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Úvod 

Zaměstnanost je jednou z oblastí, ve které je postavení občanů se 

zdravotním postižením vůči ostatní populaci nerovné. Najít uplatnění 

na trhu práce je pro člověka s postižením, ať již vrozeným či 

získaným, z mnoha důvodů obtížné. Pokud se uchází o zaměstnání, je 

v podstatě handicapován hned dvakrát.  

V první řadě se musí sám vyrovnat se svým zdravotním stavem. 

V tomto případě dochází často ke zveličování významu vlastního 

postižení a přeceňování pracovních omezení, která z něj plynou. 

S největší pravděpodobností tento postoj pramení z nedostatečných 

informací, které lidé o svém zdravotním stavu mají, a také ze 

zdůrazňování pracovních limitů namísto poukazování na pozitivní 

pracovní možnosti a schopnosti ze strany lékařů. Zároveň ve vztahu 

k postižení a osobním možnostem bojuje postižený člověk s 

existujícími společenskými předsudky, které návazně souvisejí i 

s malou ochotou zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením. 

V druhé řadě se musí vyrovnat s obtížemi v běžných sociálních 

dovednostech a kompetencích, které jsou obvykle důsledkem sociální 

izolace. Ty představuje především nízké sebehodnocení, které může 

vyústit až v sociální i výkonovou fobii, neschopnost sebeprezentace, 

tedy umět přesvědčit ostatní a prodat své kvality, neschopnost 

efektivní komunikace, neznalost norem chování i norem pracovních a 

občanských, nepřipravenost na vstupní pohovor do zaměstnání apod. 

(Novosad, 2002) 

Problémy spojené se zaměstnáváním občanů se zdravotním 

postižením nejsou pouze záležitostí České republiky, jedná se o 

celoevropský, resp. celosvětový problém – navíc obtížně řešitelný. 

V dnešní postmoderní společnosti, kdy je kladen důraz zejména na 

vysokou produktivitu práce, flexibilitu pracovníků i zaměstnavatelů, 

ustupují tradiční zaměstnanecké pozice nově vznikajícím profesím a 

oborům. Tyto znaky vedou spolu s převahou poptávky po pracovních 
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místech nad jejich nabídkou k vytlačování minoritních uchazečů na 

okraj trhu pracovních příležitostí.  

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením řeší desítky 

projektů ČR i EU a opakovaně se jím zabývá také Vládní výbor pro 

zdravotně postižené, který formuluje hlavní směry řešení směřující 

k jednotlivým resortům. Existuje celá řada opatření na podporu 

zaměstnávání této skupiny osob včetně závazných i nezávazných 

dokumentů, které v oblasti zaměstnanosti zakotvují jejich zvýšenou 

ochranu před diskriminací a nerovnému postavení z důvodu 

zdravotního stavu. Přesto je tento problém stálý. 

Pozice osob se zdravotním postižením na trhu práce je téma, 

které je pro mě velmi aktuální. V rámci praxe v Centru pro zdravotně 

postižené, kde v současné době probíhá projekt zaměřený na  integraci 

osob se zdravotním postižením do společnosti a přednostně na 

integraci na trh práce, se bezprostředně setkávám s problémy a 

situacemi, které zaměstnávání občanů se zdravotním postižením 

přináší. Právě proto jsem si toto téma zvolila jako téma své bakalářské 

práce. Zamýšlím se nad tím, jaké jsou hlavní příčiny a překážky, které 

brání pracovnímu uplatnění lidem s postižením, jaká podpůrná 

opatření a postupy existují a zda jsou dostatečná. Toto je z mé pozice 

obtížné posoudit, je to věcí kompetentních institucí a osob například 

z Vládního výboru pro zdravotně postižené či Výzkumného ústavu 

práce a sociálních věcí. Otázkou však zůstává, do jaké míry je situace 

osob se zdravotním postižením na trhu práce ovlivněna přístupem a 

motivací jich samotných. 

Práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. Obsahem 

teoretické části je shrnutí současné situace na poli zaměstnávání 

občanů se zdravotním postižením a shromáždění dostupných 

informací, které se k tomuto tématu vztahují. V první kapitole 

zmiňuji, jak je tato oblast v ČR legislativně upravena, kdo je podle 

naší platné právní úpravy osobou se zdravotním postižením, jaké má 

na trhu práce možnosti a překážky v pracovním uplatnění. Kapitola 

dále obsahuje statistickou analýzu vývoje nezaměstnanosti uchazečů o 

zaměstnání s postižením. Druhá kapitola je věnována nástrojům 
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podpory, a to jak ve vztahu k zaměstnavatelům, tak ve vztahu 

k samotným osobám se zdravotním postižením. Třetí kapitola je pak 

věnována motivaci, a to z hlediska vymezení tohoto pojmu a 

zaměřením na zdroje motivace (a zároveň aspekty, které ji mohou 

snižovat) osob se zdravotním postižením k práci. Z této teoretické 

části pak vychází část praktická, v níž prostřednictvím krátkého 

srovnávacího průzkumu mezi nezaměstnanými osobami se zdravotním 

postižením z Prahy a Ústeckého kraje zjišťuji, zda mají o pracovní 

uplatnění zájem, příp. jaké aktivity pro nalezení zaměstnání vyvíjejí a 

co je pro ně subjektivně největší motivací k práci.
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1 Pozice osob se zdravotním postižením na 
trhu práce - úvod do problematiky  

 

1. 1 Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením v ČR 

 

Ustanovení o právech obecně a zvláštní ochraně, která se 

v oblasti zaměstnávání vztahuje na osoby se zdravotním postižením 

(OZP), jsou obsažena v Listině základních práv a svobod, která je 

součástí ústavního pořádku ČR. V čl. 26 je stanoveno, že „…každý 

má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i 

právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Každý má 

právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací…“ a dále v čl. 

29, že „…osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu 

zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky…“ a „…na zvláštní 

ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání…“. 

Zaměstnávání OZP, jejich ochrana v pracovněprávních vztazích, 

a to zejména v pracovním poměru, je pak v českém právním řádu 

zakotvena v Zákoníku práce (č. 65/1965 Sb.), jehož novela nabyla 

účinnosti dne 1. 1. 2007.  

Dalším významným předpisem, v němž je obsažena právní 

úprava a definice přístupu k zaměstnávání OZP, kterým je 

poskytována zvýšená péče, je upraveno v Zákoně o zaměstnanosti (č. 

435/2004), který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2004.  

Úprava ochrany OZP v rámci českého práva vychází z Úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 159 z roku 1983 o pracovní 

rehabilitaci osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika 

ratifikovala v roce 1985, a dále z Evropské sociální charty (viz 

příloha), v níž jsou zakotvena sociální a hospodářská práva OZP, a 

která je druhým mezinárodním dokumentem, který Česká republika 

ratifikovala.  

Pozn. Vybrané mezinárodní úpravy reflektující zaměstnávání OZP 

jsou uvedeny v příloze.  
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1. 2 Vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením a stručná 
charakteristika uchazečů o zaměstnání se zdravotním 
postižením 

 

Předchozí právní úprava používala ve své terminologii pojem 

„osoba se změněnou pracovní schopností“ a „osoba se změněnou 

pracovní schopností s těžším zdravotním postižením“. Vzhledem 

k nejednotnosti pojmů užívaných i v jiných právních předpisech 

upravujících ochranu OZP, byla dřívější terminologie nahrazena 

v Zákoně o zaměstnanosti pojmem „osoba se zdravotním postižením“, 

čímž došlo zároveň k přizpůsobení terminologii Evropské unie.  

Nyní je za OZP považován občan, který byl uznán plně invalidní 

(pro účely zaměstnanosti se označují jako osoby s těžším zdravotním 

postižením) nebo částečně invalidní, a dále občané, kterým byl 

přiznán statut osoby zdravotně znevýhodněné (Sborník analýz 

analytické části projektu Equal, 2006). 

Podmínky nároku na plný, resp. částečný invalidní důchod, 

upravuje zákon č. 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška č. 284/1995 Sb. O 

přiznání invalidního důchodu rozhoduje Česká správa sociálního 

zabezpečení, zatímco o statusu osoby zdravotně znevýhodněné 

rozhoduje podle Zákona o zaměstnanosti lékař úřadu práce.  

Zaměstnávání plně či částečně invalidních osob není zákonem 

nijak omezeno, a to ani v otázce příjmu. Dokonce i pokud je poživatel 

invalidního důchodu výdělečně činný v cizině, neztrácí na výplatu 

důchodu nárok. Je však třeba zmínit, že nové zaměstnání u člověka 

s plným invalidním důchodem automaticky vyvolá potřebu kontrolní 

lékařské prohlídky. Zdravotní stav je pak posuzován s ohledem na 

druh výdělečné činnosti a důvod invalidity podle zákona, což může 

v krajním případě vést i ke ztrátě plné invalidity.  

OZP jsou jakožto uchazeči o zaměstnání považovány za 

jednu z rizikových skupin osob, které jsou na trhu práce 

obtížně umístitelné a u nichž je zvýšené riziko psychického, 

zdravotního a sociálního ohrožení.  
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Podle Zprávy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 

bývají uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením 

charakterizováni jako nejkomplikovanější a patří k těm, kteří 

jsou hodnoceni jako nejvíce ohrožení. Jedná se zpravidla o 

uchazeče, kteří mají různá zdravotní omezení, k nimž se často 

ještě dále přidružují takové charakteristiky, jako je nízká 

úroveň vzdělání a kvalifikace, častá pracovní neschopnost, 

obtížnost dojíždění do zaměstnání a snížená schopnost 

přizpůsobení se novým podmínkám, a to bez ohledu na jejich 

věk. Jako nejproblémovější jsou pak v této skupině hodnoceni 

lidé starší 50 let, kterým byl po mnoha letech rozhodnutím 

České správy sociálního zabezpečení odejmut plný invalidní 

důchod a přiznán pouze invalidní důchod částečný, a to i 

přesto, že se jejich zdravotní stav výrazně nezměnil. Jejich 

motivace k hledání zaměstnání je pak ve většině případů zcela 

minimální, neboť toto rozhodnutí a nový status pociťují jako 

křivdu. 

Z hlediska typu zdravotních problémů jsou mezi uchazeči 

se zdravotním postižením zastoupeni především lidé 

s onemocněním páteře, kardiovaskulárními chorobami a osoby 

s různými formami psychických onemocnění. Právě zdravotní 

problémy mají vliv na jejich psychický stav a také postoj, který 

zaujmou při řešení své nezaměstnanosti. Často se u těchto lidí 

objevuje snížené sebevědomí a podrážděnost, ztráta nadějí, 

která může být následkem špatné zkušenosti při jednání se 

zaměstnavateli, obtížně se adaptují na nové podmínky, mívají 

bariéry v komunikaci, často se u nich vyskytuje celkově labilní 

psychický stav (Podrobná zpráva VÚPSV, 1999).  

Nezaměstnanost provázející finanční problémy, neúspěchy při 

hledání zaměstnání, strach z budoucnosti spojený s nejistotou, jak se 

jejich často obtížná finanční situace dotkne nejen jich samotných, ale 

také ostatních členů rodiny, může mít negativní dopad na jejich 

primární onemocnění, což následně jejich šanci na pracovní uplatnění 

ještě dále snižuje.  
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1. 3 Statistické údaje a analýza vývoje postavení OZP na trhu 
práce 

 

Podrobně je postavení nezaměstnaných OZP na trhu práce 

prezentováno ve sborníku1 analýz analytické části projektu EQUAL2, 

kde je srovnáváno postavení této skupiny osob v České republice a 

v Praze. Údaje na území Prahy jsou ještě dále analyzovány z hlediska 

pohlaví. Podkladem pro zpracování analýzy ve sledovaném období 

leden 2003 až květen 2006 byly informace o nezaměstnanosti 

uveřejňované měsíčně na internetových stránkách Ministerstva práce a 

sociálních věcí.  

Ze zmíněné analýzy vyplývá, že vývoj nezaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením nekoreluje s celkovým vývojem 

nezaměstnanosti, což potvrzuje srovnání počtu uchazečů na jedno 

volné pracovní místo (viz graf č. 1)3. 

 

Graf č. 1 – Srovnání počtu uchazečů připadajících na 1 místo 

s počtem uchazečů se ZP připadajících na 1 místo  

 
                                                 
1 Kol. autorů. Sborník analýz analytické části projektu Equal č. 0026. Praha: NRZP, 2006. 176 s. ISBN 
80-903640-5-5; str. 91 – 114. 
2 Posílení postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce na území Prahy – projekt podporovaný 
z programu Iniciativy Společenství EQUAL. Na projektu spolupracuje Rozvojové partnerství, které je 
složeno z koordinátora projektu NRZP ČR a dalších jedenácti národních a třech nadnárodních partnerů. 
Rozvojové partnerství usiluje realizací projektu o zlepšení situace OZP zvyšováním jejich možností 
uplatnění na trhu práce. Hlavním cílem projektu je snaha o rovný přístup k zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Cílovými skupinami projektu jsou OZP a zaměstnavatelé. Více na www.nrzp.cz. 
3 Graf je převzat z http://www.praceprozp.cz/files/editor/File/sbornik-analyz-026.pdf str. 92. 
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 Zatímco počet nezaměstnaných uchazečů v celkovém měřítku na 

jedno volné pracovní místo ve sledovaném období mírně klesal, u 

OZP tomu tak nebylo. K výraznému zvýšení počtu těchto uchazečů na 

jedno volné pracovní místo došlo v období březen až červen 2005, kdy 

byl jejich počet oproti celkovému počtu uchazečů šestinásobný. Po 

většinu období se jinak pohyboval mezi čtyř- až pětinásobkem. 

Pokud bychom porovnali postavení nezaměstnaných uchazečů se 

zdravotním postižením v ČR a v Praze, lze konstatovat, že situace 

OZP v Praze je výrazně lepší (viz graf č. 2)4. 

 

Graf č. 2 – Srovnání počtu uchazečů a uchazečů se ZP 

připadajících na 1 místo v Praze 

 

Přestože zde v dubnu 2005 došlo k velkému nárůstu počtu 

uchazečů se ZP na jedno volné pracovní místo (jejich počet byl 

17,65krát vyšší než celkový počet uchazečů), v období od července 

2005 do ledna 2006 byl v tomto směru zaznamenán naopak znatelný 

pokles (z 25 na 10). Počet uchazečů se ZP se v porovnání s uchazeči o 

zaměstnání na jedno volné pracovní místo snižoval výrazně rychleji, a 

to i v prvních měsících roku 2006. Jedním z důvodů by mohla být 

změna, díky níž již nemohou organizační složky státu plnit 4 % 

povinnou kvótu zaměstnanosti OZP odvodem do státního rozpočtu.  

                                                 
4 Graf je převzat z http://www.praceprozp.cz/files/editor/File/sbornik-analyz-026.pdf str. 93. 
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Zmíněná analýza podává také informaci o počátečním a 

koncovém stavu počtu uchazečů o zaměstnání celkem a počtu OZP 

v rámci celé ČR (viz graf č. 3)5. 
 

Graf č. 3 – Srovnání počtu uchazečů celkem a se ZP 

 

Zatímco v první skupině došlo k poklesu (z 539 002 na 463 

042), počet OZP naopak vzrostl (z 68 567 na 73 985). Situace v Praze 

je z hlediska těchto údajů lepší než v rámci celé ČR (viz graf č. 4)6; 

snížil se zde nejen počet uchazečů celkem, ale i počet uchazečů se ZP. 
 

Graf č. 4 – Srovnání počtu uchazečů celkem a se ZP v Praze 

 
                                                 
5 Graf je převzat z http://www.praceprozp.cz/files/editor/File/sbornik-analyz-026.pdf str. 94. 
6 Graf je převzat z http://www.praceprozp.cz/files/editor/File/sbornik-analyz-026.pdf str. 95. 
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Analýza dále porovnává i vývoj počtu volných míst pro uchazeče 

se zdravotním postižením7 (viz graf č. 5)8. 
 

Graf č. 5 – Srovnání podílu volných míst a volných míst pro 

uchazeče se zdravotním postižením 

 

Vývoj v ČR a v Praze byl v tomto směru v období leden 2003 až 

leden 2004 přibližně stejný. Následně až do července 2005 v Praze 

podstatně klesá podíl míst pro OZP v poměru k celkovému počtu míst. 

Od července 2005 pak dochází k opětovnému sbližování parametrů. 

Nadále je ovšem tento podíl v Praze nižší než celostátně, a to i přesto, 

že právě od roku 2005 platí pro státní instituce zákaz plnění 4 % kvóty 

zaměstnanosti OZP odvodem do státního rozpočtu (Sborník analýz 

analytické části projektu Equal, 2006). 

1. 4 Překážky, které brání zaměstnávání OZP 
 

Na překážky, které brání zaměstnávání OZP, je nutné nahlížet jak 

ve vztahu k zaměstnavatelům, tak ve vztahu k samotným OZP. V 

rámci provedené analýzy9, jejímž cílem bylo zmapovat překážky, 

které brání OZP v pracovním uplatnění na trhu práce, a navrhnout 

                                                 
7 Hodnoty v levé části grafu – osa y – udávají poměr celkového počtu volných míst ku počtu míst pro 
uchazeče z řad OZP. 
8 Graf je převzat z http://www.praceprozp.cz/files/editor/File/sbornik-analyz-026.pdf str. 96.  
9 Kol. autorů. Sborník analýz analytické části projektu Equal č. 0026. Praha: NRZP, 2006. 176 s. ISBN 
80-903640-5-5; str. 149 – 159. 
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opatření k jejich překonávání, byli osloveni zástupci z úřadu práce, 

agentur podporovaného zaměstnávání a organizací pomáhajících OZP. 

1. 4. 1 Překážky na straně zaměstnavatele  
 

Podle zástupkyně z úřadu práce představuje hlavní překážku na 

straně zaměstnavatelů jejich neznalost problematiky, dále předpojatost 

a neochota řešit problémy například ve smyslu úpravy pracovního 

místa tak, aby odpovídalo potřebám zaměstnance s postižením, nebo 

plnění pracovních úkolů při časté nemocnosti apod. 

Zástupci agentur podporovaného zaměstnávání naopak vidí 

překážky v nedostatečné spolupráci s úřady práce a také v nabídce 

pracovních příležitostí, v níž chybí pracovní místa na zkrácený 

úvazek, s jednodušší náplní práce či místa bez nároku na rychlost.   

Oslovení pracovníci z organizací pomáhajících OZP formulovali 

jako překážku obecně setrvačnost v postoji většinové společnosti vůči 

lidem s postižením – „většina populace si stále myslí, že lidé 

s postiženém patří do ústavů a chráněných dílen“. Na straně 

zaměstnavatelů pak vidí jako překážku jejich nedostatečnou 

informovanost o výhodách a úlevách, které mohou při zaměstnávání 

OZP čerpat. Poukazují také na vysokou míru právní ochrany 

zaměstnaných OZP, která může potenciální zaměstnavatele odrazovat. 

Další nedostatky se podle těchto pracovníků objevují v oblasti 

vzdělávání, tj. ve způsobech vzdělávání handicapovaných a v jejich 

malém začlenění do běžného školství. Upozorňují na bariéry, které se 

objevují jak ve školství, dopravě či veřejných budovách, tak v myšlení 

majoritní společnosti, v nezájmu politiků, kteří upřednostňují jiné 

záležitosti. Zmiňují zároveň malé procentní zastoupení OZP 

zaměstnaných ve státní správě.  

1. 4. 2 Překážky na straně OZP  
 

Podle zástupkyně úřadu práce je největší překážkou na straně 

OZP přeceňování významu vlastního zdravotního postižení, s ním 
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spojené vyžadování zvláštního přístupu nad rámec zdravotních obtíží 

a častý únik do nemoci.  

Z hlediska služeb podporovaného zaměstnávání vidí zástupci 

agentur jako problém čekací listiny, neboť motivovaný jedinec, který 

se do programu podporovaného zaměstnávání přihlásí, je nucen čekat 

někdy až půl roku. 

Představitelé organizací pomáhajících OZP se shodují, že 

hlavními překážkami jsou nízká úroveň a kvalita vzdělání 

handicapovaných, jejich rezignovanost, malá ochota a schopnost 

alespoň se o něco pokusit.  

Samotní občané se zdravotním postižením považují za největší 

překážku svůj zdravotní stav a nedostatečné vzdělání. Na straně 

zaměstnavatelů pak vidí problém v nedostatečné a nevyhovující 

nabídce vhodných pracovních míst.  

1. 4. 3 Návrhy pro překonání překážek  
 

Na základě zmíněné analýzy bylo také zformulováno několik 

možností a nezávazných návrhů na překonání překážek, které brání 

zaměstnávání OZP. Navrhnutá opatření jsou zaměřená především na 

zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o problematice OZP, 

poskytování podpory těm zaměstnavatelům, kteří OZP do zaměstnání 

přijmou, a zároveň organizacím, které se této rizikové skupině 

uchazečů dlouhodobě věnují a připravují ji na vstup na otevřený trh 

práce; dalším návrhem je podněcovat vznik poradenských center, kde 

by mohli OZP získat informace o organizacích, které pomáhají při 

získání a udržení zaměstnání, o možnostech zvýšení kvalifikace 

prostřednictvím rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, získání 

osobního asistenta či tlumočníka nebo potřebné kompenzační či 

rehabilitační pomůcky. Důležitá je i včasná pomoc osobám po úraze, 

zviditelnění problematiky zaměstnávání lidí s postižením v médiích a 

zlepšení spolupráce úřadů práce se zainteresovanými neziskovými 

organizacemi (Sborník analýz analytické části projektu Equal, 2006).
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2 Podpora zaměstnávání OZP 

 

2. 1 Nepřímá podpora – práva a povinnosti zaměstnavatelů 
vycházející ze Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti 

 
Z pohledu Zákona o zaměstnanosti mohou zaměstnavatelé svá 

práva uplatňovat vůči úřadu práce, od něhož mají právo požadovat 

zejména informace o situaci na trhu práce a v souvislosti s tím také 

informace a poradenství, které se týká zaměstnávání OZP, tj. 

především vytváření nových pracovních míst a vhodných pracovních 

podmínek pro zaměstnance s postižením. Zaměstnavatel je dále 

oprávněn požadovat součinnost při vyhrazování pracovních míst 

zvláště vhodných pro OZP, přičemž tato součinnost je opět postavena 

na poskytovaném poradenství; spolupráci při vytváření vhodných 

pracovních míst pro OZP, kde hraje roli nejen poradenství, ale také 

podpora vytváření těchto míst, a nakonec spolupráci při řešení 

individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních 

podmínek pro OZP. 

Na druhé straně zásadní povinností zaměstnavatelů, dle 

uvedeného zákona, je zajištění rovného zacházení se všemi fyzickými 

osobami, tedy těmi, kteří se o práci teprve ucházejí, i těmi, kteří jsou 

již vůči zaměstnavateli v pracovněprávním vztahu. Obecně zde platí 

zákaz diskriminace, mj. z důvodu zdravotního stavu, přičemž 

zakázána je diskriminace přímá i nepřímá stejně jako podněcování, 

navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci. Zákaz 

diskriminace představuje nejdůležitější nástroj podpory zaměstnávání 

OZP, neboť je ve vztahu k nim velmi rozšířená, i když ne vždy za 

diskriminaci považovaná. Statisticky je však jednoznačně 

prokazatelná.  

Zaměstnavatel je dále povinen ohlašovat  úřadu práce volná 

pracovní místa a označit u nich, zda se jedná o pracovní místa 

vyhrazená či vhodná pro OZP, rozšiřovat podle svých podmínek a ve 

spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání 
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OZP. Může se jednat např. o individuální přizpůsobení pracovního 

místa pro zaměstnance, který byl během doby, při níž byl 

v pracovněprávním vztahu vůči zaměstnavateli, uznán osobou se 

zdravotním postižením a zaměstnavatel mu může i nadále přidělovat 

práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Také vytváření chráněných 

pracovních míst a chráněných pracovních dílen ve spolupráci 

s úřadem práce je považováno za způsob rozšiřování možnosti 

zaměstnávání OZP. Zaměstnavatel je dále povinen spolupracovat 

s úřadem práce  při zajišťování pracovní rehabilitace a vést evidenci 

všech zaměstnávaných OZP a zároveň všech pracovních míst, které ve 

spolupráci s lékařem závodní preventivní péče pro OZP vyhradil.  

Mezi nejzásadnější povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze 

zákona o zaměstnanosti patří povinnost zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením ve výši jejich povinného podílu na celkovém 

počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Tato povinnost se však vztahuje 

pouze na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají v pracovním poměru více 

než 25 zaměstnanců. Stanovený podíl OZP pak činí 4 %. Pokud jej 

zaměstnavatel neplní, pak by měl tuto povinnost nahradit odebíráním 

výrobků nebo služeb od zákonem stanovených subjektů10. Další 

variantou je odvod do státního rozpočtu11, příp. kombinace uvedených 

způsobů. 

Z pohledu Zákoníku práce můžeme konstatovat, že přestože byla 

široká právní ochrana OZP jeho několika novelami v posledních 

letech zúžena, zůstávají i nadále některé povinnosti zachovány. Zrušen 

byl například zákaz uzavřít s OZP pracovní poměr na dobu určitou, 

stejně jako zákaz sjednat zkušební dobu, pokud o to OZP písemně 

nepožádají, či ukončit pracovní poměr bez souhlasu úřadu práce. 

Novou právní úpravou byla také zrušena povinnost zaměstnavatele při 

výpovědích podle §52 odst. 1 písm. a) až e)12 účinně napomáhat při 

získání nového zaměstnání a povinnost zajistit zaměstnanci se 

                                                 
10 § 81 odst. 2 písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti -  viz příloha práce. 
11 § 82 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – viz příloha práce. 
12 § 52 odst. 1 písm. a) až e) Zákoníku práce – viz příloha práce. 
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zdravotním postižením nové vhodné zaměstnání13. Zaměstnavateli 

však i nadále zůstává povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením na vhodných pracovních místech, umožňovat jim získání a 

zvyšování potřebné kvalifikace, vytvářet podmínky pro jejich co 

nejširší a trvalé pracovní uplatnění atd. Nově zavedenou povinností 

zaměstnavatelů je oznamovat písemně příslušnému úřadu práce 

rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením. Zároveň je v zákoníku práce také obsažena 

povinnost rovného zacházení a zákazu diskriminace, což se však na 

rozdíl od Zákona o zaměstnanosti vztahuje na již existující pracovně 

právní vztahy (Židoňová, 2005). 

2. 2 Nástroje podpory zaměstnávání OZP – podpora 
zaměstnavatelů 

 

Právní úprava v ČR v podstatě vymezuje sedm hlavních nástrojů 

podpory zaměstnávání OZP. Jedná se především o opatření zaměřená 

na zaměstnavatele, přičemž některá z nich představují pro 

zaměstnavatele zákonnou povinnost, jiná pro něj znamenají určité 

úlevy či možnost finančního zvýhodnění, které může mít motivační 

charakter. Mezi sedm hlavních nástrojů podpory zaměstnávání OZP 

v ČR lze zařadit právo na rovné zacházení a ochranu před 

diskriminací, ohlašovací povinnost, povinnou 4 % kvótu (vše viz 2. 1), 

dále slevu na dani, přímou finanční pomoc státu a vyšší podporu 

investičních pobídek a zvýhodnění ve veřejných zakázkách14. Za 

nejpodstatnější podporu zaměstnavatelů OZP považuji níže uvedené 

skutečnosti:   

2. 2. 1 Sleva na dani z příjmu 
 
Poslední úprava daňových úlev v případě zaměstnávání OZP byla 

provedena zákonem č. 492/2000 Sb., změna zákona o daních z příjmů, 

který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001.  

                                                 
13 Výpovědní doba podle starého Zákoníku práce skončila teprve tehdy, až zaměstnavatel zajistil tomuto 
zaměstnanci jiné vhodné zaměstnání. 
14 Zákon o veřejných zakázkách – viz příloha práce. 
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Zaměstnavateli, který zaměstná osobu zdravotně znevýhodněnou 

či osobu uznanou částečně invalidní, vznikne nárok na slevu na dani 

ve výši 18 000,-  Kč. V případě zaměstnané osoby s těžkým 

zdravotním postižením se jedná o částku  60 000,- Kč. 

Bohužel je nutné konstatovat, že vzhledem k dlouhé době, která 

uplynula od poslední úpravy souvisejícího zákona, se stalo toto 

daňové zvýhodnění zastaralým a poněkud ztrácí v souvislosti 

s neměnnou výší úlev svou motivační účinnost .   

2. 2. 2 Přímá finanční pomoc státu 
 
Formy přímé finanční podpory státu je možné rozdělit do dvou 

skupin. Na jedné straně se jedná o nástroje, které jsou specificky 

určené pro OZP, na straně druhé pak jde o nástroje zaměřené obecně 

na podporu zaměstnanosti. Do této skupiny je možné zařadit úhradu 

nákladů společensky účelného pracovního místa a veřejně 

prospěšných prací a příspěvek na dopravu zaměstnanců.  

V této kapitole se podrobněji zmíním pouze o těch, které se 

vztahují specificky k OZP, tj. příspěvku na zřízení a provoz 

chráněného pracovního místa a chráněné dílny, příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a úhradu nákladů na 

pracovní rehabilitaci.  

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa 

Chráněné pracovní místo15 je pracovní místo vytvořené 

zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě 

písemné dohody s úřadem práce. Podmínkou je, aby bylo 

provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.  

Toto místo může zaměstnavatel zřídit bez ohledu na počet 

zaměstnanců či svoji organizační formu. Nezbytnou podmínkou je 

však dohoda s úřadem práce, a to ještě před přijetím OZP do 

pracovního poměru. Zákon stanoví maximální možnou výši 

příspěvku, přiznaná výše pak závisí na tom, zda jde o místo určené pro 

osobu se zdravotním postižením či těžším zdravotním postižením a 

                                                 
15  §75 Zákona o zaměstnanosti – viz příloha práce.  
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také na kalkulaci nákladů na jeho zřízení. Příspěvek je možné využít 

na úhradu stavebních úprav, nákup zařízení potřebného pro výkon 

práce, nákup doplňkového vybavení ke stávajícímu zařízení apod. 

Zaměstnavatel může zároveň žádat o příspěvek na provoz 

chráněného pracovního místa, který je určený k úhradě provozních 

nákladů.  

Příspěvek na zřízení chráněné pracovní dílny 

Chráněná pracovní dílna16 je pracoviště zaměstnavatele, 

vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném 

ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto 

zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu 

nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Zmíněný paragraf 

vymezuje i podmínky pro přiznání příspěvku a jeho maximální 

možnou výši. 

Stejně jako u chráněného pracovního místa je také zde maximální 

výše odvozena podle toho, zda se jedná o osobu se zdravotním 

postižením či osobu s těžším zdravotním postižením.  

Dohoda o zřízení chráněné dílny musí být stejně jako u 

chráněného pracovního místa uzavřena před přijetím OZP do 

pracovního poměru. 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením    

Jedná se o nárokovou pobídku, která se v praxi osvědčila. Podle § 

78 zákona o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé zaměstnávající více 

než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců nárok na 

měsíční příspěvek na podporu zaměstnávání OZP. Jeho výše činí 

0,66násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství17 za I. 

až III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každého 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením. U zaměstnanců se 

                                                 
16 § 76 Zákona o zaměstnanosti – viz příloha práce. 
17 Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého 
statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. 
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zdravotním postižením, tedy částečně invalidních a zdravotně 

znevýhodněných se jedná o 0,33 výše uvedeného násobku.  

Úhrada nákladů na pracovní rehabilitaci 

(podrobněji viz 2.3.1) 

2. 3 Nástroje podpory zaměstnávání OZP – podpora OZP 

2. 3. 1 Podpora ze strany státu 
 

Orgány státní správy, které zabezpečují státní politiku 

zaměstnanosti v ČR, jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(MPSV ČR) – konkrétně Správa služeb zaměstnanosti ve spolupráci s 

územními orgány – tj. úřady práce.  

Činností Správy služeb zaměstnanosti MPSV ČR je soustavné 

sledování a vyhodnocování situace na trhu práce a následné 

zpracovávání prognózy a strategie vývoje zaměstnanosti. MPSV ČR 

zároveň řídí úřady práce a každoročně zpracovává koncepci státní 

politiky zaměstnanosti, která se promítá do činnosti úřadů práce. Je 

také iniciátorem řady výzkumů a projektů v oblasti pracovního 

uplatňování znevýhodněných osob. Stát má zvýšený zájem 

problematiku zaměstnávání OZP řešit, neboť je velmi aktuální 

v souvislosti s celkovou politikou zaměstnanosti. 

Přímou podporu OZP ze strany státu zajišťuje především úřad 

práce. Kromě standardních služeb, které poskytuje všem občanům a 

které lze zjednodušeně rozdělit na služby informační, poradenské a 

zprostředkovatelské, zabezpečuje OZP pracovní rehabilitaci 

zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání; může 

poskytnout příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního 

místa, pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatnou 

výdělečnou činnost; nedílnou součást představuje také specializované 

poradenství OZP. 

Pracovní rehabilitace 

Oblast pracovní rehabilitace nebyla do přijetí nového Zákona o 

zaměstnanosti komplexně upravena. Jedná se o souvislou činnost, 

která je zaměřena na získání a udržení vhodného zaměstnání, na 
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kterou má nárok každá OZP, pokud o ni požádá. Cílem je umístění 

nebo udržení OZP na trhu práce. 

Jejím zabezpečováním je pověřen přímo místně příslušný úřad 

práce podle bydliště OZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními 

středisky. Na základě písemné dohody může jejím zajištěním úřad 

práce pověřit i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto 

případě se jedná zejména o subjekty, které se věnují tzv. 

podporovanému zaměstnávání (viz 2. 3. 2). Úřad práce zároveň těmto 

subjektům hradí náklady na zabezpečení pracovní rehabilitace.  

Pracovní rehabilitace může probíhat různými formami – zahrnuje 

zejména poradenskou činnost, teoretickou a praktickou přípravu OZP 

k práci, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání či povolání a 

vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné 

výdělečné činnosti.  

Při každém úřadu práce funguje odborná pracovní skupina, která 

je složena především ze zástupců organizací zdravotně postižených, 

zaměstnavatelů zaměstnávajících v převážné míře OZP a z odborníků 

úřadu práce, která po zhodnocení zdravotního postižení žadatele 

doporučí pro konkrétní případ nejvhodnější možnosti pracovní 

rehabilitace.  

Na základě posouzení této skupiny je v součinnosti s OZP 

sestaven individuální plán pracovní rehabilitace, který obsahuje 

předpokládaný cíl rehabilitace, její konkrétně stanovené formy a 

časový průběh včetně termínů a způsobu hodnocení účinnosti 

pracovní rehabilitace.  

Teoretická a praktická příprava OZP k práci zahrnuje přípravu na 

budoucí povolání (např. podle školského zákona), přípravu k práci a 

specializované rekvalifikační kurzy. 

Příprava k práci je zaměřena na zapracování OZP na vhodné 

pracovní místo a získání návyků a dovedností potřebných pro výkon 

zvoleného zaměstnání. Uskutečňuje se na základě dohody mezi 

úřadem práce a touto osobou a trvá maximálně 24 měsíců. Během 

přípravy k práci náleží OZP podpora při rekvalifikaci. Příprava k práci 

se provádí na pracovištích, která jsou individuálně přizpůsobena 
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zdravotnímu stavu konkrétní osoby (např. i s podporou asistenta), 

v chráněných pracovních dílnách, na chráněných pracovních místech a 

ve vzdělávacích zařízeních. Těmi mohou být jak státní subjekty, tak 

občanská sdružení či jiné neziskové organizace.  

Specializované rekvalifikační kurzy jsou uskutečňovány za 

stejných podmínek jako rekvalifikace. Uchazeči o zaměstnání18 i 

zájemci o zaměstnání19, který projeví zájem o specializovaný 

rekvalifikační kurz a je v rámci své stávající kvalifikace nebo 

s ohledem na svůj zdravotní stav nezpůsobilý stávající činnost 

vykonávat, může úřad práce tyto kurzy na své náklady zajistit.  

Rozsah a obsah kurzu musí odpovídat individuálním 

schopnostem a zkušenostem OZP a jejímu zdravotnímu stavu. 

Specializovaný rekvalifikační kurz se provádí na základě písemné 

dohody s úřadem práce a účastníkovi během něj náleží podpora při 

rekvalifikaci. Úřad práce může poskytnout i příspěvek na úhradu 

nutných nákladů spojených s rekvalifikací.  

Příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa 

Podmínky poskytování příspěvku na vytvoření a provoz 

chráněného pracovního místa pro OZP, která bude vykonávat 

samostatnou výdělečnou činnost, se řídí stejnými pravidly jako 

v případě jeho poskytnutí zaměstnavateli, který vytvoří chráněné 

pracovní místo pro OZP (viz 2. 2. 2). 

Poradenské služby úřadu práce 

Poradenské služby nezaměstnaným OZP poskytují obecně státní 

orgány a instituce a zároveň neziskový sektor, především jako součást 

poskytování sociálních služeb. Ne všude je však rozsah nabízené 

pomoci stejný. Například u stávajících úřadů práce záleží na mnoha 

podmínkách, jak dalece se budou této problematice věnovat (situace 

na trhu práce v daném regionu, počet nezaměstnaných OZP hlásících 

se na úřadě práce, absence odborníka na problematiku OZP, 

nedostupná návazná síť zdravotnických a sociálních institucí nebo 

nezájem samotných OZP a řada dalších faktorů). 

                                                 
18 § 24 a 25 Zákona o zaměstnanosti – viz příloha práce. 
19 § 22 Zákona o zaměstnanosti – viz příloha práce. 
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Ze schématu poradenské činnosti na úřadě práce mohou OZP 

kromě všech poskytovaných typů poradenství využívat zejména také 

speciální poradenství pro občany se zdravotním postižením, 

poradenství pro specifické skupiny a JOB kluby a poradenství 

specializační (tj. psychologické, sociologické, lékařské). Poradenství 

pro OZP může mít formu individuální i skupinovou. V rámci 

individuálního poradenství, které má podpůrně motivační charakter a 

může být součástí pracovní rehabilitace OZP, je s klientem pracováno 

dle jeho specifických potřeb s cílem dosáhnout jeho vlastní 

seberealizace na trhu práce. Lze také navázat spolupráci i s dalšími 

subjekty poskytujícími související služby v oblasti zaměstnávání 

zdravotně postižených. Může se jednat o agentury podporovaného 

zaměstnávání, kliniky rehabilitačního lékařství v zájmu 

ergodiagnostického vyšetření20 apod. Součástí individuálního 

poradenství může být také poradenství při volbě povolání, resp. určení 

profesní orientace, příp. reorientace, vyhledání vhodného vzdělání, 

včetně možnosti rekvalifikace apod. 

Skupinové poradenství pak může být zaměřeno např. na tvorbu 

životopisu, možnosti vyhledávání pracovních míst, osvojení si 

potřebných komunikačních dovedností, jako přípravu na pohovor, 

právní aspekty související se zaměstnáváním OZP apod.  

Součást skupinového poradenství tvoří i tzv. JOB kluby, které 

poskytují nezaměstnaným odbornou a společenskou pomoc při řešení 

specifických problémů souvisejících s jejich nezaměstnaností, při 

zvyšování schopnosti hledat a najít si práci apod. Kluby jsou mj. 

určeny také pro handicapované. Jejich činnost se řídí celostátními 

metodickými pokyny, které je však možné regionálně přizpůsobit. 

Hlavním úkolem JOB klubu je poskytnout potřebnou psychologickou 

podporu, kontakt s osobami v podobné situaci, využít principu 

svépomoci, natrénovat speciální dovednosti při hledání zaměstnání 

s cílem najít v co nejkratší době práci a úspěšně se navrátit do 

                                                 
20 V rámci ergodiagnostického vyšetření je komplexně posuzován a hodnocen zbytkový pracovní 
potenciál, fyzická a psychická způsobilost uchazeče o zaměstnání ve vztahu k jeho optimální pracovní 
adaptaci. 
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pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, že JOB kluby na úřadě práce 

nejsou určeny pouze pro OZP, může být určitým úskalím nemožnost 

přizpůsobit se tempu práce každého z účastníků s ohledem na jeho 

specifické potřeby a možnosti.   

Důležitým článkem poradenství úřadu práce je také specializační 

poradenství v oblasti lékařské, psychologické, příp. sociologické a 

další, které vychází ze specifických potřeb klientů. Do oblasti lékařské 

patří kromě lékařského vyšetření také ergodiagnostické vyšetření. Na 

základě tohoto způsobu vyšetření lze doporučit léčebnou, pracovní 

rehabilitaci, rekvalifikaci, event. doporučit zahájení řízení o přiznání 

invalidního důchodu. Psychologické poradenství je pak zaměřeno 

zejména na profesní reorientaci a rekvalifikaci, volbu povolání 

(posouzení psychické způsobilosti), terapeutické činnosti při ztrátě 

pracovní jistoty atd. (Metodická příručka pro poradce nezaměstnaných 

osob se zdravotním postižením, 2006). 

2. 3. 2 Podpora ze strany nestátních organizací  
 

Podpora OZP ze strany nestátních organizací může mít mnoho 

podob. V souvislosti s politikou EU a její finanční podporou 

z Evropského sociálního fondu se rozšířil počet projektů zaměřených 

na pomoc OZP na trhu práce, jejichž smyslem je například formou 

různých vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů zvýšení kvalifikace 

OZP tak, aby se zároveň zvýšila jejich šance na pracovní uplatnění, 

dále poradenství, případně přímé zaměstnávání.  

Za stěžejní podporu OZP ze strany nestátních organizací považuji 

poradenskou činnost a službu podporovaného zaměstnávání.  

Podporované zaměstnávání 

Podporované zaměstnávání (PZ) se rozšířilo z USA, kde bylo 

definováno v r. 1984 v Zákoně o mentálním postižení. Postupně se 

pak dostávalo do Evropy, a to především v podobě agentur PZ, a bylo 

již zaměřeno i na další skupiny lidí s postižením. V ČR se začalo 

podporované zaměstnávání rozvíjet od r. 1995 v rámci projektu 

občanského sdružení Rytmus. V současné době existuje Česká unie 



27 

pro PZ, která je členem Evropské unie pro PZ a vznikají nové 

agentury PZ v rámci evropské iniciativy Equal. 

PZ je služba podporující lidi s postižením, kteří chtějí pracovat na 

pracovišti v rámci otevřeného trhu práce za rovných podmínek, tzn. na 

základě pracovní smlouvy a za odpovídající plat. Je určena těm lidem, 

kteří potřebují individuální pomoc odborného pracovníka nejen se 

získáním vhodného pracovního uplatnění, ale i k tomu, aby si místo 

udrželi. Může se jednat o lidi s fyzickým, smyslovým, mentálním či 

kombinovaným postižením, kognitivními problémy, psychickým 

onemocněním a se sociálním znevýhodněním. Podpora se vždy 

poskytuje podle individuálních potřeb a schopností konkrétního 

člověka. Cílem programu je, aby zájemce o práci s minimální šancí 

zapojit se do běžného pracovního procesu získal a udržel si takovou 

práci, která odpovídá jeho požadavkům a možnostem. K tomu 

klientovi dopomáhá pracovní konzultant. 

Pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání zajišťuje 

pomoc zejména ve vytvoření představy o vhodném pracovním 

uplatnění, v tréninku dovedností potřebných pro vyhledání a udržení 

práce, ve vyhledání takového místa, při dojednávání podmínek se 

zaměstnavatelem, při zapracování, při zajišťování další potřebné 

podpory od spolupracovníků, zaměstnavatele, rodiny atd.  

Základní podmínkou pro přijetí do programu PZ je klientův 

zájem pracovat a dále předpoklad, že k dosažení tohoto cíle potřebuje 

dlouhodobou podporu, a to jak při volbě, vyhledávání a přípravě na 

vhodné zaměstnání, tak i po jeho získání. Doba podpory je 

individuální, nejdéle však dva roky od podepsání dohody o 

poskytování služeb podporovaného zaměstnávání. 

Program PZ je rozčleněn do několika fází, a to od fáze zjišťování 

zájmů, schopností, možností a potřeb uživatele služby, přes hledání 

vhodného pracovního místa, analýzu vytipovaného místa, porovnání 

potřeby požadavků zájemce o práci s podmínkami a možnostmi 

konkrétního pracovního místa, až po samotnou podporu na pracovišti 

(Krejčířová a kol., 2005). 
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Poradenství   

Odborné sociální poradenství OZP zaměřené na oblast 

pracovního uplatnění může mít v zásadě obdobné formy jako 

poradenství poskytované úřady práce. Převažující formou 

poradenských služeb pro nezaměstnané OZP je individuální 

poradenství poskytované ambulantně v poradnách různého typu. Další 

formou, kterou využívají některá občanská sdružení, je skupinové 

poradenství v organizacích nebo klubech zdravotně postižených. Pod 

individuální poradenskou činnost spadají rady, konzultace, 

diagnostický rozhovor (s využitím různých dotazníkových metod), 

vedení klienta při řešení jeho situace, rady, jak se ucházet o 

zaměstnání, jak sestavit životopis, příp. pomoc při jeho sepsání (nebo 

odkázání na příslušné pracoviště úřadu práce). Do skupinového 

poradenství patří přednášky, besedy, diskuse, sociální výcvik (v 

základních organizacích či klubech zdravotně postižených, školách 

pro mládež se speciálními potřebami atd.). Účinné jsou besedy, např. 

o vhodných povoláních pro jednotlivé typy postižení, upozornění na 

následky nesprávné volby, o požadavcích zaměstnavatelů, pracovně 

právní tematika.  

Cílovou skupinu výše uvedených poradenských aktivit mohou 

tvořit zájemci z řad nezaměstnaných OZP, mladiství se zdravotním 

postižením vstupující na trh práce (profesní nebo studijní orientace, 

první volba povolání), osoby se zdravotním postižením, které ztratily 

práci nebo musí změnit v důsledku postižení své dosavadní 

zaměstnání či kvalifikaci, lidé v předdůchodovém věku se zdravotním 

postižením, rodiny mladistvých i dospělých osob se zdravotním 

postižením, potenciální zaměstnavatelé OZP i lidé bez postižení 

v souvislosti s přetrvávajícími předsudky a diskriminací OZP v oblasti 

zaměstnávání.  

Právě proto, že úřady práce nenabízí ve všech případech 

požadovanou informaci či pomoc, existuje celá řada nestátních 

poradenských pracovišť pro občany se zdravotním postižením. Tato 

pracoviště by však v žádném případě neměla nahrazovat působení 

odborných pracovníků úřadů práce, ale měla by potřebným způsobem 
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působení státní správy doplňovat. Právě jejich kontakt s pracovišti 

úřadů práce a spolupráce s nimi by měl vést ke společnému cíli, tedy 

pomoci zájemcům se zdravotním postižením nalézt přiměřené a 

vhodné zaměstnání či rekvalifikaci (Metodická příručka pro poradce 

nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, 2006).
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3 Motivace osob se zdravotním postižením k 
práci 

 

3. 1 Vymezení a základní charakteristika pojmu motivace a 
specifika motivace k práci 

 

Motivací rozumíme vše, co přiměje člověka k činu. Jsou to 

vnitřní hybné síly – pohnutky, motivy, které člověka a jeho činnost (tj. 

chování, resp. jednání i prožívání) orientují, aktivizují a zároveň tuto 

aktivitu udržují. Motiv je v podstatě příčina či důvod určitého lidského 

chování či prožívání, kterému dává psychologický smysl. Základními 

zdroji motivace jsou potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a hodnotové 

orientace a ideály (Adair, 2004). 

I pracovní aktivita je, podobně jako téměř každá jiná aktivita 

člověka, motivovanou činností. „Motivací k práci rozumíme ten 

aspekt motivace lidského chování, který je spojen s výkonem pracovní 

činnosti, se zastáváním určité pracovní pozice, s výkonem pracovní 

pozici příslušné pracovní role, tj. s plněním pracovních úkolů. 

Pracovní motivace vyjadřuje celkový přístup člověka k práci obecně, 

ke konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke konkrétním 

pracovním úkolům, tj. vyjadřuje konkrétní podobu jeho pracovní 

ochoty.“ (Provazník, 2004, str. 51).  

Zpravidla se většina lidí domnívá, že hlavním motivem práce jsou 

peníze. Ty jsou však pouze jedním z mnoha motivů, které lze 

například z pohledu psychologie rozdělit do dvou skupin a s nimi 

souvisejících dvou typů pracovní motivace. Jedná se v první řadě o 

motivy, které jsou spojené se samotnou prací a z nichž vychází 

motivace intrinsická. Mezi tyto motivy lze zařadit potřebu činnosti 

obecně, potřebu kontaktu s druhými lidmi, potřebu výkonu a její 

neoddělitelný aspekt, tedy radost a uspokojení z výkonu, dále touhu 

po moci a potřebu smyslu života a seberealizace. 

Druhou kategorii motivů tvoří ty, které „leží“ mimo vlastní práci 

a z nichž vychází motivace extrinsická. Těmito motivy jsou zejména 
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potřeba peněz a s nimi do určité míry související i potřeba jistoty, 

motiv potvrzení vlastní důležitosti často spojovaný s prestiží zastávané 

pozice a motiv sociálních kontaktů a styku s lidmi vůbec.  

Potřeby jsou tedy jedním z hlavních zdrojů motivace člověka. 

V souvislosti s aktivitami pro zdravotně postižené se často hovoří o 

péči, pomoci, službách apod. Tyto pojmy v sobě však obsahují 

podtext pasivity, vzbuzují dojem, že lidé s postižením jsou pasivními 

příjemci pomoci a péče. Vývoj po roce 1989 a tendence integrovat 

zahraniční trendy do systému v České republice vede k nahrazování 

těchto pojmů pojmy novými, které spíše zdůrazňují specifika člověka 

s postižením. V souvislosti s tím pak mluvíme o „speciálních 

potřebách“, „specifických potřebách“, „zvláštních potřebách“ apod. 

Otázkou však je, zda mají lidé s postižením v porovnání se zdravou 

populací skutečně speciální potřeby.  

Odpověď na tuto otázku podává Novosad. Lidé s postižením mají 

stejné potřeby jako každý jiný člověk, tak jak je vymezuje např. 

Maslowova hierarchie potřeb, která je modelem potřeb každého 

člověka. Lidské potřeby tvoří přirozenou součást každé osobnosti, jde 

jen o to, do jaké míry je jedinec schopen tyto potřeby uspokojovat. 

V případě zdravotního postižení tak může nezřídka nastat situace, kdy 

v uspokojení potřeb brání tělesná vada, chronické onemocnění, 

smyslová vada, snížená mentální úroveň nebo psychická nemoc, a 

proto potřebuje člověk v individuální míře určitou pomoc. Tou je 

míněno vytváření podmínek nebo opatření tak, aby byla OZP 

zpřístupněna možnost tyto přirozené potřeby naplňovat. Hovoříme pak 

o zpřístupňování (například vzdělání, pracovního uplatnění) nebo o 

vyrovnávání příležitostí (například seberealizace, společenského 

uplatnění) (Novosad, 2006). 

3. 2 Motivace osob se zdravotním postižením a co ji snižuje 
 
Občané se zdravotním postižením jsou jako jedna z rizikových 

skupin uchazečů o zaměstnání ohroženi ztrátou nebo snížením 

motivace k pracovnímu uplatnění.  
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V situaci, kdy na trhu práce převažuje poptávka po pracovních 

místech nad nabídkou, představuje ztráta práce, resp. nezaměstnanost, 

obtížnou životní situaci pro každého člověka. Zdravý člověk však na 

rozdíl od OZP má větší šanci najít si zaměstnání, které odpovídá jeho 

kvalifikaci, případně jiné místo, které je schopen a ochoten přijmout, 

jeho možností je také začít podnikat či zvýšit si kvalifikaci tak, aby 

zároveň vzrostla jeho šance nalézt adekvátní zaměstnání. Situace 

z hlediska pracovního uplatnění je u OZP komplikovanější. Na jedné 

straně jde o objektivně malý zájem zaměstnavatelů zaměstnávat OZP, 

neboť je stále považují v pracovněprávním vztahu spíše za zdroj 

komplikací (viz výše). Tento postoj zaměstnavatelů je ovlivněn 

zejména vyšší nemocností pracovníků s postižením, omezením jejich 

výkonnosti, potřebou určitých úprav pracoviště a vyšší právní 

ochranou. 

Na druhé straně často OZP ztrácí v důsledku svého postižení 

původní pracovní kvalifikaci. Přirozeně směřují pozornost ke svým 

zdravotním problémům, z čehož vychází i zvýšená tendence spoléhat 

na řešení situace skrze invalidní důchod a další nástroje záchranné 

sociální sítě. Samy zdravotní problémy mohou být natolik závažné, že 

je možné považovat člověka za téměř nezaměstnatelného, resp. 

umožňují výkon práce jen za specifických podmínek. Další otázkou je 

také možnost dojíždění do zaměstnání a vhodnost pracovní pozice, 

neboť velké procento OZP může zastávat jen podřadnější pozice. Je to 

opět ovlivněno a limitováno mírou onemocnění či postižení.    

Obtížnost pracovního uplatnění OZP se promítá do délky jejich 

evidence na úřadě práce. Při srovnání s ostatními uchazeči o 

zaměstnání je u OZP tato doba více než dvojnásobně dlouhá. Právě 

délka nezaměstnanosti a opakované neúspěchy při hledání práce 

vedou u OZP stejně jako i v případě většiny ostatních uchazečů 

k poklesu motivace.    

Z výše uvedeného pak vyplývá i vyšší náročnost motivování OZP 

(i když u části z nich je pracovní uplatnění a jím podmíněná integrace 

do ekonomicky aktivní populace sama o sobě hodnotou nadprůměrně 

vysokou) k pracovnímu uplatnění.  
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Obecně zhruba platí, že motivace OZP k pracovnímu uplatnění je 

podmíněna tím, do jaké míry většinový společenský přístup 

k handicapovaným spíše povzbuzuje k jejich uplatnění – pracovní 

aktivitě – než k pasivní závislosti na sociální pomoci – smíření se 

s určitým vyřazením ze společnosti. 

Pro správnou motivaci OZP k práci je třeba znát jejich postoje, 

zejména zda mají o své pracovní uplatnění zájem, co má vliv na 

zvýšení či snížení tohoto zájmu, jak hodnotí své možnosti na trhu 

práce.  

Klíčové je tedy posouzení opravdového zájmu OZP o získání 

nebo udržení zaměstnání. Tento zájem se odvíjí od úrovně vzdělání, 

pořadí životních hodnot, typu a míry zdravotního postižení, na 

finanční situaci domácnosti a samotné OZP (např. postavení 

v domácnosti, je-li poživatelem invalidního důchodu) apod. (Podrobná 

zpráva VÚPSV, 1997). 

Podle zprávy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 

(VÚPSV) z roku 199721 se pracovníci úřadů práce domnívají, že je 

skutečný zájem evidovaných nezaměstnaných osob se zdravotním 

postižením o zaměstnání velmi malý. Podle jejich odhadů má vážný 

zájem o pracovní místa odpovídající zdravotním možnostem jen 

zhruba třetina těchto nezaměstnaných, o něco více nemá žádný zájem 

o zaměstnání, ale pouze o příspěvek v nezaměstnanosti a sociální 

podporu, pouze o finančně a pracovně výhodná místa má zájem 

čtvrtina z nich. Vlastní odpovědi uchazečů pak tento názor v podstatě 

potvrzují – téměř polovina z nich preferuje před pracovním 

uplatněním pobírání invalidního, příp. předčasného starobního 

důchodu.   

Podle úřadů práce je tento malý zájem o pracovní uplatnění 

ovlivněn tím, že mezi příjmem ze zaměstnání a výší sociálních dávek 

není výrazný rozdíl, dále častou nízkou kvalifikací uchazečů o 

zaměstnání a s tím související menší šancí na nalezení vhodného 

pracovního místa a obavou, aby jim nebyl krácen či odejmut částečný 

                                                 
21 Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na 
zvýšení jejich zaměstnanosti – I. souhrnná stručná zpráva. Praha: VÚPSV, 1997. str. 22. 
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invalidní důchod22. Provedený výzkum23 ukázal, že při hodnocení 

významu práce představuje nejdůležitější hodnotu finanční příjem. 

Následující tři faktory se významem liší nepatrně, přesto má jejich 

pořadí určitou logiku. Jako druhý nejzásadnější přínos pracovního 

uplatnění představuje pro OZP psychická rovnováha, následuje využití 

schopností, osobní uplatnění a mezilidské kontakty v zaměstnání. 

Právě psychická rovnováha je tím, co může být při ztrátě zaměstnání a 

s tím spojené stigmatizaci chybět nebo být ohroženo více než využití 

schopností či mezilidské kontakty v práci.  

Možnost získat přijatelné zaměstnání byla respondenty 

hodnocena velmi skepticky. Dotazovaní však nepřiznávali vlastní 

neochotu být zaměstnáni. Jako nejvýznamnější překážky pro získání 

zaměstnání byla uváděna neochota zaměstnavatelů přijmout OZP a 

také nedostatek vhodných pracovních míst v dosahu bydliště. 

Z dalších odpovědí pak bylo patrné, že zaměstnavatelé nabízejí OZP 

z jejich hlediska pracovní místa s malým výdělkem či s požadavky na 

jinou kvalifikaci.  

Motivaci OZP není možné posuzovat samostatně bez ohledu na 

nabídku vhodných pracovních míst; veškerá motivace k zaměstnání se 

míjí účinkem, neexistují-li vhodná pracovní místa pro nezaměstnané 

občany se zdravotním postižením. 

 

Myslím si, že motivaci OZP k zaměstnání může snižovat ještě celá řada dalších 
faktorů, které nejsou výše uvedeny. Jde mj. o celkové společenské klima a zejména o 
to, co je většinovou společností považováno za „krásné a dobré“ (tento problém je 
stejně dobře viditelný i v přístupu ke starým lidem). V současné době je pozitivně 
hodnocena především krása, mládí a zdraví, zatímco stáří a postižení vyvolává 
předsudky a negativní postoje. Je pak zcela pochopitelné, že lidé např. s viditelným 
tělesným postižením mohou pociťovat stud za to, jak vypadají, což může být právě 
ještě umocněno zažitými špatnými zkušenostmi z reakcí ostatních lidí. Stejně i 
v případě psychického onemocnění se může objevit nejistota a snížené sebevědomí a 
zejména strach sdělit skutečnost o svém zdravotním stavu ostatním lidem, např. 
právě potenciálnímu zaměstnavateli, a naopak snaha tuto informaci maskovat. Je to 
zcela pochopitelné; duševní onemocnění člověka stigmatizuje a je spojeno s 
nálepkováním. 

Právě dlouhodobé neúspěchy při hledání zaměstnání mohou i pro zdravého 
člověka vést k pocitům méněcennosti, sníženému sebevědomí a ztrátě motivace. 

                                                 
22 Tato obava však dnes vzhledem ke změně právní úpravy není aktuální, neboť od 1.  února 2006 se u 
částečně invalidních důchodců nesleduje příjem z výdělečné činnosti v souběhu s příjmem ze zaměstnání. 
23 Průzkum proběhl v rámci okresu Kladno, Litoměřice a Frýdek – Místek. Respondenty byli uchazeči o 
zaměstnání se zdravotním postižením, v kontrolním souboru byli zastoupeny také osoby v dané době 
zaměstnané.  
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U lidí s postižených pak může být toto ještě umocněno právě jejich postižením. 
Mohou mít pocit, že jakmile se potenciální zaměstnavatel dozví o jejich zdravotních 
problémech, automaticky budou vyřazeni z možnosti, o práci se ucházet. Tyto 
zkušenosti a jimi vyvolávané pocity mohou pak vést k pasivitě a rezignaci, že se 
nemá cenu ještě o něco pokoušet (ačkoli i pasivita může být záměrná, a to v situaci, 
kdy si člověk zvykne na život bez pracovních povinností a ten mu vyhovuje).  

Domnívám se, že motivaci OZP k práci může snižovat i ustanovení obsažené 
v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě…, kde je uvedeno, že 
„…minimální mzda pro zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního 
důchodu, činí 75 % ze základní částky24, tj. 36,10 Kč na hodinu, u poživatelů plného 
invalidního důchodu činí 50 % základní částky, tj. 24,10 Kč na hodinu“. Toto 
ustanovení považuji ve vztahu k OZP za diskriminační. V překladu to vlastně 
znamená, že zaměstnavatel může za stejnou práci a zároveň stejně kvalitně 
odvedenou práci odměnit zdravého zaměstnance a pracovníka s postižením rozdílně, 
a to aniž by porušil zákon. 

Znovu bych také chtěla zmínit otázku nabídky vhodných pracovních míst, která 
je právě ze strany OZP hodnocena jako špatná. Z praxe vím, že pracovní místa 
nabízená OZP jsou často především místa hlídačů, vrátných či uklízečů. Rozumím 
tomu, že člověk s vyšší kvalifikací nemusí mít přes všechno zájem takové zaměstnání 
(které neodpovídá jeho kvalifikaci) přijmout, navíc třeba za výše uvedenou mzdu. 
Jde také o to, že i na tyto pozice mohou být kladeny určité předpoklady a mohou 
obnášet určité požadavky, které jsou pro člověka s postižením z hlediska jeho 
zdravotního stavu nepřípustné (např. dlouhé stání nebo naopak sezení apod.). 

 

3. 3 Možné motivy OZP k práci 
 

Při zjišťování motivace OZP k pracovnímu uplatnění je třeba 

vycházet z významu, resp. pozitivních přínosů, které mu zaměstnání 

může poskytnout. Jesenská25 uvádí jako stěžejní význam zaměstnání 

pro člověka s postižením ekonomickou nezávislost a vyšší životní 

standard, pozitivní vliv na soběstačnost a nezávislost, dále pozitivní 

vliv na sociální status a postoj společnosti k postiženým lidem, 

podporu vytváření a rozvíjení nových sociálních kontaktů a interakcí, 

rozvíjení dovedností, znalostí a kompetencí a přispívá k vymanění se 

postiženého člověka ze závislosti na podpůrných službách a péči. 

Zároveň zmiňuje, že zaměstnávání OZP nemá význam pouze pro ně 

samotné, ale zároveň celkově pro prosperitu společnosti, pro níž je 

právě zapojení a integrace OZP na trh práce, s důrazem na jejich 

soběstačnost, čistě ekonomicky výhodnější (bez ohledu na saturování 

potřeb OZP), než poskytování různých podpor či umístění v některém 

typu sociálního zařízení. 

                                                 
24 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. naposledy zvýšilo minimální mzdu na částku 8 000 Kč měsíčně, tj. při 
čtyřicetihodinové týdenní pracovní době činí minimální mzda 48,10 Kč na hodinu.  
25 JESENSKÁ, J. a kol. ved. pracovníků CZP kraje Praha. Metodická příručka pro poradce 
nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Praha: NRZP, 2006. 96 s. ISBN 80-903640-7-1.str.8–9. 
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3. 3. 1 Soběstačnost a nezávislost 
 
Lidé s postižením jsou ve společnosti obvykle vnímáni jako 

pasivní objekty a příjemci péče a služeb. Vzhledem k tomu, že tyto 

postoje tvoří celkové společenské klima, dochází k situaci, že je 

přijmou a zvnitřní i sami postižení. Začnou tedy sami sebe považovat 

za ty, kterým je třeba pomoci, kteří se bez pomoci neobejdou a kteří 

na ni mají nárok.  

Jedním z klíčových přístupů v práci s lidmi s postižením pak je, 

že pomoc musí vytvářet podmínky pro maximální nezávislost jedince 

a nikoli zvyšování jeho závislosti na společnosti.   

Pracovní aktivita OZP, resp. v ideálním případě jejich integrace 

do běžného pracovního prostředí, přispívá ke změně výše uvedeného 

postoje vůči postiženým. Ti se tak mohou stát běžným článkem 

společnosti. Pro ně samotné je pak soběstačnost a nezávislost získaná 

skrze pracovní aktivitu potvrzením vlastní společenské hodnoty, což 

má zároveň pozitivní vliv na jejich sebehodnocení, sebejistotu a pocit 

sebeúcty, čímž dochází k jejich vymanění ze závislosti na podpůrných 

službách a péči, na kterou se jinak příliš spoléhají. 

Aktivní participace OZP v pracovní oblasti má zároveň zpětný 

efekt na zdravou část populace ve smyslu změny jejího vnímání a 

hodnocení handicapovaných z role pasivních příjemců na běžnou 

integrální součást – plnohodnotné, rovnocenné členy.   

3. 3. 2 Sociální status a postoj společnosti k postiženým lidem 
 
Jedním z nesporných důsledků ztráty zaměstnání a potažmo tedy 

nezaměstnanosti je statusový pád. Jde o situaci, kdy člověk ztrácí 

status zaměstnaného a je nucen přijmout společensky méněcenný 

status nezaměstnaného. Tato nová pozice nejenže s sebou nese určité 

nepříjemné povinnosti, ale je zároveň spojena s předsudky 

společnosti, která vnímá ztrátu zaměstnání jako selhání jedince, za 

které je on sám odpovědný a se kterým si také sám musí poradit. 

Pokud je navíc situace komplikovaná neúspěchy při hledání nového 

zaměstnání, může být nezaměstnaný člověk vnímán jako neschopný a 
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líný. Existuje také společenský tlak, který v podstatě nutí jedince, aby 

věnoval co nejvíce času aktivnímu hledání práce, bez ohledu na reálné 

šance, a byl ochoten přijmout jakoukoli práci za jakoukoli mzdu.  

Pokud se zaměříme na postoje společnosti k postiženým lidem, 

můžeme konstatovat, že nejsou člověku vrozené, ale vytvářejí se 

učením a jsou ovlivněny prostředím, ve kterém žijeme. Často mohou 

mít podobu stereotypů těžko ovlivnitelných novou zkušeností. 

Hodnocení možností a omezení plynoucích z postižení bývá často 

nesprávné. Posuzování postižených lidí zdravou populací je ovlivněno 

převážně zjevnými projevy a nápadnostmi, které jsou na chorobu či 

postižení vázány. Nedostatek informací o podstatě postižení vede 

k zobecňování a tendenci vidět všechny nemocné a postižené lidi jako 

stejné. Nezanedbatelnou roli zde hraje také subjektivní vnímání 

vlastního handicapu samotným postiženým, které je však do určité 

míry ovlivněno právě postoji společnosti (viz výše). Chronické 

onemocnění i trvalé postižení může být sociálně hodnoceno jako 

stigma, kdy je člověku přisuzováno více negativních vlastností, než 

odpovídá jeho skutečnému stavu. Problémem zde tedy není prvotní 

omezení, které nemoc či postižení přináší, ale jeho sociální význam, 

tzn. stigmatizace. Sociální status lidí s postižením bývá nízký a 

navázání kontaktu obtížnější, protože očekávání společnosti bývá 

primárně spíše nepříznivé (Vágnerová, 2003). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že stejně tak jako nezaměstnanost je 

i samotné postižení obecně spojeno s nízkým statusem. Pracovní 

aktivita má pak evidentně pro člověka s postižením význam ve 

zvýšení sociálního statusu a v pozitivním dopadu na postoj společnosti 

vůči handicapovaným, což může být dále navázáno i na přirozenou 

lidskou potřebu úcty a sebeúcty. Ta je pro jedince s postižením často 

obtížně získatelná, neboť má k jejímu dosažení méně možností a navíc 

společnost takové úsilí příliš nepodporuje, ani o takovéto potřebě ve 

vztahu k postiženému neuvažuje. Pracovní uplatnění však potřebu 

sebeúcty podporuje, neboť člověk pak sám sebe nemusí hodnotit jako 

pasivního a závislého na pomoci jiných.   



38 

3. 3. 3 Rozvoj sociálních kontaktů a interakcí 
 
Zaměstnání dále napomáhá člověku se zdravotním postižením 

vytvářet a rozvíjet nové sociální kontakty a interakce.  

Období nezaměstnanosti je pak logicky naproti tomu 

charakteristické mj. sociální izolací. Nezaměstnaní ztrácí přirozené 

kontakty, které přináší samo zaměstnání už jen přímou fyzickou 

přítomností na pracovišti, a zároveň většina z nich pociťuje stud, 

pokud se jim zaměstnání nedaří nalézt. Začínají se vyhýbat lidem 

zaměstnaným, ale i ostatním lidem bez práce, kteří na ně působí 

depresivně. Do tohoto typu sociální izolace se nezaměstnaní dostávají 

kontinuálně s prodlužující se délkou doby nezaměstnanosti, s jejímž 

vývojem sklouzávají do stále pasivnějšího způsobu života a životních 

strategií.  

Také jedním z aspektů postižení uváděným v odborné literatuře je 

právě sociální izolovanost, která může být u člověka s postižením 

zapříčiněna i kombinací dalších faktorů, které postižení doprovázejí. 

Například u člověka s tělesným postižením, tzn. s omezenou 

mobilitou, ve spojení s bariérovým prostředím, nebo komunikačními 

problémy, přehnaně ochranitelským přístupem rodičů, poruchou 

sebehodnocení, neschopností navazovat sociální vztahy, obtížemi najít 

si vzhledem k zájmové nevyhraněnosti přátele apod. může být 

vzhledem ke kombinaci některých těchto faktorů velmi jednoduché 

dostat se do izolovanosti.  

Proto ve vztahu k handicapovaným jedincům i jiným minoritním 

skupinám je klíčová podpora procesu rovnoprávného společenského 

začleňování, tedy sociální integrace. Potvrzení toho, proč je pracovní 

aktivita důležitá nejen pro člověka s postižením, dokládá její 

kooperační a socializační význam podle Novosada: …“ Člověk svou 

prací navazuje na práci jiných lidí, spolupracuje s nimi, učí se ostatní 

respektovat a komunikovat s nimi, vrůstá tak do pracovní skupiny a 

vytváří tak podmínky pro začlenění do společnosti.“ (Novosad, 2002, 

str. 39). 
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3. 3. 4 Rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí 
 
Práce pomáhá rozvíjet dovednosti, znalosti a kompetence 

člověka, což určitě souvisí s potřebou seberealizace a potřebou 

poznávání a učení. 

Práce je předpokladem seberealizace člověka. Tu lze vymezit 

jako „…rozvíjení a soustavné využívání nadání a schopností jedince, 

tedy uplatnění přirozených i utvářených dispozic jedince k určité 

činnosti, k určité práci či sociální aktivitě…“ (Novosad, 2006, str. 33). 

Potřeba seberealizace patří podle Maslowa mezi přirozené lidské 

potřeby. Z pohledu zdravé veřejnosti však není pro člověka 

s postižením podstatná – lidé se domnívají, že handicapovaným stačí 

pouze ekonomické zabezpečení. Tato potřeba je pro ně však velmi 

citlivou oblastí. Její uspokojení a s tím související uplatnění na trhu 

práce bývá z různých důvodů obtížnější. Podmínkou úspěšnosti 

seberealizace je „…správná lokalizace, podchycení i programové 

rozvinutí těch vloh a schopností handicapovaného člověka, které 

nejsou omezeny nebo deformovány vadou, poruchou, nemocí či 

úrazem…“ (Novosad, 2006, str. 33).  

Uspokojení potřeby seberealizace je omezeno sociálním tlakem, 

jiným očekáváním ve vztahu k jejich předpokládaným možnostem, 

často se zde projevuje podceňování. Bývá ztíženo i nedostatkem 

kompetencí a také nereálností stanovených cílů, které jsou z hlediska 

možností OZP příliš vysoké. 

Potřeba poznávání a učení patří z hlediska Maslowovy hierarchie 

k růstovým potřebám, které jedince rozvíjejí a vedou k jeho větší 

aktivizaci i samostatnosti. U některých OZP lze takové úrovně 

dosáhnout jen obtížně, jiní chtějí setrvat na aktuální úrovni a o žádný 

další rozvoj nestojí. Důvodem většinou bývá jejich obava ze selhání, 

nejistota a nízká sebedůvěra. Někdy však může naopak dojít ke 

zvýšení úsilí a silné potřebě vlastního rozvoje, která pro člověka 

s postižením může představovat náhradní zdroj sebepotvrzení a 

sebeúcty. Společnost od nich většinou nic takového neočekává a 

vzhledem k tomu jim často ani nepomáhá, aby se něčemu naučili. 
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Práce zároveň rozvíjí kompetence člověka – u dospělého člověka 

se potřeba kompetence projevuje právě v oblasti pracovní, a to jako 

potřeba prokázat své schopnosti, potřeba prokázat vlastní 

profesionální způsobilost, event. jako potřeba získat průkazem 

kompetence přiměřený obdiv, uznání, respekt druhých lidí 

(Vágnerová, 2003). 

3. 3. 5 Ekonomická nezávislost a vyšší životní standard 
 
Ztráta zaměstnání, resp. dlouhodobá nezaměstnanost s sebou 

v důsledku přináší mj. snížení životní úrovně, tedy snížení objemu 

financí, kterými může člověk disponovat. Díky opatřením sociálního 

státu však dnes již není nezaměstnaný existenčně ohrožen tak, jako 

tomu bylo v minulosti. Mnohem více se však do popředí dostává 

otázka takzvané relativní deprivace či strádání, která je pojímána jako 

vyloučení jedince z konzumu, tedy významné aktivity člena moderní 

společnosti. Způsob života, tedy to, jak se oblékáme, jaké máme auto, 

jak bydlíme, pomáhá vyjádřit naši osobní identitu a zároveň 

manifestovat adekvátní sociální status. Nezaměstnaný člověk však již 

nedokáže udržet takovou životní úroveň, na kterou byl zvyklý, je 

nucen se ve své spotřebě omezovat, což je mu nepříjemné nejen ve 

vztahu k sobě, ale také k ostatním lidem, a proto se co nejdéle snaží 

udržet většinu znaků vnímaných jako konzumní standard (např. auto, 

kvalitnější oblečení apod.) (Plesník, 2006). 

V protikladu k tomu je pak zřejmé, že zaměstnání nejen člověku 

se zdravotním postižením poskytuje ekonomickou nezávislost a vyšší 

životní standard.  

3. 4 Opatření pro zvýšení motivace OZP k pracovnímu uplatnění 
a jejich vývoj 

 
Je třeba říci, že vývoj nástrojů k podpoře zaměstnávání OZP 

obecně a k podpoře jejich motivace k práci prošel v posledních letech 

řadou pozitivních změn. Výzkumná zpráva ústavu práce a sociálních 

věcí z roku 1997 uvádí několik konkrétních opatření, jejichž účelem 

by souhrnně mělo být zvýšení motivace OZP k práci. Opatření byla 
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rozdělena především do oblasti právní ochrany, poradenství, 

finančních opatření, kvalifikace a rekvalifikace. 

V rámci právní ochrany doporučuje, aby byla provedena úprava 

Zákoníku práce, a to zejména jeho ustanovení, která neumožňují 

sjednat s OZP pracovní poměr na dobu určitou, stejně tak jako 

zkušební dobu, a ukládají nutnost souhlasu úřadu práce s výpovědí. 

Toto doporučení však již není aktuální, neboť podle nového Zákoníku 

práce již tato ustanovení, která sice podporovala stabilitu zaměstnání 

OZP, ale zároveň výrazně působila proti jejich přijetí do zaměstnání, 

neplatí. Tuto změnu však nepovažuji za krok ke zvýšení motivace 

samotných OZP, ale spíše k podpoře motivace zaměstnavatelů. 

Stejně tak ve finančně příjmových opatření bylo uvedené 

doporučení již zapracováno. Požadavkem bylo, aby částečný invalidní 

důchod byl chápán jako příjem kompenzující zdravotní handicap, 

nikoli jako náhrada snížené výdělečné schopnosti, a tedy aby bylo 

zrušeno ustanovení, které částečný invalidní důchod při souběhu 

s výdělečnou činností krátí.  

V případě OZP, které nepobíraly invalidní důchod, byla 

doporučena změna relace mezi minimální mzdou a životním minimem 

ve prospěch výše minimální mzdy, neboť se nedá předpokládat, že by 

tyto osoby byly k zaměstnání motivovány nižší úrovní příjmů 

z výdělečné činnosti než výší možných pobíraných dávek. Minimální 

mzda je proto soustavně navyšována.  

Pozitivní změny zaznamenala také podpora pro zvýšení motivace 

v podobě příspěvku, který může úřad práce poskytnout, pokud se OZP 

rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.  

Ve zmíněné zprávě je také kladen důraz na rekvalifikaci, neboť 

z provedených šetření je parné, že zájem zaměstnavatelů o 

zaměstnávání OZP i rostoucí pravděpodobnost pracovního uplatnění 

OZP stále více závisí i na úrovni jejich kvalifikace. V současné době 

mohou OZP v rámci pracovní rehabilitace absolvovat specializované 

rekvalifikační kurzy. Lze je považovat za motivující i vzhledem 

k tomu, že pokud se OZP kurzu účastní, je jí poskytována podpora při 

rekvalifikaci. Navíc čistě hypoteticky, pokud by například do 
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rekvalifikačního kurzu začala docházet před koncem podpůrčí doby, 

tato rekvalifikace jí v podstatě může prodloužit dobu, po kterou jí ještě 

finanční podpora náleží. Pravdou však je, že pracovní rehabilitace 

zatím není příliš využívána, a to nejen kvůli nízkému zájmu 

samotných OZP, ale také kvůli rozdílnému přístupu každého 

konkrétního úřadu práce a jeho finančním možnostem.  

Jako další opatření, které má pomoci aktivizaci samotných OZP, 

je ve zprávě uváděno poradenství, ať již poskytované úřadem práce, 

obecními úřady, nestátními organizacemi či soukromým sektorem. 

Poradenství považuji za klíčový nástroj motivace OZP. Je pro ně 

zdrojem informací o jejich právech a nárocích, což je podle výsledků 

výše zmíněného výzkumu VÚPSV hlavním požadavkem ze strany 

OZP potřebným ke zlepšení jejich pracovního uplatnění. Ze 

zkušenosti vím, že zde funguje určitá setrvačnost z minulosti a že lidé 

s postižením se například často domnívají, že si nemohou ke svému 

invalidnímu důchodu přivydělat apod. Neví, kam se mohou obrátit, o 

jakou podporu příp. mohou požádat. V poradenství nezaměstnaným 

OZP však nejde o pouhé poskytování informací a obeznámení 

s legislativou a úředními předpisy. Jde také o systematické 

poradenství včetně psychologické a organizační pomoci osobám, které 

zdravotní postižení staví často do situací, s nimiž se sami nedokáží 

úspěšně vypořádat. Jde o individuální přístup odborných pracovníků, 

který zohledňuje specifickou situaci každého nezaměstnaného člověka 

s postižením, přihlíží k jeho možnostem a zájmům a na základě toho 

může volit optimální formy intervence.  
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4 Průzkum mezi nezaměstnanými OZP 
v Praze a Ústeckém kraji 

 

4. 1 Téma průzkumu 

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením samo o sobě 

nepředstavuje neprobádané téma. Je to oblast, které je ve společnosti 

věnována poměrně velká pozornost, a to jak na úrovni České 

republiky, tak na úrovni Evropské unie, která se prostřednictvím 

Evropského sociálního fondu, tedy jednoho ze čtyř strukturálních 

fondů, zaměřuje na snížení nezaměstnanosti a rozvoj zaměstnanosti 

včetně úsilí o sociální začlenění znevýhodněných osob a podporu 

rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských 

zdrojů. Cílovou skupinou jsou tedy i občané se zdravotním 

postižením. 

Problematika pracovního uplatnění OZP v sobě zahrnuje mnoho 

aspektů, a proto jejich začlenění na trh práce nemůže být úspěšné, 

pokud bude věnována pozornost například pouze ochotě 

zaměstnavatelů přijímat do zaměstnání pracovníky s postižením. 

Pravdou je, že zájem o zaměstnance s postižením není ze strany 

zaměstnavatelů velký a značná část z nich volí pro splnění 4 % kvóty 

namísto přímého zaměstnávání OZP jiné varianty. Na druhé straně 

v současné době existují různá opatření, která mají pro zaměstnavatele 

finančně motivační charakter a ani současná právní ochrana OZP není 

podle mého názoru taková, aby ji zaměstnavatelé měli považovat za 

překážku. Otázkou samozřejmě zůstává, do jaké míry jsou o těchto 

skutečnostech zaměstnavatelé informováni a jak v praxi zmíněná 

finančně motivační opatření fungují a zda jsou pro ně dosažitelná.  

Přesto zaměstnavatelé představují pouze jednu stranu mince. Při 

řešení zaměstnávání občanů se zdravotním postižením je důležité 

zaměřit se i na tyto osoby samotné, tedy především primárně na to, 

zda mají o pracovní uplatnění zájem, zda to, co je příp. k práci nejvíce 

motivuje, má například finanční či sociální význam, jaké faktory 
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naopak mohou jejich motivaci k práci snižovat, a na základě toho volit 

způsoby práce s nimi a případné formy podpory. V praxi se setkávám 

s přístupem, kdy klienti s postižením zájem o své pracovní uplatnění 

mají, ale zároveň nejsou příliš motivováni „něco pro to udělat“. Jde 

pak o to, zda mají například dlouhodobě špatné zkušenosti s hledáním 

zaměstnání a přístupem zaměstnavatelů, nebo jsou již poněkud 

navyklí na způsob života, který je v podstatě nenutí zaměstnání si 

hledat. Z této úvahy vychází také téma následujícího průzkumu mezi 

nezaměstnanými OZP z Prahy a Ústeckého kraje.  

4. 2 Účel průzkumu a hypotézy 

Účelem průzkumu je zjištění hlavní motivace respondentů se 

zdravotním postižením k práci, pokud ji mají, dále, jaké aktivity 

vyvíjejí k tomu, aby zaměstnání našli, jaké jsou jejich zkušenosti 

s přístupem zaměstnavatelů, pokud  se ucházeli o zaměstnání, a 

zkušenosti s poskytnutou pomocí úřadu práce či nestátních organizací, 

pokud se na ně obrátili. Průzkum by zároveň prostřednictvím srovnání 

odpovědí respondentů z Prahy a Ústeckého kraje měl poskytnou 

informace o příp. rozdílech v jejich postojích a přístupu.  

Pozn.: Pro porovnání jsem si záměrně vybrala kraj hl. města Prahy, 

který reprezentuje oblast s nízkou mírou nezaměstnanosti, a jako 

protipól Ústecký kraj, který je podle statistických údajů uveřejněných 

na internetovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí jedním 

z krajů s největší nezaměstnaností. Domnívám se, že vzhledem 

k rozdílné míře nezaměstnanosti se mohou v odpovědích respondentů 

vyskytnout určité rozdíly.  

Pro účel tohoto průzkumu jsem si stanovila několik hypotéz: 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že více než 80 % dotázaných v obou krajích 

uvede, že zaměstnání (bez ohledu na finanční stránku) může pozitivně 

ovlivnit jejich život. 

Hypotéza č. 2 

Domnívám se, že pro respondenty v obou krajích bude největší 

motivací při hledání zaměstnání možnost zlepšení finanční situace. 
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Zároveň se domnívám, že v Praze zvolí tuto variantu větší podíl 

dotázaných než v Ústeckém kraji. 

Hypotéza č. 3 

Domnívám se, že více než polovina respondentů v obou krajích, 

absolvovala v průběhu doby, kdy jsou nezaměstnaní, nějaký kurz na 

zvýšení kvalifikace. Zároveň se domnívám, že v Praze bude zjištěná 

hodnota vyšší než v Ústeckém kraji. 

Hypotéza č. 4 

Předpokládám, že v otázce, zda je respondent evidován na úřadu 

práce, budou  v obou krajích převažovat kladné odpovědi, resp. 

varianty 1 nebo 2.  

Hypotéza č. 5 

Domnívám se, že více než 60 % respondentů v obou krajích bude 

ochotných přijmout i zaměstnání, které neodpovídá jejich kvalifikaci. 

Zároveň odhaduji, že tuto variantu odpovědi zvolí větší počet 

respondentů v Ústeckém kraji než v Praze.  

4. 3 Objekt průzkumu, metodika, harmonogram a rozpočet 

Objektem průzkumu byli nezaměstnané OZP v produktivním 

věku z Prahy a Ústeckého kraje. Respondenti byli dotazování bez 

ohledu na typ zdravotního postižení, s výjimkou občanů s mentálním 

postižením, kteří do průzkumu zapojeni nebyli (předpokládala jsem, 

že u nich by bylo zodpovězení otázek v dotazníku problematické). 

Průzkumný soubor tvořilo 40 respondentů z Prahy a 40 respondentů 

z Ústeckého kraje, a to především z okresů Ústí nad Labem, Děčína, 

Chomutova, Litoměřic, Mostu a Teplic. 

Oslovovala jsem pouze ty, u nichž bych nemohla předem 

předpokládat, že nějakou aktivitu pro nalezení zaměstnání 

vynakládají. Jednalo se tedy o obyvatele bezbariérových domů a 

klienty organizací, které osoby se zdravotním postižením pouze 

sdružují, příp. se věnují různým jiným činnostem a službám (např. 

volnočasovým aktivitám). Neobrátila jsem se na organizace, které se 

nějakým způsobem věnují podpoře zaměstnávání OZP. 
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Jako průzkumnou metodu jsem zvolila metodu anonymního 

dotazníkového šetření. Dotazník je obecně zaměřen na zjištění 

přístupu osob se zdravotním postižením k pracovnímu uplatnění. 

Obsahuje celkem 21 otázek (včetně otázek vztahujících se 

k respondentům, tj. jejich pohlaví, věku, typu zdravotního postižení a 

případnému pobíranému invalidnímu důchodu). Většina otázek je pro 

zjednodušení zodpovězení formulována jako uzavřené s předem 

danými variantami odpovědí, dvě z otázek jsou polouzavřené, tzn., že 

si dotázaní mohli vybrat z nabízených odpovědí, ale mohli uvést i 

odpověď jinou, resp. danou, kterou měli specifikovat. Součástí 

dotazníku jsou i dvě otázky filtrační (P11, P13). 

Sběr dat z Ústeckého kraje byl zajištěn prostřednictvím několika 

informovaných zástupců vytipovaných organizací věnujících se 

osobám s různým typem postižení, kterým byl dotazník zaslán 

v elektronické, příp. papírové podobě poštou a kteří jej klientům opět 

elektronicky či osobně distribuovali. Stejným způsobem byl zajištěn 

také návrat dotazníků – elektronicky na mou e-mailovou adresu, 

v papírové podobě na adresu mého trvalého bydliště. V Praze byl sběr 

dat zajištěn především prostřednictvím osobního kontaktu 

s respondenty, kterým jsem ponechala určitý čas na vyplnění 

dotazníku a poté jsem si jej od nich v zalepené obálce vzala zpět. 

Několik dotazníků bylo zodpovězeno a zasláno v elektronické podobě. 

Samotný průzkum probíhal čtyři týdny, a to od 18. června do 15. 

července 2007. Na zpracování dotazníků a vyhotovení závěrečné 

zprávy jsem si stanovila následující týden. 

Celkové náklady na tento průzkum jsem vyčíslila na Kč 330,-. Do 

nákladů je zahrnut tisk dotazníků = Kč 200,- Kč, poštovné = Kč 100,-, 

nákup obálek = Kč 30,-. 

4. 4 Závěrečná zpráva průzkumu 
 
Domnívám se, že s motivací OZP k práci souvisí právě i jejich 

primární postoj k zaměstnání, tedy zda pro ně práce představuje 

v životě určitou hodnotu, zda v jejich současné situaci pro ně má 
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určitý význam, a to i bez ohledu na finanční stránku, která může být 

často pojímána jako hlavní význam zaměstnání. 

Hypotéza č. 1 se průzkumem potvrdila. Zároveň z odpovědí 

respondentů v obou krajích je patrné, že v tomto směru rozdílný kraj 

nehraje téměř žádnou roli. Rovných 90 % dotázaných z Prahy se 

domnívá, že zaměstnání (bez ohledu na finanční stránku) může 

pozitivně ovlivnit jejich život. V Ústeckém kraji tuto variantu zvolilo 

88 % respondentů. 

 

Graf č. 1 k otázce P1: Myslíte si, že zaměstnání (bez ohledu na 

finanční stránku), může pozitivně ovlivnit Váš život? 
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Následující hypotéza č. 2 se potvrdila pouze částečně. Pro většinu 

respondentů z obou skupin je skutečně největší motivací při hledání 

zaměstnání možnost zlepšení finanční situace. Tuto variantu však 

oproti mému předpokladu zvolilo více dotázaných z Ústeckého kraje 

(53 %) než z Prahy (45 %). 

Na druhém místě se v obou skupinách, i když procentně trochu 

rozdílně, objevila „potřeba vlastního uplatnění ve společnosti – chci 

ostatním dokázat, že mohu být nějak prospěšný/á“ (Praha – 30 %, 

Ústecký kraj – 22 %) a na třetím místě i se stejným procentním 

výsledkem „potřeba aktivity, nechci celý den sedět doma“ (obě 

skupiny – 20 %). 
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Graf č. 2 k otázce P3: Co je pro Vás největší motivací při hledání 

zaměstnání? 
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Pokud bychom výsledky této otázky porovnali s otázkou č. 16, je 

možné konstatovat, že spolu víceméně korelují. Poměrně značný počet 

dotázaných považuje svou současnou finanční situaci za přijatelnou 

(Praha – 58 %, Ústecký kraj – 45 %). Velký rozdíl se však objevil 

v odpovědi č. 4 (tíživá finanční situace). Tuto variantu v Praze zvolilo 

pouze 15 % respondentů, zatímco v Ústeckém kraji to bylo 45 %. Pro 

dokreslení za velmi dobrou považuje svou současnou situaci 7 % 

nezaměstnaných uchazečů z Prahy, v Ústeckém kraji tuto možnost 

nezvolil nikdo. Lze tedy shrnout, že respondenti z Ústeckého kraje 

obecně považují svou současnou finanční situaci za mnohem horší než 

respondenti z Prahy, což může mít vliv právě na výsledek otázky č. 3, 

kdy je zlepšení finanční situace jako největší zdroj motivace právě 

převažující u respondentů z Ústeckého kraje.  

Domnívala jsem se, že vzhledem k obecně vyšším životním 

nákladům (tím myslím náklady na bydlení a uspokojování základních 

potřeb) obyvatel Prahy bude spíše pro respondenty z tohoto kraje při 

hledání zaměstnání nejvýznamnější hodnotou finanční stránka a že 

tedy ji zvolí větší procentní podíl dotázaných než v Ústeckém kraji.  
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Pokud bychom však chtěli tento výsledek ještě dále analyzovat, 

jednou z domněnek, proč dotázaní lidé z Ústeckého kraje považují 

svou finanční situaci za horší, mohou dokazovat výsledky otázky č. 

17, z nichž je zřejmé, že v Ústeckém kraji hradí náklady na domácnost 

bez přispění někoho jiného (ať již proto, že žijí sami nebo že se ostatní 

členové domácnosti nepodílí) celkem 47 %, zatímco v Praze pouze 22 

%. K ověření tohoto předpokladu by však bylo třeba udělat mnohem 

rozsáhlejší a jinak tématicky zaměřený průzkum.  

Hypotéza č. 3 se opět potvrdila pouze částečně. Kurz na zvýšení 

kvalifikace v době nezaměstnanosti absolvovalo 53 % respondentů 

z Prahy, ale pouze 40 % z Ústeckého kraje.  

 

Graf č. 3 k otázce P5: Absolvoval/a jste v průběhu doby, kdy jste 

nezaměstnaný/á, nějaký kurz na zvýšení kvalifikace? 
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Tento výsledek však nemusí vypovídat o nezájmu o zvýšení 

kvalifikace nezaměstnaných OZP z Ústeckého kraje. Může to být 

způsobeno rozsahem nabídky takových kurzů v dané lokalitě, která je 

zde jistě menší než v Praze26. Do jisté míry může tento výsledek 

vysvětlit otázka č. 6, z níž vyplynulo, že zájem o absolvování 

                                                 
26 V Praze je obecně větší množství organizací poskytujících služby pro občany se zdravotním postižením 
a dá se předpokládat, že i nabídka kurzů na zvýšení kvalifikace může být díky výše zmíněné podpoře 
z Evropského sociálního fondu bohatší. 
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nějakého rekvalifikačního kurzu má 70 % respondentů (v Praze byl 

tento výsledek o něco nižší – 63 %).  

Překvapivé a s výše uvedeným úzce související byly výsledky 

otázky č. 7, v níž byli respondenti dotázáni na to, zda považují svou 

kvalifikaci za dostatečnou pro to, aby si mohli najít vhodné 

zaměstnání. Podle nejrůznějších názorů je právě problémem 

nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání jejich nízká kvalifikace. 

Subjektivně však tito lidé svou kvalifikaci považují převážně za 

dostatečnou (Praha – 78 %, Ústecký kraj 83 %). Otázkou však zůstává 

jaké zaměstnání považují za vhodné, tj. „jaké mají ambice“ (viz 

hypotéza č. 5). Výsledky však mohou vypovídat o argumentech, které 

uvádějí nezaměstnané OZP a na druhé straně zaměstnavatelé. OZP, 

které se mohou domnívat, že mají dostatečnou kvalifikaci, 

argumentují nedostatečnou nabídkou vhodných pracovních míst, 

zatímco zaměstnavatelé poukazují na to, že mezi nezaměstnanými 

OZP nejsou lidé s dostatečnou kvalifikací, kterou požadují (Zpráva 

VÚPSV, 1997, str. 86). 

Pozn.: Bylo by určitě zajímavé zjistit strukturu dotazovaných 

respondentů z hlediska jejich dosaženého vzdělání. Tuto otázku jsem 

však do dotazníku bohužel nezařadila. 

Přestože je možné zaměstnání hledat různými způsoby, považuji 

úřad práce za jednu ze stěžejních cest. Navíc pokud je člověk 

evidovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, započítává se 

mu doba této evidence (max. však 3 roky) jako náhradní doba 

zaměstnání, což je důležité pro splnění podmínky potřebné doby 

pojištění pro vznik nároku na starobní důchod (toto může být 

významné zejména u osob, které pobírají částečný invalidní důchod a 

osob, které byly uznány zdravotně znevýhodněné), jako uchazeč o 

zaměstnání má dále při splnění zákonem daných podmínek nárok na 

podporu v nezaměstnanosti (s výjimkou osoby plně invalidní, jíž byl 

přiznán invalidní důchod podle §39 odst. 1 písm. a) zákona o 

důchodovém pojištění), což platí i po dobu, po kterou se účastní 

nějakého rekvalifikačního kurzu, kdy náleží podpora při rekvalifikaci. 

Možnost absolvování rekvalifikačního kurzu je další výhodou, kterou 
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s sebou evidence na úřadě práce může přinášet. Vzhledem k těmto 

skutečnostem jsem se v hypotéze č. 4 domnívala, že budou v obou 

krajích respondenti volit převážně varianty „ano“ a „ne, ale byl/a 

jsem“.  

Tato hypotéza se potvrdila. V Ústeckém kraji uvedlo odpověď 

„ano“ celkem 45 % respondentů, odpověď „ne, ale byl/a jsem“ potom 

35 %. V Praze byly tyto odpovědi, pokud je sečteme dohromady také 

převažující („ano“ – 17 %, „ne, ale byl/a jsem“ – 35 %). Překvapivé 

zde však je velké % osob, které odpověděli, že na úřadě práce 

evidované nejsou a ani nebyly (v Praze 48 %).  

 

Graf č. 4 k otázce P13: Jste evidován/a na úřadu práce? 

17%

35%

48%
45%

35%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ano Ne, ale byl/a jsem Ne

Praha

Ústecký kraj

 

Tento výsledek může být zapříčiněn paragrafem, podle kterého 

jsou OZP uznány plně invalidní. Pokud totiž nejsou kvalifikovány 

jako uchazeči27 o zaměstnání, ale pouze jako zájemci, nemají 

například na podporu v nezaměstnanosti nárok. Dalším vysvětlením 

může být také nedůvěra ve služby úřadu práce a snaha najít si 

zaměstnání nějak jinak. 

Pozn. pouze 17 % respondentů v Praze uvedlo, že si zaměstnání 

hledají mj. i přes úřad práce.  

                                                 
27 Podle Zákona o zaměstnanosti nemůže být uchazečem o zaměstnání fyzická osoba, která je plně 
invalidní podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
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Pokud se podíváme na odpovědi respondentů, kteří v otázce č. 13 

zvolili odpověď „ano“ nebo „ne, ale byl/a jsem“, v otázce č. 14, v níž 

se dotazuji, zda jim úřad práce pomohl, u respondentů z Prahy 

jednoznačně převažuje odpověď „nepomohl“ (67 %), v Ústeckém 

kraji jsou výsledky velmi podobné (66 %).  

Hypotéza č. 5 se průzkumem potvrdila, neboť v otázce č. 8, která 

se k této hypotéze vztahovala, více než 60 % respondentů v obou 

skupinách uvedlo, že je ochotno přijmout i zaměstnání neodpovídající 

jejich kvalifikaci. Výsledky byly v obou krajích téměř shodné. Pouze 

zaměstnání odpovídající kvalifikaci by v Praze přijalo 28 % a 

v Ústeckém kraji 25 % dotázaných. Domnívala jsem se, že vzhledem 

k rozdílné míře nezaměstnanosti, která je v Ústeckém kraji oproti 

Praze vysoká bude více respondentů ochotno přijmout i práci 

neodpovídající jejich kvalifikaci. Tato domněnka se potvrdila, rozdíl 

však nebyl výrazný (Praha 65 %, Ústecký kraj 70 %). Zaměstnání 

v Praze nehledá 7 % a v Ústeckém kraji 5 % dotázaných. 

 

Graf č. 5 k otázce P8: Pokud by Vám bylo nabídnuto zaměstnání, 

jste ochoten/ochotna přijmout: 
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Z výsledků provedeného průzkumu lze usuzovat, že 

nezaměstnaní občané se zdravotním postižením motivaci 

k pracovnímu uplatnění mají. K zaměstnání obecně přistupují velmi 

pozitivně, využívají různých zdrojů pro to, aby práci nalezli, velké 
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procento z nich absolvovalo již nějaký kurz na zvýšení kvalifikace a i 

když jich bylo v Ústeckém kraji méně, než těch, kteří podobný kurz 

neabsolvovali, z následující otázky vyplynul jejich zájem takový kurz 

absolvovat, pokud by jim byl nabídnut. Zároveň také většina z nich je 

nebo byla evidována na úřadě práce a jsou ve většině případů ochotni 

přijmout i zaměstnání, které neodpovídá jejich kvalifikaci. Jejich 

největší motivací k práci je možnost zlepšení finanční situace.  

Zásadní rozdíl se však mezi oběma kraji vzhledem k rozdílné 

míře nezaměstnanosti nepotvrdil. Pokud se v odpovědích vyskytly 

nějaké rozdíly, domnívám se, že souvisí spíše s možnostmi daného 

kraje, například množstvím organizací pro občany se zdravotním 

postižením a jejich nabídkou služeb.  

Motivace většiny nezaměstnaných OZP k práci je prvotním a 

dobrým předpokladem k tomu, aby na trhu práce našly umístění. Pro 

mě však ještě otázkou zůstává, jakým způsobem na ně působit, aby do 

toho, co chtějí, byli zároveň ochotni investovat více úsilí28.

                                                 
28 Vycházím z vlastní zkušeností z občanského sdružení Centra pro zdravotně postižené, kde se u 
nezaměstnaných klientů se zdravotním postižením objevily potíže s docházkou do nabízených jazykových 
a počítačových kurzů.  
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Závěr 
 
V práci jsem se pokusila shrnout dostupné informace o 

problematice zaměstnávání OZP. Nejen z výčtu některých 

mezinárodních dokumentů a právních předpisů uvedených v příloze 

práce, ale i z právní úpravy ČR je zřejmé, že toto téma již nějaký čas 

nestojí na okraji společenského zájmu, ale že je mu přikládán zvýšený 

význam. Přesto přijímání a schvalování zákonů a dalších úprav, stejně 

tak jako ratifikace nejrůznějších mezinárodních úmluv představuje 

pouze jednu úroveň řešení problému zaměstnanosti OZP. Dle mého 

názoru druhou a možná ještě významnější rovinu problému tvoří 

jejich dodržování a praktické fungování stejně jako úspěšnost 

samotné integrace OZP na trh práce. Nelze popřít, že přes veškerou 

snahu zainteresovaných subjektů je zaměstnávání OZP z mnoha 

důvodů stále problematické. Současný stav ukazuje také určitou 

setrvačnost v myšlení majoritní společnosti i samotných OZP, která se 

na tom může podílet tím, že lidé nereflektují / „nepoupravují si“ dříve 

získané informace o souvisejících skutečnostech tak, jak dochází 

k jejich postupným změnám. 

Ze strany státu i nestátních subjektů je zaměstnanost OZP 

určitým způsobem podporována. Jedná se především o finanční 

podpory ve formě slev v daňové oblasti nebo přímých finančních 

podpor a také o podpory například ve formě poradenství nebo 

možnosti zvýšení kvalifikace prostřednictvím různých 

rekvalifikačních či vzdělávacích kurzů apod. Míra informovanosti 

zaměstnavatelů a OZP o těchto možnostech podpory na jedné straně a 

zájem „informovaných“ zaměstnavatelů zaměstnávat OZP a motivace 

OZP k práci na straně druhé má zásadní vliv na současnou situaci na 

poli zaměstnávání OZP. S tím souvisí také vnímání překážek a bariér 

na obou stranách, které pak brání pracovnímu uplatnění OZP. 

Domnívám se, že důraz by tedy měl být kladen především na 

informovanost zaměstnavatelů stejně tak jako informovanost a 

motivaci OZP. 
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Výše zmíněná zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 

poukazuje na to, že podle názoru pracovníků úřadů práce je skutečný 

zájem evidovaných nezaměstnaných OZP o zaměstnání velmi malý. 

V rámci provedeného průzkumu se zaměřuje na různé aspekty 

související s postojem OZP k práci. Dále také uvádí, že možnost 

získat přijatelné zaměstnání hodnotí respondenti průzkumu velice 

skepticky, ale že zároveň nepřiznávají vlastní neochotu být 

zaměstnáni. Celkově spíše poukazuje na malý zájem OZP o práci. 

Z výsledků průzkumu, který je součástí této práce, jsem nabyla dojmu, 

že OZP primární zájem o zaměstnání v převážné míře mají, což je 

poněkud v rozporu s názorem pracovníků úřadů práce. Na druhou 

stranu zkušenosti z praxe ukazují, že přestože předpokládaný primární 

zájem tu je, následná cílevědomá a vytrvalá aktivita vedoucí 

k dosažení cíle najít zaměstnání často v průběhu vlastního hledání 

vhodného pracovního uplatnění slábne a nezřídka se vytrácí docela. 

Příčinou může zřejmě být celkově dlouhá doba nezaměstnanosti, často 

spojená i s dílčími neúspěchy, které OZP obvykle nevnímají jako 

přirozenou součást hledání zaměstnání, ale spojují je spíše přímo s 

vlastním postižením. 

Práce s nezaměstnanými OZP by měla vyzdvihnout a rozvíjet 

jejich prvotní zájem o zaměstnání, který považuji za odrazový můstek 

pro úspěšné pracovní začlenění.
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Příloha č. 1 – Vybrané mezinárodní právní úpravy reflektující 

zaměstnávání OZP 

- Evropská sociální charta (Turín – členské státy Rady Evropy, 

1961); k OZP se vztahuje zejména čl. 15 odst. 2, v němž se smluvní 

státy zavazují, že přijmou odpovídající opatření pro umístění osob 

s postižením do zaměstnání (např. zřídí specializované 

zprostředkovatelny, příležitosti pro chráněné zaměstnání a přijmou 

opatření k pobídce zaměstnavatelů, aby přijímaly osoby se ZP do 

zamětnání), aby byl zajištěn účinný výkon jejich práva na přípravu 

k povolání, rehabilitaci a sociální adaptaci.  

- První mezinárodní konference o legislativě týkající se zdravotně 

postižených osob (Řím, 1971); pořádána organizací Rehabilitation 

International; zásadní vliv na legislativu zprostředkování 

zaměstnanosti i pro zdravotně postižené v jednotlivých zemích. 

- Deklarace práv mentálně postižených osob (OSN, 1971), v 

sedmi základních článcích požaduje mj., aby byla občanům 

s mentálním postižením zaručena „v maximální možné míře stejná 

práva“ jako mají ostatní občané, a to včetně práva pracovat.  

- Rok 1981 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako 

Mezinárodní rok zdravotně postižených osob. Jeho nejzásadnějším 

výsledkem bylo přijetí Světového akčního programu činnosti týkající 

se zdravotně postižených osob; vymezuje, že „…všeobecný 

společenský systém, jako jsou fyzické a kulturní prostředí, bydlení 

doprava, sociální a zdravotní služby, vzdělávací  a pracovní 

příležitosti, kulturní a sociální život, včetně sportovních a rekreačních 

aktivit, mají být přístupné pro všechny…“; následující období deseti 

let (1983 – 1992) zaostřené na záležitosti OZP bylo Radou OSN 

vyhlášeno tzv. Dekádou zdravotně postižených.  

- Doporučení Rady č. 86/379/ES o zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (1986); doporučení Rady, aby členské státy 

realizovaly příslušná opatření k zajištění spravedlivých příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením při zaměstnávání, vzdělávání, 

rehabilitaci a reintegraci do pracovní činnosti. 



 

- Druhý komunitární akční program pro osoby se zdravotním 

postižením (tzv. program Helios I - 1988); určen pro období 1988 – 

1991, zaměřen na zlepšení odborné přípravy a rehabilitace, 

ekonomické a sociální integrace a nezávislého způsobu života osob se 

zdravotním postižením. 

- Směrnice č. 89/391 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (12. června 1989); 

předpis není zaměřen přímo na OZP, je v něm však obsažena 

povinnost zaměstnavatelů uzpůsobovat práci a pracovní prostředí 

jednotlivci, tzn. že ve vztahu  k OZP musí reagovat na jejich 

specifické požadavky. 

- Komunitární charta základních sociálních práv pracovníků 

(Štrasburk – státy Evropského společenství, 1989); upravuje v oblasti 

pracovně právních vztahů zvýšenou ochranu některých skupin 

zaměstnanců. Podle ní “…všechny osoby se zdravotním postižením 

bez ohledu na původ nebo povahu jejich zdravotního postižení mají 

právo na další konkrétní opatření, jež mají za cíl zlepšit jejich sociální 

a profesní integraci…“. 

- Úmluva o právech dítěte (1989); zaručuje postiženému dítěti 

přístup ke vzdělání a přípravě na budoucí povolání.  

- Dílčí dohoda v oblasti sociálního a veřejného zdraví (Rada 

Evropy, 1992); doporučení, jehož hlavním cílem je umožnit osobám 

se zdravotním postižením co nejúplnější pracovní integraci, je-li to 

možné, poskytnout jim práci v normálním pracovním prostředí, pro 

těžce zdravotně postižené osoby zajistit pracovní uplatnění 

v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích, přičemž chráněná 

práce by měla sloužit zejména jako příprava pro práci v normálním 

zaměstnání. Dalším cílem je snaha upřednostnit podporu zaměstnání 

OZP před peněžitou pomocí. Dokument také zajišťuje OZP ochranu 

před jakoukoli diskriminací na otevřeném trhu práce a zároveň pro ně 

požaduje rovnost příležitostí při získávání a udržení zaměstnání, 

odměňování a možnostech profesního postupu.  

- Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením (Valné shromáždění OSN, 28. října 1993); 



 

primárním cílem je zajistit stejná – rovná práva také pro zdravotně 

postižené; je souhrnným dokumentem mnoha dílčích dokumentů 

věnujících se této problematice přijatých během Dekády zdravotně 

postižených. 

- Kodaňská deklarace a Akční program (Kodaň – světový summit 

o sociálním rozvoji, 1995); další dva významné programy ve vztahu 

k OZP; např. je zdůrazněna nutnost umožnit těmto osobám rovný 

přístup k rehabilitaci, vzdělání a vytvářet pro ně vhodná pracovní 

místa.  

- Nová strategie Evropského společenství v oblasti invalidní 

politiky ( Brusel, 1996); dokument komise EU a na něj navazující 

usnesení je určitou aktualizací Standardních pravidel na evropské 

úrovni. 

-  V r.1999 přijala Evropská komise rozsáhlý antidiskriminační 

balíček, jehož význam spočívá zejména v návrhu směrnice pro oblast 

zaměstnanosti, která zakazuje diskriminaci z jakéhokoli důvodu 

uvedeného v čl. 13 Smlouvy Evropských společenství. 

- Rezoluce Rady o rovných příležitostech v zaměstnání pro osoby 

se zdravotním postižením (červen 1999); Rada v ní apeluje na členské 

státy, aby při posilování svých politika zaměřených na integraci osob 

se zdravotním postižením na trhu práce využívaly evropské 

strukturální fondy, a to zejména Evropský sociální fond. Státy by se 

také měly zaměřovat na rozvoj informační společnosti.  

- Rezoluce o zaměstnanosti a sociální dimenze informační 

společnosti (prosinec 1999); skrze tuto rezoluci se Rada na členské 

státy obrací s požadavkem maximalizovat potenciál informační 

společnosti, jenž se dotýká pracovní činnosti.  

- Evropská sociální agenda (2000); formuluje nová zaměření 

sociální politiky, například vytváření nových a lepších pracovních 

příležitostí, mj. i pro osoby se zdravotním postižením, a zavádění 

reintegračních a preventivních strategií založených na včasném 

rozpoznání individuálních potřeb pracovníků). 

- Zpráva o zvyšování účasti na trhu pracovních sil a o podpoře 

aktivního stárnutí (2002); reflektuje Evropskou sociální agendu. 



 

Komise v ní uvádí, že pro dosažení zamýšlené 70% zaměstnanosti je 

třeba, aby se ekonomicky neaktivní osoby (včetně občanů se 

zdravotním postižením) dostali ve velké míře na trh práce. 

- Program sociální politiky (Brusel, 2000) – zpráva Evropské 

komise Radě Evropy, Evropskému parlamentu, hospodářskému a 

sociálnímu výboru a výboru regionů; zdůrazňuje nutnost soustředit 

pozornost na osoby na okraji trhu práce, investovat do lidí a zvýšit tak 

jejich zaměstnatelnost a omezit překážky jejich vstupu na trh práce. 

- Směrnice Rady Evropy č. 2000/78, kterou se stanový obecný 

rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (27. listopadu 

2000); jejím hlavním účelem je stanovení obecných zásad pro boj 

proti diskriminaci v zaměstnání a povolání mj. na základě zdravotního 

postižení. Usiluje o zavedení zásady rovného zacházení v členských 

státech, obsahuje zároveň konkrétní ustanovení týkajících se OZP a 

povinnost zaměstnatele přijmout vhodná opatření, pokud to konkrétní 

případ vyžaduje, která zdravotně postižené osobě umožní přístup 

k zaměstnání, jeho výkon nebo postup v zaměstnání nebo absolvování 

odborného vzdělávání, pokud tato opatření pro zaměstnavatele 

neznamenají neúměrné břemeno. 

- Iniciativa Equal – viz výše. 

- Rok 2003 navržen jako „Evropský rok zdravotně postižených“, 

jeho účelem bylo zvýšení společenského uvědomění problémů 

souvisejících se zdravotním postižením. 

- Evropský akční plán rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením (30. října 2003); upravuje postup orgánů EU 

při provádění politiky zaměřené na intenzivnější začlenění osob se 

zdravotním postižením do ekonomiky a do společnosti obecně. Jednou 

z klíčových oblastí je právě zaměstnanost OZP (právo na práci i pro 

zdravotně postižené, rovné zacházení v zaměstnání a na pracovišti, 

dostupnost zaměstnání a stabilita v něm; celoživotní vzdělávání 

podporující zaměstnanost; bezbariérový přístup do veřejného 

prostředí, což je předpoklad pro získání zaměstnání a pro mobilitu 

v ekonomické aktivitě a ve společnosti. 



 

- Usnesení Rady Evropy o podpoře zaměstnanosti a sociální 

integrace zdravotně postižených osob (15. července 2003); vychází 

z mnoha jiných dokumentů, které zdůrazňují zákaz diskriminace osob 

s postižením, právo na integraci do společnosti a na pracovní trh a 

větší participaci ve všech oblastech společenského života.  

- Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením - 

Evropský akční plán (2004 – 2010); pro oblast zaměstnanosti je 

hlavním cílem plná aplikace předpisů vyžadujících rovné zacházení a 

zákaz diskriminace v zaměstnání (zejména směrnice č. 2000/78, 

kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 

povolání). 

Rozhodnutí Rady o hlavních směrech zaměstnanosti členských 

států (2005 – 2008); zdůrazňuje, že je třeba věnovat pozornost 

podstatnému snížení rozdílů v zaměstnanosti znevýhodněných osob 

včetně osob se zdravotním postižením. Kromě jiného považuje Rada 

za zvláště podstatné podporu přístupu k zaměstnání pro osoby se 

zdravotním postižením. 

 

Výběr výše uvedených dokumentů není vyčerpávající. Existuje 

celá řada dalších, které neobsahují konkrétní ustanovení vztahující se 

k zaměstnávání OZP, ale zdůrazňují jejich lidská práva, zákaz 

diskriminace a zásady rovného zacházení v obecné rovině. 



 

Příloha č. 2  - Dotazník pro osoby se zdravotním postižením 

Vážená paní/vážený pane, 
 
dovoluji si Vás požádat o účast v průzkumu zaměřeném na pozici osob se 

zdravotním postižením na trhu práce.  
Jsem studentka 3. ročníku filozofické fakulty UK oboru Sociální práce a 

v rámci své bakalářské práce zpracovávám průzkum na toto téma. Váš osobní 
postoj a odpovědi jsou pro mě velmi důležité a proto Vás prosím o spolupráci 
vyplněním tohoto dotazníku.  

Dotazník je anonymní a výsledky průzkumu budou použity pouze pro účel 
mé bakalářské práce. 

Velmi Vám děkuji za Váš čas a ochotu. 
 
Olga Böhmová 
 
Pokyny pro vyplnění dotazníku: 
V každé otázce je možné zvolit pouze jednu z nabízených variant. 

Vybrané varianty kroužkujte, příp. uveďte vlastní odpověď. Pokud budete chtít 
změnit odpověď, kroužek přeškrtněte křížkem. Vyplněný dotazník mi prosím 
odevzdejte v zalepené obálce, kterou přikládám. 

 
P1 Myslíte si, že zaměstnání (bez ohledu na finanční stránku), může 

pozitivně ovlivnit Váš život? 
1 ano 
2 ne 

 
P2 Cítíte se jako nezaměstnaný/á vyloučený/á ze společnosti ostatních lidí?  

1 ano 
2 ne 

 
P3 Co je pro Vás největší motivací při hledání zaměstnání?  

1 možnost zlepšení finanční situace 
2 potřeba aktivity, nechci celý den sedět doma 
3 potřeba vlastního uplatnění ve společnosti - chci ostatním dokázat, že 
„mohu být nějak prospěšný/á“ 

4 nemám motivaci – zaměstnání nehledám 
5 zaměstnání nehledám – zdravotní stav mi neumožňuje jakkoli pracovat 

 
P4 V případě, že jste se ucházel/a o zaměstnání, setkal/a jste se někdy 

s odmítavým postojem možného zaměstnavatele kvůli Vašemu 
zdravotnímu postižení? 

1 ano, jednou 
2 ano, několikrát 
3 ne  
4 dosud jsem se o žádné zaměstnání neucházel/a 

 
P5  Absolvoval/a jste v průběhu doby, kdy jste nezaměstnaný/á, nějaký kurz 

na zvýšení kvalifikace? 
1 ano 
2 ne 



 

P6 Měl/a byste zájem absolvovat nějaký rekvalifikační kurz? 
1 ano 
2 ne 

 
P7 Myslíte si, že máte dostatečnou kvalifikaci pro to, abyste si mohl/a najít 

vhodné zaměstnání? 
1 ano 
2 ne 

 
P8 Pokud by Vám bylo nabídnuto zaměstnání, jste ochoten/ochotna přijmout 

1 pouze zaměstnání odpovídající Vaší kvalifikaci 
2 i zaměstnání neodpovídající Vaší kvalifikaci 
3 o zaměstnání nemám zájem 

 
P9 Při hledání zaměstnání se orientujete na pracovní příležitosti  

1 pouze v místě svého bydliště 
2 v dosahu MHD 
3 jsem ochoten/ochotna za prací dojíždět i mimo Prahu/okres bydliště 
4 zaměstnání nehledám 

 
P10 Pokud si sháníte zaměstnání, jaké zdroje k tomu využíváte? 

(V této otázce můžete zaškrtnout více variant odpovědí) 
1 inzertní noviny 
2 internet 
3 denní tisk 
4 úřad práce 
5 zprostředkovatelské agentury 
6 doporučení známých/přátel 
7 organizace pro osoby se zdravotním postižením 
8 zaměstnání nehledám 
9 jiný zdroj – jaký ………………………………………………………………… 

 
P11 Obrátil/a  jste se někdy na nějakou nestátní organizaci poskytující 

osobám se zdravotním postižením podporu při hledání zaměstnání? 
1 ano, několikrát 
2 ano, pouze jednou 
3 ne, nevím, že takové organizace existují 
4 ne, myslím si, že nemohou pomoci vhodné zaměstnání nalézt 

 
P12 Pokud jste v otázce P11 zvolil/a variantu 1 nebo 2, napište, zda Vám při 

hledání zaměstnání tato organizace pomohla. 
1 ano, pomohla 
2 pomohla částečně  
3 nepomohla 

 
P13 Jste evidován/a na úřadu práce? 

1 ano 
2 ne, ale byl/a jsem 
3 ne 



 

P14 Pokud jste v otázce P13 zvolil/a odpověď 1 nebo 2, napište, zda Vám 
úřad práce při hledání zaměstnání pomohl. 

1 ano, pomohl 
2 pomohl částečně 
3 nepomohl 

 
P15 Postrádáte při hledání zaměstnání nějakou formu pomoci? 
     1 ano – jakou……………………………………………………………………… 
     2 ne, nepostrádám 
     3 ne, zaměstnání nehledám 
 
P16 Považujete svou současnou finanční situaci za: 

1 velmi dobrou  
2 dobrou 
3 přijatelnou 
4 tíživou 

 
P17  Náklady na domácnost financuji: 

1 sám; žiji sám 
2 sám; ostatní členové domácnosti se nepodílejí 
3 podílím se na jejich úhradě s dalšími členy domácnosti  

 
P18 Jaké je Vaše pohlaví? 

1 muž 
2 žena 

 
P19 Kolik je Vám let? 

1 méně než 35 
2 36 - 50 
3 více než 50   
 

P20 Jaký máte typ zdravotního postižení  
(V této otázce můžete zaškrtnout více variant odpovědí) 
1 tělesné 
2 zrakové 
3 sluchové  
4 duševní 
5 interní (vnitřní) 

 
P21 Pobíráte: 

1 plný invalidní důchod 
2 částečný invalidní důchod 
3 invalidní důchod nepobírám 

 
Velmi Vám děkuji za vyplnění dotazníku.



 

Příloha č. 3 – Datové soubory  
 

Ústecký kraj 
 

 
 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
R1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 
R2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3,4,6 4 
R3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2,3,4 1 
R4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1,2,3,4,6,7 1 
R5 1 2 3 2 2 1 1 1 3 1,2,3,6 1 
R6 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1,3,6 3 
R7 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2,6 3 
R8 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2,4,7 2 
R9 1 1 3 3 1 1 1 1 1 4,5,6 2 
R10 1 2 1 3 2 1 1 1 2 4,6 2 
R11 1 1 1 3 1 1 1 1 2 4,5,6 1 
R12 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1,3,4,6 4 
R13 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1,2,3,4,5,6 2 
R14 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1,3,4 4 
R15 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2,4,6,7 1 
R16 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1,2,3,4,5,6,7 2 
R17 2 2 1 3 2 2 1 2 3 1,2,3,4,5,6 4 
R18 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1,3,4 2 
R19 1 1 1 3 2 2 1 2 3 1,3,4,6 3 
R20 1 1 1 3 2 1 2 2 2 4,5 3 
R21 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 
R22 2 2 5 3 2 2 1 3 4 - 3 
R23 1 2 3 1 2 1 1 1 2 5 4 
R24 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 3 
R25 1 1 1 2 2 1 1 2 1 6 3 
R26 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3,6,7 4 
R27 1 2 1 4 2 2 1 2 2 1,3,6 2 
R28 2 2 5 4 2 2 2 3 4 - - 
R29 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1,2,3 1 
R30 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1,4,6 1 
R31 1 1 1 3 2 2 1 2 3 1,6 4 
R32 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1,4,6 2 
R33 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1,3,6,7 1 
R34 1 1 2 3 1 1 1 1 3 2,3,6 4 
R35 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 
R36 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1,2,3,4,6,7 2 
R37 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1,6 1 
R38 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 4 
R39 1 2 2 2 1 1 2 1 3 6 3 
R40 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2,3,6 2 



 

 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
R1 3 2 3 1* 4 3 1 3 1,5 1 
R2 - 1 2 2 3 3 2 1 1 1 
R3 3 1 3 2 4 2 2 2 1 1 
R4 2 1 3 1* 4 1 2 3 1 2 
R5 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 
R6 - 2 2 3 4 1 1 2 1,4 3 
R7 - 2 3 2 2 3 2 3 2,5 2 
R8 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 
R9 3 2 2 1* 3 1 2 3 1,5 3 
R10 1 2 2 2 3 2 2 2 5 3 
R11 1 2 1 2 4 3 2 2 5 3 
R12 - 2 3 2 3 3 2 3 1 3 
R13 3 1 1 2 4 2 2 2 5 3 
R14 - 1 3 2 4 1 1 3 1 3 
R15 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 
R16 2 1 3 2 3 3 2 3 1 2 
R17 - 2 3 2 2 1 1 1 5 3 
R18 3 1 3 1* 3 3 1 2 4 1 
R19 - 1 3 2 4 3 1 3 5 2 
R20 - 1 3 2 4 1 2 2 5 2 
R21 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 
R22 - 3 - 2 3 3 1 3 1,5 1 
R23 - 3 - 2 4 1 1 3 2 1 
R24 - 1 2 2 3 3 2 2 1 1 
R25 - 1 3 1* 2 3 2 2 2,3 1 
R26 - 2 3 1* 4 2 2 3 1,4,5 2 
R27 2 3 - 2 4 3 1 2 1,3 1 
R28 - 3 - 3 3 3 2 1 1 1 
R29 2 3 - 2 3 1 1 2 2 1 
R30 2 1 2 1* 4 1 2 2 1,3 2 
R31 - 2 3 2 4 3 2 3 5 3 
R32 3 1 3 2 4 3 2 2 3 2 
R33 2 2 3 1* 4 1 1 2 1 1 
R34 - 3 - 2 3 3 2 1 1,5 1 
R35 3 2 3 2 3 1 1 3 1 1 
R36 2 3 - 1* 3 3 2 1 1 2 
R37 3 1 3 2 4 3 2 3 1 1 
R38 - 2 2 2 3 3 1 2 1 1 
R39 - 3 - 2 4 1 2 1 1 1 
R40 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 



 

Hl. m. Praha 

 
 
 
 
 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
R1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1,2,3,4,6,7 1 
R2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1,2,6 4 
R3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2,6 2 
R4 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2,4,6,7 1 
R5 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 
R6 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2,3 4 
R7 1 1 1 4 1 2 2 2 4 8 2 
R8 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1,2,4,6,7 1 
R9 1 2 1 1 1 1 1 1 2 6,7 4 
R10 1 1 1 2 2 2 1 3 4 8 2 
R11 1 2 5 2 2 2 1 3 4 8 2 
R12 1 2 3 3 2 1 2 2 1 6,7 2 
R13 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2,7 2 
R14 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1,2,6 2 
R15 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1,2 2 
R16 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2,3,6 3 
R17 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 
R18 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2,4,6 3 
R19 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1,2,6 3 
R20 2 2 4 4 2 2 1 3 4 8 4 
R21 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 
R22 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 
R23 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3 
R24 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 
R25 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 4 
R26 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 
R27 1 1 3 3 1 1 1 2 2 6 3 
R28 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1,2,3,6 4 
R29 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1,2,3,4,7 2 
R30 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3,6 4 
R31 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2,6,7 1 
R32 1 1 3 2 1 1 1 2 3 3,4,5,6 2 
R33 1 2 3 2 1 1 1 1 2 7 3 
R34 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1,2 1 
R35 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2,6 4 
R36 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3,1,6 3 
R37 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1,2,3,4 2 
R38 1 2 1 3 1 1 1 1 1 6 3 
R39 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2,7 1 
R40 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1,2,3,6 2 



 

 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
R1 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 
R2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 
R3 1 3 - 2 3 3 2 2 1 1 
R4 - 2 3 2 3 3 1 2 1 1 
R5 3 3 - 2 2 3 2 1 1 1 
R6 - 2 3 2 3 3 2 2 5 1 
R7 3 3 - 3 3 3 1 3 1 1 
R8 2 2 3 1 3 3 1 2 1 1 
R9 - 2 2 1 2 3 2 2 1 1 
R10 1 3 - 2 3 3 2 3 1 1 
R11 3 3 - 3 3 3 1 3 1,4 1 
R12 3 1 2 1 1 3 2 3 5 1 
R13 1 3 - 3 3 3 2 1 1 1 
R14 3 3 - 2 2 3 2 2 2 1 
R15 3 3 - 1 3 2 1 1 1 1 
R16 - 2 1 1 3 3 1 3 5 2 
R17 - 2 3 1 3 3 2 3 1 1 
R18 - 2 3 1 4 3 2 3 1 1 
R19 - 2 3 1 4 3 2 2 1 1 
R20 3 3 - 2 2 3 2 2 1 1 
R21 1 1 3 2 4 3 1 2 1 1 
R22 1 3 - 1 3 3 2 2 1,5 1 
R23 - 3 - 2 3 3 2 2 1 1 
R24 - 3 - 3 3 3 2 2 1 1 
R25 3 3 - 2 2 1 1 1 1 1 
R26 - 2 3 2 3 3 1 2 1 1 
R27 - 3 - 3 3 3 2 3 2 1 
R28 - 3 - 2 3 3 1 2 1 3 
R29 1 1 3 1 4 1 2 2 4 2 
R30 - 2 3 1 3 1 2 2 4,5 3 
R31 2 3 - 3 3 3 2 2 1 2 
R32 3 1 3 2 4 1 1 3 1,3 2 
R33 - 2 2 1 3 1 2 3 1 1 
R34 2 1 3 2 2 3 1 3 5 2 
R35 - 3 - 1 3 3 2 2 5,1 2 
R36 - 1 2 2 4 1 2 2 5 2 
R37 3 2 3 1 3 3 1 2 2 3 
R38 - 3 - 2 3 1 2 1 3 2 
R39 1 3 - 2 2 2 1 3 2 1 
R40 3 2 1 2 1 3 1 3 4,1 2 

 



 

Příloha č. 4 – Doplňující grafy 

 

Graf č. 6 k otázce P2: Cítíte se jako nezaměstnaný/á vyloučený/á 

ze společnosti ostatních lidí? 
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Graf č. 7 k otázce P4: V případě, že jste se ucházel/a o zaměstnání, 

setkal/a jste se někdy s odmítavým postojem možného 

zaměstnavatele kvůli Vašemu zdravotnímu postižení? 
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Graf č. 8 k otázce P6: Měl/a byste zájem absolvovat nějaký 

rekvalifikační kurz? 
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Graf č. 9 k otázce P8: Myslíte si, že máte dostatečnou kvalifikaci 

pro to, abyste si mohl/a najít vhodné zaměstnání?  
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Graf č. 10 k otázce P11: Obrátil/a jste se někdy na nějakou 

nestátní organizaci poskytující osobám se zdravotním postižením 

podporu při hledání zaměstnání? 
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Graf č. 11 a) a b) k otázce P12: Pokud jste v otázce P11 zvolil/a 

variantu 1 nebo 2, napište, zda Vám při hledání zaměstnání tato 

organizace pomohla. 

Graf č. 11 a) 
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Graf č. 11 b) 
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Graf č. 12 a) a b) k otázce P14: Pokud jste v otázce P13 zvolil/a 

odpověď 1 nebo 2, napište, zda Vám úřad práce pomohl. 

Graf č. 12 a) 
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Graf č. 12 b) 
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Graf č. 13 k otázce P15: Postrádáte při hledání zaměstnání 

nějakou formu pomoci? 
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Respondenti z Ústeckého kraje, kteří zvolili variantu „ano“ uváděli 

následující formy pomoci, které postrádají: 

formu dalších kontaktů na určitý pracovní cíl  
aby stát více preferoval firmy, které zaměstnají postižené 
lepší koordinovanou spolupráci subjektů státu a nezisk. sféry 
dost míst  
nevím jakou  
mám velké zdravotní problémy, ale jen ČID 



 

povinnost zaměstnavatelů přijímat i zdravotně postižené 
stát by měl ZP lidi víc podporovat 
osobní asistenci, větší podporu rodiny 
 

Respondenti z Prahy, kteří zvolili variantu „ano“ uváděli následující 

formy pomoci, které postrádají: 

větší osvětu pro zaměstnavatele – pomoc státu 
chybí „speciální“ evidence pracovních míst pro handikepované občany, pracovní 
místo odpovídající dosaženému vzdělání 
např.nabídku vhodného zaměstnání pro ZTP na internetu 
dopravit na místo 
bezplatná rekvalifikace 
lepší výběr domácích prací 
práci doma 
větší informovanost 
rozsáhlejší databáze pracovních úvazků se zkrácenou pracovní dobou 
ohledy na zdravotní stav, lepší spolupráce s úřadem práce 
konkrétnější (podrobné) informace o práci a všech souvislostech (např. 
prac.místo, spec. židle apod.) 
více nabídek pracovních míst 
více informací o možnostech zaměstnání 
 
 

Graf č. 14 k otázce P16: Považujete svou současnou finanční 

situaci za: 
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Graf č. 15 k otázce P17: Náklady na domácnost financuji: 
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Graf č. 16 k otázce P18: Jaké je Vaše pohlaví? 
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Graf č. 17 k otázce P19: Kolik je Vám let? 
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Graf č. 18 k otázce P21: Pobíráte: 
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Příloha č. 5 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 22, 24, 25, 75, 76, 81, 82) 

 
§ 22 
 

Zájemce o zaměstnání 
 

 (1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování 
zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv 
úřad práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává 
vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci. 

  
 (2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci 

zájemců o zaměstnání. 
  
 (3) Úřad práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti 

zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje úřadu práce při 
zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří. Úřad práce je povinen po 
ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat 
do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování. 

 
 

Uchazeč o zaměstnání 
 

§ 24 
 

 Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování 
vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění 
zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. 

  
§ 25 
 

 (1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, 
pouze fyzická osoba, která není 

  
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v 

odstavcích 3 a 5, 
  
b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se 

považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního 
právního předpisu 27) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou, 

  
c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou 

komanditní společnosti nebo společníkem veřejné obchodní společnosti vykonávajícím mimo 
pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto 
společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným 
výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

  
d) členem představenstva akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní 

vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován 
a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle 
odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

  
e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní 

vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován 
a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle 
odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

  
f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo 

práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna 
spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

  
g) soudcem, 
  
h) poslancem nebo senátorem Parlamentu, 
  
i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vypláceny 

odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce 
vykonávají jako uvolnění členové, 

  
j) prezidentem republiky, 
  
k) členem vlády, 
  



 

l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, 
  
m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv, 
  
n) ředitelem Bezpečnostní informační služby, 
  
o) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
  
p) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu 28) nebo 

likvidátorem podle zvláštního právního předpisu, 29) a to v době, kdy tuto činnost 
vykonává, 

  
q) pěstounem, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské 

péče podle zvláštního právního předpisu, 30) nebo kterému je za výkon pěstounské péče 
vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního 
předpisu, 30a) 

  
r) výdělečně činná v cizině, nebo 
  
s) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání. 
  
 (2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou 
  
a) je uznána dočasně neschopnou práce, 
  
b) vykonává vojenskou základní nebo náhradní službu, 31) 
  
c) vykonává civilní službu, 32) 
  
d) vykonává trest odnětí svobody nebo je ve vazbě, 
  
e) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, 

nebo 
  
f) je plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. , o 

důchodovém pojištění. 
  
 (3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání 
  
a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud je činnost 

vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby 22) a měsíční 
výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo 

  
b) výkon činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud 

za období, na které byly sjednány, měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna 
nepřesáhne polovinu minimální mzdy. 

 Uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce výkon této činnosti, její rozsah a 
výši odměny ohlásit a doložit. V případě výkonu více činností se pro účely splnění 
podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají. 

  
 (4) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon 

činností uvedených v odstavci 3 není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce 
při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. 

  
 (5) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro 

uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je zprostředkováno úřadem práce 
nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen "krátkodobé 
zaměstnání"). 

  
 (6) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je 

neposkytnutí identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním 
osobních údajů (§ 17 odst. 2). 

  
 

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna 
 

§ 75 
 

 (1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu 
se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní 
místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na 
vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout úřad práce zaměstnavateli 
příspěvek. 

  
 (2) Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 
maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 



 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné 
dohody s úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření 
jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně 
desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše 
uvedené průměrné mzdy. 

  
 (3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve 
splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 

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

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

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

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

jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení 
příspěvku, 

  
j) ujednání o vypovězení dohody. 
  
 (7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku na 
  
a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové 

kázně podle zvláštního právního předpisu, 44) 
  
b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení 

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

stanovené podle písmene a). 
  
 (8) Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 7 nebo nevrácení 

příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně. 46) 
  
 (9) Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného 

pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat 
samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí podmínky stanovené 
v odstavcích 1 až 7 s tím, že vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba 
přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě 
jejího úmrtí. 

  
 (10) Úřad práce může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo s osobou 

se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, 
poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo 
obsazené osobou se zdravotním postižením; roční výše příspěvku může činit maximálně 
trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
předchozího kalendářního roku. 

  
 
 



 

§ 76 
 

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

  
 (2) Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny může maximálně činit 

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

  
 (3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve 
splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 

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

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

jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení 
příspěvku, 

  
j) ujednání o vypovězení dohody. 
  
 (5) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku na 
  
a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové 

kázně podle zvláštního právního předpisu, 44) 
  
b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení 

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

stanovené podle písmene a). 
  
 (6) Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 5 nebo nevrácení 

příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně. 46) 
  
 (7) Úřad práce může na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout 

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

 
 
 
 
 



 

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce 
 

§ 81 
 

 (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na 
celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. 

  
 (2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní 
  
a) zaměstnáváním v pracovním poměru, 
  
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto 
zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen provozovaných 
občanským sdružením, 47) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo 
právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských 
společností 48) nebo obecně prospěšnou společností, 49) nebo zadáváním zakázek těmto 
subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které 
jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo 
zadáváním zakázek těmto osobám, nebo 

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

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

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

  
 (5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu 

plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 
  
 

§ 82 
 

 (1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou 
osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek 
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního 
roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši 
průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého 
statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. 

  
 (2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. 

února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož 
územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště 
zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. 

  
 (3) Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu úřad práce 

povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 rozhodnutím podle 
zvláštního právního předpisu. 50) 

  
 (4) Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný celní úřad 

podle sídla zaměstnavatele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 52) 
 

Výpověď daná zaměstnavatelem 
 

§ 52 
 

 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: 
  
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 
  
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 
  
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců 
za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, 

  
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením 

pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský 
posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z 
povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném 
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, 

  
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní 
práci, 

  
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon 
této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních 
výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl 
zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a 
zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, 

  
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl 

okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z 
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně 
závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 
vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 
měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 
se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (§ 101) 
 
Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením 

 
§ 101 

 

 

 (1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, 
může se zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel, který provozuje chráněnou pracovní 
dílnu nebo na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel 
zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního 
předpisu 58) z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. 

  
 (2) Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 

postižením podle odstavce 1, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně s 
potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se 
zdravotním postižením. V případě chráněné pracovní dílny předloží dodavatel v nabídce 
potvrzení úřadu práce či dohodu s úřadem práce podle zvláštního právního předpisu 59) . 

  
 (3) Při použití tohoto ustanovení je vyloučena možnost prokazovat skutečnosti 

podle odstavce 2 prostřednictvím jiných osob. 
  
 (4) Seznam zboží, u kterého je veřejný zadavatel podle § 2 povinen využít 

zvýhodnění podle odstavců 1, 2 a 3, stanoví prováděcí právní předpis. 
  
 (5) Účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení při zadávání podlimitní veřejné 

zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž 
je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením 58) , musí být nabídková 
cena tohoto dodavatele hodnocena jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu 
předloženou ostatními uchazeči o více než 15 %. 

  
 (6) Skutečnosti podle odstavce 5 musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze 

čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pro 
zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců 
podle zvláštního právního předpisu 60) . 

  
 (7) Hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle odstavce 4 je možné pouze tehdy, 

pokud jsou skutečnosti podle odstavce 5 prokázány v nabídce předložením potvrzení místně 
příslušného úřadu práce. 
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Resumé 
Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na téma zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením a jejich pozice na trhu práce. Této oblasti je ve společnosti věnována 
poměrně velká pozornost, a to nejen na úrovni České republiky; jedná se o problém 
celoevropský, resp. celosvětový - navíc obtížně řešitelný. Problematika pracovního 
uplatnění osob s postižením v sobě zahrnuje mnoho aspektů, a proto jejich začlenění 
nemůže být úspěšné, pokud bude věnována pozornost pouze některým z nich, tedy např. 
ochotě zaměstnavatelů přijímat do zaměstnání pracovníky s postižením. Toto 
představuje pouze jednu stranu mince. Při řešení zaměstnávání občanů se zdravotním 
postižením je důležité zaměřit se i na tyto osoby samotné, tedy primárně na otázku, zda 
vůbec mají o pracovní uplatnění zájem.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je shrnutí 
současné situace na poli zaměstnávání občanů s postižením a shromáždění dostupných 
informací, které se k tomuto tématu vztahují. V první kapitole zmiňují, jak je tato oblast 
v České republice legislativně upravena, kdo je podle naší platné právní úpravy osobou 
se zdravotním postižením, jaké má na trhu práce možnosti a překážky v pracovním 
uplatnění. Kapitola dále obsahuje statistickou analýzu vývoje nezaměstnanosti uchazečů 
o zaměstnání s postižením. Druhá kapitola je věnována nástrojům podpory, a to jak ve 
vztahu k zaměstnavatelům, tak ve vztahu k samotným osobám se zdravotním 
postižením. Třetí kapitola je pak věnována motivaci, a to z hlediska vymezení tohoto 
pojmu a zaměřením na zdroje motivace (a zároveň aspekty, které ji mohou snižovat) 
osob s postižením k práci. Z teoretické části pak vychází část praktická, v níž 
prostřednictvím krátkého srovnávacího průzkumu mezi nezaměstnanými osobami s 
postižením z Prahy a Ústeckého kraje zjišťuji, zda mají o pracovní uplatnění zájem, 
příp. jaké aktivity pro nalezení zaměstnání vyvíjejí a co je pro ně subjektivně největší 
motivací k práci. Průzkum měl zároveň zjišťovat případné rozdíly v odpovědích 
respondentů z jednotlivých krajů. Pro porovnání jsem si záměrně vybrala kraj hl. města 
Prahy, který reprezentuje oblast s nízkou mírou nezaměstnanosti, a jeho protipól 
Ústecký kraj, který je dle statistik uveřejněných na internetovém portále Ministerstva 
práce a sociálních věcí jedním z krajů s největší nezaměstnaností. Jako průzkumnou 
metodu jsem zvolila metodu anonymního dotazníkového šetření. 

Zaměstnanost osob s postižením je ze strany státu i nestátních 

subjektů určitým způsobem podporována. Míra informovanosti 

zaměstnavatelů a občanů se zdravotním postižením o těchto 

možnostech podpory na jedné straně a zájem „informovaných 

zaměstnavatelů“ zaměstnávat občany s postižením a motivace jich 

samotných k práci na straně druhé má zásadní vliv na současnou 

situaci. Z výsledků průzkumu, který je součástí této práce, jsem 

nabyla dojmu, že občané s postižením primární zájem o zaměstnání 

v převážné míře mají. Na druhou stranu zkušenosti z praxe ukazují, že 



 

přestože předpokládaný primární zájem tu je, následná cílevědomá a 

vytrvalá aktivita vedoucí k dosažení cíle najít zaměstnání často 

v průběhu vlastního hledání vhodného pracovního uplatnění z různých 

důvodů slábne a nezřídka se vytrácí docela. Práce s nezaměstnanými 

osobami se zdravotním postižením by proto měla vyzdvihnout a 

rozvíjet jejich prvotní zájem o zaměstnání, který považuji za odrazový 

můstek pro úspěšné pracovní začlenění. Zásadní rozdíl mezi oběma 

kraji se vzhledem k rozdílné míře nezaměstnanosti průzkumem 

nepotvrdil. Pokud se v odpovědích vyskytly nějaké rozdíly, domnívám 

se, že souvisí spíše s možnostmi daného kraje, například množstvím 

organizací pro občany s postižením a jejich nabídkou služeb.  

 


