce. Nemusí se jednat pouze 

o omezení schopnosti vykonávat dosavadní zaměstnání, důvodem může být rovněž 

nemožnost využití dosavadní kvalifikace či získání kvalifikace.
53

 Osobou zdravotně 

znevýhodněnou nemůže být osoba označená jako OZP. 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je rozhodný pro posouzení zdravotního 

znevýhodnění fyzické osoby na trhu práce. Dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav je pro účely 

ZoZ definován § 67 odst. 4 ZoZ jako zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má 

trvat déle než 1 rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím  

i schopnost pracovního uplatnění.  

Kromě medicínského hlediska v sobě dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav zahrnuje  

i věcné hledisko, které představuje důsledek nepříznivého zdravotního stavu, což znamená 

omezení schopnosti pracovního uplatnění.
54

    

Skutečnost, že je fyzická osoba osobou s těžším zdravotním postižením podle  

§ 67 odst. 2 písm. a) ZoZ či osobou invalidní v prvním či druhém stupni podle § 67 odst. 2 

písm. b) ZoZ je podle § 67 odst. 5 ZoZ třeba doložit posudkem či potvrzením orgánu 

sociálního zabezpečení. V případě osoby zdravotně znevýhodněné ve smyslu § 67 odst. 2 

písm. c) ZoZ se pak tato skutečnost dokládá potvrzením či rozhodnutím orgánu sociálního 

zabezpečení. Orgány sociálního zabezpečení však podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, samostatně o invaliditě 

jako takové nerozhodují, nýbrž posuzují, zda zdravotní stav osoby odpovídá invaliditě 

v konkrétním stupni. Takto vydaný posudek následně slouží jako jeden z podkladů pro jejich 

rozhodnutí o přiznání či odmítnutí žádosti o invalidní důchod. Rozhodnutí o přiznání 

invalidního důchodu či rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod lze proto akceptovat 

jako doklad o invaliditě, v jehož odůvodnění je konstatováno uznání o invaliditě.
55
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V případě, kdy fyzická osoba nemá výše zmíněné rozhodnutí o invaliditě k dispozici,  

a to např. z důvodu, že o přiznání invalidního důchodu nebylo dosud rozhodnuto, ačkoliv 

zdravotní stav již byl posouzen, pak je třeba status osoby s těžším zdravotním postižením 

(resp. OZP) doložit samostatným potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení o uznání 

invalidity v konkrétním stupni. V těchto situacích se lze domnívat, že se může jako potvrzení 

akceptovat samotný posudek, případně také výpis ze záznamu o jednání na okresní správě 

sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.
56

  

Dále se osobou se zdravotní postižením zabývá zákon č. 155/1995 Sb.,  

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o důchodovém 

pojištění“). Zákon o důchodovém pojištění zmiňuje termín „invalidita“ jako: „ekonomickou 

sociální událost, která má vliv na příjmovou situaci jednotlivce a jeho rodiny.“
57

  

V této souvislosti považuji za důležité uvést, že teorie rozlišuje různé koncepce
58

 

pojetí invalidity, jakožto pojetí posouzení dlouhodobého poškození zdravotního stavu, 

přičemž nejdůležitější roli hraje kritérium, kterým se invalidita určuje. Jednotlivé koncepce 

pojetí invalidity se od sebe odlišují na základě skutečnosti, zda toto kritérium představuje 

ztráta pracovních schopností či naopak zbylá pracovní schopnost. Česká koncepce invalidity 

se blíží konceptu všeobecné invalidity, s určitými prvky zaměstnanecké invalidity.
59

 

V současné době se rozeznávají následující druhy invalidity:
60

 

 Fyzická invalidita – ztráta či snížení tělesné schopnosti nebo funkce, 

 Profesní invalidita – ztráta či snížení schopnosti vykonávat určitou profesi, 

 Zaměstnanecká invalidita – ztráta či snížení schopnosti vykonávat určitý druh 

zaměstnání, 
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 Všeobecná invalidita – ztráta či snížení schopnosti výdělečné činnosti, 

 Všeobecná zbytková – zachována schopnost výdělečné činnosti. 

Invalidita tak v rámci práva sociálního zabezpečení zakládá nárok na invalidní důchod, 

a to ve spojení s dostatečnou dobou důchodového pojištění. Termín „invalidita“ je však 

významný i v rámci pracovního práva, neboť schopnost pracovat představuje jedno z kritérií 

invalidity, na které odkazuje také ZoZ a užívá ho pro účely definice OZP.  

Další definicí osoby se zdravotním postižením se zabývá již výše zmíněný AntDZ. 

Zdravotní postižení je zde vymezeno v § 5 odst. 6 AntDZ jako: „tělesné, smyslové, mentální, 

duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné 

zacházení v oblastech vymezených tímto zákonem.“ Pro účely AntDZ se musí jednat  

o dlouhodobé zdravotní postižení, které podle § 5 odst. 6 AntDZ trvá či podle poznatků 

lékařské vědy má trvat alespoň 1 rok.  

Na definici zdravotního postižení stanovenou § 5 odst. 6 AntDZ je třeba nahlížet s ohledem 

na judikaturu ESD (nyní SDEU) a již výše zmíněný případ Chacón Navas. ESD zde k pojmu 

zdravotního postižení uvedl, že tento musí být „chápán jako znamenající omezení vyplývající 

z fyzických, duševních nebo psychických postižení, bránící účasti dotčené osoby na profesním 

životě.“
61

  

Z hlediska AntDZ má zdravotní postižení svébytné postavení. Vyjma skutečnosti, že 

tento zákon uvádí zdravotní postižení společně s ostatními diskriminačními důvody 

uvedenými ve výčtu § 2 odst. 3 AntDZ, jsou mu navíc věnována dvě samostatná ustanovení, 

 a to § 3 odst. 2, 3 a 4 AntDZ týkající se přiměřeného opatření. Z důvodu specifičnosti 

zdravotního postižení jako diskriminačního důvodu je zdravotní postižení v řadě zahraničních 

právních úprav, např. německé, vyčleněno z obecné úpravy antidiskriminačního 

zákonodárství a upraveno ve speciálním zákoně. AntDZ ve vztahu ke zdravotnímu postižení 

zakazuje dva druhy diskriminace, a to diskriminaci přímou a nepřímou. Za diskriminaci na 

základě zdravotního postižení se považuje také obtěžování, pronásledování, pokyn 

k diskriminaci a navádění k diskriminaci.
62
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2. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v mezinárodních 

dokumentech 
Práva, která se týkají zaměstnávání a ochrany zdravotně postižených osob, jsou 

stanovena v řadě mezinárodních dokumentů. Mezi tato práva patří kupříkladu právo na 

bezpečné a neohrožující pracovní podmínky, zákaz diskriminace či právo na pomoc státu při 

získání a udržení si zaměstnání. 

2.1 Dokumenty Mezinárodní organizace práce 

Jak jsem již výše nastínil, ochrana OZP nepatří mezi základní oblasti zájmu MOP.
63

 

Jako první dokument MOP, jenž se zabývá ochranou OZP lze zmínit výše uvedené 

Doporučení č. 99. Preambule Doporučení č. 99 hovoří o tom, že pracovní rehabilitace OZP 

tvoří základ toho, aby těmto osobám byla navrácena fyzická, mentální, sociální, pracovní  

a ekonomická užitečnost v co největším rozsahu, jaké jsou toho schopni. Pracovní schopnost 

je této skupině nutné navrátit a dále rozvíjet prostřednictvím jednoho nepřetržitého  

a koordinovaného procesu, který se skládá z lékařského, psychologického, sociálního, 

vzdělávacího, výcvikového vedení, odborného výcviku a služeb zprostředkování zaměstnání 

k tomu, aby došlo k plnému rozvoji lidských zdrojů a k tomu, aby OZP byla schopna splnit 

požadavky, jež jsou na ni kladeny v zaměstnání.
64

  

Základním pojmem Doporučení č. 99 je označována pracovní rehabilitace. Tu lze 

vymezit jako:„část nepřetržitého a koordinovaného procesu rehabilitace, který zahrnuje 

takové služby zaměstnanosti, jimiž jsou např. odborná příprava a oddělené umístění či 

poradenství pro volbu povolání, které slouží k tomu, aby osobě se zdravotním postižením 

umožnily získat a zachovat si vhodné zaměstnání.“
65

 Pracovní rehabilitace jako služba je 

určena všem osobám, a to bez ohledu na původ a povahu jejich postižení a bez ohledu na 

jejich věk za předpokladu, že mohou být připraveny na vhodné zaměstnání a tyto osoby mají 

reálné vyhlídky si takové zaměstnání získat a zachovat.
66

  

Pracovní rehabilitace z hlediska Doporučení č. 99 má být organizována tak, aby 

napomohla nejen výkonu zaměstnávání v pracovněprávním vztahu, ale také v možnosti 

provozovat samostatně výdělečnou činnost.  
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Vhodná a dostatečná finanční pomoc ze strany státu pak představuje jednu z metod, 

které mají OZP umožnit využívání služeb rehabilitace, kdy se jedná např. o bezplatné služby 

pracovní rehabilitace, životní minimum, nutné výdaje na dopravu při přípravě k zaměstnání 

apod., by mělo být podporováno vhodnou a dostatečnou finanční pomocí ze strany státu. 

Využití služeb pracovní rehabilitace ze strany OZP však nesmí vést ke ztrátě žádné z dávek 

sociálního zabezpečení, která není spojena s účastí na pracovní rehabilitaci.
67

  

Doporučení č. 99 dále zmiňuje úpravu chráněného zaměstnávání. V rámci chráněného 

zaměstnávání by měly být zaměstnány osoby, které nemohou pravidelně cestovat do 

zaměstnání a zpět, ať již z fyzických či psychických důvodů nebo z důvodu dostupnosti místa 

výkonu práce. Chráněné dílny mají podle Doporučení č. 99 pod lékařským a odborným 

pracovním dohledem zajišťovat nejen užitečnou a placenou práci, ale také příležitost pro 

přizpůsobení se  práci a pokroku, a tedy, pokud je to možné, k přechodu do běžného 

zaměstnání. Doporučení č. 99 z hlediska zlepšení postavení OZP v pracovním procesu 

obsahuje konkrétní a poměrně podrobná opatření a pro mnohé státy jeho ustanovení 

představují zdroj informací pro přijetí či zpřesnění vnitrostátní legislativy. Navzdory této 

skutečnosti je však třeba uvést, že se jedná jen o doporučení, tj. ze strany členských států 

nepodléhá ratifikaci a členský stát má v souvislosti s přijetím doporučení pouze povinnost ho 

předložit příslušnému orgánu k tomu, aby přijal zákonné nebo jiné opatření, záleží pouze na 

členském státu, zda taková opatření přijme.
 68

  

Druhý dokument představuje výše uvedená Úmluva č. 159. Ta se na rozdíl od 

Doporučení č. 99 zabývá nejen pracovní rehabilitací OZP, ale také jejich zaměstnáváním  

a vztahuje se na všechny skupiny OZP (invalidů). Úmluva č. 159 stanovuje pouze obecný 

rámec pro uplatňování politiky v pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů. Klíčový 

pojem Úmluvy č. 159 představuje pracovní rehabilitace, kdy podle čl. 1 odst. 2 Úmluvy 

č. 159 je účelem pracovní rehabilitace umožnit, aby invalida získal a zachoval si vhodné 

zaměstnání a v něm postupoval, a tak mu bylo usnadněno jeho zapojení či opětovné zapojení 

do společnosti.
69

  

Úmluva č. 159 se dále také zmiňuje o Zásadách politiky v oblasti zaměstnávání  

a pracovní rehabilitace invalidů, kdy podle čl. 4 Úmluvy č. 159 má být vnitrostátní politika 

založena na zásadě rovných příležitostí pro invalidy a pro ostatní pracovníky. Úmluva č. 159 

mimo jiné také upravuje problematiku projednání se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů,  
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a to v čl. 5 Úmluvy č. 159, kdy stanoví, že provádění politiky v oblasti pracovní rehabilitace  

a zaměstnávání invalidů je třeba projednat s reprezentativními organizacemi pracovníků  

a zaměstnavatelů.
70

   

Na Úmluvu č. 159 navazuje již také rovněž zmíněné Doporučení č. 168, které blíže 

rozvádí pravidla, která jsou obsažená v Úmluvě č. 159 a zároveň novelizuje Doporučení č. 99 

z roku 1955. Doporučením č. 168 je shodně s Úmluvou č. 159 vymezen pojem „invalida“  

a „účel pracovní rehabilitace“. Doporučení č. 168 se v části II zaměřuje podrobněji na 

pracovní příležitosti OZP, hovoří zde o rovných příležitostech a rovném zacházení při 

přístupu, udržení si a dosahování postupu v zaměstnání odpovídající výběru této osoby a bere 

při tom v úvahu skutečnost, zda je takové zaměstnání pro tuto osobu vhodné.
71

  

Doporučení č. 168 rozšiřuje výčet opatření, která mají být přijata pro podporu 

pracovních příležitostí pro tuto skupinu osob, jež jsou obsažena v Doporučení č. 99. Podle  

čl. 11 Doporučení č. 168 je třeba přijmout opatření pro podporu pracovních příležitostí OZP, 

která odpovídají pracovním a mzdovým normám používaným pro všechny zaměstnance  

a jedná se např. o finanční pobídky zaměstnavatelům, aby poskytli přípravu a následně 

zaměstnali OZP, učinili náležitou úpravu strojů, pracoviště či pracovního plánu a nářadí.
72

  

Úmluva č. 142 o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj 

lidských zdrojů (dále jen „Úmluva č. 142“)
73

 je dalším dokumentem MOP. Úmluva č. 142 

byla přijata na 60. zasedání Generální konference práce dne 23. 6. 1975.  Podle čl. 1 Úmluvy 

č. 142 jsou státy, které Úmluvu č, 142 ratifikovaly, povinny přijmout a rozvíjet všestrannou  

a koordinovanou politiku a programy poradenství pro volbu povolání a odborné výchovy, 

které jsou úzce spjaty se zaměstnaností, a to především prostřednictvím veřejných 

zprostředkovatelen práce. Účelem této politiky a programů je podněcovat všechny osoby  

a umožňovat jim rozvíjet a užívat svých pracovních schopností ve svém vlastním zájmu  

a v souladu se svým vlastním úsilím s přihlédnutím k potřebám společnosti, a to na základě 

rovnosti a bez jakékoli diskriminace.
74

  

Úmluvu č. 142 konkretizuje Doporučení č. 150 o poradenství pro volbu povolání  

a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů (dále jen „Doporučení č. 150“).  
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Toto Doporučení bylo přijato rovněž na 60. zasedání Generální konference práce  

dne 23. 6. 1975. Doporučení č. 150 nahradilo v roce 2004 nové Doporučení o rozvoji lidských 

zdrojů, které bylo přijato na 92. zasedání Generální konference práce dne 1. 6. 2004. Na 

základě čl. 10 písm. a) Doporučení č. 150 uznají členské státy primární odpovědnost svých 

vlád za přípravu nezaměstnaných, těch, kteří chtějí vstoupit či se vrátit na trh práce a osob se 

specifickými potřebami rozvinout a zvýšit jejich práceschopnost, a to prostřednictvím 

takových opatření, kterými jsou pomoc a pobídka. Tato opatření mají sloužit k tomu, aby si 

mohli zajistit důstojnou práci ve veřejném či soukromém sektoru, přičemž však role úřadů 

územních samosprávných celků a sociálních partnerů nesmí být opomenuta.
75

       

Další dokument, který byl již výše uveden, je Praktický kodex MOP. Základní zásada, 

na které je Praktický kodex MOP postaven, představuje rovnost příležitostí pro OZP. Rovnou 

příležitostí se v tomto ohledu rozumí jak stejný přístup pro všechny k zaměstnávání, pracovní 

rehabilitaci a jednotlivým povoláním, tak stejné příležitosti pro všechny v zaměstnávání, při 

pracovní rehabilitaci a v jednotlivých povoláních. Praktický kodex MOP stejně jako Úmluva 

č. 159 za diskriminující nepovažují zvlášť pozitivní opatření, která mají zajistit skutečnou 

rovnost příležitostí a zacházení se zdravotně postiženími pracovníky. Rovný přístup 

k zaměstnávání má být na základě Praktického kodexu MOP zajištěn např. formou 

zpřístupnění inzerce o volných pracovních místech, a to ve formátu přístupném pro osoby 

s různým zdravotním postižením, a tedy v rádiu, televizi, internetu či tištěné podobě. Tyto 

požadavky se týkají rovněž materiálů k žádosti o zaměstnání, které by měly být zajištěny ve 

více formátech.
76

 

Praktickým kodexem MOP je zdůrazněna úprava týkající se výkonu práce pro OZP 

v tom smyslu, aby tyto osoby mohly vykonávat svou práci, popřípadě, aby svou práci 

vykonávaly co nejefektivněji. Tato úprava může spočívat v přizpůsobení práce zahrnující 

úpravu či změnu strojů a vybavení, či změny týkající se organizace práce nebo  náplně práce. 

Kromě potřebných stavebních úprav hraje důležitou roli samotná dostupnost pracoviště, která 

zahrnuje např. použití zvláštního značení a zpřístupnění materiálů a pokynů k práci osobám 

zrakově postiženým a zvláště mentálně postiženým.
77

 

Praktický kodex MOP tak představuje ucelený a podrobný manuál, který řeší 

nejrůznější otázky spojené s pracovní činností OZP. Hlavní přínos Praktického kodexu MOP 
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představuje zejména skutečnost, že pro OZP důsledně prosazuje koncepci rovných 

příležitostí.  

Praktický kodex MOP nastiňuje určitá řešení jednotlivých problémů, které jsou 

spojeny se zaměstnáváním OZP, na rozdíl od výše uvedených dokumentů MOP, jejichž 

zaměřením je spíše proklamace principů politiky zaměstnanosti. Jako další přínos Praktického 

kodexu MOP lze zmínit to, že apeluje na zaměstnavatele, aby zpřístupnili všechny 

dokumenty, které souvisejí se zaměstnáváním, tj. od pokynů k práci, návodů apod. až po 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
78

   

Závěrem bych se také rád zmínil o současné činnosti MOP v oblasti ochrany OZP. 

Jedním z dlouhodobých závazků (cílů) MOP je podpora sociální spravedlnosti a dosažení 

vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Tyto cíle jsou stanoveny 

ve Strategii a akčním plánu začlenění (inkluze) osob se zdravotním postižením 2014-17
79

 

(dále jen „Strategie“).  

V rámci Strategie je stěžejních 6 principů: nediskriminace, rovnost příležitostí, 

dostupnost, respekt ke zdravotnímu postižení jako součásti rozmanitosti lidské rasy, rovnost 

pohlaví a zapojení OZP pomocí jejich zastupujících organizací. Začlenění OZP podle 

Strategie zahrnuje podporu a zajištění účasti těchto osob v oblasti vzdělávání, odborné 

přípravy a zaměstnanosti a ve všech oblastech sociálního života, a také poskytování 

významné podpory a vhodných prostor k tomu, aby se OZP mohly výše zmíněných aktivit 

plně zúčastnit.
80

 

2.2 Dokumenty Organizace spojených národů 

Jako první mezinárodní dokument OSN se označuje Všeobecná deklarace lidských 

práv. Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 

1948. Vzhledem ke skutečnosti, že tento mezinárodní dokument byl přijat jakožto 

deklarace, nejedná se tedy o právně závazný dokument, nicméně se Všeobecná 

deklarace lidských práv stala filosofickým východiskem pro řadu mezinárodních paktů, 
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 Tamtéž s.47 
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úmluv a doporučení.
81

 Všeobecná deklarace lidských práv jednoznačně stanovuje, že lidská 

práva a základní svobody se bez výjimky vztahují na všechny lidské bytosti.  

Všeobecná deklarace lidských práv formuluje zákaz diskriminace. Na tomto místě je 

důležité zmínit diskriminační důvody uvedené v čl. 2 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských 

práv, kde je možné spatřovat zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení s ohledem 

na formulaci „ jiné postavení“. Z hlediska práv, která jsou Deklarací upravena, je možné 

zmínit např. právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti 

nezaměstnanosti v čl. 23 odst. 1, nárok na stejný plat za stejnou práci každému, bez 

jakéhokoli rozlišování, tj. mimo jiné bez rozlišování z důvodu zdravotního postižení či 

zdravotního stavu v čl. 23 odst. 2,
 
právo na nezbytná sociální opatření a právo na zabezpečení 

v případě ztráty výdělečných schopností, které nastanou v důsledku okolností nezávislých na 

lidské vůli dané osoby v čl. 25 odst. 1.
82

 

Deklarace o právech lidí s mentálním postižením a Deklarace práv osob se 

zdravotním postižením patří mezi další dokumenty OSN. Vzhledem k tomu, že oba 

dokumenty představují deklarace, není ani jeden z těchto dokumentů právně závazný. 

Deklarace o právech osob se zdravotním postižením mimo jiné zmiňuje právo na vzdělání  

a odbornou přípravu OZP. Tato Deklarace zmiňuje v bodu 7 OZP, a to s přihlédnutím k jejich 

schopnostem, zabezpečit a udržet si zaměstnání či vykonávat užitečné, produktivní  

a výdělečné povolání a vstoupit do odborů. Důležité je zmínit i bod 8, který stanovuje nárok, 

aby byly specifické potřeby OZP vzaty v úvahu na všech stupních ekonomického a sociálního 

plánování.
83

  

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen 

„Pakt“) je dalším mezinárodním dokumentem OSN. Na základě přijetí Paktu  

a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech byly ustanoveny 

mezinárodněprávní závazky států v oblasti lidských práv. Oba zmíněné dokumenty byly 

podepsány dne 19. 12. 1966 v New Yorku a Česká republika je jimi vázaná.
84
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Na základě přijetí těchto dvou dokumentů v oblasti lidských práv došlo k určitému 

rozdělení lidských práv na práva občanská a politická a na práva hospodářská, sociální  

a kulturní.
85

  

Zákaz diskriminace je obsažen v čl. 2 odst. 2 Paktu. Práva, která jsou Paktem 

formulována, je třeba uskutečňovat bez jakéhokoli rozlišování na základě rasy, barvy, 

pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národnosti a sociálního původu, 

majetku, rodu či jiného postavení. Zdravotní postižení ani zdravotní stav Pakt jako 

diskriminační důvod neuvádí, výčet diskriminačních důvodů v čl. 2 odst. 2 Paktu však 

nepředstavuje taxativní výčet. Zdravotní postižení lze pojmout jako faktor, který určuje 

postavení jednotlivce ve společnosti, stejně jako barva pleti, rasa či sociální původ, z tohoto 

důvodu je možné zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení či zdravotního stavu 

dovozovat ze zákazu rozlišování na základě jiného postavení.
8687

 

Odměna, která náleží pracovníkům za jejich práci, musí jim a jejich rodinám 

zajišťovat slušný život a to v souladu s ustanovením Paktu. Dále je vyžadováno, aby byla 

zajištěna spravedlivá mzda a stejná odměna za práci stejné hodnoty, a to bez jakéhokoli 

rozlišování.
88

 Paktem je rovněž zdůrazněno právo žen na pracovní podmínky, které nejsou 

horší, než jaké mají muži, a to se stejnou odměnou za stejnou práci. Pakt se přímo nezmiňuje 

o ochraně OZP. Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva se tento nedostatek snažil 
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odstranit pomocí obecných komentářů k Paktu, které lze považovat za obecný výklad jeho 

ustanovení.
 89

 

Je rovněž důležité zmínit čl. 7 Paktu, jenž zakotvuje právo každého člověka, tj.  

i OZP, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky. Mezi tyto podmínky se řadí 

především minimální odměna, bezpečné a zdraví nezávadné pracovní podmínky a stejná 

příležitost pro všechny dosáhnout povýšení v zaměstnání na odpovídající vyšší stupeň, 

přičemž nebude přihlíženo k jiným kritériím, než kterými jsou schopnosti a délka zaměstnání. 

Další práva, jimiž se Pakt zabývá, jsou právo na zotavení a rozumné vymezení pracovních 

hodin, pravidelně placenou dovolenou a odměnu ve dnech veřejných svátků.
90

  

Vídeňská deklarace byla přijata v roce 1993 na Světové konferenci ve Vídni. Tato 

deklarace klade důraz především na ženy, děti, menšiny a původní obyvatelstvo. Vídeňská 

deklarace konstatuje, že všechna lidská práva a základní svobody jsou univerzální, což 

můžeme chápat, že se toto konstatování týká i OZP. Každý se rodí rovný a má právo na život 

a blahobyt, vzdělání a práci, žít nezávisle a aktivně se podílet na všech oblastech života 

společnosti. Vídeňskou deklarací bylo rovněž zdůrazněno, že OZP mají své místo všude  

a měly by jim být zajištěny rovné příležitosti, a to omezením určitých sociálních překážek, tj. 

fyzických, finančních, sociálních či psychických, které vylučují či omezují plnou účast ve 

společnosti.
91

  

Světová konference o lidských právech vyzvala Valné shromáždění OSN, aby přijalo 

Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

(dále jen „Standardní pravidla“).
92

 Ta byla schválena dne 28. 10. 1993 a nepředstavují právně 

závazný dokument.
93

 Jsou důležitá zejména v tom, že představují spíše morální a politický 

závazek států, aby učinily příslušná opatření pro vyrovnávání příležitostí.
94
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Účelem Standardních pravidel je zajistit, aby chlapci, dívky, muži i ženy se 

zdravotním postižením mohli jako občané uplatňovat ve společnosti stejná práva a povinnosti 

jako ostatní.  

Standardní pravidla jsou určena organizacím OZP a státům. Standardní pravidla jsou 

přínosná především s ohledem na skutečnost, že se dotýkají mnoha oblastí života OZP, jimiž 

jsou kromě zaměstnávání také vzdělávání a kultura a všechny tyto oblasti hrají významnou 

roli pro zapojení této skupiny osob do společnosti.
95

 

Obsah Standardních pravidel tvoří 22 pravidel, která jsou rozdělena do 3 oddílů. Práva 

OZP v oblasti zaměstnávání, jsou upravena v pravidle 7 a patří mezi cílové oblasti 

rovnoprávného zapojení. Skupina OZP musí mít stejné příležitosti pro produktivní  

a výdělečné zaměstnání na trhu práce. Standardní pravidla kladou velký důraz na zákaz 

diskriminace, a to ze strany zákonů a právních předpisů v oblasti zaměstnávání. Státy musí 

vyvíjet veškeré možné úsilí k tomu, aby se co nejvíce OZP mohlo v otázce zaměstnávání 

uplatnit na volném trhu práce. Standardní pravidla dávají zaměstnávání OZP na otevřeném 

trhu práce přednost před zaměstnáváním v chráněném či podporovaném pracovním prostředí.  

Tato druhá jmenovaná forma zaměstnávání má být určena pouze OZP, jejichž potřeby nelze 

na volném trhu práce uspokojit.
96

   

Přijetí opatření pro podporu zaměstnávání OZP na volném trhu práce je upraveno 

v pravidle 7 bod 2, např. prostřednictvím stimulačně zaměřeného systému kvót, přípravou pro 

povolání, daňových úlev, vyhrazení či určení zaměstnání. Zaměstnavatelům by mělo být ze 

strany států doporučeno, aby prováděli dostatečné úpravy, které jsou nutné pro zaměstnání 

OZP. Vyjma výše zmíněného by ze strany státu - jako zaměstnavatele, měly být vytvářeny 

příznivé pracovní podmínky pro zaměstnávání OZP ve veřejném sektoru a v obecné rovině by 

státy také měly zabezpečovat zahájení a podporu kampaní sloužících k uvědomování 

veřejnosti. Tyto kampaně jsou určeny k překonání negativních předsudků a postojů vůči 

pracovníkům se zdravotním postižením.
97

  

Podle Standardních pravidel by dále mezi státy, organizacemi pracujících  

a zaměstnavateli měla probíhat spolupráce při zajišťování odpovědné politiky týkající se 

náborů a přijímaní, pracovních podmínek, opatření ke zlepšení pracovního prostředí za 

účelem prevence úrazů a poškození, výše platů a opatření pro rehabilitaci zaměstnanců, kteří 

utrpěli v zaměstnání úraz.  
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Výše zmíněné subjekty by také měly spolupracovat s organizacemi OZP, a to 

v záležitostech týkajících se všech opatření k vytváření příležitostí pro přípravu  

a zaměstnávání. Tato opatření zahrnují částečný pracovní úvazek, pohyblivou složku pracovní 

doby, samostatné podnikaní i služby průvodců pro osoby se zdravotním postižením  

a rozdělení práce.
98

 

S ohledem na uplatnění práv osob se zdravotním postižením v oblasti 

zaměstnávání lze zmínit 3 okruhy problémů, které Standardní pravidla upravují:
99

  

 Přístupnost – upravená v pravidle č. 5 Standardních pravidel, 

 Vzdělávání – upravené v pravidle č. 6 Standardních pravidel, 

 Udržení příjmů a ochrana sociálního zabezpečení – upravené v pravidle č. 8 

Standardních pravidel. 

První z těchto oblastí je „Přístupnost“ upravená v pravidle č. 5. Přístupnost je 

významná v procesu vyrovnávání příležitostí, týkajících se všech společenských oblastí. 

Standardními pravidly je rozlišováno zpřístupnění prostředí a zpřístupnění informací  

a komunikace. Zpřístupnění prostředí tkví např. ve vypracování standardů a zásad a zvážení 

zavedení legislativních úprav, jenž by vedly k přístupnosti různých společenských oblastí, 

jako jsou např. stavby, bydlení, veřejné dopravní služby a další dopravní prostředky, ulice  

a ostatní venkovní prostředí.  

Zpřístupnění informací a komunikace je založeno na  přístupu OZP, a pokud je to 

vhodné také jejich rodin a právních zástupců, k úplným informacím o jejich diagnóze, 

právech a dostupných službách a programech a tyto informace by měly být OZP podány 

takovým způsobem, který je jim srozumitelný. Ze strany státu by rovněž mělo docházet a je to 

žádoucí, k rozvíjení strategií pro zpřístupnění informačních služeb a dokumentace pro různé 

skupiny OZP např. v případě osob se zrakovým postižením, se jedná o využití Braillova 

písma, tisk velkými písmeny, magnetofonové nahrávky apod. Podobně by také měly být 

využívány technologie ke zpřístupnění mluveného slova pro osoby se sluchovým 

postižením.
100

 

 Druhou oblastí je vzdělávání, které je upraveno v pravidle 6. Důležitou roli pro to, 

aby mohlo být dosaženo co nejširšího zapojení OZP do pracovního procesu, lze spatřovat 

v dosažení míry vzdělání. Vzdělávání OZP by mělo být součástí vzdělávacího systému a ze 
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strany států by tak měla být uznána zásada zajištění stejných příležitostí základního, středního 

a vysokoškolského vzdělávání pro děti, mládež a dospělé OZP, a to v integrovaném prostředí. 

Existence speciálního vzdělávání není Standardními pravidly vyloučena a speciální 

vzdělávání může být uplatněno v tom případě, kdy všeobecný školský systém neodpovídá 

potřebám všech OZP.  

Speciální vzdělávání by však z hlediska své kvality mělo odpovídat stejným 

standardům a cílům, které jsou stanoveny pro všeobecné vzdělávání a se všeobecným 

vzděláváním by také mělo být úzce spojeno.
 101

   

Třetí oblast nazvaná „Udržení příjmů a ochrana sociálního zabezpečení“ je 

upravena v pravidle 8. Ze strany státu by mělo dojít k zajištění opatření na podporu 

adekvátního příjmu pro OZP. Opatření na podporu adekvátního příjmu by měla brát 

v úvahu výdaje, které musí být OZP či jejich rodinnými příslušníky hrazeny v důsledku 

zdravotního postižení. Ze strany sociálních systémů zabezpečení nesmí docházet 

k diskriminaci nebo vyloučení osob se zdravotním postižením a měly by obsahovat stimuly 

pro obnovu výdělečné schopnosti osob se zdravotním postižením.
 102

  

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“) je velmi 

významným dokumentem, který se týká lidských práv OZP. Úmluva byla přijata Valným 

shromážděním OSN dne 13. 12. 2006
103

 a byla otevřena k podpisu dne 30. 3. 2007.
104

 Úmluva 

má obdobnou strukturu, jako mají výše zmíněná Standardní pravidla, která na rozdíl od 

Standardních pravidel však upravuje více práv a jejich úprava je podrobnější, jelikož upravuje 

také práva, jako je právo na život, a to včetně zajištění ochrany a bezpečnosti OZP v případě 

rizikových situací a humanitárních krizí, přístup ke spravedlnosti, rovnost před zákonem, 

svobodu a osobní bezpečí nebo osobní mobilitu či účast na veřejném a politickém životě 

apod. Úmluvou není deklarováno žádné nové lidské právo, kterému by se těšily OZP, ale jsou 

jí spíše objasněny právní povinnosti a závazky států respektovat a zajistit rovné užívání všech 

lidských práv všemi OZP.
105

  

V Preambuli Úmluvy je potvrzena všestrannost, nedělitelnost a vzájemná závislost  

a souvislost všech lidských práv a základních svobod a potřeba zaručit OZP plné užívání 
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těchto práv a svobod bez diskriminace. Preambulí Úmluvy je uznána různorodost OZP  

a zdůrazněna hodnota stávajícího a potenciálního přínosu OZP k celkovému prospěchu  

a rozmanitosti jejich společenství.
106

  

Prostřednictvím podpory plného užívání lidských práv a základních svobod OZP  

a plným začleněním těchto osob může být ovlivněn nejen jejich pocit pospolitosti, ale může 

být rovněž urychlen lidský, sociální a hospodářský rozvoj společnosti a odstranění chudoby. 

Význam osobní nezávislosti a samostatnosti OZP preambule Úmluvy taktéž uznává. Státy 

tvořící smluvní strany Úmluvy se domnívají, že OZP by mělo být umožněno aktivně se 

zapojovat do rozhodovacích procesů o politikách a programech, a to především těch, které se 

přímo dotýkají OZP.
107

  

Důležitost přístupnosti fyzického, sociálního, hospodářského a kulturního prostředí, 

přístupu ke zdravotní péči a vzdělání a k informacím a komunikaci pro plné využívání všech 

lidských práv a základních svobod pro OZP je Preambulí také respektována. Smluvní státy 

mají za to, že komplexní a ucelená mezinárodní úmluva na podporu a ochranu práv  

a důstojnosti OZP bude přínosná pro odstranění sociálního znevýhodnění OZP  

a prostřednictvím rovných příležitostí podpoří účast těchto osob ve všech oblastech 

občanského, politického, hospodářského, sociálního a kulturního života, a to jak 

v rozvinutých, tak i rozvojových zemích. Smluvním státům je Úmluvou uložena trojice 

povinností, neboť účelem Úmluvy je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovnoprávné 

užívání všech lidských práv a základních svobod všemi OZP a podporovat úctu k jejich 

přirozené důstojnosti.
108

  

Respektování přirozené důstojnosti, osobní nezávislost, která rovněž zahrnuje svobodu 

volby a samostatnost osob, nediskriminace, plné a účinné zapojení a začlenění do společnosti, 

respektování odlišnosti a přijímání OZP jako součást lidské různorodosti a přirozenosti, 

rovnost příležitostí přístupnosti, rovnoprávnost mužů a žen a respektování rozvíjejících se 

schopností dětí se zdravotním postižením a jejich práva na zachování identity patří mezi 

zásady, o něž se Úmluva opírá. Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení 

představuje jeden z nejdůležitějších přínosů Úmluvy. Preambulí úmluvy je uznáno, že 

diskriminace jakékoli osoby na základě zdravotního postižení představuje porušení přirozené 

důstojnosti a hodnoty lidské bytosti.
109
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Státy jako smluvní strany Úmluvy se zavazují přijmout veškerá odpovídající opatření, 

a to včetně opatření legislativních, na základě kterých budou změněny či zrušeny všechny 

existující zákony, předpisy, zvyklosti a praktiky, které představují zdroj diskriminace vůči 

OZP, dále se zdržet jakéhokoli jednání či postupu, který je v rozporu s Úmluvou a zajistit, aby 

orgány veřejné moci a veřejné instituce jednaly v souladu s Úmluvou. Státům je také 

Úmluvou uloženo učinit opatření i ve vztahu ke třetím osobám, konkrétně se povinnost 

přijmout veškerá odpovídající opatření k odstranění diskriminace na základě zdravotního 

postižení, a to ze strany jakékoli osoby, organizace či soukromého podniku.
110

  

V čl. 1 jsou obsaženy všechny formy diskriminace, včetně odepření přiměřené úpravy, 

kterou definuje čl. 2 Úmluvy jako nezbytné a odpovídající změny a úpravy, jenž neztělesňují 

nepřiměřené či nadměrné zatížení a jsou prováděné, pokud to konkrétní případ vyžaduje, 

s cílem zaručit OZP uplatnění či užívání všech lidských práv a základních svobod na 

rovnoprávném základě.  

Vztáhneme–li ustanovení Úmluvy na výkon pracovní činnosti OZP, pak je nutné 

zdůraznit zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení, a to ve všech otázkách, které 

se týkají jakékoli formy zaměstnávání, a tedy včetně podmínek týkajících se náboru, přijímání 

a zaměstnávání pracovníků, setrvání v zaměstnání, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či 

profesním postupu. V čl. 27 Úmluvy je upravena práce a zaměstnávání OZP. Tímto  

čl. Úmluvy pak státy, které jsou smluvními stranami, uznávají právo OZP na práci, která je 

založena na rovnoprávném základě s ostatními zaměstnanci. Obsahem tohoto práva je 

především právo na možnost živit se prací svobodně zvolenou či přijatou na trhu práce a na 

pracovní prostředí, které je otevřené, inkluzivní a přístupné OZP. Státy jsou povinny 

zabezpečit a podporovat realizaci práva na práci, a to mimo jiné také pro osoby, u nichž ke 

vzniku zdravotního postižení dojde v průběhu zaměstnání. 
111

 

Úmluva ve svém čl. 27 odst. 1 písm. b) uznává povinnost států přijmout opatření 

včetně opatření legislativní povahy s cílem chránit právo OZP na spravedlivé a uspokojivé 

pracovní podmínky. Obsahem práva na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky jsou 

rovné příležitosti a rovné odměňování za práci rovnocenné hodnoty. Dále jsou státy povinny 

přijmout příslušná opatření, jejichž cílem je chránit na rovnoprávném základě s ostatními 
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právo OZP na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně ochrany před obtěžováním a na 

nápravu křivd.
112

  

Úmluvou je také upřednostňováno zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce před 

zaměstnáváním v chráněném pracovním prostředí.  

Z dalších cílů opatření, které musí smluvní státy přijmout, lze jmenovat např. 

umožnění účinného přístupu k programům obecného, odborného a profesního poradenství pro 

OZP, povinnost OZP zajistit možnost uplatňování jejich pracovních a odborových práv na 

rovnoprávném základě s ostatními či účinného přístupu ke službám zprostředkování práce  

a odborné přípravě na výkon povolání a i dalšímu vzdělávání. Smluvní strany Úmluvy rovněž 

musí podporovat pracovní příležitosti a profesní přístup OZP na trhu práce, stejně jako 

podporovat asistenci při hledání, získávání a udržení si zaměstnání a při návratu do práce. 

Úmluvou je podporováno zaměstnávání nejen ve veřejném, ale v i soukromém sektoru. 

V soukromém sektoru slouží jako prostředek pro zaměstnávání OZP vhodná politika  

a opatření, mezi něž lze zahrnout programy pozitivní diskriminace,
113

 pobídky a další 

opatření.
114

 

Z hlediska zaměstnávání se jeví jako podstatné zajištění přiměřených úprav na 

pracovišti, přičemž tyto úpravy na pracovišti souvisejí s otázkou přístupnosti. Otázka 

přístupnosti je upravena čl. 9 Úmluvy a jedná se o přístupnost fyzického prostředí, včetně 

přístupu na pracoviště, přístupu k dopravě a v přístupu k informacím, včetně informačních  

a komunikačních systémů, je garantována přístupnost v městských i venkovských oblastech 

na rovnoprávném základě s ostatními. Státy musí přijmout příslušná opatření, která zahrnují 

identifikaci a odstraňování překážek a bariér, jež brání přístupnosti, tato opatření se mohou 

týkat mimo jiné dopravní sítě, dopravy, budov a dalších venkovních i vnitřních zařízení, 

včetně škol, obytných budov, zdravotnických zařízení a pracovišť.  

Úzce propojené se zaměstnáváním je vzdělávání, které je Úmluvou upraveno v čl. 24. 

Vzdělávací systém by měl být zaměřen především na rozvoj kreativity, osobnosti a nadání 
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OZP, stejně jako duševních a tělesných schopností v co největší míře. Ze strany států, jakožto 

smluvních stran Úmluvy, by mělo být OZP umožněno získat praktické a sociální dovednosti, 

které by jim usnadnily plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života společnosti. 

Úmluvou je přímo zmíněna otázka přístupu k obecnému terciárnímu vzdělávání, odborné 

přípravě na výkon povolání, vzdělávání dospělých a celoživotnímu vzdělávání bez 

diskriminace na rovnoprávném základě s ostatními.
115

 

S otázkou vzdělávání je úzce spjata problematika rehabilitace, kterou upravuje čl. 26 

Úmluvy. Podle čl. 26 odst. 1 Úmluvy jsou státy povinny přijmout účinná a vhodná opatření, 

mimo jiné prostřednictvím vzájemné podpory osob v rovnocenné situaci, aby OZP bylo 

umožněno udržet a dosáhnout co nejvyšší úroveň samostatnosti, dále v plné míře uplatnit 

tělesné, duševní, sociální a profesní schopnosti a dosáhnout plného začlenění a zapojení do 

všech aspektů života společnosti. Pro dosažení tohoto účelu jsou státy povinny organizovat, 

posilovat a rozšiřovat komplexní habilitační a rehabilitační služby a programy, a to zejména  

v oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních služeb. Státy jsou povinny 

podporovat dostupnost, znalost a využívání kompenzačních pomůcek a informačních 

technologií, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením.
116

  

Úmluva stanovuje pouze minimální rámec ochrany poskytovaný OZP a její ustanovení 

tak nemají dopad na ustanovení, jež ve větší míře napomáhají realizaci práv OZP. Hlavní 

přínos Úmluvy tak z hlediska výkonu práce a pracovních podmínek OZP představuje zákaz 

diskriminace z důvodu zdravotního postižení, a to ve všech formách zaměstnání, a vyzývá 

členské státy, aby uchazečům se zdravotním postižením byla dána příležitost zaměstnávání,  

a to z důvodu skutečnosti, že OZP často v praxi pracují v chráněných dílnách v podmínkách, 

které pracovněprávní zákonodárství ani ustanovení o minimální mzdě nepokrývá. Od 

Standardních pravidel se Úmluva liší tím, že je komplexnější a OZP poskytuje větší míru 

ochrany. Vyjma právní závaznosti pro státy, které Úmluvu ratifikovaly, tento větší rozsah 

ochrany spočívá ve skutečnosti, že státům je uložena povinnost učinit opatření i ve vztahu 

vůči třetím osobám.
117

 

2.3 Dokumenty Rady Evropy 

Nejdůležitější dokument Rady Evropy představuje Evropská sociální charta, která 

obsahuje katalog sociálních práv. Evropská sociální charta byla přijata v roce 1961 v Turíně, 
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vstoupila v platnost dne 26. 2. 1965. Za účelem rozšíření ochrany hospodářských a sociálních 

práv zaručených Evropskou sociální chartou byl dne 5. 5. 1988 ve Štrasburku přijat 

Dodatkový protokol.
118

 Pozměňovací protokol Evropské sociální charty byl přijat v roce 1991 

v Turínu, a to s cílem zlepšení fungování kontrolního mechanismu a účinnosti Evropské 

sociální charty. Českou a Slovenskou federativní republikou byla Evropská sociální charta 

podepsána dne 27. 5. 1992.
119

  

Dle znění preambule Evropské sociální charty by užívání sociálních práv mělo být 

umožněno bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politického 

názoru, národního původu či sociálního původu. Evropská sociální charta, podobně jako 

ostatní mezinárodní konvence o lidských právech, však zdravotní postižení či zdravotní stav 

neřadí mezi diskriminační důvody, výčet diskriminačních důvodů obsažených v preambuli 

Evropské sociální charty se na rozdíl od jiných dokumentů, např. Evropské úmluvy o lidských 

právech, jeví jako výčet taxativní. Z hlediska zaměstnávání OZP lze zmínit následující práva, 

která Evropská sociální charta stanovuje. Ta lze rozdělit na práva, která náleží všem 

pracovníkům, a tedy i pracovníkům se zdravotním postižením a právo, která náležejí osobám 

s tělesným či mentálním postižením.
120

   

Práva, která podle Evropské sociální charty náleží všem pracovníkům, tj. i pracovníkům 

se zdravotním postižením jsou např.:
121

 

 právo na spravedlivé pracovní podmínky, 

 právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky, 

 právo na poradenství při volbě povolání, 

 právo na přípravu k výkonu povolání. 

Právo náležící tělesně či mentálně postiženým osobám:
122

 

 právo tělesně či mentálně postižených osob na odbornou přípravu k výkonu povolání, 

rehabilitaci a profesní a sociální readaptaci.  

Vyjma výše uvedených práv, která se týkají všech pracovníků, jsou Evropskou sociální 

chartou upravena také práva související s výkonem povolání tělesně či mentálně postižených 

osob.  
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Právo tělesně či duševně postižených osob na odbornou přípravu k výkonu povolání, 

rehabilitaci a profesní a sociální readaptaci – čili opětovné přizpůsobení se stanovuje  

čl. 15 Evropské sociální charty. K zajištění účinného výkonu těchto práv se podle  

čl. 15 odst. 1 Evropské sociální charty smluvní strany zavazují přijmout odpovídající opatření 

k poskytnutí možnosti odborné přípravy pro výkon povolání, a to včetně zapojení 

specializovaných či soukromých institucí v případě, bude-li to nutné. Dle čl. 15 odst. 2 

Evropské sociální charty se smluvní strany zavazují přijmout vhodná opatření k umístění OZP 

do zaměstnání, a to především prostřednictvím specializovaných zprostředkovatelen práce, 

zařízení pro chráněné zaměstnání a vhodných způsobů stimulace zaměstnavatelů k přijetí 

OZP do zaměstnání.
123

  

Jako nedostatek právní úpravy práva tělesně či duševně postižené osoby na přípravu 

k výkonu povolání, rehabilitaci a sociální readaptaci stanovených čl. 15 Evropské sociální 

charty lze vytknout následující. Čl. 15 Evropské sociální charty poskytuje příliš obecnou 

formulaci práv OZP, neboť čl. 15 Evropské sociální charty je zaměřen zejména na přípravu 

k povolání a pracovní rehabilitaci, problematika samotného výkonu práce OZP a s ní 

souvisejících otázek je však opomenuta. 

 Revidovaná Evropská sociální charta byla přijata dne 3. 4. 1996, a to s cílem 

aktualizovat obsah Evropské sociální charty a přizpůsobit ho změnám, které nastaly od 

podpisu Evropské sociální charty. Českou republikou byla Revidovaná Evropská sociální 

charta podepsána dne 4. 11. 2000, avšak dosud nebyla ratifikována, což pro Českou republiku 

znamená, že je pro ni závazná pouze Evropská sociální charta z roku 1961. Jako důležitý 

přínos Revidované Evropské sociální charty lze zmínit zakotvení zákazu diskriminace  

v části V. čl. E Revidované Evropské sociální charty. Požívání práv zde stanovených musí být 

zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, mezi něž se řadí i zdraví. 

Revidovaná Evropská sociální charta nevymezuje zdravotní postižení jako 

diskriminační důvod, za tento důvod je považováno právě zdraví. Je tak možno chápat, že se 

diskriminace odehrává nejen z důvodu zdravotního postižení, ale také z přechodných poruch 

zdraví, což znamená, že se ne vždy musí jednat o trvalé či dlouhodobé narušení zdravotního 

stavu.
124

 

Výše zmíněný čl. 15 Evropské sociální charty, který upravuje práva OZP, doznal 

Revidovanou Evropskou sociální chartou významných změn. Ve srovnání s čl. 15 Evropské 
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sociální charty pak znění čl. 15 Revidované Evropské sociální charty neupravuje právo OZP 

na odbornou přípravu k výkonu povolání, rehabilitaci a na profesní a sociální readaptaci, 

nýbrž právo na nezávislost, sociální integraci a na účast na životě společnosti. Smluvní státy, 

které se k přijetí tohoto ustanovení rozhodnou, se zavazují zajistit účinný výkon práva na 

nezávislost, sociální integraci a na účast na životě společnosti, přičemž je důležité zmínit, že 

toto právo náleží všem OZP, a to bez ohledu na věk, povahu a původ jejich postižení.
 125

   

Ratifikací čl. 15 odst. 1 Revidované Evropské sociální charty se smluvní státy zavazují 

k přijetí odpovídajících opatření, aby se OZP dostalo poradenství, odborné přípravy  

a vzdělání pro výkon povolání v rámci obecných systému, a to všude tam, kde je to možné 

nebo pomocí specializovaných veřejných či soukromých institucí, tam, kde to možné není. 

Tím, že smluvní státy ratifikovaly čl. 15 odst. 2 Revidované Evropské sociální charty se 

zavázaly k podpoře přístupu OZP k zaměstnání, a to prostřednictvím všech opatření, která 

vedou, k tomu, aby co nejvíce OZP bylo zaměstnáno v rámci otevřeného trhu práce. 

Revidovanou Evropskou sociální chartou je tak zaměstnávání OZP v běžném pracovním 

prostředí jednoznačně upřednostňováno před jejich zaměstnáváním v chráněném zaměstnání. 

Pro úplnost lze také zmínit čl. 15 odst. 3 Revidované Evropské sociální charty. 

Smluvním státům, které tento čl. ratifikují, je uložen závazek podporovat plnou společenskou 

integraci OZP a jejich účast na životě společnosti, a to především pomocí opatření, která 

zahrnují technickou pomoc s cílem překonat bariéry v komunikaci a pohybu a umožnit přístup 

k bydlení, dopravě, kulturní činnosti a odpočinku. Zde uvedenou technickou pomoc, která má 

vést k překonání bariér, lze vnímat jako velmi důležitou, jelikož jsou to právě bariéry 

nejrůznějšího typu týkající se pohybu a komunikace, OZP brání v úspěšném zapojení do 

pracovního procesu a OZP znevýhodňují při výkonu práce ve srovnání s ostatními 

zaměstnanci.  

Pomocí překonání výše zmíněných bariér lze dosáhnout zlepšení pracovních 

podmínek výkonu práce těchto osob. Celý výše zmíněný čl. 15 Revidované Evropské sociální 

charty tak má představovat základ pro přijetí ucelené politiky týkající se OZP.
126

 

Z hlediska problematiky zaměstnávání OZP je důležité zmínit také čl. 30 Revidované 

Evropské sociální charty. Čl. 30 Revidované Evropské sociální charty upravuje právo na 

ochranu před chudobou a sociálním vyloučením, jelikož právě OZP a jejich rodiny představují 

v mnoha členských státech Rady Evropy skupiny, které jsou nejvíce ohroženy. Na základě  
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čl. 30 Revidované Evropské sociální charty je smluvním státům, které ho ratifikují, uložen 

závazek přijmout opatření na podporu účinného přístupu osob, stejně jako jejich rodin, které 

se nacházejí v situaci sociálního vyloučení či chudoby především k zaměstnání, výcviku, 

bydlení, vzdělání, kultuře a sociální a lékařské pomoci, a to v rámci celkové a koordinační 

politiky. Tato opatření mají povinnost revidovat, a to dle potřeby s cílem jejich 

přizpůsobení.
127

 

V oblasti politiky vůči OZP, a to včetně politiky související s výkonem práce, vyvíjí 

Rada Evropy v posledních dvou desetiletích významnou činnost. Na půdě Rady Evropy došlo 

od roku 1992 k přijetí řady dokumentů, které upravují nejrůznější oblasti života OZP. Nejedná 

se však o právně závazné dokumenty a vůči členským státům či orgánům Rady Evropy jsou 

spíše doporučujícího charakteru. Lze v krátkosti zmínit zejména níže uvedené dokumenty 

Rady Evropy, které se týkají OZP: 
128

  

 Doporučení Výboru ministrů (92) 6 o ucelené politice pro osoby se zdravotním 

postižením, 

 Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1185 (1992) o politikách 

rehabilitace pro zdravotně postižené, 

 Resoluce Výboru ministrů (95) o chartě k hodnocení pracovních schopností osob se 

zdravotním postižením, 

 Resoluce Výboru ministrů (2001) I o představení principů univerzálního designu do 

všech programů všech profesí podílejících se na tvorbě zastavěného prostředí, 

 Resoluce Výboru ministrů (2007) 3 „Dosažení plné účasti prostřednictvím 

univerzálního designu“, 

 Resoluce Výboru ministrů (2001) 3 K plnému občanství osob se zdravotním 

postižením prostřednictvím zavedení nových technologií. 

Doporučení Výboru ministrů (92) 6 o ucelené politice pro osoby se zdravotním 

postižením ze dne 9. 4. 1992. Výše zmíněné Doporučení je vnímáno jako dokument, jenž 

určuje  práci Rady Evropy, která se týká zdravotního postižení a představuje výsledek první 

evropské konference ministrů odpovědných za politiky pro OZP, jenž se konala v Paříži ve 

dnech 7. 11. - 8. 11. 1991. Toto Doporučení vytyčuje zásady pro obecnou integraci OZP. 
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Doporučením se pro OZP zdůrazňuje nezávislost, plné občanství a aktivní účast těchto osob, 

což je základem pro zahájení dalších politik ve prospěch zdravotně postižených.
129

 

Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1185 (1992) o politikách 

rehabilitace pro zdravotně postižené. Tento dokument byl přijat Parlamentním 

shromážděním Rady Evropy dne 7. 5. 1992. Parlamentní shromáždění Rady Evropy se jím 

obrací na vlády a příslušné agentury členských států. Tyto mají poskytnout OZP umístění, 

odborný dohled, výcvikové služby a zajistit přijetí legislativy, která by umožňovala běžné 

zaměstnání udržováním komplexního rozvoje pracovního trhu či zaměstnání v družstvech či 

chráněných dílnách v nejvíce závažných případech.
130

 

Resoluce Výboru ministrů (95) o chartě k hodnocení pracovních schopností osob 

se zdravotním postižením. Důležitost začlenění OZP do zaměstnání představuje základní 

princip tohoto dokumentu. Resoluce je založena na uznání práva OZP na ohodnocení jejich 

pracovních schopností. Člověk, u kterého se hodnocení schopností provádí, je oprávněn se 

aktivně účastnit jak procesu hodnocení jeho schopností, tak výběru zaměstnání, které 

vyhovuje potřebám a přáním takového člověka. Na základě tohoto dokumentu došlo 

k důležité změně v oblasti chápání OZP, neboť při hodnocení pracovních schopností je třeba 

na takového člověka pohlížet komplexně, tedy nejen na oblast jeho schopností, ale také 

počítat s jeho postiženími. Resoluce zmiňuje, že některé klasifikace z medicínské či jiné 

oblasti jsou zaměřeny na nedostatky a odchýlení se od normy, takové kvalifikace se nicméně 

nejeví jako spravedlivé v otázce ohodnocení OZP. Hodnocení by se z toho důvodu mělo 

zaměřit na pracovní schopnosti, které mohou být využity pro rehabilitaci a pracovní výcvik.
131

  

Resoluce Výboru ministrů (2001) I o představení principů univerzálního designu 

do všech programů všech profesí podílejících se na tvorbě zastavěného prostředí. Tato 

resoluce byla přijata dne 15. 2. 2001 a je možné říci, že je vystavěna na Evropské koncepci 

přístupnosti. Ústředním principem, na kterém je tato resoluce založena, je základní právo 

všech osob (tedy i OZP) na plnou účast na životě společnosti a zahrnuje právo na přístup  

a užívání zastavěného prostředí, tj. všechny budovy a prostory určené veřejnosti a poskytnutí 

dopravy. Společnost má odpovědnost a povinnost, a zvláště pak všechna povolání, která se na 

tvorbě zastavěného prostředí podílí, aby toto prostředí učinila univerzálně přístupné každému, 

                                                 
129

 Tamtéž s.59 
130

 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key 

Publishing, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7418-022-4.s.59 
131

 Tamtéž s.59 



44 

 

a to včetně osob se zdravotním postižením. Povinností států je tak učinit opatření vedoucí 

k odstranění bariér v zastavěném prostředí a zabránění vytváření bariér nových.
132

  

S výše zmíněnou resolucí souvisí také Resoluce Výboru ministrů (2007) 3 

„Dosažení plné účasti prostřednictvím univerzálního designu.“ Tento dokument byl přijat 

dne 12. 12. 2007. Smyslem univerzálního designu je učinit zastavěné prostředí, komunikaci, 

výrobky a služby přístupné a použitelné v nejvyšší možné míře. Vlády členských států by 

měly univerzální design akceptovat jako filosofii a strategii, která podporuje dosažení plného 

občanství a nezávislého života všech lidí, a to včetně OZP.
133

 

Resoluce Výboru ministrů (2001) 3 K plnému občanství osob se zdravotním 

postižením prostřednictvím zavedení nových technologií. K přijetí tohoto dokumentu došlo 

24. 10. 2001. Tato Resoluce je postavena na myšlence, že vliv nových technologií na kvalitu 

života OZP nelze opomíjet a že rychlé změny, jenž se odehrávají v oblasti informačních 

technologií mohou působit ambivalentně, jelikož na jedné straně mohou vést ke zlepšení 

příležitostí pro OZP, nicméně na straně druhé mohou představovat tvorbu překážek. Mezi 

obecné principy této Resoluce se řadí odpovědnost a povinnost společnosti k zajištění 

rovného přístupu k technologiím, a to pro každého, bez ohledu na věk, pohlaví a schopnosti. 

Prospěch ze zavádění nových technologií musí mít každý, k těmto technologiím musí mít 

každý rovný přístup a rovněž je užívat nezávisle na rovném základě s ostatními, i když je 

třeba si říci, že jsou v některých případech vyžadována specifická řešení a změny. Resoluce 

mezi zvláštní principy řadí přístupnost, snadnost užívání, finanční dostupnost, 

přizpůsobitelnost či kompatibilitu a zejména pak finanční dostupnost nových technologií 

může hrát pro osoby se zdravotním postižením významnou roli, neboť v některých případech 

je třeba provést změny a přizpůsobení, OZP by však neměly nést zvláštní náklady zajišťující 

přístup ke zboží a službám.
134

 

2.4 Dokumenty Evropské unie 

K podpisu Smlouvy o založení Evropského společenství došlo dne 25. 3. 1957 v Římě. 

Tento dokument si klade jako jeden ze základních cílů neustále zlepšování pracovních  

a životních podmínek. Ve vývoji sociální politiky došlo k významnému posunu přijetím 

Jednotného evropského aktu v roce 1986, na základě kterého došlo k rozšíření pravomocí 

Společenství přijmout opatření týkající se pracovního prostředí, pracovních podmínek  
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a bezpečnosti pracovníků. K dalšímu vývoji v oblasti sociální politiky v rámci evropské 

integrace pak došlo Smlouvou o Evropské unii (dále jen „SEU“), podepsanou v Maastrichtu 

v roce 1992. K SEU byla připojena Dohoda o sociální politice podepsaná všemi členskými 

státy kromě Velké Británie. Toto nepřijetí ze strany Velké Británie mělo za následek, že se 

Dohoda o sociální politice nemohla stát součástí Smlouvy o založení Evropského 

společenství. K začlenění ustanovení, která byla obsažena v Dohodě o sociální politice, došlo 

až v roce 1997 přijetím Smlouvy pozměňující SEU, Smlouvou o založení Evropského 

společenství a související akty (dále jen „Amsterdamská smlouva“).
135

 

V oblasti ochrany OZP představuje Amsterdamská smlouva významný předěl z toho 

důvodu, že poprvé předkládá možnost přijmout opatření k odstranění diskriminace z důvodu 

zdravotního postižení. Čl. 13 odst. 1 Smlouvy o založení ES stanoví, že: „aniž by byla 

dotčena ostatní ustanovení této smlouvy a v mezích pravomocí svěřených Společenstvím může 

Rada jednomyslným rozhodnutím na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem 

přijmout vhodná opatření k odstranění diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo 

etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace.“ Tento čl. 13 je brán jakožto právní základ k přijetí sekundární legislativy a dalších 

opatření týkající se oblasti zákazu diskriminace.
136

  

V oblasti sociální politiky práva EU lze za nejvýznamnější dokument považovat 

Komunitární chartu základních sociálních práv pracujících (dále jen „Komunitární 

charta“), která bývá někdy překládána také jako Charta Společenství základních sociálních 

práv pracovníků. Komunitární charta byla přijata v roce 1989 a jejím obsahem jsou morální 

závazky států v sociální oblasti.  

Z hlediska sociálních práv, která jsou v Komunitární chartě obsažena a o nichž 

můžeme říci, že bezprostředně souvisejí se zaměstnáním, lze jmenovat právo na práci, právo 

na spravedlivou odměnu, právo na zlepšování životních a pracovních podmínek, ochranu 

bezpečnosti a zdraví při práci a ochrana dětí, mladistvých, zdravotně postižených a starších 

osob při práci.
137

  

Práva týkající se OZP jsou upravena čl. 26 Komunitární charty. Tento čl. představuje 

pro OZP garanci nároku na dostatečné individuální opatření, která mají za cíl usnadnit jejich 

sociální a profesní integraci a to bez ohledu na povahu a charakter jejich postižení. Tato 

opatření musí, v souladu s možnostmi OZP zahrnovat především odbornou přípravu, 
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dostupnost, mobilitu, ergonomiku, dopravní prostředky a ubytování. Formulace těchto práv 

byla velmi významně inspirována čl. 15 Evropské sociální charty. Na tomto místě nově 

dochází ke zvýraznění myšlenky, že všechna tato práva sloužící k realizaci práv OZP, mají 

individuální charakter, tedy jsou cílené na určité potřeby konkrétní osoby, kdy tímto 

Evropskou unií došlo k posunu při aplikaci tohoto práva dále od plošné péče a pomoci OZP 

k individuální cílené péči.
138

 

Listina základních práv Evropské unie byla přijata v roce 2000 a představuje další 

dokument zabývající se právy OZP. V čl. 21 Listiny základních práv Evropské unie je zákaz 

diskriminace definován tak, že se „zakazuje jakákoli diskriminace“, což znamená, že se jedná 

o obecný zákaz diskriminace a ve srovnání se zákazem diskriminace v Evropské úmluvě o 

lidských právech či Revidované sociální charty není omezen jen na práva zaručená Listinou 

základních práv Evropské unie. Diskriminační důvody, které jsou zde stanoveny, 

nepředstavují tzv. taxativní výčet. Významný je čl. 26 Listiny základních práv Evropské unie, 

který stanoví, že Unie uznává a respektuje právo OZP na opatření, jejich cílem je zajistit 

nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti a dále čl. 31 

Listiny základních práv Evropské unie, který garantuje právo na slušné a spravedlivé pracovní 

podmínky.
139

  

Z hlediska sekundárního práva lze zmínit dvě směrnice, které byly přijaty na základě 

výše zmíněného čl. 13 Smlouvy o založení ES, a to Směrnice Rady 2000/43/ES  

ze dne 29. 6. 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na 

jejich rasu nebo etnický původ, zkráceně jako rasová směrnice
140

 a Směrnice Rady  

č. 2000/78/ES ze dne 27. 11. 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a povolání, zkráceně nazývána jako rámcová směrnice.
141

 

Účel směrnice Rady 2000/78/ES představuje obecný rámec pro boj s diskriminací na 

základě náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace 

v zaměstnání a povolání s cílem zavést zásadu rovného zacházení v členských státech. 

Směrnice Rady 2000/78/ES se může zdát v otázce vymezení pojmu „zdravotní postižení“ 

nejasná, jelikož neodkazuje na právní řády členských států a v mnoha případech nemusí být 

jasné, které skupiny osob jsou směrnicí chráněny. Prvním charakteristickým rysem 
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zdravotního postižení je především míra poškození zdraví, neboť až při určitém stupni 

narušení zdravotního stavu může docházet ke znevýhodnění určité skupiny oproti ostatním,  

a proto se objevuje potřeba tuto skupinu chránit. Dalšími charakteristickými znaky 

zdravotního postižení jsou trvalost a stálost narušení zdraví. Pak je třeba odlišovat nemoc, 

která je brána jako krátkodobá porucha zdraví, od zdravotního postižení, které vyjadřuje 

stálost zdravotního stavu.
142

  

K nejasnostem, které vyvstávají ohledně možnosti ochrany před diskriminací na 

základě zdravotního postižení dle směrnice Rady 2000/78/ES přispívá skutečnost, že právní 

řády jednotlivých členských států mohou pojem „zdravotní postižení“ vymezovat, a také 

vymezují, odlišným způsobem. V rámci některých členských států je poskytována ochrana 

před diskriminací na základě zdravotního postižení také pro jiné skupiny osob, než jakými 

jsou OZP a to např. jedincům, kteří byli dříve zdravotně postiženými či osobám, které o osobu 

zdravotně postiženou pečují nebo s ní žijí.
143

  

Velmi zajímavé je hledání odpovědi na otázku, zda směrnice Rady 2000/78/ES 

zakazuje diskriminaci i v případě, kdy člověk, který je objektem diskriminace nevykazuje 

známky zdravotního postižení, odpověděl kladně ESD a to ve věci S. Coleman v. Attridge 

Law a Steve Law (c- 303/06).
144

 V původním řízení se žalobkyně dovolávala zákazu 

diskriminace, a to na základě skutečnosti, že je matkou zdravotně postiženého syna a dle 

jejího tvrzení s ní ze strany zaměstnavatele bylo zacházeno méně příznivě než se zaměstnanci, 

kteří jsou rodiči dětí bez zdravotního postižení.  

K této věci se vyjádřil stanoviskem i Generální advokát v tom smyslu, že přímé 

zaměření se na osobu se zvláštní charakteristikou není jediným možným způsobem její 

diskriminace. Můžeme hovořit o „jemnějších“ a méně zjevných způsobech diskriminace, 

jedním z nich je narušení důstojnosti a autonomie osob, které náleží k určité skupině, a to 

zaměřením se nikoli na ně, avšak na třetí osoby, které s nimi mají blízký vztah a které nepatří 

do uvedené skupiny.
145

  

Z širokého dosahu pojmu „povinnost“ vyplývá, že také na tyto „jemnější“ formy 

diskriminace by se předpisy o zákazu diskriminace měly vztahovat, jelikož i tyto formy 

diskriminace se dotýkají osob, které patří do problematických kategorií. Důstojnost fyzické 

osoby se zvláštní charakteristikou je totiž dotčena stejně tak její přímou diskriminací, tak tím, 
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že vnímá, že jiný je diskriminován jen na základě svého vztahu k takové osobě. Takovým 

způsobem osoba, která je bezprostřední obětí diskriminace, nejenže sama trpí křivdou, ale 

také se stává prostředkem narušení důstojnosti osoby, kterou lze označit jako osobu 

blízkou.
146

  

Přímou diskriminací na základě zdravotního postižení se pro účely směrnice Rady 

2000/78/ES na základě čl. 2 odst. 2 rozumí, jestliže se s jednou osobou zachází méně 

příznivěji, než se zachází, či by se zacházelo, s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě 

zdravotního postižení. Nepřímá diskriminace představuje druh diskriminace, kdy by 

v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria či zvyklosti byla osoba určitého 

zdravotního postižení v porovnání s jinými osobami znevýhodněna. Toto určuje dvě výjimky. 

Podle první výjimky se o nepřímou diskriminaci nejedná v případě, že zdánlivě neutrální 

ustanovení, kritérium či praxe jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky 

k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Druhá výjimka z tohoto vymezení se 

pak týká pozitivní činnosti ve prospěch OZP.  

Za diskriminaci na základě zdravotního postižení je považováno také obtěžování  

a chování, které směřuje k navádění k diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. 

Obtěžováním si pak můžeme představit situaci, kdy dojde k nežádoucímu chování, které má 

souvislost se zdravotním postižením, přičemž je jeho účelem či následkem narušení 

důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, pokořující, ponižující či urážlivé 

atmosféry. Na základě této směrnice je umožněno, aby pojem „obtěžování“ byl vymezen 

v souladu s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi členských států.
147

  

Velmi významný je také čl. 5 směrnice Rady 2000/78/ES, který stanoví úpravu 

přiměřeného uspořádání. Toto přiměřené uspořádání je poskytováno za účelem zaručení 

dodržení zásady rovného zacházení ve vztahu k OZP. Na základě této zásady je 

zaměstnavateli uložena povinnost přijmout vhodná opatření, která dané OZP umožní přístup 

k zaměstnání, jeho výkon či postup v zaměstnání anebo absolvování odborného vzdělání. 

Lidé, kteří mají určitou formu zdravotního postižení, se často setkávají s  nepřímou 

diskriminací, a to na základě skutečnosti, že jsou jim poskytnuty podmínky pro výkon práce 

jako ostatním zaměstnancům, aniž by došlo k přizpůsobení těchto podmínek jejich 

zdravotnímu postižení. Důsledkem takové situace je pak to, že OZP nemá vytvořeny 

podmínky, které jsou potřebné pro řádný výkon její práce. Tato povinnost přijmout vhodná 

                                                 
146

 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key 

Publishing, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7418-022-4.s.73 
147

 Tamtéž s.74 



49 

 

opatření však není stanovena absolutně, vhodná opatření nesmí pro zaměstnavatele 

představovat neúměrnou zátěž. Problematika zákazu diskriminace na základě zdravotního 

postižení zřejmě patří vůbec k nejproblematičtějším otázkám, které jsou směrnicí Rady 

2000/78/ES upraveny. Dokonce samotnou Komisí bylo uznáno, že právě transpozice zákazu 

diskriminace na základě zdravotního postižení a věku do vnitrostátního právního řádu 

představuje nejsložitější ze všech zákazů diskriminace, a to na základě možného dopadu na 

pracovní trh.
 148

   

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 6. 1989 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, která zaměstnavatelům ukládá 

povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna rizika 

týkající se práce, představuje jedno z nejdůležitějších opatření v oblasti pracovních podmínek. 

Mezi obecné zásady prevence je směrnicí Rady 89/391/EHS řazena povinnost zaměstnavatele 

přizpůsobit práci jednotlivci, a to především s ohledem na uspořádání pracovních míst, volbu 

pracovních a výrobních metod a výběr pracovního zařízení. Při zadávání úkolu  

a s přihlédnutím k povaze činnosti podniku či závodu při ukládání úkolu zaměstnanci, musí 

zaměstnavatel rovněž přihlížet ke schopnostem zaměstnance s ohledem na jeho zdraví a 

bezpečnost. Dále je zaměstnavatelům uložena povinnost zajistit hodnocení rizik pro 

bezpečnost a zdraví při práci, a to včetně takových, které se vztahují na zvláště ohrožené 

skupiny zaměstnanců. Tyto skupiny zaměstnanců nejsou směrnicí Rady 89/391/EHS 

vymezeny, přesto se toto ustanovení může vztahovat i na OZP.
149

 

Dále lze zmínit návrh horizontální směrnice rozšiřující zákaz diskriminace osob 

i pro jiné oblasti, než je oblast zaměstnávání, která byla Komisí předložena v roce 2008. 

Vyjma zdravotního postižení se návrh této směrnice týká i jiných důvodů, než je zdravotní 

postižení, např. víry a náboženského vyznání, sexuální orientace a věku. Zdravotnímu 

postižení se v návrhu směrnice věnuje čl. 4, který vymezuje oblasti, kterých se týká povinnost 

přiměřeného opatření a těmito oblastmi jsou oblast sociálního zabezpečení, sociální výhody, 

zdravotní péče, vzdělávání a přístup ke zboží a službám, které jsou určeny veřejnosti, a to 

včetně bydlení a dopravy. Dále jsou čl. 4 také podrobněji rozvedeny skutečnosti, které se 

berou v úvahu při posuzování, zda je konkrétní opatření v oblasti služeb přiměřené.
150

  

                                                 
148

 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Ostrava: Key 

Publishing, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7418-022-4.s.77 
149

 Tamtéž s.78 
150

 BOUČKOVÁ, Pavla et al. Antidiskriminační zákon: komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2016. 521 s. 

ISBN 978-80-7400-618-0.s.113 



50 

 

Úprava zdravotního postižení je v návrhu této nové směrnice plně v souladu 

s principy, na nichž spočívá Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením  

a v kontextu celého návrhu patří k nejdiskutovanějším a nejproblematičtějším oblastem. 

Na tomto místě lze zmínit, že k největším kritikům této připravované směrnice patřila Česká 

republika spolu s Německem. Objevila se zde především námitka, že plošné provádění 

přiměřených opatření povede k nepřiměřenému zatížení malých a středních podnikatelů  

a následné negativní ovlivnění celé ekonomiky. Na základě silně negativního postoje, který 

Německo vůči tomuto návrhu směrnici zaujalo, pak došlo k tomu, že se proces projednávání 

směrnice zastavil téměř na svém počátku a od té doby je de facto zablokován.
151

  

Navzdory výše zmíněné skutečnosti se však legislativní vývoj v EU nezastavil  

a dne 2. 12. 2015 byl Komisí předložen návrh směrnice, tzv. Evropského aktu 

přístupnosti.
152

 Cíl Evropského aktu přístupnosti tvoří společenské požadavky na přístupnost 

některých klíčových produktů a služeb pro OZP. Splnění společenských požadavků na 

zapojení OZP do společnosti ztělesňuje jejich cíl.  

Evropský akt přístupnosti byl EU navržen zejména z  důvodu, aby plnění úmluvy 

jednotlivými členskými státy nevedlo k dalšímu roztříštění vnitřního trhu. EU předkládá, že 

na základě jednotného přístupu bude nejen na trhu vytvořeno více příležitostí pro podniky, ale 

také povede ke snížení nákladů jednotlivých států a závislosti osob se zdravotním postižením 

na pomoci druhých.
153

  

Návrh směrnice se vztahuje na následující produkty a služby:
154

 

 počítače a operační systémy, 

 bankomaty, 

 chytré telefony, 

 televizní zařízení související s digitálními televizními službami,  

 telefonické služby a související zařízení, 

 audiovizuální mediální služby, 

 autobusová, železniční a vodní osobní doprava, 

 bankovní služby, 

 e-knihy, 
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 e-komerce a další produkty a služby. 

Na základě Evropského aktu přístupnosti by mělo být výrobcům a poskytovatelům 

služeb usnadněno vyvážení produktů a služeb, neboť by se nově nemuseli přizpůsobovat 

různorodým pravidlům, která jsou stanovena členskými státy a tato harmonizace by tak měla 

být výhodná především pro malé a střední podniky, pro něž přizpůsobování představuje velmi 

nákladnou záležitost. Ačkoli by se Akt přístupnosti měl týkat zejména OZP, měli by z něj mít 

prospěch rovněž starší občané, pro něž má přístupnost stejný význam.
155

  

Vyjma zákazu diskriminace na základě postižení, který je upraven ve výše zmíněných 

dokumentech, tj. Smlouvě o založení ES a ve směrnici Rady 2000/78/ES a úpravy 

minimálních požadavků v oblasti pracovních podmínek, které se vztahují na všechny 

zaměstnance, je snaha EU v oblasti podpory rovných příležitostí a přístupu  

k zaměstnání vyvíjena také formou dokumentů, které nejsou právně závazné.
156

  

Nezávazné dokumenty týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením:
157

 

 Doporučení Rady 86/379/ ze dne 24. 7. 1986 o zaměstnávání zdravotně postižených 

ve Společenství, 

 Usnesení Rady ES ze dne 20. 12. 1996 týkající se rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením, 

 Usnesení Rady ES 186/1999 ze dne 17. 6. 1999 o rovných pracovních příležitostech 

pro osoby se zdravotním postižením, 

 Usnesení Rady ES ze dne 15. 7. 2003 týkající se podpory zaměstnání a sociální 

integrace osob se zdravotním postižením. 

Na základě výše zmíněných dokumentů práva EU lze shrnout, že ochrana OZP se 

zaměřuje především na zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení. Právní základ 

pro přijetí legislativy v sekundární oblasti tvoří čl. 13 Smlouvy ES. Systém práva EU je 

poměrně úzce provázán se systémem Rady Evropy, kdy tuto skutečnost lze dovodit z odkazů 

na sociální práva, která jsou obsažená v Evropské sociální chartě nacházející se ve Smlouvě  

o založení ES. Vyjma této skutečnosti se EU hlásí také k právům, která jsou obsažena 
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v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, což potvrzuje skutečnost, že EU 

tuto Úmluvu podepsala v den, kdy byla otevřena k podpisu.
158
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3. Legislativa v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením v České republice 

3.1 Listina základních práv a svobod 

Základ právní úpravy zaměstnávání OZP nalezneme v českém právním řádu 

v Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). Dle  

čl. 1 Listiny jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Základní práva a svobody se 

v souladu s čl. 3 odst. 1 Listiny zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, a tedy  

i OZP.
159

  

Důležitá ustanovení vztahující se na OZP jsou ta, která nacházejí svou úpravu  

v hlavě IV. nazvané hospodářská, sociální a kulturní práva. Čl. 26 odst. 1 Listiny deklaruje 

právo každého, tedy i OZP, na svobodnou volbu povolání. Součástí tohoto práva je nejen 

vlastní právo na svobodnou volbu povolání, ale také právo na svobodnou změnu povolání. 

V souvislosti s čl. 26 odst. 1 Listiny je výslovně zakázána jakákoli forma přímé či nepřímé 

diskriminace, a to i na základě zdravotního postižení. Na čl. 26 odst. 1 Listiny navazuje také 

čl. 26 odst. 3 Listiny upravující právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. 

Občané, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně 

zajistí. V čl. 26 odst. 3 Listiny je tedy stanoven nárok na hmotné zabezpečení (podporu) 

v nezaměstnanosti a nárok na podporu při rekvalifikaci.
160

 

Na základě ustanovení čl. 28 Listiny mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu 

za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, podrobnosti má stanovit zákon. Listina klade 

důraz na právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Obě 

tato práva náleží všem zaměstnancům bez rozdílu, a tedy vzhledem k výše zmíněnému  

čl. 3 odst. 1 Listiny musí náležet také zaměstnancům se zdravotním postižením.
161

  

Čl. 29 Listiny garantuje vyšší stupeň ochrany pro některé skupiny osob. Jedná se  

o osoby, které jsou tradičně považovány za osoby nejvíce ohrožené v rámci výkonu práce.  
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Podle čl. 29 odst. 1 Listiny mají ženy, mladiství a OZP právo na zvýšenou ochranu 

zdraví při práci, přičemž mají právo i na zvláštní pracovní podmínky. Z toho ustanovení lze 

dovodit zranitelnost těchto skupin osob v pracovněprávních vztazích. V čl. 29 odst. 2 Listiny 

se pak právní úprava týkající se OZP zaměřuje především na otázky vytváření předpokladů 

pro jejich uplatnění na trhu práce nikoli vlastní pracovní podmínky. Základní zákon v tomto 

smyslu představuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoZ“). Práva obsažená v čl. 28 Listiny a čl. 29 Listiny patří do skupiny sociálních 

práv, která stejně jako práva občanská a politická tvoří celek nezadatelných lidských práv.
162

   

3.2 Zákon o zaměstnanosti 

Jak již bylo výše řečeno, ZoZ představuje v oblasti zaměstnávání OZP jeden 

z nejdůležitějších předpisů a je možné o něm hovořit jako o jednom z pilířů zákonné úpravy 

zaměstnávání OZP. Předmět a cíl ZoZ je vyjádřen v § 1 ZoZ jako „zabezpečování státní 

politiky zaměstnanosti s právem Evropských společenství, jejíž cílem je dosažení plné 

zaměstnanosti
163

 a ochrana proti nezaměstnanosti.“ Předmět zákonné úpravy podle § 1 ZoZ 

představuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti a zdůraznění jeho souladu  

s právem EU, především se směrnicemi Rady a Evropského parlamentu, které jsou uvedeny 

v odkazu 1) § 1 ZoZ.  

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení EU se řídí také Úmluvami MOP, 

zejména Úmluvou MOP č. 168 o podpoře zaměstnanosti a ochraně proti nezaměstnanosti.
164

 

O politice zaměstnanosti lze říci, že představuje „státní politiku a hlavním garantem 

politiky zaměstnanosti je stát a spolu s ním také sociální partneři, tj. svazy podnikatelů  

a odborová hnutí.“
165

  

                                                 
162

 KLÍMA, Karel et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 1441 s. ISBN 978-80-

7380-140-3.s.1223 
163

 Na cíl uvedený § 1 ZoZ, kterým je dosažení plné zaměstnanosti lze z různých hledisek nahlížet různě. Např. z 

ekonomického pohledu lze konstatovat, že pokud je zaměstnanost plná, pak nemůže být efektivní, pokud je 

efektivní, nemůže být plná. V této souvislosti je třeba vzít i v úvahu další faktory vyskytující se v oblasti 

pracovních sil. Těmi jsou nabídka a poptávka práce, které jsou spojeny s funkčním chodem zdravé ekonomiky, 

především pak potřebu určitého rozsahu volných pracovních sil za účelem rychlé adaptace s ohledem na potřeby 

pracovního trhu a s možností okamžitého nástupu do zaměstnání. Nelze taky opomenout, že s rozvojem plné 

zaměstnanosti  souvisí tzv. „svobodná zaměstnanost“,  kdy lidé nemohou být nuceni pracovat proti své vůli. Ve 

státech Evropské unie a dalších vyspělých státech je pak zejména vyloučena práce otrocká či nucená. 

STEINICHOVÁ, Ladislava et al. Zákon o zaměstnanosti: komentář. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7357-501-4.s.2 
164

 Úmluva MOP č. 168 o podpoře zaměstnanosti a ochraně proti nezaměstnanosti dosud nebyla Českou 

republikou ratifikována 
165

 Tamtéž s.2 



55 

 

Úkolem těchto subjektů je podílet se společně na přijímání nejrůznějších opatření, 

která mají spolu s  důstojným finančním zabezpečením sloužit jako ochrana proti 

nezaměstnanosti.  

Okruh činností, které spadají pod státní politiku zaměstnanosti, však prochází 

neustálým vývojem, který je ovlivněn jak situací na trhu práce, tak požadavky a podněty ze 

strany EU, případně může být ovlivněn i dalšími okolnostmi. Do oblasti státní politiky 

zaměstnanosti náleží nejrůznější oblasti a vztahy, a to tak, aby jejich výčet odpovídal 

základním potřebám k zajištění optimální míry zaměstnanosti obyvatel, jejich hmotného 

zajištění v případě nezaměstnanosti, apod.
166

  

Pojetí státní politiky zaměstnanosti z hlediska předpisů z oblasti zaměstnanosti je 

vyjádřeno v § 2 ZoZ, který státní politiku zaměstnanosti upravuje. Politiku zaměstnanosti lze 

v užším smyslu rozdělit na pasivní politiku zaměstnanosti a aktivní politiku zaměstnanosti. 

Aktivní politika zaměstnanosti z hlediska českého právního řádu bývá chápána zejména ve 

smyslu pracovních příležitostí, které jsou vytvářeny ze strany státu pro jednotlivce a zároveň 

není brána jako podpora zaměstnavatelů a jejich aktivit. Za pasivní politiku zaměstnanosti je 

možno označit hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Právní úprava kompetencí  

a úkolů obsažených v ZoZ je formulována tak, aby pokrývala závazky vyplývající 

z mezinárodních úmluv a norem. V oblasti zaměstnanosti je to zejména soulad s Úmluvami 

MOP
167

 a dále také s úpravou v členských státech EU.
168

  

Zohledněn je požadavek na rovné zacházení s muži a ženami, jelikož Smlouva  

o založení Evropských společenství v čl. 2 jako jeden z hlavních cílů Společenství prohlašuje 

rovnost zacházení s muži a ženami a dále v čl. 3 stanoví, že při provádění politiky 

zaměstnanosti Evropské společenství usiluje o odstranění nerovnosti a podporuje rovné 

zacházení s muži a ženami. Další skupiny osob, kterým má být a je poskytována ochrana, 

neboť mají ztížené postavení na trhu práce, představují skupiny, které uvádí § 33 ZoZ. Těmto 

skupinám osob, které jsou zde uvedeny, jsou krajské pobočky Úřadu práce ČR povinny 

věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání a mimo OZP jde např. o mladé osoby, 

fyzické osoby pečující o děti do 15 let, apod.  
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Povinnost státu ohledně dosažení co nejvyšší úrovně zaměstnanosti a povinnost 

poskytovat bezplatné služby zaměstnanosti rovněž stanoví i Evropská sociální charta.
169

 

V souladu s Evropskou sociální chartou a dalšími dokumenty tak ZoZ deklaruje  

ve svém § 2 úlohu státu při zabezpečování práva na zaměstnání. Realizace státní politiky 

zaměstnanosti je podle § 2 odst. 2 ZoZ nejen úloha státu, ale významný vliv na této politice 

mají také zaměstnanci (a případně uchazeči o zaměstnání), které reprezentují odborové 

organizace a zaměstnavatelé, kteří jsou reprezentováni zpravidla svými svazy či vybranými 

zástupci. V této souvislosti nelze opomíjet ani spolupráci se sdruženími OZP, která na trhu 

práce (a to i z mezinárodního hlediska) představují poměrně chráněnou a zohledněnou 

skupinu. V ČR se zejména jedná o Národní radu osob se zdravotním postižením ČR.
170

  

Úkolem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR je přispívat k integraci OZP 

do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto osob, kdy tuto svou úlohu plní 

připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování 

OZP do společnosti.
171

 S ohledem na územní princip je rovněž nutné zohledni  

i aktéry vyskytující se na regionálních trzích práce, tj. krajské a obecní úřady a profesní 

organizace, kteří z hlediska své působnosti disponují řadou kompetencí a možností. Na 

nejvyšší úrovni je tento tripartitní systém institucionálně zabezpečován především Radou 

sociální a hospodářské dohody a na úrovni regionální spolupráce poradními sbory Úřadu 

práce ČR.
172

 

Co se týče samotného zaměstnávání OZP, je v ZoZ upraveno v části třetí nazvané 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením §§ 67 ZoZ až 84 ZoZ. Z hlediska zákazu 

diskriminace zakotvil ZoZ do oblasti zaměstnanosti zásadu rovného zacházení a zákaz 

diskriminace.
173

 ¨ 

Z tohoto důvodu bych vyzdvihl ještě § 4 ZoZ, který deklaruje právo na rovné 

zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. 
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3.2.1 Role krajských poboček Úřadu práce ČR a práva a povinnosti zaměstnavatelů 

Evidenci osob se zdravotním postižením upravuje § 68 ZoZ. Krajská pobočka 

Úřadu práce ČR je na základě § 68 odst. 1 ZoZ oprávněna evidovat identifikační údaje a další 

údaje, které se týkají např. zdravotního stavu OZP. Součástí těchto údajů jsou také osobní a 

citlivé údaje, které podléhají zvláštní ochraně, a to podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účel, pro který je zpracování těchto údajů 

potřebné, je přesně definován v § 68 odst. 2 ZoZ. Tímto jsou výhradně začlenění a setrvání 

OZP na trhu práce a statistické účely. Služby, které jsou OZP poskytovány krajskou pobočkou 

Úřadu práce ČR na sebe mohou navazovat, a to bezprostředně či s určitým časovým 

odstupem. Po období, kdy není důvod osobní a citlivé údaje o OZP zpracovávat, jsou tyto 

údaje podle § 68 odst. 3 ZoZ znepřístupněny.
174

   

Práva a povinnosti zaměstnavatelů - v souvislosti se zaměstnáváním OZP jsou ZoZ 

zaměstnavatelům uložena některá práva a povinnosti. Práva a povinnosti zaměstnavatelů  

a spolupráce s úřady práce jsou upraveny § 79 a násl. ZoZ.  

Zaměstnavatelé jsou od krajských poboček Úřadu práce ČR podle § 79 ZoZ oprávněni 

požadovat:
175

 

a) Informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením, 

b) Součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se 

zdravotním postižením, 

c) Spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním 

postižením, 

d) Spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních 

podmínek pro osoby se zdravotním postižením. 

Ad a) Krajské pobočky Úřadu práce ČR poskytují zaměstnavatelům služby podle 

ZoZ, a to na základě žádosti zaměstnavatele. Mezi tyto služby patří informační činnost  

a poradenství, týkající se zaměstnávání OZP, které je zaměřeno např. na přizpůsobování 

pracoviště či vytváření vhodných pracovních podmínek.
176
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Ad b) Mezi jednu z povinností zaměstnavatelů při zaměstnávání OZP patří povinnost 

podle svých podmínek vyhrazovat pro tyto osoby pracovní místa. Zde uvedená součinnost při 

vyhrazování pracovních míst, která jsou zvláště vhodná, pro OZP spočívá především ve 

spolupráci s příslušnými odborníky, a to při vytipování těch pracovních míst, na nichž mohou 

být OZP zaměstnány.
177

   

Ad c) Spolupráce zaměstnavatele s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při vytváření 

vhodných pracovních míst pro OZP je možná pouze v případě, kdy pro zaměstnavatele 

existují podmínky pro vytváření nových pracovních míst pro OZP. V rámci této spolupráce 

Úřad práce zaměstnavateli poskytne: poradenství o možných způsobech podpory při vytváření 

těchto pracovních míst, informuje zaměstnavatele o možnosti jejich obsazení osobami se 

zdravotním postižením z řad uchazečů o zaměstnání. Krajská pobočka Úřadu práce ČR je také 

oprávněna zaměstnavateli poskytnout finanční podporu, a to formou některého z nástrojů či 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
178

  

Ad d) V některých případech postačí pouze individuální přizpůsobení pracovního 

místa a pracovních podmínek.  

Povinnosti zaměstnavatelů upravuje § 80 ZoZ. Zaměstnavatelé nejsou 

k zaměstnávání OZP motivováni pouze pozitivním způsobem, který byl zmíněn výše, ale také 

způsobem negativním. Tento negativní způsob motivování zaměstnavatelů spočívá ve 

splnění povinností, které zaměstnavatelům ukládá ZoZ a zaměstnavatelé jsou je povinni 

splnit, aniž by na základě těchto skutečností byli nějakým způsobem přímo zvýhodněni. Jedná 

se o dvě povinnosti, tj. o povinnost zaměstnavatelů podle § 80 ZoZ a povinný podíl podle  

§ 81 a násl. ZoZ.
179

 

 

Povinnosti zaměstnavatelů podle § 80 ZoZ:
180

 

a) Rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele 

pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek  

a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 

b) Spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zajišťování pracovní 

rehabilitace, 
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c) Vést evidenci zaměstnaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje 

o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením podle  

§ 67 odst. 2 písm. a) až c) ZoZ, 

d) Vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. 

Ad a) Povinnosti, které jsou zde uloženy zaměstnavatelům cílí zejména k rozšiřování 

pracovních příležitostí pro OZP. Při rozšiřování pracovních příležitostí je třeba mít na zřeteli, 

a vycházet z předmětu činnosti zaměstnavatele, tj. zda charakter předmětu činnosti 

zaměstnavatele zaměstnávání OZP umožňují. Důležitou roli při rozšiřování pracovních 

příležitostí pro OZP hraje spolupráce s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb, 

který zná pracovní podmínky na pracovištích zaměstnavatele, a tedy může pomoci 

s vytipováním vhodných míst pro OZP či s určením profesí, ve kterých by bylo možné 

vytvářet nová pracovní místa pro OZP. 

Ad b) Zaměstnavatel je povinen spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR 

v případě, kdy je OZP zabezpečena pracovní rehabilitace podle § 67 ZoZ. Z hlediska forem 

pracovní rehabilitace se může jednat jak přímo o přípravu k práci prováděnou na pracovišti 

zaměstnavatele podle § 72 odst. 2 písm. a) ZoZ, tak o jinou formu, např. poradenství. 

Spolupráce zaměstnavatele spočívá zejména ve vytváření pracovních podmínek pro 

zaměstnance - OZP pro úspěšné absolvování pracovní rehabilitace.    

Ad c) a d) Tyto dvě povinnosti, které jsou zde uvedeny, jsou evidenčního charakteru, 

a to především pro statistické a kontrolní účely. 

3.3 Zákoník práce 

Další právní předpis upravující problematiku zaměstnávání OZP představuje zákon  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPr“). ZPr 

představuje hlavní právní předpis v oblasti pracovního práva a upravuje oblast 

pracovněprávních vztahů, které vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při výkonu 

závislé práce. Za důležité považuji zmínit § 103 odst. 5 ZPr,
181

který říká, že: „Zaměstnavatel 

je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj 

náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních 

podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení nebo zaučení 

těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného 

zaměstnání.“  
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3.4 Antidiskriminační zákon 

Ve znění § 2 odst. 2 AntDZ se diskriminace dělí na přímou a nepřímou. Bližší úpravu 

přímé a nepřímé diskriminace předkládají následující ustanovení téhož zákona.  

Přímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se podle § 2 odst. 3 AntDZ 

rozumí takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo by 

se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu zdravotního postižení.  Jako 

příklad přímé diskriminace OZP lze uvést situaci, kdy se nevidomá, středoškolsky vzdělaná 

žena uchází o zaměstnání v call centru. Zaměstnavatelem je však odmítnuta, a to na základě 

názoru, kdy se zaměstnavatel domnívá, že tuto práci není naprosto schopna zvládnout žádná 

nevidomá osoba. 

Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se podle § 3 odst. 1 AntDZ 

rozumí takové jednání, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria či praxe, je 

osoba z důvodu svého zdravotního stavu znevýhodněna oproti ostatním. O nepřímou 

diskriminaci se však nebude jednat v případě, že toto ustanovení, kritérium či praxe lze 

objektivně odůvodnit legitimním cílem a prostředky k dosažení tohoto legitimního cíle jsou 

přiměřené a nezbytné. Příkladem nepřímé diskriminace může být chování provozovatelů 

restauračních zařízení, kteří na základě vnitřního předpisu zakazují vstup psů do provozovny. 

Norma, která zakazuje vstup psů do provozovny, může na základě vnitřního předpisu působit 

zdánlivě neutrálně, nicméně je touto normou fakticky odepřen vstup i psům asistenčním či 

vodícím. Diametrálně odlišně bude tato norma dopadat na tzv. zdravého člověka a na OZP. 

Zatímco tzv. zdravý člověk je pouze donucen k tomu, aby se rozhodl, zda nechá psa před 

vstupem do provozovny, v případě nevidomých osob, kteří jsou OZP, bude fakticky 

znemožněn přístup do provozovny. Argument, že přítomnost takového psa může obtěžovat 

ostatní hosty, nelze v tomto případě považovat za legitimní důvod, na základě kterého by bylo 

možné tuto praxi ospravedlnit.
182
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4. Nástroje a opatření k podpoře zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením 

4.1 Pracovní rehabilitace 

Jak bylo již výše řečeno, OZP je poskytována řada opatření upravená ZoZ, která slouží 

k vyrovnání jejich ztíženého postavení na trhu práce. První z těchto opatření představuje 

právo na pracovní rehabilitaci, které je upraveno § 69 ZoZ a vychází z čl. 29 odst. 1 a 2 

Listiny, který toto právo zakotvuje. Čl. 29 odst. 2 Listiny stanoví, že „mladiství a osoby 

zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovněprávních vztazích a na pomoc 

při přípravě k povolání.“ Kromě OZP je na základě tohoto ustanovení toto právo přiznáno 

také mladistvým a podle odst. 1 i ženám. Pracovní rehabilitace je definována § 69 odst. 2 ZoZ 

jako: „souvislá činnost, která je zaměřena na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se 

zdravotním postižením.“ Hlavním cílem pracovní rehabilitace je tak získání vhodného 

zaměstnání pro OZP a jeho udržení. V případě pracovní rehabilitace se jedná o souvislou 

činnost, která obsahuje většinou více na sebe navazujících forem pracovní rehabilitace.  

Z hlediska své náplně zahrnuje poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu 

zaměstnání či výkon samostatné výdělečné činnosti, a to včetně praktické a teoretické 

přípravy a vytváření podmínek pro výkon výdělečné či pracovní činnosti.
183

  

Pracovní rehabilitace je zabezpečena krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, v jejímž 

správním obvodu má OZP trvalé bydliště. Pracovní rehabilitace může být podle  

§ 69 odst. 1 ZoZ zajištěna buď samotnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR ve spolupráci 

s pracovně-rehabilitačními středisky nebo ta může pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace 

jinou právnickou či fyzickou osobu. Krajská pobočka Úřadu práce ČR je také oprávněna 

zabezpečení pracovní rehabilitace zajistit prostřednictvím jiné právnické či fyzické osoby, tj. 

právnické či fyzické osoby specializující se na pomoc OZP, a to především v rámci 

podporovaného zaměstnání.
184

  

                                                 
183

 STEINICHOVÁ, Ladislava et al. Zákon o zaměstnanosti: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7357-501-4.s.95 
184

 Podporované zaměstnání lze definovat jako: „Časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené 

zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom 

z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu 

poskytovanou před i po nástupu do práce.“ Smysl podporovaného zaměstnávání představuje vyrovnávání 

příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících 

faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho mohou být nebo jsou omezeni ve svém 

společenském uplatnění. V rámci podporovaného zaměstnávání je poskytována podpora rovněž 

zaměstnavatelům uživatelů služby. Česká unie pro podporované zaměstnávání. Co je PZ?. [online]. . [cit.2017-

10-15Dostupný z:  http://www.unie-pz.cz/3-podporovane-zamestnavani.html . 

http://www.unie-pz.cz/3-podporovane-zamestnavani.html


62 

 

Při zabezpečení pracovní rehabilitace jsou tyto subjekty vázány písemnou dohodou 

s  Úřadem práce ČR, přičemž náležitosti dohody upravuje § 70 ZoZ.
185

  

Nárok žádat krajskou pobočkou Úřadu práce ČR o pracovní rehabilitaci přísluší každé 

OZP a to bez ohledu na skutečnost, zda jde o uchazeče o zaměstnání či nikoli. Tato žádost 

musí obsahovat identifikační údaje žádající osoby stanovené § 5 ZoZ a doklad osvědčující, že 

se jedná o OZP podle § 67 odst. 5 ZoZ. Příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR 

prostřednictvím vyjádření odborné pracovní skupiny poté v součinnosti se zdravotně 

postiženou osobou sestaví tzv. individuální plán pracovní rehabilitace, který představuje 

základní dokument, podle něhož se celý proces pracovní rehabilitace realizuje. Při stanovení 

cíle a jednotlivých forem pracovní rehabilitace se vychází ze zdravotního stavu OZP, 

z posouzení jejich schopností a kvalifikace a také z možnosti jejího uplatnění na trhu práce.
186

  

Obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace:
187

 

a) Formy pracovní rehabilitace, které byly stanoveny pro osobu se zdravotním 

postižením, 

b) Předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace, 

c) Předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, 

d) Termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace. 

Účinnost jednotlivých forem pracovní rehabilitace podléhá hodnocení, a to 

v termínech a způsobem, které stanoví  individuální plán pracovní rehabilitace. S ohledem na 

konkrétní výsledky tohoto hodnocení pak mohou být jednotlivé formy pracovní rehabilitace 

měněny či doplňovány.
188

 Kromě výše zmíněné skupiny OZP se pracovní rehabilitace mohou 

zúčastnit také fyzické osoby, které jsou dočasně práce neschopné, a to podle § 55 zákona  

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a pracovní 

rehabilitace jim může pomoci v jejich návratu na trh práce. Pracovní rehabilitace poskytována 

fyzickým osobám, které jsou dočasně práce neschopné zvláště v důsledku úrazu, pak může 

těmto osobám zvýšit šance na opětovný návrat na trh práce. 
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Podmínku pro zařazení takové osoby na pracovní rehabilitaci v době trvání pracovní 

neschopnosti představuje doporučení ošetřujícího lékaře, přičemž pracovní rehabilitace nesmí 

být v rozporu se zdravotní způsobilostí této osoby.
189

  

Na pracovní rehabilitaci mohou být podle § 69 odst. 5 ZoZ také zařazeny fyzické 

osoby, které přestaly být na základě kontrolní lékařské prohlídky invalidními, a které okresní 

správa sociálního zabezpečení doporučí k pracovní rehabilitaci. V souvislosti se změnou 

posouzení zdravotního stavu však nemusí dojít k ukončení již probíhající pracovní 

rehabilitace, což lze hodnotit jako pozitivní.
190

  

Zařazení těchto dvou výše zmíněných skupin osob na pracovní rehabilitaci, tj. její 

zahájení a ukončení, je krajská pobočka Úřadu práce ČR podle § 69 odst. 5 ZoZ povinna 

písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, a to včetně údajů o místě výkonu, 

denním rozsahu a celkové délce trvání pracovní rehabilitace, neboť tato skutečnost souvisí 

s kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.
191

  

Formy pracovní rehabilitace jsou upraveny v § 69 odst. 3 ZoZ. Výčet jednotlivých 

forem pracovní rehabilitace je demonstrativní, kdy mezi tyto formy patří aktivity zaměřené 

přímo na OZP, např. poradenská činnost pro volbu povolání, teoretická  praktická příprava 

pro zaměstnání, případně jinou výdělečnou činnost, spolupráce s psychologem či 

rehabilitačním pracovníkem, zajištění asistenta a aktivity zaměřené na podporu 

zaměstnavatele při vytváření vhodných pracovních podmínek pro OZP pomocí některého 

z nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.  

Teoretická a praktická příprava představuje první z forem pracovní rehabilitace. 

Teoretická a praktická příprava je upravena § 71 ZoZ. Podle § 71 ZoZ teoretická a praktická 

příprava pro zaměstnání či jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením zahrnuje: 

a) Přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů, 

b) Přípravu k práci, 

c) Specializované rekvalifikační kurzy. 

Součást teoretické a praktické přípravy může představovat příprava na budoucí 

povolání podle § 71 písm. a) ZoZ, která spočívá ve vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.  
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Hlavní úlohu krajské pobočky Úřadu práce ČR či právnické nebo fyzické osoby, které 

pracovní rehabilitaci zabezpečují, tvoří poradenství pro volbu povolání a poskytování 

informací o jednotlivých druzích studia a možností následného uplatnění na trhu práce. Podle 

§ 71 písm. b) ZoZ a § 71 písm. c) ZoZ jsou součástí teoretické a praktické přípravy pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost příprava k práci, která je upravena  

§ 72 ZoZ a specializované rekvalifikační kurzy, které jsou upraveny § 74 ZoZ, jak bude 

pojednáno dále.
192

 

4.1.1 Příprava k práci 

Příprava k práci představuje druhou formu pracovní rehabilitace. Příprava k práci je 

upravena § 72 a násl. ZoZ. Příprava k práci je definována § 72 odst. 1 ZoZ jako „cílená 

činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo  

a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné 

výdělečné činnosti.“ Cíl přípravy k práci tak představuje zapracování OZP pro výkon práce, 

která je pro tuto osobu z hlediska jejího zdravotního stavu vhodná.
193

    

Pod zde uvedené „zapracování“ OZP spadá nejen osvojení si potřebných dovedností  

a návyků, ale také získání určitých nových znalostí. Zapracování se proto může skládat jak 

z části praktické, tak teoretické. Na tomto místě je třeba uvést, že příprava k práci je jedinou 

formou pracovní rehabilitace, která je časově přímo ohraničená, přičemž může trvat nejdéle  

24 měsíců. Jak ukazují zkušenosti z praxe, je zde stanovená doba 24 měsíců dostatečně 

dlouhá na to, aby se OZP zaučila a mohla vykonávat vhodné zaměstnání či jinou výdělečnou 

činnost, která odpovídá jejímu zdravotnímu stavu.
194

    

Kde může být příprava k práci OZP prováděna podle § 72 odst. 2 ZoZ: 

a) na pracovištích jejího zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu 

této osoby; příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta, 

b) na pracovních místech pro OZP, nebo 

c) ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví  

a náboženských společností, občanských sdružení a dalších právnických nebo 

fyzických osob. 
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Z výše uvedeného § 72 odst. 2 ZoZ tak vyplývá, že příprava na práci může být 

realizována nejen v pracovněprávním vztahu, ale také mimo něj.  

Ad a) Příprava k práci na pracovištích zaměstnavatele, která jsou k tomuto účelu 

individuálně přizpůsobena, se uskutečňuje v rámci  pracovněprávního vztahu, tj. mezi OZP  

a jejím zaměstnavatelem. Jde zejména o případy, kdy se zaměstnanec stane OZP v době trvání 

pracovněprávního vztahu a zaměstnavatel pro něj vytvoří takové podmínky, které mu dovolí 

v dosavadním zaměstnání setrvat i nadále. V těchto případech lze také nejčastěji realizovat 

pracovní rehabilitaci ještě za doby trvání pracovní neschopnosti zaměstnance podle § 69  

odst. 5 ZoZ. Problematiku přípravy k práci na pracovišti zaměstnavatele je možné spatřovat  

v případné absenci určitých zkušeností se zaměstnáváním OZP. Z tohoto důvodu může být 

příprava pro výkon práce prováděna za pomocí asistenta v případě, pokud OZP potřebuje při 

přípravě pro výkon práce pomoc další osoby, jak upravuje § 72 odst. 2 písm. a) věta za 

středníkem ZoZ.
195

  

Funkci asistenta OZP může vykonávat buď osoba, která je zaměstnancem téhož 

zaměstnavatele jako OZP, či si tuto službu zaměstnavatel může objednat od specializované 

právnické nebo fyzické osoby. Náklady, které s činností asistenta vzniknou, představují 

náklady spojené s pracovní rehabilitací a jsou hrazeny úřadem práce.
196

  

Druhy nákladů, které zaměstnavateli vzniknou v souvislosti s prováděním přípravy 

k práci jsou uvedeny v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí ZoZ. Jedná se 

o taxativní výčet nákladů a patří mezi ně např. mzdové náklady na zaměstnance, který OZP 

připravuje k práci, či v případě potřeby také náklady, které jsou spojeny s nezbytnou účastí 

další fyzické osoby, např. výše zmíněného asistenta. Výše těchto nákladů se stanovuje 

v dohodě o provedení přípravy k práci podle § 73 odst. 1 ZoZ, a to na základě předběžné 

kalkulace vypracované zaměstnavatelem.
197

 

Ad b) Příprava k práci na pracovních místech pro osoby se zdravotním 

postižením. V případě pracovních míst, která jsou určená pro zaměstnávání OZP, jsou tato 

vytvořena zaměstnavatelem na základě dohody s  Úřadem práce ČR. Touto formou pracovní 

rehabilitace OZP získávají potřebné praktické dovednosti a návyky, které po jejím skončení 

mohou využít ve svém novém zaměstnání.  
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Na rozdíl od výše zmíněné přípravy k práci na pracovišti zaměstnavatele podle § 72 

odst. 2 písm. a) ZoZ se v tomto případě tak děje mimo pracovněprávní vztah.
198

 

Ad c) Příprava k práci ve vzdělávacích zařízeních státu, územních 

samosprávných celků, církví a náboženských společností, občanských sdruženích  

a dalších právnických a fyzických osob. Vyjma dvou výše zmíněných možností může být 

příprava k práci prováděna také v různých vzdělávacích zařízeních, které mohou provozovat 

nejen státní, ale i jiné subjekty, např. vzdělávací zařízení provozovaná církvemi či 

náboženskými společnostmi. V těchto zařízeních OZP získává nové, především teoretické 

znalosti, které jsou potřebné pro výkon vybraného vhodného zaměstnání či jiné výdělečné 

činnosti. Tuto teoretickou část přípravy k práci je pro provádění pracovní rehabilitace vhodné 

kombinovat také s její praktickou částí.
199

 

 Náležitosti písemné dohody o přípravě k práci upravuje § 72 odst. 3 ZoZ. Tato 

dohoda o přípravě k práci je sjednána mezi Úřadem práce ČR a OZP. Z hlediska svého 

obsahu stanovuje konkrétní podmínky, za nichž přípravu k práci OZP absolvuje. Z jejího 

obsahu musí být zřejmé následující skutečnosti – co bude obsahem přípravy k práci, kde a jak 

dlouho bude příprava k práci probíhat, kdo a jaký způsobem ji bude zabezpečovat a jak budou 

získané znalosti a dovednosti ověřeny.
200

  

Součástí dohody o přípravě k práci tvoří rovněž ujednání o možnosti jejího 

vypovězení, a to především z důvodů nesplnění sjednaných podmínek. Nesplnění sjednaných 

podmínek může spočívat např. v tom, že OZP na pracovní rehabilitaci nenastoupí, případně se 

pracovní rehabilitace přestane účastnit či nepodstoupí ověření znalostí a dovedností, které na 

základě této formy pracovní rehabilitace získala. Dokladem o absolvování přípravy k práci je 

osvědčení vydané subjektem, který přípravu k práci prováděl, tj. fyzická či právnická osoba 

uvedená v § 72 odst. 2 ZoZ.
201

  

Po dobu účasti na přípravě k práci přísluší OZP, která není zabezpečena jiným 

způsobem, tj. mzdou (platem) či náhradou mzdy (platu), starobním důchodem či dávkami 

nemocenského pojištění, nárok na podporu při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží 

rovněž OZP, která není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, jak uvádí  

§ 72 odst. 5 ZoZ.
202
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Náležitosti dohody o provedení přípravy k práci jsou upraveny § 73 ZoZ. Pokud se 

příprava k práci provádí na pracovišti zaměstnavatele podle § 72 odst. 2 písm. a) ZoZ, pak se 

uskutečňuje na základě písemné dohody s  Úřadem práce ČR, přičemž ten může 

zaměstnavateli uhradit náklady na přípravu zaměstnance-OZP. Náležitosti dohody  

o provedení přípravy k práci jsou stanoveny § 73 odst. 1 písm. a) až j) ZoZ. Mezi tyto 

náležitosti patří např. identifikační údaje účastníků dohody, tj. Úřadu práce ČR  

a zaměstnavatele OZP, kteří se přípravy k práci mají účastnit podle § 72 odst. 1 písm. a) ZoZ 

(identifikačními údaji se na tomto místě rozumí údaje, které jednoznačně určují smluvní 

partnery stanovené podle § 5 písm. a) ZoZ) a obsah a délka přípravy k práci podle § 72 odst. 1 

písm. c) ZoZ. Obsah přípravy k práci musí být specifikován jednotlivými činnostmi, které 

směřují k zapracování a získání potřebných návyků a dovedností. Jak bylo již výše řešeno, 

délka přípravy k práci může trvat maximálně 24 měsíců, avšak její skutečná délka se  

v dohodě o pracovní rehabilitaci stanoví podle individuálních schopností OZP, kdy se 

zohlední složitost práce, na kterou se tato osoba připravuje.
203

  

Pokud je příprava k práci prováděna u jiné právnické či fyzické osoby podle 

ustanovení § 72 odst. 2 písm. b) ZoZ a § 72 odst. 2 písm. c) ZoZ, musí písemná dohoda  

o provedení práce obsahovat nejen stejná ujednání, jako u výše zmíněné dohody mezi 

zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR, ale také další náležitosti. Tyto další náležitosti jsou 

uvedeny v § 73 odst. 2 písm. a) až d) ZoZ a zde stanovené údaje je nezbytné uvést proto, že 

v těchto případech není příprava k práci prováděna v pracovněprávním vztahu, tj. v dohodě je 

nutné zachytit údaje, které jsou důležité pro určení vhodnosti přípravy k práci pro určitou 

OZP.
204

 

Další náležitosti, které je třeba uvést v dohodě o přípravě k práci podle § 72 odst. 3 

 ZoZ:
205

 

a) specifikace pracovní činnosti, na kterou se osoba se zdravotním postižením bude 

připravovat, neboť v těchto případech není druh práce stanoven v právním jednání 

zakládajícím pracovněprávní vztah, 

b) stanovení základních kvalifikačních a zdravotních předpokladů, které jsou potřebné 

pro přípravu k práci, 

c) stanovení místa a způsobu provedení přípravy k práci, 
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d) určení rozsahu teoretické a praktické přípravy. 

Pokud dojde v průběhu přípravy k práci, která není prováděna v pracovněprávním 

vztahu ke škodě, tj. podle § 72 odst. 2 písm. b) a c) ZoZ, pak se její náhrada bude řídit právní 

úpravou stanovenou § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

4.1.2 Rekvalifikace   

Specializované rekvalifikační kurzy jsou upraveny § 74 ZoZ a představují další 

formu pracovní rehabilitace. Specializovanost rekvalifikačních kurzů pro OZP spočívá 

především ve skutečnosti, že se rekvalifikace zaměřuje na činnost, kterou může osoba se 

zdravotním postižením vykonávat, a to s ohledem na své zdravotní postižení a rekvalifikační 

zařízení je přizpůsobeno pro účast OZP.  

4.2 Pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením 

Pracovní místo pro OZP nahrazuje dřívější označení chráněné pracovní místo. 

Spojitost s chráněným pracovním místem lze spatřovat ve skutečnosti, že oba tyto 

instituty byly upraveny § 75 a násl. ZoZ. Pracovním místem zřízeným pro OZP rozumíme 

na základě § 75 odst. 1 ZoZ pracovní místo, které je zaměstnavatelem zřízeno pro OZP a to na 

základě písemné dohody, kterou zaměstnavatel uzavřel s Úřadem práce ČR. V souvislosti 

s pracovním místem zřízeným pro OZP je potřeba zmínit současnou podobu poskytování 

příspěvků a podporu zaměstnávání prostřednictvím této formy pracovních míst a to od  

1. 1. 2018, přičemž je tato problematika upravena v samostatné kapitole Změny v systému 

podpory zaměstnávání OZP od 1. 1. 2018.  

4.3 Povinný podíl osob se zdravotním postižením  

Povinný podíl je řešen v §§ 81–84 ZoZ. Povinnost zaměstnat OZP vzniká 

zaměstnavateli s více jak 25 zaměstnanci. Povinný podíl činí 4 %. Vezmeme–li si například 

podnik o 50 zaměstnancích, musí být zaměstnány 2 osoby se zdravotním postižením. Osoby 

ve III. stupni invalidity se do celkového počtu zdravotně postižených započítávají 3krát. 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením lze nahradit tzv. náhradním plněním. 

Náhradní plnění může být tvořeno odebíráním zboží či služeb od zaměstnavatele  

s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením nebo odvodem do státního rozpočtu.  

Výše odvodu do státního rozpočtu je stanovena jako 2,5 násobek průměrné měsíční 

mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. kalendářní čtvrtletí kalendářního roku, v němž 



69 

 

vznikla povinnost plnění povinného podílu.
206

 OZP mají v rámci svého zaměstnávání možnost 

pracovat na základě zkráceného pracovního úvazku či v rámci společensky účelných 

pracovních míst. 

4.4 Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelná pracovní místa jsou ta pracovní místa, jež jsou zřízena nebo 

vyhrazena na základě dohody s Úřadem práce ČR a jsou obsazována uchazeči o zaměstnání, 

kterým není jinak možné zajistit pracovní uplatnění. Mezi společensky účelné pracovní místo 

patří i to místo, které uchazeč o zaměstnání zajistí tak, že zahájí samostatnou výdělečnou 

činnost. 

Při zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa je možné získat 

finanční příspěvek na tři druhy společensky účelných pracovních míst a to: 

1) pracovní místa, která zaměstnavatel nově zřizuje, 

2) pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatně 

výdělečné činnosti, 

3) pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče  

o zaměstnání. 

Finanční příspěvek podle bodů 1 a 2
207

  může být poskytnut jako „návratný příspěvek; 

příspěvek na úhradu úroků z úvěru; jiný účelově určený příspěvek.“ 

Pokud dojde ke zřízení více než 5ti takto určených pracovních míst u zaměstnavatele, 

je Úřad práce ČR povinen si vyžádat odborný posudek. Při určování výše příspěvku na jedno 

pracovní místo, označené jako společensky účelné, je rozhodující porovnání míry 

nezaměstnanosti
208

 v daném okrese a v ČR v kalendářním měsíci, který předchází dni podání 

žádosti. 

Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud  

v kalendářním měsíci, který předchází dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti  

v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může 

maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě 
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jedné dohody, může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit 

maximálně šestinásobek této průměrné mzdy. 

Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, v případě 

kdy v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra 

nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice 

nebo je vyšší, může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 

první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst 

na základě jedné dohody, může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo 

činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy. 

Příspěvek poskytnutý ve smyslu bodu 3) lze poskytnout až do výše vynaložených 

prostředků  na mzdy nebo platy  na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, 

včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího 

základu tohoto zaměstnance. Nejdéle může být příspěvek poskytován po dobu 12 měsíců. 

4.5 Další zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelům zaměstnávajícím OZP 

Nejdůležitějším zvýhodněním, které zařazuji do této podkapitoly, je zvýhodnění mezi 

uchazeči o zadávání veřejných zakázek, kteří zaměstnávají OZP.  

 

4.5.1 Zapojení OZP do veřejných zakázek 

Legislativa účinná do 1. 10. 2016 upravující problematiku veřejných zakázek, 

umožňovala zvýhodnění OZP. Praktická stránka této věci však poukazovala na skutečnost 

častého zneužívání možnosti zapojení OZP.  V předešlých kapitolách jsem se zmínil o tom, že 

podniky zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců mají povinnost zaměstnávat nejméně  

4 % osob, kteří se řadí do skupiny OZP. V případě, že firma tuto povinnost nesplní, je 

povinna plnit formou náhradního plnění, o kterém jsem si již také vyjadřoval. Zákon  

o zadávání veřejných zakázek, který byl účinný do konce září 2016 zadavatelům umožňoval, 

aby některé veřejné zakázky vyhradil pro dodavatele, kteří zaměstnávají více než  

25 zaměstnanců a současně je polovina z těchto zaměstnanců OZP. 

Zadavatelé, mezi které bychom zařadili i obce, mají za povinnost zvýhodňovat 

uvedené dodavatele u běžných veřejných zakázek. Zvýhodnění se projevuje při hodnocení 

zakázek. Nabídka je posuzována jako o 15% levnější než u ostatních dodavatelů. Tato forma 

zvýhodňování se dá chápat jako forma tzv. sociální inkluze, ovšem v praxi bylo s náhradním 

plněním zacházeno řekněme „velmi kreativním až zavrženíhodným způsobem.“  Docházelo 
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k velmi netransparentnímu ucházení se o zakázku, kdy sice byla zakázka přidělena podniku 

zaměstnávajícímu OZP, ovšem samotná realizace zakázky byla v režii běžného podniku. 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, v sobě 

zahrnuje platnou evropskou právní úpravu. Velmi důležité je zmínit vynechání podmínky 

zaměstnávat nejméně 25 osob, což rozšíří počet uchazečů o veřejnou zakázku a tím i okruh 

OZP, které budou mít k zadávání veřejných zakázek přístup.  
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 5. Sociální ekonomika a sociální podnikání  
Ekonomiku lze rozdělit podle různých kritérií, např. na základě ekonomických 

subjektů, systémů či sektorů. Hlavní sektorové vymezení představuje dělení na privátní  

a veřejný sektor. Veřejný sektor se dá charakterizovat jako sektor, který má ve svém 

vlastnictví stát a je dotován prostřednictvím finančních prostředků získaných z rozpočtu státu. 

Soukromý resp. privátní sektor se soustředí na zisk plynoucí ze soukromého vlastnictví. 

Doplňkem k těmto sektorům je tzv. třetí sektor, pro něhož se používá označení občanský 

sektor, neziskový sektor či sociální ekonomika, kterou charakterizují právě sociální podniky. 

Sociální ekonomika vděčí za svůj vznik trendům v ekonomické oblasti, kdy se rozšiřuje 

poptávka a nabídka, kterou nejsou veřejný ani soukromý sektor schopny obsáhnout.  

Organizace třetího sektoru byly prodchnuty nejrůznějšími tradicemi, které pochází 

z 19. století. Definici a celkové shrnutí provedli Jacques Defourny a Victor Pestoff 

následovně:
209

 

 Tradice filantropie (charita, neziskový sektor), velký význam ve Velké Británii 

a Irsku 

 Tradice občanské odpovědnosti vůči celé společnosti zaměřená na podporu 

rovnosti a demokracie ve skandinávských zemích 

 Tradice spojená s principem subsidiarity, jenž převažuje zejména vůči 

církevním institucím v Německu, Belgii, Irsku, Nizozemí 

 Tradice družstevního hnutí, které bylo postavené buď na společném 

občanském smýšlení spojeném s participací a demokracií např. v Dánsku či Švédsku, či na 

společné náboženské víře – kupř. v Belgii, Francii, Itálii. 

Role, která je v zemích jako Portugalsko, Španělsko či Řecko přisuzována rodině, 

měla také velký vliv na tempo rozvoje třetího sektoru zejména v těch případech, kdy se jedná 

o poskytování osobní péče.
210

 

Třetí sektor se prolíná s veřejným a ziskovým sektorem. Tato kombinace je všestranně 

prospěšnou a měla by zároveň přispívat k ekonomickému, sociálnímu i kulturnímu rozvoji 

společnosti. Mezi subjekty třetího sektoru nezřídka dochází k různým vertikálním  

a horizontálním vazbám, z nichž někteří vstupují do zastřešujících organizací a probíhá mezi 

nimi spolupráce. Důležitosti nabývá třetí sektor z pohledu ekonomického v oblasti 

zaměstnanosti a vytváření hodnot.  
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Sociální ekonomika klade důraz na ekonomický, sociální a místní význam subjektů 

představujících alternativu k veřejnému sektoru a trhu. Tento druh ekonomiky je v Evropě 

nejčastěji spojován s asociacemi a družstvy. Diferenciace od občanského sektoru spočívá 

v tom, že jsou zde zahrnuty některá družstva a nově vznikající typy sociálních podniků, které 

mají různé právní formy. Z důvodů větší míry ucelenosti je třetí sektor označován jako 

sociální ekonomika. Sociální ekonomika zahrnuje sociální a ekonomické subjekty. Pro tyto 

subjekty jsou typické jejich cíle a metody; jiný způsob podnikání propojující veřejný zájem, 

ekonomický výkon a demokratické řízení. 

V rámci samotného charakterizování sociální ekonomiky dochází k uplatňování dvou 

trendů: 

 Právně – institucionální trend – definice právní formy subjektů sociální ekonomiky. 

Tento trend nalezneme v dokumentech Evropské komise, jež uvádí čtyři základní 

body sociální ekonomiky, kterými jsou: družstva, vzájemné společnosti, asociace  

a nadace. Některé státy mají další formy sociálních podniků s ohledem na svoji 

národní legislativu. Sociální podniky zaměstnávající OZP je možné označit jako 

sociální podniky typu WISE (Work Integration Social Enterprise).  

 Normativní přístup, který cílí na definování charakteristických rysů subjektů sociální 

ekonomiky sdílející principy obsažené v Chartě sociální ekonomiky.  

Ekonomická činnost se prolíná sociálními a environmentálními cíli za užití postupů 

resp. metod práce mající sociální přínos. Charakteristická pro subjekt sociální ekonomiky je 

definice podstatných náležitostí jeho činnosti. Ty jsou následující: ekonomická prosperita; 

kvalita životního prostředí a sociální kapitál. 

Subjekty sociální ekonomiky charakterizují určité znaky a hodnoty, mezi které patří:
211

 

Upřednostňování osob a sociálních cílů před kapitálem 

Ochrana a uplatňování zásady solidarity a odpovědnosti 

Demokratická kontrola ze strany členů 

Samostatné řízení a nezávislost na veřejné moci 

Skloubení zájmů členů a obecného zájmu 

Dobrovolná a otevřená účast  

Využívání podstatné části zisku pro dosažení cílů trvale udržitelného v zájmu poskytování 

služeb členům a služeb obecného zájmu. 

                                                 
211

 DOHNALOVÁ, Marie et al. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7357-269-3. s 28 



74 

 

Sociální ekonomika se pochopitelně odráží v oblastech, ve kterých její subjekty 

podnikají: 

Sociální zabezpečení, sociální a zdravotní služby 

Bankovní služby 

Pojistné služby 

Údržba, úklid, oprava a modernizace bydlení a zeleně 

Vzdělání, školení a výzkum 

Kultura, sport a činnosti ve volném čase 

Sociální turistika 

Energetika 

Zájmy spotřebitelů 

Průmyslová výroba 

Zemědělská výroba 

Stoupající trend zájmu o sociální ekonomiku se odrazil i na chodu EU. V roce 2000 

došlo k založení instituce pro sociální ekonomiku, Evropské stálé konference družstev, 

vzájemných společností, sdružení a nadací (CEP – CMAF), u níž byl v lednu 2008 změněn 

název na Social Economy. Ke zdůraznění významu a důležitosti sociální ekonomiky vedla 

publikace Charty sociální ekonomiky. Vydání publikace proběhlo o dva roky později.   

Charta přiznává subjektům sociální ekonomiky specifika plynoucí z národních tradic 

každého členského státu a různorodost právních forem, ale současně uvádí některé 

charakteristiky, které jsou všem společné: 

Nadřazenost jedince a sociálního cíle nad kapitálem 

Dobrovolné a otevřené členství  

Demokratické řízení členy – maximální zapojení členů/ pracovníků do rozhodování 

Spojení zájmů členů / uživatelů a veřejné prospěšnosti 

Přijetí principů solidarity a zodpovědnosti 

Nezávislost ve vztahu k veřejné správě a autonomie řízení 

Podstatná část zisků z aktivit je určena na rozvoj podniku, ve prospěch rozvoje služeb 

členům a ve prospěch veřejného zájmu. 

Sociální ekonomika je vlastně souborem rozmanitých aktivit, uskutečňovaných 

různými typy subjektů, které mají za cíl poskytnutí služeb členům nebo komunitě 

prostřednictvím podnikání nebo podpory podnikání.
212

 Vzniká a dochází k jeho rozvoji díky 
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tzv. konceptu trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního,
213

 jenž je 

označován Triple bottom line nebo „ Tři P“ : Profit, People, Planet.
214

  

Sociální prospěch – v sociální ekonomice dochází k dobrovolnému založení občany, 

přičemž jsou ve vnitřních předpisech deklarovány zásady demokratického rozhodování za 

současného respektování legislativy a statutárních orgánů. Řízení je otázkou všech 

pracovníků. Sociální prospěch nalézá spojení v přispívání subjektů k veřejnému prospěchu.
215

 

Ekonomický prospěch je spojen s jiným zacházením se ziskem, přičemž je užíván k vlastnímu 

rozvoji a pro lokální potřeby.
216

  

5.1 Sociální ekonomika a sociální podnikání v českých zemích  

Obtížně definovatelné je vymezit spádové oblasti tohoto odvětví s ohledem na různé 

výklady ze stran států. ČR a mnoho dalších států nemá doposud vyřešené legislativní 

zakotvení sociálního podniku vycházejícího z principů sociální ekonomiky.   

Definování toho, co je a co není sociální podnik, je tedy zejména otázkou výkladového 

principu mezinárodních přístupů a koncepcí. Sociální ekonomika je vybudována na svých 

kulturně – historických pramenech vycházejících ze solidarity, vzájemnosti, sdružování  

a v neposlední řadě i družstevnictví. 

Idea solidarity jde ruku v ruce se snahami o založení spolků či družstev. Tyto snahy 

můžeme v souvislosti s dnešní dobou chápat jako kořeny zakládání sociálních podniků. Do 

okruhu osobností, které jsou hodnotově spjaty s ideou solidarity patří František Cyril 

Kampelík (1805-1872), František Ladislav Chleborad (1839–1911), Karel Engliš  

(1880-1961) a další. 

Význam Františka Cyrila Kampelíka dotváří vznik spořitelních a úvěrních 

venkovských záložen (družstev) vznikajících od 80. let 19. století, jejichž předobrazem byly 

tzv. záložny Raifeissenovy. Venkovská úvěrná družstva byla založena na neomezeném ručení 

a úvěr byl poskytnut čistě členům těchto družstev. Družstva se začala prosazovat až později  

a známosti dosáhla i díky pojmenování po Františku Cyrilu Kampelíkovi, kdy se jim začalo 

říkat „kampeličky“ a vešly tak ve všeobecnou povědomost. Kampelík má mimo jiné zásluhy 

v oblasti pojišťovnictví a obchodu s akciemi, který dosáhl věhlasu o mnoho let později.  
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František Ladislav Chleborad měl velmi blízko k těm nejméně majetným skupinám 

obyvatelstva, a proto se rozhodl pro cestu povznesení dělnictva, a to formou zakládání 

spotřebních a výrobních spolků dělníků. Největším ze spolků byl pražský spolek Oul. Jedním 

z nejúspěšnějších roků co do počtu spolků v otázce budování spolků bývá označován rok 

1871, kdy bylo v Čechách a na Moravě registrováno 325 spolků tohoto druhu.
217

 Hospodářská 

činnost by podle Chleborada
218

 neměla spočívat pouze v dosažení zisku. Zisk je podle něj 

nutné zachovat a chránit.  

Vize ekonoma a národohospodáře Karla Engliše spočívala v řádu hospodářského 

života společnosti, který byl uspořádán na základě účelu a prostředků. Engliš viděl podstatu 

hospodářské činnosti v péči o udržení a zlepšení života. Tento ekonom stál za formulací 

základních principů hospodářského individualismu a hospodářského solidarismu. K jeho 

významným spisům patří „ Individualismus a solidarismus jsou polarizující se pořádky v péči 

národů o udržení a zlepšení života.“ Za ony pořádky se označují pořádky týkající se členů 

národního hospodářského společenství ve smyslu vzájemného chování, přičemž je toto 

chování podmíněno právními předpisy či mravními normami. Při absenci těchto veličin 

dochází k situacím, kdy se každý stará sám o sebe a ostatním nepomáhá. Opakem 

individualismu je vzájemná solidarita, která i dle mnoha studií přispívá k pružnějšímu  

a efektivnějšímu podnikání. Hospodářské solidaristické soustavě odpovídá solidaristická 

morálka. Individualismus a solidarismus a jejich vztah definuje Engliš ve svém spise „Věčné 

ideály lidstva“ za pomoci otázky „ které blaho“, jako hodnotící faktor toho kterého pořádku je 

vyšší, zda subjektivní blaho individuální nebo objektivní blaho sociální.“  

Tradice sociálního podnikání byla přerušena nástupem nacismu v roce 1939 a rokem 

1948, kdy se k moci dostala komunistická strana, která přerušila soukromé podnikání na 

dlouhá desetiletí. Sociální podnikání představuje svébytnou formu podnikání, lišící se od 

klasického podnikání zejména svým ne zcela typickým podnikatelským rysem. Sociální 

podnikání neklade důraz na jeho ziskovost resp. ta je také důležitá, nicméně slouží 

k investicím do samotného sociálního podnikání. Zisk tedy není generován pouze z důvodu, 

aby byl zdrojem příjmu sociálního podnikatele. 

Sociální podnikání tedy zahrnuje takové ekonomické aktivity, které jsou dlouhodobým 

zdrojem vlastních příjmů sociálního podniku. Mezi významné znaky sociálního podniku patří: 

 

                                                 
217

 DOHNALOVÁ, Marie et al. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7357-269-3. s 63 
218

 DOHNALOVÁ, Marie et al. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7357-269-3. s 64 



77 

 

Uplatňování demokratického vnitropodnikové rozhodování  

Založení sociálního podniku za účelem veřejné potřeby 

Provozování činností prospívajících společnosti či specifické skupině osob  

Nezávislost na veřejnoprávních a soukromoprávních institucích 

Minimální podíl tzv. placené práce 

Případný zisk z podnikání je investován zpětně do sociálního podniku za účelem jeho 

rozvoje 

Aplikace inovativních přístupů a řešení 

Braní ohledu na environmentální aspekty své činnosti 

Podpora sociální zodpovědnosti firem působících na místní úrovni 

Upřednostňování uspokojení místních potřeb a využívání místních zdrojů 

Vyjma těchto znaků typizujících sociální podnik jsou nezbytné další znaky 

podmiňující statut sociálního podniku. Nezbytným předpokladem je procentuální výše 

zaměstnanosti osob spadajících do cílových skupin – tato procentuální výše činí 40 % 

z celkového počtu zaměstnanců. Z pracovního práva jsou nám známé různé formy 

pracovněprávních vztahů a s ním související výkon závislé práce.  

Minimální výše úvazku na 1 zaměstnance z cílové skupiny je 0,4. Žadatel – resp. 

zaměstnavatel se ve svých zakládacích dokumentech přihlašuje k principům sociálního 

podnikání, ve kterých je mimo jiné deklarováno, že minimálně 51 % zisku bude 

reinvestováno zpět do daného podniku. Z této definice nám vyplývá, že zbylá část zisku může 

být rozdělena mezi akcionáře, společníky, členy nebo zakladatele.  

Záleží na podnikateli, jaký přesný podíl si nadefinuje ve svých zakládacích 

dokumentech v části zvané přihlášení k principům sociálního podnikání.  

5.2 Principy sociálního podnikání a příklady z praxe týkající se nejen 

sociálního podnikání 

Sociální podnik vede ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního 

začleňování. Cílovými skupinami, které jsou podporovány, jsou osoby vyloučené nebo osoby, 

kterým hrozí sociální vyloučení – jedná se o OZP, mládež a osoby mezi 15ti a 26ti lety, osoby 

bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení určené pro ústavní či ochrannou výchovu  

nebo bývalí narkomané. O sociálním podnikání jsem psal výše a následně bude popsáno 

konkrétně. V České republice vzrůstá počet firem, které svůj byznys zakládají na principu 

sociálního podnikání určeného na zaměstnávání OZP.   
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V případech, kdy dojde k vážnému úrazu či k rozvoji vážné nemoci, bývá člověk 

vyřazen z volného trhu práce. Princip založení sociálního podniku na poskytnutí pracovní 

příležitosti OZP zastává i Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov. Toto sdružení funguje již 

od roku 1992.
219

    

Vzhledem ke své poloze v Orlických horách je možné konstatovat, že navrací život do 

míst vysídlených během minulého století. Díky píli a soustavné práci byl obnoven zničený 

kostel či postavena speciální škola. Toto sdružení dále provozuje restauraci, penzion, 

zahradnictví či chráněné dílny, pracoviště a ubytování pro OZP. Sdružení zaměstnává zhruba 

150 osob, přičemž 110 z nich má některé zdravotní omezení.  

Sociální podnikatelé mají podle Nekvindy obdobné starosti jako běžní podnikatelé, 

hlavně tedy získávání zakázek a úvahy nad tím, jak mohou své podnikání obohatit do 

budoucna. Samotná právní definice pojmu sociální podnikání není doposud v ČR zakotvena. 

Vychází se tedy z premisy, že tyto firmy vrací zisk zpět do podnikání a zaměstnávají 

OZP. Kromě OZP zaměstnávají sociální podniky i bývalé vězně, bezdomovce či bývalé 

narkomany. Sociální podnikání je podporované evropskými fondy i samotným státem.  

Podle slov ředitelky obecně prospěšné společnosti P3
220

- People, Planet, Profit, Petry 

Francové se sociální podnikání dá hodnotit jako celosvětový trend, jelikož osoby, které láká 

podnikání, už mnohdy nemají zájem na klasické formě korporátního podnikání.  

Nárůst zájmu o sociální podnikání pozitivně ovlivňuje i ostatní zaměstnavatele, které 

za sociální podnikatele označit nelze. U stávajících sociálních podniků dochází k rozmachu  

i co se týče podnikatelských nápadů. Značné odhodlání jim dodává zájem běžných firem  

o jejich služby.  

Jeden velmi zajímavý příklad z praxe se týká Hany Wiesnerové, nedoslýchavé 

taxikářky, která spolupracuje se společností Uber. Tato žena říká, že řízení ji naplňuje, baví  

a nejraději se svým vozem brázdí ulice Prahy. Hančin, rovněž neslyšící manžel, jezdí se svým 

vozem pro stejnou společnost. Samotné hodnocení cestujících vyzdvihuje jízdy 

s nedoslýchavými řidiči pro klidnou jízdu, která jim umožnuje odpočinek.   

Zaměstnané OZP potřebují pro svou realizaci značnou míru flexibility, která se jim 

však v českých firmách nedostává. Zaměstnavatelé si bohužel často neuvědomují, že OZP 

musí často docházet k lékaři a na různé rehabilitace. Velkým problémem v otázce 

zaměstnávání OZP je skutečnost, že firmy nejsou zvyklé zaměstnávat formou zkrácených 
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úvazků. Forma plného pracovního úvazku bývá pro OZP mnohdy vyčerpávající a odrazuje je 

od ucházení se o zaměstnání.   

Nicméně je důležité si říci, že i přes tuto skutečnost, pracuje v téměř každé firmě 

zdravotně postižený, což lze vnímat jako velmi pozitivní trend. Na druhou stranu musíme 

konstatovat, že mnozí zdravotně postižení, jejichž postižení bývá skryté, mají strach tuto 

skutečnost svému zaměstnavateli přiznat kvůli možnému rozvázání pracovního poměru. 

Rozvázání pracovního poměru z důvodu zdravotního postižení sice možné není, jednalo by se 

o porušení rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu § 16 ZPr, nicméně často bývá 

toto ustanovení obcházeno tím, že je zaměstnanci dána výpověď podle § 52 písm. c) ZPr pro 

nadbytečnost, která bývá z rozhodnutí zaměstnavatele vyvolána uměle. Tato skutečnost bývá 

pro OZP velkým strašákem, a proto by firmy měly upustit od této řekněme „ taktiky“ a měly 

dodávat odvahu těmto lidem, aby se nebáli své postižení přiznat, jelikož takové přiznání může 

být pro zaměstnavatele cestou k zákonnému naplnění kvóty pro zaměstnávání postižených 

lidí.  

Podpora zaměstnávání OZP ze strany společností se může uskutečňovat např. tím, že 

zdravotně postižení zaměstnanci mohou být společnostmi, ve kterých pracují, nominováni do 

soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec roku. Zmínka o pořádání této soutěže je forma 

jakéhosi apelu na zaměstnavatele, nominovat do příštího ročníku soutěže své zdravotně 

postižené zaměstnance a motivovat je tak k lepším pracovním výkonům.   

Zdravotně postižený zaměstnanec má podle studie větší schopnost stmelovat kolektiv 

a také je díky jeho přítomnosti v pracovním týmu lepší sociální klima. 

Vyhlášení titulů Zaměstnanec roku lidem se zdravotním postižením z chráněného  

a otevřeného trhu práce se uskutečnilo 15. listopadu 2017 v prostorách Staroměstské radnice 

v Praze. Zaměstnavatelé měli možnost do konce září podávat své nominace zdravotně 

znevýhodněných či postižených kolegů do této soutěže pořádané Nadačním fondem OZP 

(dále jen „NFOZP“). 

V ročníku 2016 uspěli Jaroslav Puška, barman z pražské kavárny Mezi řádky 

občanského sdružení Etincelle a ambasadorka projektu VZPoura úrazům Jarmila Onderková 

z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen „VZP ČR“). Ředitelka NFOZP Hana 

Potměšilová říká: „Oba dva jsou vzorem pro další lidi se zdravotním postižením. Dokazují, že 

úraz nebo diagnóza, kterých se čeští zaměstnavatelé často bojí, nepředstavují v kariéře 

stopku.“ 
221
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Oba dva vítěze je vhodné si blíže představit. Z ryze gentlemanského důvodu bude 

nejprve představena žena, tedy Jarmila Onderková. Jarmila je jednou ze zaměstnankyň 

stojících u zrodu projektu VZPoura úrazům VZP ČR. VZPoura úrazům je projekt, při němž 

handicapovaní ambasadoři – zaměstnanci VZP ČR navštěvují školky, základní a střední 

školy. Takovýto projekt vede děti nejen k toleranci, ale i učení se jak vycházet s lidmi se 

zdravotním postižením. Jarmila v rámci tohoto projektu vypráví svůj příběh, kdy se po 

autonehodě stala odkázanou na invalidní vozík.  

Na ocenění byla Jarmila Onderková nominována personálním náměstkem VZP ČR 

panem Zdeňkem Šimkem, který dodává, že: „VZP ČR se v otázce zaměstnávání zdravotně 

postižených aktivizuje dlouhodobě. Zaměstnáváme spoustu skvělých lidí, kterým osud 

zkomplikoval život.“
222

 

„Jarmila Onderková svou houževnatostí a angažovaností hravě předstihne své zdravé 

kolegy a dokazuje, že zaměstnanci s handicapem po úrazu neztratí nic z toho, co uměli před 

tím a jsou pro zaměstnavatele požehnáním, někdy doslova“, říká Hana Potměšilová z NFOZP.  

Druhým z oceněných byl již zmíněný Jaroslav Puška, barman z pražské kavárny Mezi 

řádky. V této kavárně dostanete v poslední době velmi oblíbenou fairtradovou kávu či pečivo 

z vlastní pekárny. Jaroslav Puška pracuje v této kavárně jako barman od roku 2014. Jaroslav 

je mladý muž s lehčí formou mentálního postižení milující kromě své práce ještě svou rodinu.  

Tím, jak přistupuje k práci a k životu dává zřetelně najevo, že bariéry jsou tu od toho, 

aby byly překonávány. Jaroslavovou velkou předností je kromě jeho pracovitostí, loajálnosti i 

jeho schopnost šířit kolem sebe pohodu.  

5.2.1 PORTUS 

Portus vzniklo jako sdružení se sídlem v Horním Maxově, okres Jablonec nad Nisou, 

které si vytyčilo přeměnit ústav sociální péče pro lidi s mentálním postižením a vybudovat 

chráněné bydlení v blízkosti Prahy. V roce 2001 došlo k oficiálnímu založení občanského 

sdružení Portus
223

 Praha (dále jen Portus), které působí na území Prahy, Středočeského kraje 

 a v rámci některých projektů na území celé ČR. Toto sdružení dokázalo vystavět dva objekty 

a sociálně terapeutickou dílnu na Slapech ve středních Čechách jižně od Prahy. Portus 

dokázal uskutečnit projekt sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM, kde pracuje  

5 OZP.  
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Sociálně terapeutická dílna  (dále jen STD) na Slapech dává dospělým lidem 

s mentálním postižením možnost, aby získávali a rozvíjeli pracovní a sociální dovednosti, 

díky nimž se zvyšují jejich šance na uplatnění se na otevřeném trhu práce i v běžném životě. 

Osoby s mentálním postižením jsou prostřednictvím vzdělávání, nácviků a terapie vedeni  

k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti a to vždy s ohledem na jejich individuální 

možnosti a schopnosti. 

Sociální podnik tohoto sdružení se nachází v Davli nedaleko Slap. Tento sociální 

podnik je založen na principu potravinářské dílny, která se soustředí zejména na výrobu 

nakládaných pochutin. V objektu se nachází kromě dílny i rychlé občerstvení s malým 

obchůdkem zdejších výrobků. Produkty z této dílny (především nakládané sýry a utopence) 

jsou distribuovány pod značkou DOBROTY S PŘÍBĚHEM.
224

 

5.2.2 Senza družstvo  

Senza družstvo, chráněná dílna bylo založeno v roce 2000. Vznik tohoto družstva resp. 

sociálního podniku byl od počátku veden snahou zajistit možnost pracovního uplatnění 

OZP.
225

 Tato skupina osob má na volném trhu práce malou šanci na získání pracovního 

uplatnění. U mnoha mladých lidí, kteří sice pobírají invalidní důchod, ale stojí rovněž  

o možnost pracovního vyžití, by byla velká škoda nevyužít jejich potenciál a nezačlenit je na 

pracovní trh prostřednictvím sociálních podniků. SENZA družstvo se orientuje především na 

poskytování obědů v rámci tzv. závodního stravování a na tzv. univerzální dílnu, ve které 

pracuje 75 % zaměstnanců.  

            Družstvo zaměstnává v současné době více jak 30 pracovníků v  pracovním poměru. 

Převážná část pracovníků  (95 %) jsou lidé, kteří pro své zdravotní znevýhodnění hledají 

pracovní uplatnění jen velmi obtížně. Řada z nich patřila mezi dlouhodobě nezaměstnané  

a má osobní zkušenosti s neúspěchem na trhu práce. Družstvo již od začátku svého fungování 

zaměstnává pracovníky s  tzv. vrozeným zdravotním postižením, stejně jako pracovníky,  

u nichž došlo ke změně pracovních schopností v průběhu jejich života. Praxe potvrdila, že 

právě toto řešení vede k přirozenému budování pracovních návyků.  

Každý zaměstnanec SENZA družstva má individuálně stanovenu pracovní náplň, jeho 

zařazení odpovídá i jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a možnostem, individuálně je 

stanovena pracovní doba včetně specifického režimu na pracovišti (dle potřeby střídání 

pracovních činností, přestávky, apod.). Pracoviště jsou pochopitelně přizpůsobena tak, aby 
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svými pracovními podmínkami odpovídali potřebám OZP např. úpravou židlí, nástrojů  

a nářadí. Při plánování výroby se musí počítat i se sníženou pracovní výkonností a častější 

pracovní neschopností zaměstnanců.               
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6. Změny v systému podpory zaměstnávání OZP od 1. 1. 2018
226

 
1) Novela ZoZ od 1. 1. 2018 vymezuje pojem chráněný trh práce. Chráněný trh práce 

je taková forma trhu práce, která je zabezpečována zaměstnavateli, kteří zaměstnávají 

více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců a s nimiž uzavřel Úřad práce ČR 

písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. 

 

2) Do 31. 12. 2017 ZoZ nečinil rozdíly mezi chráněným a volným trhem práce. 

Příspěvek, který je určený na zřízení chráněného pracovního místa nebo příspěvek na 

částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa mohl být 

poskytován i zaměstnavatelům nezaměstnávajícím více než 50 % OZP z celkového 

počtu zaměstnanců.  Termín chráněné pracovní místo byl tím pádem používán i pro 

oblast volného trhu práce. V souvislosti s touto skutečností dochází ke změně názvu  

„příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa“ na „příspěvek na zřízení 

chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.“ Rovněž 

dochází ke změně názvu „příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa“ na „příspěvek na částečnou úhradu provozních 

nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním 

postižením.“ Termín chráněný trh práce tak bude užíván výhradně ve spojitosti se 

zaměstnáváním více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, 

s nímž má Úřad práce ČR uzavřenu dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na 

chráněném trhu práce. 

 

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP 

1) Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP (dále jen „příspěvek na  

pracovní místo“) je náhradou za příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa. 

V podstatě je to ten samý příspěvek, jen došlo k vypuštění podmínek pro poskytování 

příspěvku na pracovní místo určené pro chráněný trh práce, což znamená, že již 

nebude nutné naplnění podmínky vyloučení srážek ze mzdy, vyloučení trestního 

stíhání, uložení pokuty za přestupek na úseku zaměstnanosti, opakované podání 

stížnosti a posuzování přínosu pro zaměstnávání OZP). 
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2) Příspěvek na pracovní místo se poskytuje na základě ustanovení § 75 ZoZ. Příspěvek 

na pracovní místo je určen zaměstnavatelům jak na volném tak na chráněném trhu 

práce. 

3) Poskytnutí příspěvku není samozřejmostí, což znamená, že na něj není právní nárok. 

Úřad práce ČR posuzuje skutečnost, jaké budou mít OZP uplatnění na daném 

pracovním místě, aktuální situaci na místním pracovním trhu a zda žadatel čerpá další 

příspěvek a dotace. Úřad práce ČR se bude zabývat i hodnocením počtu a strukturou 

volných pracovních míst v dané lokalitě a možností uplatnitelnosti konkrétní osoby na 

trhu práce, jejími schopnostmi a kompetencemi (kvalifikace, dosavadní délka doby 

zaměstnání, dovednosti, motivace), ekonomickou situaci OZP a její ohrožení 

sociálního vyloučení. 

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se 

zaměstnáváním OZP  

1) Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se 

zaměstnáváním OZP (dále jen „příspěvek na provoz“) představuje náhradu za 

příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního 

místa. Dochází k odstranění návaznosti poskytování příspěvku na provoz na dohodu o 

zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa. Příspěvek na provoz bude 

poskytován na základě dohody ve smyslu § 76 odst. 6 ZoZ a nebude již třeba 

existence další dohody. 

2) Příspěvek na provoz je poskytován na základě ustanovení § 76 ZoZ. Příspěvek na 

provoz není možné poskytovat na OZP, na níž Úřad práce ČR poskytuje příspěvek ve 

smyslu § 78a ZoZ. 

3) Na poskytování příspěvku není právní nárok. Při rozhodování Úřadu práce ČR  

o poskytování tohoto příspěvku hraje roli posouzení oprávněnosti a nezbytnosti 

nákladů, na jejichž úhradu zaměstnavatel žádá poskytování příspěvku. Pro to, aby 

zaměstnavatel mohl uplatnit výdaje na provozní náklady, je jeho povinností 

prokázat, že tyto náklady jsou v přímé souvislosti se zaměstnáváním OZP. 

4) Příspěvek lze poskytnout OSVČ i v tom případě, jedná - li se o osobu zdravotně 

znevýhodněnou. 
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Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu 

práce 

1) Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele působícího na chráněném trhu 

práce (dále jen „dohoda“) představuje dohodu, která definuje subjekty, které se 

pohybují na chráněném trhu práce. Chráněný trh práce tvoří zaměstnavatelé, kteří 

zaměstnávají více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců. 

Předpokladem uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce je 

uzavřená dohoda mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR. 

 

2) Uzavírání dohody je v gesci místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, 

v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo či bydliště, podle toho, jedná–li se  

o právnickou nebo fyzickou osobu.  

 

3) ) Zvýhodnění určená zaměstnavatelům na chráněném trhu práce (příspěvek ve smyslu 

§ 78a ZoZ a možnost poskytovat tzv. náhradní plnění) jsou podmíněna účinností 

dohody. Dohoda tak de facto nahrazuje dohodu o vymezení či zřízení chráněného 

pracovního místa. Čerpání příspěvku na základě § 78 ZoZ a poskytování náhradního 

plnění bylo do 31. 12. 2017 podmíněno tím, že byly tyto dohody účinné. 

 

4) Podmínky pro uzavření dohody jsou analogické s podmínkami, které byly vytyčeny 

do 31. 12. 2017 pro zřizování a vymezování chráněných pracovních míst. Ustanovení 

§ 78 odst. 2 a 3 ZoZ stanoví, za jakých podmínek je možné dohodu uzavřít. V případě, 

kdy zaměstnavatel nesplní jednu z podmínek uvedených níže, dohodu není možné 

uzavřít. Jde o následující podmínky: 

4.1 Zaměstnavatel zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářním 

čtvrtletí předcházející dni podání žádosti o uzavření dohody více než 50 % OZP 

z celkového počtu zaměstnanců. 

4.2 Zaměstnavatel nebyl ke dni podání žádosti o uzavření dohody pravomocně 

odsouzen pro trestný čin podvodu v souvislosti s poskytováním příspěvku na 

podporu zaměstnávání OZP. 

4.3 Zaměstnavatel ke dni podání žádosti o uzavření dohody není v likvidaci nebo 

v posledních 5ti letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, 

že majetek zaměstnavatele nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
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o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek 

nedostačující; nebo o zrušení konkursu z toho samého důvodu. 

4.4 Zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody 

zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, jenž jsou OZP, na pracovištích, která 

nejsou jejich bydlištěm. 

4.5 Zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody 

vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, jenž spadají do kategorie OZP, mzdu nebo plat 

bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu, nebo poštovní 

poukázkou. 

4.6 Zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody 

neuzavíral se zaměstnanci – OZP smlouvy, z nichž by vyplýval závazek této skupiny 

zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli peněžní prostředky, nebo dohody o srážkách 

ze mzdy nebo platu v rozporu s dobrými mravy. 

4.7 Zaměstnavateli v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody 

nebyla pravomocně uložena pokuta za přestupek na úseku zaměstnanosti nebo 

inspekce práce. 

Dodatek k tomuto bodu: „Splnění této podmínky může MPSV v případech hodných 

zvláštního zřetele na základě písemné žádosti zaměstnavatele prominout, pokud výše 

uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč a zaměstnavatel současně podal žádost  

o uzavření dohody.“ 

4.8 Podmínky uvedené v bodě 4.4 až 4.7 této části informace musí být splněny po 

dobu 12 měsíců. 

 

5)  Dohoda o uznání 

5.1 Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. V případě, kdy dojde k dalšímu uzavření dohody, 

se tato dohoda uzavírá na dobu neurčitou. Za další uzavření dohody je považován 

takový postup, kdy nejpozději do 3 měsíců po uplynutí účinnosti dohody uzavřené na 

dobu 3 let zaměstnavatel znovu žádá o její uzavření. 

Vezmeme-li si návaznost dohody na příspěvek dle § 78a ZoZ, tento příspěvek náleží 

zaměstnavateli po dobu účinnosti dohody. Za dobu, kdy nebude v účinnosti dohoda, 

zaměstnavateli příspěvek nenáleží. 

5.2 Náležitosti dohody - na rozdíl od zřizování nebo vymezování chráněných 

pracovních míst dohoda obsahuje závazek předkládat Úřadu práce ČR roční zprávu o 
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své činnosti, a to vždy do 15. 7. následujícího roku. Formulář roční zprávy je přílohou 

dohody. Roční zpráva o činnosti zaměstnavatele obsahuje:  

1) Informace o tom, zda zaměstnavatel splňuje podmínku zaměstnávání 50 % 

OZP za jednotlivá čtvrtletí daného kalendářního roku včetně doložení skutečnosti, 

že zaměstnanci jsou OZP – Doložení skutečnosti, že zaměstnanci patří do skupiny 

OZP, se dokládá pouze v případě, že došlo ke změnám oproti skutečnostem 

doloženým v žádosti. 

2) Informace o předmětu podnikání zaměstnavatele a jeho tržbách včetně 

informace, kolik OZP se podle předmětu podnikání na tržbách podílí 

3) Popis pracovních činností, na nichž se OZP v kalendářním roce podílely. 

4) Počet OZP pracujících zejména u zákazníka, v provozních prostorách 

zaměstnavatele, mimo tyto prostory nebo ve svém bydlišti. 

5) Informace o plnění podmínek stanovených ZoZ pro uzavření dohody  

a závazků sjednaných touto dohodou. 

Pozn.: Tyto informace jsou rovněž součástí žádosti. Zaměstnavatel v roční zprávě uvede: 

1) zda byl v průběhu účinnosti dohody pravomocně odsouzen pro trestný čin podvodu 

v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání OZP, 

2) zda v průběhu účinnosti dohody vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou 

OZP, mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu, 

nebo poštovní poukázkou, 

3) zda byl v průběhu účinnosti dohody v likvidaci nebo bylo rozhodnuto o zamítnutí 

insolvenčního návrhu z důvodu, že zaměstnavatelův majetek nebude postačovat 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, 

že je zaměstnavatelův majetek nedostačující, nebo o zrušení konkursu na podkladě 

stejného důvodu, 

4) zda v průběhu účinnosti dohody zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců – 

OZP na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm, 

5) zda v průběhu účinnosti dohody uzavíral se zaměstnanci, kteří patří do skupiny 

OZP smlouvy, z nichž by vyplýval závazek této skupiny zaměstnanců poskytovat 

zaměstnavateli peněžní prostředky, nebo dohody o srážkách ze mzdy nebo platu 

v rozporu s dobrými mravy, 

6) zda v průběhu účinnosti dohody byla pravomocně uložena pokuta za přestupek na 

úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce. 
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5.3 Vypovězení dohody    

5.3.1 ZoZ umožňuje Úřadu práce ČR dohodu vypovědět: 

- jestliže je během její účinnosti zaměstnavateli pravomocně uložena pokuta za přestupek na 

úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce, pokud výše uložené pokuty přesáhne 50 000 Kč, 

- jestliže zaměstnavatel ani přes výzvu Úřadu práce ČR nedoložil roční zprávu o své činnosti. 

5.3.2 ZoZ dává Úřadu práce ČR za povinnost dohodu vypovědět: 

- jestliže byl v průběhu její účinnosti zaměstnavatel pravomocně odsouzen pro trestný čin 

podvodu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání OZP, 

- v případě, kdy se zaměstnavatel ocitl během její účinnosti v insolvenci nebo bylo 

rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu kvůli tomu, že jeho majetek nebude dostačujicí 

pro úhradu nákladů insolvenčního řízení, o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro 

uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nedostačující, nebo o zrušení konkursu z téhož 

důvodu, 

- pokud zaměstnavatel opakovaně uvedl v roční zprávě o své činnosti nepravdivé údaje,  

- pokud zaměstnavatel během její účinnosti uzavíral se zaměstnanci – OZP smlouvy, z nichž 

by plynul závazek těchto zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli peněžní prostředky, nebo 

uzavíral dohody o srážkách ze mzdy nebo platu v rozporu s dobrými mravy, 

- jestliže zaměstnavatel po dvě po sobě následující kalendářní čtvrtletí během účinnosti 

dohody: 

a) nezaměstnával v průměrném čtvrtletním přepočteném počtu více jak 50 % OZP 

z celkového počtu zaměstnanců, 

b) nevyplácel nejméně 80 % zaměstnanců – OZP, mzdu nebo plat bezhotovostně 

převodem na účet vedený u peněžního ústavu nebo poštovní poukázkou, 

c) nezaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců – OZP na pracovištích, která nejsou 

jejich bydlištěm. 

5.3.3 Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná se počítat od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího poté, kdy je doručena výpověď zaměstnavateli. 
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6) .Přechodné ustanovení 

Na základě přechodného ustanovení, které je uvedeno pod bodem 5 novely ZoZ, se na 

zaměstnavatele, jemuž je poskytován příspěvek ve smyslu § 78 ZoZ ve znění účinném  

do 31. 12. 2017, nahlíží v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 jako na zaměstnavatele, s nímž 

Úřad práce ČR uzavřel dohodu. Jde o zaměstnavatele, kterým je po nabytí účinnosti novely 

ZoZ proplácen příspěvek podle dosavadní právní úpravy, čímž máme na mysli příspěvek za  

4. kalendářní čtvrtletí roku 2017, případně i za předešlé kalendářní čtvrtletí, bude–li 

zaměstnavateli proplácen po nabytí účinnosti novely ZoZ. 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

chráněném trhu práce 

1) Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce (dále jen 

„příspěvek ve smyslu § 78a“) se poskytuje podle § 78a ZoZ, kdy je o něj 

zaměstnavatelem písemně zažádáno). 

 

2) Příspěvek ve smyslu § 78a představuje náhradu za příspěvek na podporu zaměstnávání 

OZP na chráněném pracovním místě. Lze konstatovat, že se jedná o identický 

příspěvek, jakým je příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném 

pracovním trhu, který byl definován § 78 ZoZ ve znění účinném do 31. 12. 2017. Níže 

jsou specifikovány změny v oblasti poskytování příspěvků podle § 78a 

v porovnání se stavem před 1. 1. 2018. 

 

3) Proplácení příspěvku ve smyslu § 78a je podmíněno uzavřením dohody. Na 

základě ZoZ je možné konstatovat, že příspěvek ve smyslu § 78a je možné 

zaměstnavateli proplatit v případě, kdy je dohoda účinná. 

 

4) Podmínka zaměstnávání více jak 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců 

zaměstnavatele byla do 31. 12. 2017 zjišťována každé čtvrtletí v rámci žádosti o 

příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném pracovním místě. Počínaje  

1. 1. 2018 je tato podmínka dokládána žádostí o uzavření dohody, a sice za kalendářní 

čtvrtletí předcházející podání žádosti o uznání. Podmínka bude ověřována během 

účinnosti dohody šetřením, které bude u zaměstnavatelů probíhat šetřením Úřadu 

práce ČR. 
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5) Dochází ke změně výše a struktury příspěvku ve smyslu § 78a  

 

6) V případě, kdy se jedná o zaměstnance, který je uznán invalidním v 1., 2. nebo 3. 

stupni invalidity, zaměstnavatel uplatňuje na tohoto zaměstnance nárok na poskytnutí 

mzdové složky příspěvku až do částky 12 000,- Kč měsíčně. Jakmile dojde k tomu, že 

zaměstnavateli nevznikne v daném měsíci na zaměstnance mzdový náklad ve výši 

12 000 Kč, nárokuje zaměstnavatel navýšení příspěvku v částce, která je uvedena 

v bodě 5. Zaměstnavatel může nárokovat navýšení příspěvku na konkrétního 

zaměstnance, i pokud na tohoto zaměstnance v daném měsíci nevynaložil jakékoliv 

mzdové náklady. 

 

7) S ohledem na skutečnost, že podle § 78a ZoZ dochází k poskytování částky 1000,- Kč 

paušálně a vzhledem k tomu, že příspěvek ve smyslu § 78a je poskytován  na OZP 

v pracovním poměru, je možné tuto částku uplatnit na zaměstnance se zdravotním 

postižením, i když tento zaměstnanec po část měsíce nebo celý měsíc nepracoval 

(z důvodu pracovní neschopnosti či zahájení nebo ukončení pracovního poměru 

během měsíce).                                      . 

 

8) Náklady, které jsou rozhodné pro zvýšení příspěvku ve smyslu § 78a, jsou 

konkretizovány v § 78 odst. 12 ZoZ. Proto, aby mohly být uplatněny další náklady, 

které jsou vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání OZP, je zaměstnavatel 

povinen doložit, že tyto náklady přímo souvisejí se zaměstnáváním této skupiny 

zaměstnanců. V případě, kdy není tato skutečnost spolehlivě a jednoznačně prokázána 

relevantně doloženými doklady, nelze zaměstnavateli další náklady uznat. Co se týče 

nákladů na dopravu, tak je možné označit za uznatelné ty, jenž přímo souvisejí 

s dopravou OZP na místo výkonu práce a z místa výkonu práce  nebo s dopravou 

materiálu nebo hotových výrobků, jejichž zpracování nebo výroba má spojitost s prací 

těchto osob.  Za další je třeba vymezit náklady na dopravu, které nejsou uznatelné, 

mezi ně patří takové náklady, jež mají investiční charakter a náklady, u nichž nelze 

prokázat vztah těchto nákladů ke konkrétní jízdě na místo výkonu práce a z místa 

výkonu práce nebo ke kontrolní jízdě s materiálem či hotovými výrobky mající 

spojitost s prací OZP. 

V případě, kdy se jedná o zvýšené správní náklady ve výši 4% průměrné mzdy 

v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, 
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příspěvek na tyto náklady již není od 1. 1. 2018 poskytován paušálně. Příspěvek na 

správní náklady má zaměstnavatel za povinnost prokazovat týmž způsobem jako 

ostatní náklady, které jsou rozhodné pro zvýšení příspěvku dle § 78a ZoZ. 

 

Stejně jako v případě nákladů na přizpůsobení provozovny jsou uznatelné pouze 

náklady nad rámec takových nákladů, jež by zaměstnavateli vznikly v průběhu 

zaměstnávání zaměstnanců, kteří nemají zdravotní postižení. Mezi zvýšené 

správní náklady se řadí náklady vynaložené např. na:  

a) vedení personální, mzdové nebo sociální agendy zaměstnanců OZP 

b) komunikaci se státními orgány a dalšími subjekty v souvislosti se zaměstnáváním 

OZP 

c) zvýšenou spotřebu energie a paliv v souvislosti se zaměstnáváním OZP nebo  

d) vodné a stočné spojené se zaměstnáváním OZP 

 

9) Ve smyslu § 78a odst. 10 ZoZ má zaměstnavatel za povinnost vrátit příspěvek nebo 

jeho poměrnou část, pokud bylo Úřadem práce ČR zjištěno, že zaměstnavatel přestal 

splňovat některou z podmínek, které jsou stanoveny pro uzavření dohody, s výjimkou 

případů, které jsou uvedeny v bodě 9 části této instrukce. O povinnosti vrátit příspěvek 

vydává Úřad práce ČR rozhodnutí. 

 

10) Nárok na vrácení příspěvku ve smyslu § 78a zaniká uplynutím pěti let ode dne jeho 

poskytnutí zaměstnavateli. 

 

11) ZoZ od 1. 1. 2018 rozšiřuje oblast odstranění tvrdosti zákona tím, že dává ministru 

práce a sociálních věcí možnost prominout na základě písemné a odůvodněné žádosti 

zaměstnavatele nedodržení lhůt stanovených ZoZ k úhradě nedoplatků 

zaměstnavatele.  
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Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání OZP 

1) Počínaje 1. 1. 2018 je umožněno poskytovat náhradní plnění těm dodavatelům, 

majícím s  Úřadem práce ČR uzavřenou dohodu, s výjimkou osob samostatně 

výdělečně činných, kteří jsou OZP. 

 

2) Od 1. 1. 2018 dochází ke snížení limitu u dodavatele náhradního plnění z 36 násobku 

průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího 

kalendářního roku za každou OZP na 28 násobek.  
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7. Výzkum v oblasti zaměstnávání OZP 
Cíl tohoto dotazníkového šetření představuje posouzení míry zapojení se do 

pracovního procesu osob s roztroušenou sklerózou, které se řadí mezi OZP. Na tuto kategorii 

osob jsem se zaměřil zejména proto, že sám touto nemocí trpím. Cílem šetření bylo zjistit 

pohlaví, věkovou strukturu, vzdělání, zda respondent pobírá invalidní důchod či pracuje, zda 

se setkal s projevy diskriminace při ucházení se o práci nebo zda zaměstnavatel přizpůsobil 

pracovní podmínky zaměstnancovu postižení.  

Metodologie výzkumu 

Rozličně sestavené otázky představují podstatu dotazníkového šetřen v rámci 

výzkumu zaměstnanosti osob s roztroušenou sklerózou. Otázky v dotazníku jsou 

strukturovány podle jednotlivých druhů konkrétních hledisek. Na začátku dotazníku jsou 

otázky věnující se obecným faktům ohledně respondenta.  

Tvorba dotazníku  

Při tvorbě dotazníku se setkáváme s mnoha různými pravidly, která mají za cíl 

vymezit pokládané otázky tak, aby nedocházelo k formulování otázek, které by svou povahou 

byly zavádějící, sugestivní či příliš složité. V úvodu dotazníku by měl být uveden důvod, na 

jehož základě je dotazník zpracováván a s ohledem na citlivost odpovědí je nutné ujistit 

respondenta, že zpracování dotazníku je anonymní a důvěrné. Na samém počátku zjišťování 

faktů je vhodné respondentovi sdělit, pro jaké účely je výzkum prováděn. V úvodu dotazníku 

se objevují otázky, které jsou signifikantní svou neutrálností. Mezi tyto otázky jsou zařazeny 

otázky, které se táží na pohlaví, věk, bydliště či nejvyšší dosažené vzdělání. Po této úvodní 

části následuje část hlavní, kde jsou pokládány otázky související se zaměstnáváním. Otázky 

hodnotím jako jednoduché, snadno uchopitelné a tudíž i jednoduché k zodpovězení.  

Typy otázek 

V tomto dotazníku se objevují dva základní druhy otázek, a to otázky uzavřené a 

otázky polouzavřené.  

Uzavřené otázky 

Otázky tohoto typu se v dotazníku objevují nejčastěji, neboť jsou nejjednodušší, jsou 

jasné a poměrně rychlé na zodpovězení. Odpovědět lze na ně pouze ano či ne.  

Polouzavřené otázky 

U tohoto druhu otázek má respondent několik možností na výběr s cílem co 

nejpřesnější odpovědi. 

 



94 

 

Sběr dat 

S ohledem na skutečnost, že se dotazník zaměřil na vybranou skupinu OZP, byli 

respondenti vybráni cíleně. Pro sběr dat byla využita možnost rozdávání dotazníku pacientům 

v RS Centru ve VFN v Praze 2. Spádová oblast tohoto centra je celá ČR, proto jsem měl 

k dispozici velmi široké spektrum pacientů. Po konci sběru dat bylo odevzdáno více než 40 

vyplněných dotazníků od osob bydlících v různých místech ČR. 

 

Tabulka č. 1 Počet pacientů dle pohlaví 

Roztroušená skleróza a zaměstnanost 

Pohlaví Počet pacientů 

Muži 18 

Ženy 22 

celkem 40 

 

 

Graf č. 1 – Počet pacientů dle pohlaví 

Tento graf předkládá základní rozdělení dotazovaného vzorku pacientů podle pohlaví. 

Z výše uvedeného je zřejmá převaha žen v dotazovaném vzorku. Tento fakt plně odpovídá 

celosvětové prevalenci této nemoci v populaci. Výskyt této nemoci je u žen dvakrát častější 

než u mužů. 
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Tabulka č. 2 Počet respondentů dle věku – muži 

skupina 

respondentů Počet 

Muži 20-30 let 0 

Muži 30 - 40 let 6 

Muži 40- 50 let 10 

Muži 50+ 2 

 

 

Graf č. 2 – Počet respondentů dle věku a pohlaví 

Nejpočetnější skupinu respondentů tvoří muži ve věku mezi 40-50 lety. V současné 

době patří tato věková skupina mezi velmi početnou. Odborníci nejsou jednotní v názoru, 

proč právě tato věková kategorie u nemocných mužů je v současnosti na vzestupu, neboť 

nejsilnější skupinu nemocných obvykle tvoří u mužů kategorie 20-40. Tento fakt rozložení 

nemocných příliš nekoresponduje s přiloženým grafem. Odchylka může být dána rozložením 

struktury mužských pacientů v den, kdy byl prováděn výzkum v RS Centru VFN v Praze.  
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Tabulka č. 3 Počet respondentů dle věku- ženy 

skupina 

respondentů 
Počet 

Ženy 20- 30 let 3 

Ženy 30-40 let 12 

Ženy 40-50 let 7 

Ženy 50+ 0 

  

   

 

Graf č. 3 – Počet respondentů dle věku a pohlaví 

K rizikovým faktorům vztahujícím se k otázce propuknutí nemoci u žen se přidávají 

faktory, které mají souvislost s pohlavním dozráváním, těhotenstvím či menopauzou, což 

bývá považováno za hlavní příčinu nerovnoměrného rozdělení nemoci mezi muži a ženami.  

V našem vzorku pacientů ženského pohlaví najdeme i ženy nejmladší věkové kategorie, 

přičemž na rozdíl od mužů zde absentuje skupina 50+. Důvod výskytu nemoci u žen 

nejmladší věkové kategorie lze spatřovat v dopadu hormonálních změn v období puberty. 
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Tabulka č. 4 Nejvyšší dosažené vzdělání u mužů 

  Dosažené vzdělání muži 

  vyučen SŠ VŠ 

Muži 20-30 

let 0 0 0 

Muži 30 - 40 

let 0 4 2 

Muži 40- 50 

let 1 6 3 

Muži 50+ 0 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů - mužů 

Nejvíce mužů s roztroušenou sklerózou má ukončené středoškolské vzdělání. 

Středoškolské vzdělání, jakožto nejvyšší dosažené vzdělání převažuje i ve zdravé populaci. 

Nicméně je vhodné si říci, že s přibývajícím věkem nemoc ovlivňuje soustředit se, projevují 

se problémy s pamětí, což mnohé pacienty odrazuje  od studia na vysoké školy. 

 

Tabulka č. 5 Nejvyšší dosažené vzdělání u žen 

 

 

 

 

 

 

 

  Dosažené vzdělání ženy 

  Vyučena SŠ VŠ 

Ženy 20- 30 let 0 3 0 

Ženy 30-40 let 1 9 2 

Ženy 40-50 let 1 5 1 

Ženy 50+ 0 0 0 
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Graf č. 5 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů - žen 

Ženy v našem dotazovaném vzorku mírně převažovaly, a proto u nich nalezneme větší 

variabilitu nejvyššího dosaženého vzdělání. Všechny ženy v nejmladší věkové kategorii 

shodně za nejvyšší dosažené vzdělání označily vzdělání středoškolské. Osobně se domnívám, 

že tyto odpovědi mohly být dány stále neukončeným studiem na VŠ. Stejně jako v případě 

mužů i u žen převládá nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské, což může být důsledkem i 

věku většiny dotazovaného vzorku žen, kdy zejména v 90. letech 20. století nebylo úplně 

běžné po SŠ nastoupit studium VŠ. Ženy, které jsou ve věkové kategorii 30+  pracují a mají 

povětšinou malé ambice a potřebu jít studovat VŠ, což mimo jiné vyplynulo z bližšího 

dotazování. 
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Tabulka č. 6 Zaměstnání 

 
Pracuji 

  Ano Ne 

Muži 20-30 

let 0 0 

Muži 30 - 40 

let 5 1 

Muži 40- 50 

let 8 2 

Muži 50+ 1 1 

 

 

Graf č. 6 – Počet zaměstnaných - muži 

V otázce zaměstnanosti mužů v globálním měřítku jsem dospěl k pozitivnímu závěru. 

Většina respondentů mužského pohlaví pracuje a má práci adekvátně odpovídající jejich 

schopnostem. Z celkového počtu zkoumaných 18ti mužů jich pracuje rovných 14. Zbylí 4 

muži nepracují z důvodu svého závažného zdravotního stavu a nikoli pro odmítnutí 

zaměstnavatele. Tato informace demonstruje zlepšující se trend na trhu práce pro takto 

postižené zaměstnance mužského pohlaví. 
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Tabulka č. 7 Počet zaměstnaných žen 

  Pracuji 

  Ano Ne   

Ženy 20- 

30 let 3 0 

Ženy 30-40 

let 10 2 

Ženy 40-50 

let 7 0 

Ženy 50+ 0 0 

 

 

Graf č. 7 – Počet zaměstnaných - ženy 

Z 20 zaměstnaných žen pracuje na plný pracovní úvazek 14 žen. Zbylých 6 pracujících 

žen pracuje pouze na úvazek částečný. 

Tabulka č. 8 Práce na plný či částečný úvazek 

Trend v oblasti zaměstnávání žen hodnotím ještě pozitivněji než v otázce zaměstnávání 

mužů. Z 22 žen nepracují pouze 2, nicméně u 1 z nich je hlavním důvodem, proč se neuchází 

o práci, předchozí projev diskriminace ze strany potencionálního zaměstnavatele. Tento 

projev diskriminace ze strany předchozího zaměstnavatele ženu odradil v další snaze ucházet 

se o zaměstnání.  Samotný projev diskriminace je však prakticky nemožné dokázat.  
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V případě, že pracuji tak pracuji na: 

  

plný 

úvazek částečný úvazek 

Muži 20-30 

let 0 0 

Muži 30 - 40 

let 5 0 

Muži 40- 50 

let 6 2 

Muži 50+ 1 0 

 

 

Graf č. 8 – Pracující muži na plný nebo částečný úvazek  

Z celkového počtu 14 zaměstnaných mužů pracuje na plný pracovní úvazek 12. Plný 

pracovní úvazek znamená, že tito muži pracují ve stanovenou týdenní pracovní dobu, jak o ní 

hovoří § 79 ZPr. Pouze 2 zaměstnaní muži v dotazníku uvedli, že pracují na částečný úvazek. 

Práce na částečný úvazek znamená, že tito muži vykonávají práci v rozsahu kratší pracovní 

doby pod rozsah, který je stanoven v § 79 ZPr. 
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Tabulka č. 9 Počet pracujících žen na plný nebo částečný úvazek 

  

plný 

úvazek částečný úvazek 

Ženy 20- 30 

let 3 0 

Ženy 30-40 

let 6 4 

Ženy 40-50 

let 5 2 

Ženy 50+ 0 0 

 

 

Graf č. 9 – Pracující ženy na plný nebo částečný úvazek 

Z 20 zaměstnaných žen pracuje na plný pracovní úvazek 14 žen. Zbylých 6 pracujících 

žen pracuje pouze na úvazek částečný.  
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Tabulka č. 10 Náznaky diskriminace (muži) 

Náznaky diskriminace při ucházení se o práci s ohledem na 

RS 

 

Ano Ne 

Muži 20-30 let 0 0 

Muži 30 - 40 let 0 6 

Muži 40- 50 let 2 8 

Muži 50+ 0 2 

 

 

Graf č. 10 Náznaky diskriminace -  muži 
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Tabulka č. 11 Náznaky diskriminace (ženy) 

Náznaky diskriminace při ucházení se o práci s ohledem 

na RS 

 

Ano Ne 

Ženy 20- 30 let 0 3 

Ženy 30-40 let 2 10 

Ženy 40-50 let 2 5 

Ženy 50+ 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11 – Počet diskriminovaných žen 

Pokud se jedná o zodpovězení otázky týkající se diskriminace při hledání pracovního 

místa ze strany potenciálního zaměstnavatele, je možno říci, že ani jedna ze skupiny 

respondentů (muži i ženy) se s vážnými projevy diskriminace nesetkala. Projevy diskriminace 

byly před položením této otázky důkladně vysvětleny. 

Tabulka č. 12 Přizpůsobení pracovních podmínek (muži) 

Přizpůsobil zaměstnavatel pracovní 

podmínky s ohledem na mou nemoc? 

 

Ano Ne 

Muži 20-30 let 0 0 

Muži 30 - 40 let 4 1 

Muži 40- 50 let 8 0 

Muži 50+ 1 0 
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Graf č. 12 – Přizpůsobení pracovních podmínek - muži 

Tabulka č. 13 Přizpůsobení pracovních podmínek (ženy) 

Přizpůsobil zaměstnavatel pracovní 

podmínky s ohledem na mou nemoc? 

 

Ano Ne 

Ženy 20- 30 let 3 0 

Ženy 30-40 let 9 1 

Ženy 40-50 let 7 0 

Ženy 50+ 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13 – Přizpůsobení pracovních podmínek - ženy 
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V případě, že nemocní (jak muži, tak ženy) respondenti pracují, je možno příznivě 

hodnotit fakt, že zaměstnavatelé přizpůsobili pracovní podmínky svým zaměstnancům s tímto 

onemocněním, které v některých případech souvisí s limitací pohybu. 
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Celkové shrnutí výzkumu zaměstnanosti osob s roztroušenou sklerózou 

K průzkumu mezi pacienty s roztroušenou sklerózou a vlivu této nemoci na 

zaměstnanost bych rád uvedl, že pacienti s touto nemocí si možnosti pracovat stejně jako 

ostatní OZP váží, možná více než zdravá populace. Jednou ze zásadních bariér hledání práce, 

jak jsem měl možnost vysledovat, je, že pacienti mají strach ze zhoršení zdravotního stavu, 

neboť z vlastní zkušenosti vědí, že nejčastěji se jim zdravotní stav zhoršuje při nadměrně 

zvýšeném stresu nebo při depresi, která jde ruku v ruce s hledáním práce. Velkou úlohu hraje 

i únava, která je sama o sobě pro pacienty velmi nepříjemná a především omezující. Pacienti 

mají dost často obavy z diskriminace při hledání zaměstnání, a proto zdánlivě zdravý pacient 

svoje onemocnění před zaměstnavatelem tají nebo přizná až po určité době. 

Tato práce dotazníkovým šetřením zkoumala vliv roztroušené sklerózy na 

zaměstnanost osob s tímto onemocněním a jejich uplatněním na trhu práce. Zaměstnaní 

pacienti s touto nemocí mají v zaměstnání jiné priority než běžná populace, kdy pacientům 

 s roztroušenou sklerózou záleží více na pozitivním kontaktu s lidmi na pracovišti než na výši 

platu či jiných zaměstnaneckých výhodách.  

Ve společnosti přetrvávají zakořeněné předsudky z doby, kdy tato nemoc byla 

naprosto neprobádanou, které pacientům komplikují nejen osobní, ale i pracovní život. 
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Závěr 
V mé rigorózní práci jsem se především zabýval přehledným výkladem mezinárodních 

dokumentů týkajících se OZP a problematiky jejich zaměstnávání v porovnání s českou 

právní oblastí, která tuto mezinárodněprávní úpravu rozpracovává. Domnívám se, že tento 

výklad významně přispěl k pochopení vlivu mezinárodněprávních dokumentů na vnitrostátní 

úpravu a naplnil cíl mé práce, což bylo kromě vymezení jednotlivých úprav současně  

i zdůraznění vzájemné provázanosti s ohledem na členství ČR v nadnárodních organizacích. 

Ve svém závěru se kromě zhodnocení současného stavu v právní oblasti týkající se OZP  

a návrhů de lege ferenda zabývám také doplňujícími informacemi, které se týkají sociálního 

podnikání, jenž pro jeho důležitost a perspektivu představuje významný předěl v otázce 

zaměstnávání. 

Ve svém závěru bych se nejprve rád věnoval právní úpravě související s úrovní 

zabezpečení potřeb OZP v rámci důchodového pojištění a sociálního zákonodárství, a to podle 

zákona o důchodovém pojištění, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a zákona č. 329/2011 Sb.,  

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o poskytování dávek OZP“). Tíživé téma pro OZP představuje složitá osobní 

situace, která je zapříčiněna jejich zdravotním stavem.  

V uplynulých letech docházelo a bohužel stále dochází k určitým restrikcím v řízení  

o dávkách, které jsou určeny OZP, přičemž se hlavně jedná o řízení týkající se příspěvku na 

péči podle zákona o sociálních službách či příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na zvláštní 

pomůcku ve smyslu zákona o poskytování dávek OZP. Sekundárně lze hovořit o řízení 

vztahující se k průkazu osoby se zdravotním postižením podle téhož zákona. S výše 

zmíněnými řízeními pak souvisí čerpání jasně definovaných výhod. Tyto restrikce představují 

důsledek neuvážené sociální politiky, která vedla k úsporám ve státním rozpočtu, ovšem na 

úkor OZP. Mnoho OZP, což mohu potvrdit ze své osobní zkušenosti, se setkává s tzv. 

„novým“ posouzením zdravotního stavu. Při diagnózách, kde se nedá presumovat s ohledem 

na lékařské zprávy jakékoli zlepšení zdravotního stavu je tzv. „nové“ posuzování zdravotního 

stavu více než frustrující. Na základě mnou provedeného anonymního dotazování se OZP při 

tzv. „novém“ posuzování zdravotního stavu cítí  více jak ze 60 % z celkového počtu 30 

dotazovaných jako osoby, které stát vnímá jako parazitující na společnosti. Takovéto 

nepromyšlené „nové“ posuzování zdravotního stavu dle mého názoru porušuje čl. 1 Listiny, 

který deklaruje respektování lidské důstojnosti. 
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Právní předpisy zabývající se problematikou OZP by na základě tvrzení autora
227

měly 

respektovat vzájemnou souvislost mezi pojmy „zdravotní postižení“, „invalidita“, „invalidní 

důchod“ a „průkaz zdravotně postižené osoby“. Na tomto místě si dovolím nesouhlasit 

s tvrzením tohoto autora, že zdravotní postižení má automaticky za následek  přiznání 

invalidního důchodu. Toto tvrzení je dle mého názoru zjednodušující a ne úplně pravdivé. 

Zdravotní postižení nevede ve všech směrech k přiznání invalidního důchodu. Autor opomíná 

tu skutečnost, že přiznání invalidního důchodu a jeho výše je v současné době odvislá od 

poklesu pracovní schopnosti a doby pojištění ve smyslu zákona o důchodovém pojištění.  

Velmi ožehavým tématem je přiznávání příspěvku na péči v závislosti na posouzení  

10 kritérií podle § 9 zákona o sociálních službách, jako je tomu v současnosti. Takovéto 

posuzování na základě 10 kritérií je mnohými OZP i organizacemi sdružujícími tyto osoby 

často kritizováno, jelikož posuzovat výši tohoto příspěvku na základě 10 kritérii, které nemají 

dle mého názoru vypovídající hodnotu o skutečné míře závislosti na péči druhé osoby, se jeví 

jako velmi neefektivní. Současná právní úprava je v tomto směru nedokonalá a je mi známo 

mnoho případů, které deklarují nedokonalost současného stavu. 

Dalším tématem, které bych rád zmínil v závěru, je problematika přiznávání 

invalidních důchodů. Tato problematika je řešena § 38 a násl. zákona o důchodovém 

pojištění, přičemž přiznání invalidního důchodu je dlouhodobě založeno na kritériu poklesu 

pracovní schopnosti nejméně o 35 %, 50 % či 70 %, pokud se jedná o invaliditu prvního, 

druhého či třetího stupně. Aplikaci kritéria poklesu pracovní schopnosti a diferenciaci stupně 

invalidity podle tohoto kritéria nelze považovat za zdařilou, a to s ohledem na situaci panující 

na trhu práce v České republice.  

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí Úřad práce ČR evidoval  

k prosinci 2017 na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem  

280 620 nezaměstnaných osob, z toho bylo 46 009 OZP, což představuje 16,4 % z celkového 

počtu nezaměstnaných osob.
228

 

Na tomto místě je třeba připomenout, že v tržní ekonomice je otázka uplatnění na trhu 

práce zejména věcí zaměstnance a v případě, že jde o OZP, pak by ho společnost měla bez 

dalšího základním způsobem existenčně zabezpečit, a to formou přiznání invalidního 

důchodu. Přiznávání invalidních důchodů v závislosti na poklesu schopnosti zdravotně 
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postižených osob se jeví jako neúčelné. Ve skutečnosti totiž zdravotní postižení nemusí nutně 

souviset s poklesem pracovní schopnosti OZP jako následek invalidity. Tato skutečnost může 

být jednoduše demonstrována na příkladu dvou osob. Můžeme zmínit situaci, kdy v  důsledku 

ochrnutí na dolní polovinu těla bude na invalidní vozík upoután úředník a třeba chirurg. Lze 

konstatovat, že u úředníka jeho pracovní schopnost v daném oboru nepoklesne a ke své 

profesi se bude moci navrátit, nicméně v případě chirurga je situace zcela odlišná, neboť 

možnost návratu k původní profesi je pro něj prakticky nemožná.  

Vzhledem k výše zmíněnému lze de lege ferenda navrhnout následující dvě úvahy. 

První je, že s ohledem na výši invalidního důchodu lze de lege ferenda navrhnout, aby tato 

byla jednotná pro jednotlivé stupně a diferencována maximálně na základě věku, avšak 

stanovena v takové výši, aby poživatel invalidního důchodu z něho mohl zabezpečit své 

základní životní potřeby včetně případů, kdy se takový poživatel důchodu v důsledku svého 

zdravotního stavu do pracovního procesu nikdy nezapojil, neboť mu to jeho zdravotní stav 

neumožnil. Druhou úvahou de lege ferenda je, že invalidní důchod by měl být bez dalšího 

přiznáván OZP na základě objektivního kritéria lékařských diagnóz stanovených právním 

předpisem.  

Tyto dva návrhy by přinesly zásadní změnu ve zjednodušení celé agendy, což by se 

také pozitivně odrazilo v přiznávání invalidních důchodů, nicméně by byla vyžadována 

reformulace části čtvrté, hlavy druhé zákona o důchodovém pojištění.
229

 

Z hlediska právní úpravy výše zmíněných zákonů je možné navrhnout, aby byly 

důrazně reflektovány především principy humanismu a solidarity se zdravotně postiženými 

osobami, neboť ty si ve většině případů své zdravotní postižení vědomě nezavinily, avšak 

v jeho důsledku jsou zásadním způsobem omezeni jak v osobním, tak společenském životě 

včetně profesního uplatnění.  

Závěrečnou pasáž této kapitoly věnuji sociálnímu podnikání, které, jak jsem již zmínil 

výše, bude dle mého názoru představovat významný přínos v otázce zaměstnávání OZP. 

Sociální podnikání je na vzestupu po celém světě a každá ze zemí mu přikládá různý význam 

s přihlédnutím ke své vlastní historické tradici. K rozvoji dochází po celé EU, samotná 

Evropská komise tento druh podnikání podporuje a mnoho sociálních podniků rozvíjí svou 

činnost na základě poskytnutých grantů z EU. V samotných státech EU dochází k rozdílným 

přístupům k tomuto druhu podnikání, zatímco ve státech jižní Evropy hrají primární roli 
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sociální družstva,
230

 tak ve Velké Británii je kladen důraz na úlohu sociálního podnikatele.
231

 

I přes skutečnost, že národní přístupy doznávají určitých rozdílností, došlo ke shodě na 

znacích sociálního podnikání ve vědecké síti EMES.
232

 

V ČR se objevovaly první informace o sociálním podnikání od konce 90. let minulého 

století. Základem pro širokou diskuzi se stal vznik Národní sítě pro sociální ekonomiku v roce 

2005 v rámci programu EQUAL.
233

 Po dvou letech došlo k vytvoření první české definice  

a principů. Tyto znaky byly v roce 2011 revidovány a hlavní znaky sociálního podnikání byly 

vymezeny třemi hlavními principy – sociální, ekonomický a environmentální. Jak jsem již 

výše nastínil, české vnímání sociálního podnikání je velmi široké. Sociální podnikání v našich 

podmínkách zahrnuje nejen sociální podniky zaměřené na zaměstnávání znevýhodněných 

osob, ale také podniky, které jsou zaměřeny ekologickým směrem. 

Sociální podniky získávají peníze na svůj provoz zejména z různých grantů, ovšem 

sociální podniky zaměstnávající OZP mají také nárok na financování prostřednictvím 

příspěvků poskytovaných na základě ZoZ. Sociální podniky jsou regulovány řadou zákonů, 

žádný ze zákonů České republiky se však primárně nezabývá sociálním podnikáním  

a podniky, neobsahuje jejich definici ani regulace, které by se jich výlučně týkaly.   

V současnosti se sociální podnikání resp. sociální podniky řídí zejména zákonem  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech, ZPr, ZoZ, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění či zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

V březnu 2017 byl vládou ČR schválen věcný záměr zákona o sociálním podnikání. 

Hlavním cílem zákona bude podpořit rozvoj sektoru sociálního podnikání. Věcný záměr 

zákona v podstatě reaguje na potřebu vytvoření samostatného zákona týkajícího se sociálního 

podnikání, neboť v současné době panuje v oblasti subjektů sociálního podnikání značná 

nejednotnost, kdy si jednotlivé ústřední orgány státní správy de facto určují samostatné 

definice sociálních podniků. Zákon bude garantem definování sociálního podnikání jako 

podnikatelské činnosti zaměřené jak na dosahování zisku, tak na společenský prospěch.
234

 

Zisk ze sociálního podnikání bude nutné z více jak 50 % využít na společensky prospěšnou 
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činnost nebo na další rozvoj sociálního podniku. Sociální podnikání se bude vyznačovat 

transparentním nakládáním se ziskem a důrazem na dobré mravy vně i uvnitř podniku.
235

  

Sociální podnikání bude přinášet prospěch sociální i environmentální za současného 

respektování místních potřeb. Věcný záměr předpokládá, že zákon o sociálním podnikání 

nebude vytvářet novou právní formu, pouze stanoví stávajícím osobám podmínky pro získání 

statutu sociálního podniku, případně integračního sociálního podniku. K získání statutu 

sociálního podniku bude nicméně nutné splnit řadu podmínek, které zajistí transparentnost  

a společenskou prospěšnost sociálních podniků. Osoby, které nebudou mít status, který 

vyplývá ze zákona o sociálním podnikání, se nebudou moci označovat jako sociální podniky. 

Věcný záměr zákona předpokládá, že status sociálního podniku s sebou ponese 

benefity, jejichž návrh bude připraven ministrem práce a sociálních věcí ve spolupráci  

s ministrem pro lidská práva (v současné době gesci ministra pro lidská práva řídí ministr 

spravedlnosti) a ministrem průmyslu a obchodu. Sociální podnik, mezi jehož zaměstnanci 

bude alespoň 30 % osob ze skupin znevýhodněných na trhu práce, kterým bude tento podnik 

kromě placeného zaměstnání zajišťovat psychosociální podporu, bude mít nárok na status 

integračního sociálního podniku.
236

 S tím budou spojeny další benefity nad rámec výhod, jež 

jsou dostupné běžným sociálním podnikům. 

O udělení statutu sociálního podniku a integračního sociálního podniku a jeho odnětí  

v případě nesplnění podmínek, bude rozhodovat Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 

správním řízení. Věcný záměr dále předpokládá, že zákonem bude zřízena Rada pro rozvoj 

sociálního podnikání coby poradní orgán vlády.
237

„Právní regulace sociálních podniků  

a následné zakotvení konkrétních benefitů pro tyto podniky podpoří iniciativu jednotlivců  

i komunit zakládat sociální podniky s cílem aktivně řešit problémy v jejich obcích a regionech. 

Rozvoj sociálních podniků bude jasným příspěvkem v oblasti zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu práce a řešení problémů spojených s chudobou a sociálním 

vyloučením. V neposlední řadě může jasné legislativní ukotvení sociálních podniků usnadnit 

rozhodování finančních institucí, zda těmto podnikům poskytovat za určitých zvýhodněných 

podmínek finanční podporu“ (Vláda ČR, 2017). 

Na samotný závěr mé rigorózní práce pokládám za důležité vyzdvihnout snahu států 

na zrovnoprávnění životních a pracovních podmínek OZP s ostatní tzv. „zdravou“ populací.  

Snaha o zrovnoprávnění těchto podmínek dodává OZP pocit, že nejsou skupinou osob 
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vyřazenou ze společnosti a vědomí skutečnosti, že mohou být prospěšní společnosti díky 

jejich zaměstnávání, představuje pro tyto osoby náplň života.  

V posledních letech k této snaze přispívá právě i zaměstnávání prostřednictvím 

sociálních podniků. Sociální podnikání, které je dle mého mínění opravdovým milníkem 

v otázce zaměstnávání OZP, by se tento rok mělo dočkat své samostatné české právní úpravy.   
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Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Abstrakt 
 

S ohledem na skutečnost, že počet osob se zdravotním postižením neustále narůstá, je 

třeba se zaměřit na vytvoření adekvátních podmínek, které těmto osobám umožní prožít co 

možná nejhodnotnější život. Zaměstnávání zdravotně postižených ztělesňuje jednu z těchto 

podmínek. Problematika zaměstnávání této skupiny osob se dostala do popředí zájmu 

v průběhu 20. století. Na mezinárodní úrovni bylo zaměstnávání zdravotně postižených 

upraveno po druhé světové válce. Snaha o legislativní ukotvení zaměstnávání této skupiny 

byla vedena potřebou upravit sociální práva, která byla do té doby opomíjena. Od té doby 

bylo mezinárodními organizacemi vydáno mnoho Úmluv, Deklarací či Doporučení., kdy byl 

stále častěji uplatňován princip začlenění zdravotně postižených do běžné zdravé populace. 

Mezinárodní úmluvy a evropské právo se staly základem pro vytváření vnitrostátního práva 

týkajícího se lidí s jakoukoli formou zdravotního postižení a jejich začleňování do společnosti 

skrze zaměstnávání. 

Opravdový rozmach ve vytváření ucelené politiky zajišťující prospěch skupiny 

zdravotně postižených nastal v 90. letech minulého století. Prospěch zdravotně postižených 

byl budován rovněž v otázce zákazu diskriminace, se kterou se bohužel i v dnešní době 

setkávají zdravotně postižení, a je významné si říci, že se tak odehrává i na pracovišti, 

nicméně v menší míře než v minulosti.  

Otázka zaměstnávání a pocitu rovnoprávnosti s ostatními členy společnosti tvoří jakýsi 

impuls pro život a pocit prospěšnosti, což v souhrnu pomáhá zdravotně postiženým v boji 

s nelehkým osudem. V současné době představuje významnou roli v otázce zaměstnávání této 

skupiny osob jejich zaměstnávání prostřednictvím tzv. sociálních podniků, které jsou 

založeny na principu sociálního podnikání, jehož podstatou je umožnit výkon práce lidem, 

kteří jsou na volném trhu práce znevýhodnění kvůli svému sociálnímu postavení, jenž se 

odráží v možnosti získat vhodné zaměstnání.  Sociální podnikání je upraveno mnoha právními 

předpisy, což může činit výkladové problémy. Tyto výkladové problémy by měly být 

odstraněny přijetím samostatného zákona upravujícího tuto formu podnikání. 

 

Klíčová slova: osoba se zdravotním postižením, mezinárodní úmluva, sociální podnik   
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Employing people with disabilities 

Abstract 

 
In view of the fact that the number of people with disabilities is steadily increasing, it 

is necessary to focus on creating adequate conditions to enable them to experience the most 

valuable life possible. Employing disabled people embodies one of these conditions. The 

issue of employing this group of people has come to the forefront of the 20th century. At the 

international level, employment of disabled people was adjusted after the Second World War.  

Efforts to legislate on the employment of this group were driven by the need to adjust social 

rights that had previously been excluded. Since then, many conventions, declarations or 

recommendations have been issued by international organizations, where the principle of 

integrating disabled people into the normal healthy population has been increasingly applied. 

International conventions and European law have become the basis for the creation of national 

law on people with disabilities and their integration into society through employment. 

The real boom in the creation of a comprehensive policy for the benefit of a group of 

people with disabilities arose in the 1990s. The disability benefit has also been built on the 

issue of the prohibition of discrimination which, unfortunately, even today, people face 

disabilities, and it is important to say that this is happening in the workplace, however, to a 

lesser extent than in the past. 

The question of employing and the feeling of equality with other members of society 

is a kind of impulse for life and a sense of benevolence, which, in summary, helps disabled 

people to fight a difficult uphill struggle for equality. At present, there is an important role to 

play in employing this group of people by employing so-called social enterprises based on the 

principle of social entrepreneurship, which is to make it work for people who are 

disadvantaged on the open labor market because of their social status reflects the possibility 

of getting a job. Social entrepreneurship is governed by many laws, which can lead to 

interpretation problems. These interpretation problems should be removed by adopting  

a separate law governing this form of business. 
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