
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

Katedra veřejné a sociální politiky 

 

 
 

 
 
 

 
Michaela Kvitová  

 

Role státu a neziskových organizací v řešení 
nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením 
 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Praha 2009 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor práce:  Bc. Michaela Kvitová  

Vedoucí práce: Ing. Bohumila Čabanová, PhD.  

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2009 
 
Hodnocení:  



 

Bibliografický záznam 

KVITOVÁ, Michaela. Role státu a neziskových organizací v řešení nezaměstnanosti 

osob se zdravotním postižením. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Obor 

veřejná a sociální politika, 2009. 136 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Bohumila 

Čabanová, PhD.  

 

Anotace 

Diplomová práce „Role státu a neziskových organizací v řešení nezaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením“ se věnuje způsobům a možnostem řešení tohoto nepříznivého 

jevu. Představuje nástroje politiky zaměstnanosti, které jsou v boji s nezaměstnaností u 

osob se zdravotním postižením využívány. Tyto nástroje, kterými disponuje stát, jsou 

dostatečné a vyhovující, přesto se při řešení nezaměstnanosti setkáváme s řadou 

problémů. Zejména služba podporovaného zaměstnávání, která je zaměřena na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce, se setkává 

s nedostatečnými finančními prostředky. Ty jsou především reakcí na nedostatečnou 

legislativní úpravu tohoto specifického nástroje. Na řešení tohoto a jiných problémů 

odpovídá koncept sociální ekonomiky, který se jakožto nový nástroj veřejné politiky 

dostává do popředí a znamená pro současnou společnost výzvu.        

 

Annotation 

The diploma thesis named „The Role Of The State And Nonprofit Organizations In The 

Solution To The Disabled People Unemployment“ is devoted to the ways of solving this 

negative phenomenon. Those instruments of the employment policy, which are mostly 

used against the disabled people unemployment are presented here. The use of these 

state instruments of treatment is sufficient but there are still many issues remaining in 

the field of unemployment. Especially, the Assisted Employment Service aimed to the 

employment of disabled people meets very often with the lack of financial support for 

its operations. This absence of necessary funds is the result of an insufficient legislation 

in this field. One of the possible effective solutions is the social policy concept which 

being a new instrument of the public policy plays a challenging role for the whole 

contemporara society. 
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Úvod 
 

Nezaměstnanost je jedním ze závažných jevů společnosti, které jsou spojovány 

s tržní ekonomikou. Přináší s sebou řadu individuálních a celospolečenských důsledků, 

které jsou ve většině případů negativní. I přesto, že se České republice podařilo snížit 

tempo růstu nezaměstnanosti, míra dlouhodobé nezaměstnanosti patří na úrovni 

Evropské unie k jedné z nejvyšších. Nezaměstnanosti je nutné čelit, ať už v době 

ekonomické recese či ekonomického růstu, na jaký jsme si za poslední léta zvykli. 

Problematika si žádá zájem nejen politické reprezentace, ale také státních institucí a celé 

společnosti. V zorném úhlu naší pozornosti ovšem stojí fenomén nezaměstnanosti osob 

se zdravotním postižením, který je hoden opakované diskuse. Příčiny nezaměstnanosti 

jsou v tomto případě explicitně vyjádřeny. Jedná se o znevýhodnění vůči ostatním na 

trhu práce, které je způsobeno faktorem zdraví, resp. oslabením či absencí tohoto 

faktoru, a z toho plynoucích nevýhod. Tudíž je problematika nezaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením závažnějším celospolečenským problémem, než-li 

nezaměstnanost jako taková. Poněvadž narozdíl od „zdravé“ většiny obyvatel, nemají 

osoby se zdravotním postižením stejné výchozí podmínky, a je nutné uplatňovat určité 

formy přímé pomoci. Problém se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením není 

výlučně záležitostí České republiky, nýbrž se jedná o celoevropský či celosvětový 

problém. Tito lidé jsou vystavováni různým překážkám, které jim brání v přístupu na trh 

práce. A tím dochází k prodlužování doby, kdy setrvávají ve stavu bez zaměstnání, což 

vede k oné dlouhodobé nezaměstnanosti.  

Lidem se zdravotním postižením na trhu práce je potřeba pomáhat, což by mělo 

být jedním z primárních úkolů současné společnosti. Autorka diplomové práce nazvané 

„Role státu a neziskových organizací v řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením“ se rozhodla zaměřit na tuto problematiku z hlediska jejího řešení. Pouze 

analýzou rolí (kompetencí a reálných činností) státu a neziskových organizací, se 

zaměřením na nástroje, jimiž disponují, můžeme docílit zjištění, kde je potřeba změn, na 

co konkrétně se při řešení nezaměstnanosti zaměřit. V práci je průřezově demonstrován 

také koncept sociální ekonomiky, jako nový nástroj v řešení problematiky, založený na 

principu partnerství (státu, trhu a neziskových organizací).  

Oblast nezaměstnanosti autorku práce zajímá již od jejího působení na Úřadu 

práce v Novém Jičíně, kde vykonávala průběžnou praxi v rámci bakalářského studia. 

Problematika se však stále nestala dostatečně prozkoumaným tématem, proto si autorka 
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v rámci navazujícího magisterského studia zvolila jako místo praxe Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, konkrétně Správu služeb zaměstnanosti. Zde se měla možnost blíže 

seznámit s problematikou nezaměstnanosti rizikových skupin, a to na základě 

spolupráce při vyhodnocování cílených programů schválených Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v roce 2005 a 2006. 
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1 Vymezení veřejně-politického problému   
 

Strukturování veřejně politického problému (nebo-li jeho vymezení) je v analýze 

veřejné politiky pokládáno za klíčové. Existuje řada odborníků, kteří se zabývají 

otázkou definování veřejně politického problému (Duncker, Kepner, Tregoea aj.). 

Shodují se v tom, že problém je stav či situace, která si žádá nápravu. (Veselý, 2006: 5) 

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením má jistě povahu veřejně-politického 

problému. Zasahuje do mnoha sfér společenského života a je středem vzájemné 

provázanosti, o čemž svědčí následující souvislosti (Veselý, 2008: 10). Problémy 

v jedné oblasti ovlivňují oblasti druhé. Jako příklad můžeme uvést nedostatečnou 

kvalifikaci osob se zdravotním postižením, z čehož mimo jiné plynou problémy 

v zaměstnávání těchto osob. To může být způsobeno např. špatnou meziresortní 

spoluprácí nebo nekoncepčním řešením nezaměstnanosti. Pohled na problematiku 

nezaměstnanosti je subjektivní, nezaměstnaný na svou situaci pohlíží jinak, než 

zprostředkovatel práce nebo osoba, která žádné znevýhodnění nepoznala. Na 

problematiku se také váže další „povahový rys“ problému, který způsobuje, že vzniklé 

problémy se jakožto produkty subjektivních soudů vztahují k nutnosti změnit určitý stav 

věci. V našem případě se jedná o snahu spojenou s konstrukcí lepších řešení, 

vycházející z analýzy současného stavu. Již nyní však víme, že důraz na partnerství a 

spolupráci bude zásadním motivem, který se bude prolínat celou prací. Nezaměstnanost, 

nejen této rizikové skupiny, chápeme jako směsici tří prvků – etického standardu, 

současné či budoucí situace a myšlenkové konstrukce, dosahující překonání současného 

stavu (Veselý, 2008: 10), záleží na jednotlivých aktérech, kterému z prvků přikládají 

větší důraz. 

O tom, že si problematika nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením žádá 

nápravu, není v našem případě pochyb. O důležitosti a potřebnosti řešit tento jev svědčí 

zájem řady českých odborníků na nezaměstnanost (např. Sirovátka, Mareš, Buchtová 

aj.), odborníků na problematiku pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením 

(např. Vysokajová, Čabanová aj.), přijaté dokumenty (např. Národní program reforem, 

Národní akční plány zaměstnanosti apod.), právní normy, přičemž nejzásadnější právní 

normou v této problematice je zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 

Dále o této potřebnosti svědčí pořádání řady konferencí, z důvodu shrnutí dosavadních 

poznatků, nabídnutí příkladů dobré praxe a šíření myšlenek do širší veřejnosti.  
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Zásadním argumentem pro vyjádření důležitosti problému je fakt, že důsledky 

nezaměstnanosti jsou vždy jen negativní, jak pro jedince postiženého nezaměstnaností, 

jeho rodinu, okolí, tak i pro celou společnost (o důsledcích nezaměstnanosti budeme 

pojednávat v následující kapitole). O to horší situace je, pokud je nezaměstnanost 

nedobrovolná a člověk ví, že jeho „výchozí“ stav změnit nelze. Tímto výchozím stavem 

myslíme zdravotní znevýhodnění. Lidé se zdravotním postižením jsou v životě 

postaveni před mnoho překážek, řadu bariér, a stížený přístup na trh práce je v jejich 

životě jedním ze zásadních problémů, který sami ovlivnit mohou jen zřídka. Vzhledem 

k tomu, že stále přetrvává vysoký počet nezaměstnaných osob se zdravotním 

postižením, můžeme se domnívat, že předmět činnosti státních institucí a neziskových 

organizací není v této oblasti naplněn a nemusí být plně funkční. Tzn. na obou ze sfér 

leží jisté požadavky, v některých případech i závazky, avšak u obou ze sfér mohou 

přetrvávat (nebo vznikat nové) problémy, které omezují poskytování podpory osobám 

se zdravotním postižením. S čím se obě sféry potýkají, naopak v čem jsou 

nenahraditelné, to je záměrem a motivem této diplomové práce. Proto zde vyjadřujeme 

hypotézu, která souvisí s vysokou mírou nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením. Domníváme se, že současné nástroje politiky zaměstnanosti vůči osobám se 

zdravotním postižením nejsou dostatečné. Budeme se ji snažit potvrdit či vyvrátit 

v závěru této diplomové práce, tomu však bude předcházet analýza možností řešení. 

V následující části diplomové práce se zaměříme na samotný jev, který si žádá 

nápravu, a tím je nezaměstnanost, s kterou se cílová skupina potýká. Poté se začneme 

orientovat na samotné osoby se zdravotním postižením, které jsou onou cílovou 

skupinou. Přesto, že si uvědomujeme, že by bylo vhodné seznámit čtenáře hned 

zpočátku s cílovou skupinou, musíme nejprve poukázat na obecný fenomén 

nezaměstnanosti a poté se specializovat na vymezení cílové skupiny, což znamená  

postupovat od obecného ke konkrétnímu. Ústředními pojmy této práce tedy jsou 

nezaměstnanost a osoby se zdravotním postižením, přičemž terminologie s nimi spjatá a 

další souvislosti zkoumající fenomén nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 

budou předmětem další části práce. Bude se jednat o rozšíření a specifikaci, prozatím 

široce (bez souvislostí, které nabídne následující kapitola) vymezeného problému, jehož 

výstupem bude grafické znázornění vymezeného problému prostřednictvím stromu 

problémů a následná specifikace výzkumných otázek a cílů práce.   
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2 Fenomén nezaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením  
2.1 Fenomén nezaměstnanosti   

2.1.1 Konceptualizace pojmů 

 

Důležitým krokem pro vymezení problematiky a seznámení se s ní je 

konceptualizace pojmů, které s problematikou souvisí, prostřednictvím kterých 

postřehneme vazby a souvislosti. Konceptualizace se bude odvíjet od zásadního pojmu, 

a tím je práce. Práce sehrává v životě každého člověka významnou roli (zde je kladen 

důraz na  placenou práci, tedy zaměstnání). Podle Mareše (1998: 68) je zaměstnání v 

roli centrální instituce, prostřednictvím které se definujeme (od práce jsou primárně 

odvozovány cíle, status, sociální kontakty, struktura našeho života i jednotlivých dnů). 

Se zaměstnáním souvisí hlavně pojem mzdy. Význam placené práce pro člověka 

charakterizuje Giddens (1999: 45) následujícími atributy. Peníze jsou pro člověka 

zdrojem uspokojování potřeb. Prostřednictvím práce člověk získává a zdokonaluje své 

dovednosti a schopnosti a vstupuje do sociálního prostředí, kde může navazovat také 

přátelské kontakty. Díky práci si člověk uvědomuje pojem času, dokáže si den 

strukturovat. Pakliže o práci přijde, znamená to v jeho životě zvrat. Nezaměstnanost je 

možné chápat jako výraz toho, jak je (není) organizováno a řízeno zaměstnávání lidí 

v zemi. Můžeme ji také chápat jako důsledek určitých schopností, dispozic a postojů 

jedinců. Nezaměstnanost je však primárně problémem jedince, jež je nezaměstnaný. 

Nezaměstnaný člověk práci aktivně hledá nebo čeká, až se bude moci do práce vrátit. 

(Winkler, Wildmannová, 1999: 12). Konkrétnější definici nabízí Mezinárodní 

organizace práce, podle které je za nezaměstnanou považována ta osoba, která přesáhla 

určitou věkovou hranici (tzn. je starší patnácti let), nemá práci (chápejme z výše 

uvedené definice práce), ale je schopna pracovat a aktivně si práci hledá. (Mareš, 

Sirovátka, 2003: 45) Cílem nezaměstnaného, jakousi jeho strategií (v ideálním případě), 

je integrovat se na trh práce, pokud možno na otevřený trh práce. Trh práce 

reprezentuje citlivou oblast hospodářského života. Citlivou proto, že subjektem 

vystupujícím na tomto trhu je člověk se svými specifickými vlastnostmi a požadavky 

(Spěváček, 2002: 247). Na tomto specifickém trhu se kupuje a prodává práce, jejíž 

cenou je mzda. (Winkler, Wildmannová, 1999: 3) Úkolem trhu práce je zabezpečení 

ekonomiky potřebnými pracovními silami a zabezpečení zajištění pracovních sil 
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odpovídajícími prostředky. Trh práce je navíc heterogenním trhem1, který je 

segmentován na trh primární2 a sekundární. Sekundárním trhem je myšleno prostředí, 

které se vyznačuje pracovními místy s nižší prestiží, nižší mzdovou úrovní a nižšími 

kvalifikačními požadavky. Nevýhodou je hlavně jeho nestabilita, lidé na tomto trhu 

práce jsou častěji vystavováni nezaměstnanosti. Dalším charakteristickým znakem je 

vysoká fluktuace (avšak pouze uvnitř tohoto segmentu). (Winkler, Wildmannová, 1999: 

24) Právě osoby se zdravotním postižením, které jsou objektem naší práce, se nejčastěji 

koncentrují na  tomto trhu. Nemožnost přejít ze sekundárního trhu práce na trh primární 

je chápáno jako segregace, mnohými autory jako diskriminace. (Winkler, 

Wildmannová, 1999: 25)  

 

2.1.2 Situace na trhu práce v České republice 

 

V současnosti, kdy se ocitáme v době postižené ekonomickou recesí, se 

problematika nezaměstnanosti opět stává zájmem celé společnosti. Hospodářská recese 

a zvyšující se nezaměstnanost se stávají tématy všech politiků, mnoha konferencí aj. 

Podobný postoj k problematice a její důležitosti zaujal také ministr pro lidská práva a 

rovné příležitosti (toho času v demisi3) Michael Kocáb na Mezinárodní evropské 

konferenci o sociální ekonomice a podnikání, uskutečněné v Praze, ve dnech 16. – 18. 

dubna 2009. Ve svém úvodním projevu poukázal na současný stav české ekonomiky, ve 

vztahu k nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v březnu 2009 vzrostla na 7,7% oproti 

loňskému roku, kdy dosahovala míra nezaměstnanosti 5,6%. Vývoj míry 

nezaměstnanosti znázorňuje Graf č. - 1 Míra nezaměstnanosti v ČR (01/2005 – 

04/2009). 

                                                 
1 Homogenním by byl tehdy, kdyby na něm docházelo k rovnováze. Rovnováha je chápána jako stav, kdy 
je při převládajících mzdách nabídka rovna poptávce. Avšak homogenita i rovnováha na trhu práce jsou 
abstraktními pojmy. (Winkler, Wildmannová, 1999: 24) 
2 Na tomto trhu se soustřeďují výhodnější pracovní příležitosti, jsou navíc lépe zajištěna před ztrátou 
práce. (Winkler, Wildmannová, 1999: 24)  
3 Prezident ČR převzal demisi Vlády ČR dne 26.3.2009.  
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Graf č. 1 - Míra nezaměstnanosti v ČR (01/2005 – 04/2009) 

 

Zdroj: SPCR, 2009 

 

Podle Kužela (ČTK, 2009a) v grafu uvedená „čísla dokumentují trend 

dobíhajících výpovědí, který začal na přelomu letošního a loňského roku, kdy podniky v 

rámci úspor způsobených velkým výpadkem zakázek a odbytu musely přistoupit k 

redukci počtu pracovních sil“. Vyšší míru nezaměstnanosti, v porovnání s ostatními 

okresy, vykázalo 45 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (14,9), Jeseník (14,6%) a 

Bruntál (14,1%). Nejnižší podíl lidí bez práce byl samozřejmě v místních částech Prahy.  

Obecně je však nutné věnovat zvýšenou pozornost těm ohroženým skupinám na 

trhu práce, které trpí kumulací znevýhodňujících faktorů. Tento problém se podle 

Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006-

2008  (MPSV, 2006: 47) vyskytuje převážně v České republice. Společným faktorem je 

u mnoha znevýhodněných skupin nedostatečná úroveň dosaženého vzdělání a 

kvalifikace. Společné jsou pro tyto lidi (a v mnoha případech také pro společnost) také 

důsledky nezaměstnanosti, které popisujeme v následující části práce.  

 

2.1.3 Souvislosti nezaměstnanosti – „past nezaměstnanosti“  

 

Práce má nenahraditelný význam, jak již bylo zmíněno výše. Proto její ztráta 

přináší v prvé řadě strádání psychické, které přechází ve strádání finanční (tedy 

ekonomické) a to může vyústit do (pocitu) vyloučení ze společnosti (tedy souvislosti 

sociální). (Mareš, Sirovátka, 2003: 19) Nezaměstnanost nemá vliv pouze na samotného 

jednice, nýbrž na celou společnost. Nezaměstnanost jako taková je součástí 

demokratické společnosti, byla zde, je a bude, a proto je nutné, abychom se (myšleno 
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společnost) zabývali důsledky, které nezaměstnanost produkuje (způsobuje). Z toho 

důvodu chápeme vymezení důsledků nezaměstnanosti jako významnou součást práce, 

která poukazuje na důležitost řešení problému. Ve společenské makrostruktuře má 

problematika nezaměstnanosti své psychologické, ekonomické, sociální a jiné důsledky. 

Proto se v další části na některé z důsledků zaměřujeme, zůstaneme však u těch 

nejdůležitějších – psychologického, ekonomického a sociálního.  

 

Psychické důsledky nezaměstnanosti    

Práce má mnohačetný význam, vyloučení z ní proto znamená deprivaci 

v základních potřebách, navíc, jak o tvrzení Freuda hovoří Mareš (1998: 68), práce je 

pouto, které individuum spojuje s realitou. V návaznosti je nutno zmínit, jak dále tvrdí 

Mareš, že v naší kultuře nejde pouze o to, vykonávat práci, jakožto činnost, ale mít 

zaměstnání, být za práci placen. Pracovní vztahy a činnost týkající se práce udržují 

pohromadě lidskou identitu. Pakliže člověk o práci přijde, poklesne jeho příjem a ztrácí 

svou cenu v očích ostatních. To  je podle Mareše (1998: 68) to nejbolestnější, co 

nezaměstnaný cítí. Můžeme také říci, že se opravdu vše v životě „točí“ kolem práce: 

cíle, statusy, struktury našeho života, sociální kontakty atp.  

 

Ekonomické důsledky nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost má vliv jak na individuální stránku ekonomického života, tak i na 

společenskou - zpomaluje ekonomický rozvoj země tím, že zatěžuje sociální systémy, 

resp. státní rozpočet. Na základě výzkumného úkolu č. HR/127/05, VaV-ZVZ 122, 

který byl zpracován v roce 2005 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, bylo zjištěno, 

že náklady veřejných financí na jednoho průměrného nezaměstnaného se pohybovaly 

okolo 175,3 tis. Kč ročně.4  (Iniciativa společenství Equal, 2008a: 23) Ekonomická věda 

se zabývá také aspekty, které způsobují růst míry nezaměstnanosti nebo setrvávání ve 

stavu nezaměstnanosti. Podle Slaného (2008: 68) je „jednou z hlavních příčin, na které 

se zaměřuje pozornost při vysvětlení růstu nezaměstnanosti, velikost a délka 

poskytování podpor v nezaměstnanosti. Růst počtu příjemců a délky poskytování těchto 

podpor odrazuje nezaměstnané od hledání místa“. S výše uvedeným souhlasí také 

Blanched a Wolfers (1999: 12) a doplňují údaje o další zjištění, že bohatý systém 

                                                 
4 Z toho však nevyplynulo, zda jsou náklady na nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením vyšší či 
nikoliv. Hypoteticky však nákladnější budou vzhledem k zvýšené pozornosti úřadů práce vůči osobám se 
zdravotním postižením. Takové údaje nejsou k dispozici, proto se doporučuje vytvořit studii o výši 
nákladů státu na jednoho nezaměstnaného z řad OZP.     
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sociálních dávek zvyšuje nezaměstnanost, jelikož je patrné nižší úsilí k hledání 

zaměstnání. Tyto důsledky štědře nastaveného systému sociálních dávek může podle 

Poecka a Borghijse (Tvrdoň, 2006: 14) kompenzovat aktivní politika zaměstnanosti – 

dávky by měly být časově omezeny a obsahovat další stanovené podmínky. 

Nezaměstnanost je faktorem, který vytváří bariéru rychlého růstu ekonomiky. 

Představuje jednu z hlavních příčin nedostatečného hospodářského růstu a výrazně 

snižuje životní úroveň jak nezaměstnaného, tak celé společnosti. Pro zvýšení růstu 

hrubého domácího produktu je potřebné, aby se zvýšilo využití pracovní síly. Řešení 

nabízí ekonomická teorie v podobě snižování nezaměstnanosti a zvyšování 

zaměstnanosti. (Slaný, 2008: 73) Na tento fakt upozornilo také Lisabonské jednání, kde 

bylo konstatováno, že náklady vyvolané vysokou mírou nezaměstnanosti (ale také 

chudobou a sociálním vyloučením) jsou obrovské, ročně 1 až 2 miliardy eur, a musí být 

snižovány5.   

 

Sociální důsledky nezaměstnanosti 

Nezaměstnané osoby, především dlouhodobě, se stávají ohrožené sociálním 

vyloučením (exkluzí), nezaměstnanost tedy je významným rizikovým faktorem sociální 

exkluze. (Mareš, 2006: 19) Víšek a Kepková (1999: 2) definují sociální vyloučení 

následovně: „Sociální exkluze je multidimenzionální jev, který se týká všech 

podstatných sfér společenského života (postavení na trhu práce, vzdělanosti, chudoby, 

bydlení a pod.). Charakterizuje situaci a důsledky skutečnosti, kdy člověk (rodina, 

skupina) není zejména z důvodů nízkého příjmu schopen dostát běžným zvyklostem 

života společnosti a účastnit se na všech stránkách společenského života (ekonomika, 

vzdělání, politika, kultura, sport apod.) a dochází k jeho vyloučení. Je to dáno pozicí 

subjektu, je to v zásadě oboustranně nechtěný stav, protože vede k sociálnímu napětí a z 

něho plynoucím politickým rizikům, nehledě na nerovnost v možnosti uplatňování všech 

občanských, politických a sociálních práv.“ Sociální vyloučení přímo souvisí 

s odcizením a prohlubováním společenské závislosti určitých lidí uvnitř společnosti. Je 

obecně spojováno s faktory ovlivňujícími přístup k možnostem a příležitostem. Mezi 

tyto faktory patří např. vzdělání a životní standardy. (Wikipedia, 2009a) Podle závěrů 

lisabonského summitu je nejlepší obranou proti vylučování ze společnosti mít práci 

(Čepelka, 2003: 25). Zapojení do pracovního procesu představuje hlavní zdroj 

                                                 
5 Určitou pomocí byla realizace Národních akčních plánů zaměstnanosti a řada jiných dokumentů. Velká 
důvěra je také vkládána do dalších (partnerských) subjektů, obzvláště nevládních neziskových organizací.     
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společenské integrace jedince, díky systému povinností a oprávnění, jež zaměstnanecký 

status obsahuje. Zaměstnání brání vyloučení, jelikož lidem poskytuje legální zdroj 

financí a také poskytuje zaměstnanci důležité sociální kontakty, nutnou úroveň činností, 

sociální status, osobní identitu, smysluplnost, časovou strukturu a sociální kontrolu. 

(Mareš, 2000: 288)   

   

2.2 Fenomén zdravotního postižení 

2.2.1 Vymezení osob se zdravotním postižením  

 

 Objektem našeho zájmu jsou osoby, které se v důsledku onemocnění nebo 

postižení setkávají s řadou omezení, a to v různých oblastech života. V České republice 

žije přes milion lidí se zdravotním postižením, což představuje téměř deset procent 

obyvatel celé země. Tuto skutečnost dokládá historicky první šetření o počtech lidí se 

zdravotním postižením v České republice6, které provedl Český statistický úřad ve 

spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky v roce 2007 (ČSÚ, 2008). 

Šetření mimo jiné poukazuje na nutnost multidisciplinárního přístupu k problematice. 

Lidem se zdravotním znevýhodněním se věnují různé vědní disciplíny a politiky. 

V našem případě se bude jednat hlavně o politiku zaměstnanosti, která užívá pro tyto 

osoby termín – osoby se zdravotním postižením7.  

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zásadní zákon v této problematice, řadí 

osoby se zdravotním postižením mezi uchazeče o zaměstnání, jež potřebují zvýšenou 

péči při zprostředkování zaměstnání a jsou z důvodu jistých specifik znevýhodněni vůči 

zbytku obyvatel8. Znevýhodnění je u naší cílové skupiny způsobeno zdravotním 

postižením, které je vhodné na tomto místě specifikovat.9 A to proto, že osoby se 

zdravotním postižením tvoří heterogenní skupinu (vzhledem k druhu a stupni jejich 

zdravotního postižení). I přesto, že právní řád neuvádí typologii zdravotního postižení, 
                                                 
6 Zaměřuje se na pět nejdůležitějších oblastí (vzdělání, rodinný stav, typy postižení, bydlení a sociální 
dávky), které by podle autorky měly být provázány.   
7 Pro účely této práce budeme pro lidi se zdravotním znevýhodněním užívat pojem „osoba se zdravotním 
postižením“. Vzhledem k tomu, že se jedná o terminologický pojem zákona o zaměstnanosti, se kterým 
v práci pracujeme, budeme jej považovat za směrodatný pro uchopení pojmu. Na základě provedené 
analýzy literatury můžeme říci, že nedochází k jednotnému užívání pojmu, jednotná  definice neexistuje.   
8 Definici uchazečů o zaměstnání, jež potřebují zvýšenou péči při zprostředkovaní zaměstnání doplňují 
uchazeči, kteří jsou fyzickými osobami 20 let, těhotnými ženami a matkami do devátého měsíce po 
porodu, fyzickými osobami pečující o dítě do 15 let věku, nezaměstnanými, kteří jsou evidováni mezi 
uchazeči o zaměstnání déle než 6 měsíců, osobami společensky nepřizpůsobivými, po ukončení výkonu 
trestu odnětí svobody nebo pocházejícími ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (Zákon 
o zaměstnanosti, § 33, čl. 1).  
9 V práci se zaměříme na skupinu lidí se zdravotním postižením obecně. 
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jistý ucelený přehled a typologii zdravotního postižení nabízí Vartecká (2003: 25). 

Zdravotní postižení dělí na somatické (omezená pohyblivost až nepohyblivost), 

mentální (sníženy intelektové schopnosti, osoby mnohdy trpí kombinací několika typů 

postižení), smyslové (zejména vady zraku a sluchu - neschopnost verbální komunikace), 

chronické (v mnoha případech odkázáni na dlouhodobou péči) a psychické (problémy s 

navazováním kontaktů, životem ve společnosti, mají nedostatek sociálních vztahů, jsou 

ohroženi především sociální izolací).  

Počty osob se zdravotním postižení podle typů zdravotního postižení (podle 

pohlaví a věku) nabízí následující tabulka, ve které je nabídnuta rozšířená typologie 

zdravotního postižení. 

 

Tabulka č. 2 Tabulka č. 2 Tabulka č. 2 Tabulka č. 2 ---- Ty Ty Ty Typ zdravotního postižení podle věkup zdravotního postižení podle věkup zdravotního postižení podle věkup zdravotního postižení podle věku    

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2008, upraveno 

Legenda:  
* V celku 1 015 548 je zahrnuto i 1627 osob, u kterých nebyl uveden věk 
** Vzhledem k možnosti více odpovědí uvedlo po přepočtu 1 015 548 osob celkem 1 519 044 různých 
typů postižení. V daném počtu je zahrnuto pouze jedno postižení vnitřních orgánů. 
 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce osob se zdravotním postižením trpí na potíže 

vnitřních orgánů. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří osoby s omezením pohybového 

ústrojí. Nejméně osob se zdravotním postižením trpí sluchovými potížemi. Z tabulky je 

dále patrná věková struktura osob se zdravotním postižením.10  
 Stejně jako právní řád neuvádí typologii zdravotního postižení, jak jsme uvedli 

výše, není v něm definice zdravotního postižení ani sjednocena. Právní řád České 

republiky obsahuje více definic zdravotního postižení, avšak každá z nich je určena pro 

jinou oblast úpravy, jsou vymezeny nejednotně a účelově, a to ve vazbě na jednotlivé 

                                                 
10 Pouze doplníme, že byl výběrovým šetřením dále zjištěn nepatrně vyšší podíl žen (52%) – v populaci 
osob se zdravotním postižením. 
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oblasti, které příslušné právní předpisy upravují (např. důchodové pojištění, státní 

sociální podpora, sociální služby, vzdělávání, zaměstnávání atd.). (Ptáčník, 2007: 2) 

Proto se nyní podíváme na jednotlivé oblasti a souvislosti zdravotního postižení v 

právní úpravě.  

 

2.2.2 Pojetí zdravotního postižení v právních předpisech 

 

Důležitým dokumentem v této oblasti je Listina základních práv a svobod 2/1993 

Sb.,  kde je uvedeno, že osoby zdravotně postižené mají „právo na zvýšenou ochranu 

zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky“. (Hlava Čtvrtá, Článek 29, odst. 1) 

Dále mají „právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě 

k povolání“. (tamtéž, odst. 2) S tímto souvisí nejstěžejnější zákon v problematice 

nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a tím je zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti. Podle § 67, odst. 1 se osobám se zdravotním postižením poskytuje 

zvýšená ochrana na trhu práce, jak již bylo uvedeno výše. Jedná se o: 

 

• fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení (dále jen OSZ)  

      uznány plně invalidními11 (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), 

• fyzické osoby, které jsou OSZ uznány částečně invalidními12,  

• fyzické osoby, které jsou OSZ uznány zdravotně znevýhodněnými.  

 

 

Osoby plně invalidní definuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

jako pojištěnce, u něhož „z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu13“ 

zaprvé „poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%“ a nebo jako 

pojištěnce, který je zadruhé „schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné 

činnosti jen zcela za mimořádných podmínek“ (§ 39). Částečně invalidní je pojištěnec, 
                                                 
11 Novelizované znění zákona mění osobu plně invalidní na invalidní ve třetím stupni. Tato novelizace 
nabývá účinnosti 1. ledna 2010. 
12 Novelizované znění zákona mění osobu částečně invalidní na invalidní v prvním nebo druhém stupni. 
Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2010. 
13 Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje takový zdravotní stav, který podle poznatků 
lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové 
schopnosti a tím i možnost pracovního uplatnění. Zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob pro 
účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod podle jiných právních 
předpisů při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách posuzují Okresní správy sociálního 
zabezpečení. (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 8 odst. 1. Tato 
novelizace nabývá účinnosti 1. července 2009.) 
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jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost 

soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % a také tehdy, jestliže mu dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky (§ 44). A za 

zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční 

poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně 

začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci jsou značně 

omezeny - z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. (§ 67). Institut 

osob zdravotně znevýhodněných byl do právního řádu zařazen přijetím zákona o 

zaměstnanosti (s účinností od 1. října 2004). Zákon o důchodovém pojištění upravuje 

důchodové  pojištění, soustavu důchodů a podmínky, které jsou nutné k přiznání nároku 

na důchod. Vyhláškou MPSV č. 284/1995 Sb. se provádí zákon o důchodovém 

pojištění. Další podstatný dokument, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 

znění, stanovuje povinnost zaměstnavatele upravit pracoviště tak, aby bylo možné pro 

osoby se zdravotním postižením, v případě nutnosti, zřídit chráněné pracovní místo, 

zajistit zaškolení a vzdělávání. Ukládá povinnost zaměstnavateli zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením a vytvářet pro ně podmínky na pracovišti. (§ 103 odst. 5) 

Zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení se v ustanovení § 86 zakotvují 

mimořádné výhody pro tři skupiny osob se zdravotním postižením. Vyhláškou MPSV č. 

182/1991 Sb. se provádí výše uvedený zákon, tj. upravuje posuzování zdravotního stavu 

a pracovní neschopnosti, poskytování příspěvků a mimořádných výhod (Část první). 

Systém dávek a podmínek pro jejich přiznání se upravuje v zákoně č. 17/1995 Sb., o 

státní sociální podpoře. Způsob výpočtu životního minima každého občana je obsažen 

v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Zákon č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi je dalším relevantním zákonem. A v neposlední řadě musíme 

zmínit poměrně nový zákon, zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který poprvé 

upravuje poskytování sociálních služeb na principu svobodné volby. Přesto, že upravuje 

širokou oblast sociálních sužeb, setkává se s významnou kritikou. Podle slov Pavla 

Nováka (2006), ředitele občanského sdružení Fokus, s nimž byl proveden rozhovor na 

Českém rozhlase 6, nejsou úkony a kritéria (obsažená v § 9 – pozn. autorky) 

v dostatečné míře zaměřena na lidi, kteří mají velký problém „dostat se do zaměstnání 

protože jim dělá problémy třeba cestování metrem, adaptace v novým prostředí a 

domnívám se, že ten systém, který by zvolen vlastně s tím nepracuje“. Dává však prostor 

pro vznik a podporu různých forem poskytování sociálních služeb, konkrétně zařízení 
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sociálních služeb (§ 34) – centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, centra 

sociálně rehabilitačních služeb aj. Tyto jsou však nejvýznamnější pro námi řešenou 

problematiku. 

Po výčtu nejdůležitějších českých právních předpisů, jež s naší problematikou 

souvisí, musíme zmínit, že za politické postupy v oblasti řešení (našeho) problému, 

zodpovídají konkrétní členské státy Evropské unie. Přesto je důležité poznamenat, že 

rovněž politiky a činnosti Společenství ovlivňují postavení osob se zdravotním 

postižením. Problematika je zakotvena v primární legislativě Evropské unie, konkrétním 

dokumentem je Smlouva o založení evropského společenství (Článek 13) a dalším 

významným dokumentem je Charta základních práv Evropské unie (Hlava III.). 

Evropská unie naznačuje současný trend zaměřující se na rovnost příležitostí pro 

všechny znevýhodněné kategorie, tj. i osoby se zdravotním postižením. (Roučka, 2006: 

79-81) Za posledních dvacet let vzniká také řada závazných i nezávazných dokumentů, 

které upravují práva osob se zdravotním postižením a mají význam pro českou právní 

úpravu, proto je na tomto místě zmiňujeme:  

 

• Charta základních sociálních práv pracovníků (1989) - Charta států ES 

zakotvuje zvýšenou ochranu určitých kategorií zaměstnanců v rámci 

pracovněprávních vztahů. 

• Nová strategie Evropského společenství v oblasti invalidní politiky (1996) - 

Dokument pro vyrovnání příležitostí invalidních občanů. 

• Směrem k bezbariérové Evropě pro zdravotně postižené (2000) - 

Nejvýznamnější komplexní dokument, který charakterizuje současný pohled 

EU na problematiku zdravotního postižení. 

• Program sociální politiky (2000) - Navazuje na výše zmíněný dokument, 

poukazuje na nutnost, soustředit pozornost na osoby na okraji trhu práce, 

investovat do lidí a zvýšit jejich zaměstnatelnost a omezit překážky jejich 

vstupu na trh práce. 

• Framework Employment Directive (2000) - Směrnice stanovuje obecný rámec 

pro boj proti diskriminaci v zaměstnání a povolání na základě náboženského 

vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. 

• Strategie Evropské unie v otázkách postižení - Strategie se soustřeďuje na tři 

hlavní oblasti: spolupráce mezi Komisí a členskými státy; úplné zapojení lidí s 
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postižením do společnosti a zohledňováni potřeb postižených při tvorbě 

jednotlivých politik EU. 

2.2.3 Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce  

 

Všechna výše uvedená právní úprava, všechny předpisy a zmíněné náležitosti 

jsou potřebné k tomu, aby tyto znevýhodněné osoby získaly možnost vlastního rozvoje, 

rovnosti šancí a v neposlední řadě také možnost pracovního uplatnění. Jak se však 

můžeme dozvědět z výzkumu, který provedl Český statistický úřad, v České republice 

je mnoho lidí se zdravotním postižením, kteří by bez větších problémů mohli být 

ekonomicky aktivní, např. i sami podnikat (této možnosti se však obávají14), ale nemají 

možnosti, jak získat potřebné vzdělání a následně i odpovídající pracovní uplatnění. 

(ČSÚ, 2008) Osoby se zdravotním postižením mají nižší šance uplatnit se na trhu práce. 

Ty jsou způsobeny zejména neochotou zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením15 a nízkým dosaženým vzděláním16. Šance velké části těchto 

osob získat pracovní místo je relativně malá, pokud se vydaří, tak pouze na 

sekundárním trhu práce. (Winkler a Wildmannová, 1999: 25) Z definice sekundárního 

trhu práce (viz výše) je zřejmé, že osoby, které se na něm pohybují, jsou vystaveny 

vyššímu riziku opakované nezaměstnanosti, která může vyústit v nezaměstnanost 

dlouhodobou (viz Tabulka č. 2 – Nalezení zaměstnání po 1 roce registrace na ÚP). 

 

Tabulka č. 2 - Nalezení zaměstnání po 1 roce registrace na úřadu práce 

 

Zdroj: VÚPSV, 2009 

 

                                                 
14 Viz příloha č. 8 - Výstupy dotazníkového šetření (úřady práce). 
15 Podle slov předsedy Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Třose (2008) vyplývá, že 
přetrvává problém s přijímáním osob se zdravotním postižením do pracovních poměrů. Je to podle něj 
způsobeno nedostatečnými informacemi (zaměstnavatelé mají obavy ze zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, neví, zda-li mohou být „prospěšní“. (Rozhovor na ČRo1 Radiožurnálu). Dalším důvodem je 
častá nemocnost OZP. Stejné důvody uvedli dotázaní pracovníci z úřadů práce (viz příloha č. 8).  
16 V příloze přikládáme informaci o dosaženém vzdělání u osob se zdravotním postižením. 
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Z tabulky můžeme vyčíst, že se osoby se zdravotním postižením potýkají 

s dlouhodobou nezaměstnaností (nezaměstnaností trvající déle než jeden rok) daleko 

častěji, než ostatní rizikové skupiny na trhu práce17. ¾ osob se zdravotním postižením 

zůstává v evidenci rok od registrace na úřadu práce.  

Současný systém sociálního zabezpečení se sice podílí na zajišťování základních 

materiálních potřeb, avšak integrace této skupiny závisí na širších vzájemných vztazích 

– ekonomických, legislativních a sociálních. V souvislosti s členstvím České republiky 

v Evropské unii (od 1.5.2004) a zároveň se zřetelem na potřebu systémového řešení 

problematiky jsou akceptována různá opatření, která směřují k postupné změně pohledu 

na oblast nejen lidských práv, ale i na integraci osob se zdravotním postižením, směrem 

k začleňování na trh práce, o čemž jsme se přesvědčili výše. Integrací je myšleno 

začleňování na chráněný trh práce, nebo pokud tomu možnosti dovolují, na otevřený trh 

práce. Uplatnění na otevřeném trhu práce, nebo-li v integrovaném zaměstnání, je možné 

za předpokladu, že je zaměstnanci poskytnuta vhodná pracovní příležitost, musí mít 

vytvořeny odpovídající podmínky a reálnou pracovní a společenskou perspektivu, to vše 

s ohledem na jeho zdravotní stav. (Vysokajová, 2000: 91) Strategie začleňování se 

v této oblasti zaměřují na zvyšování mobility, antidiskriminační legislativu, integraci, 

trh práce a vytváření rovných příležitostí a jejich vyrovnávání18. „Současnými trendy 

v přístupu k lidem s postižením a v poskytování sociálních služeb je snaha o dosažení co 

největší míry socializace, jejímž nejvyšším stupněm a cílem je integrace19 a inkluze20. 

Dalším znakem je individualizace, zaměření se na konkrétní případ jednotlivce 

v kontextu potřeb skupiny se specifickým postižením“ (Hamadová, Horáková, 2006: 5). I 

přesto zde mohou být spatřovány mezery. Tuto skutečnost dokládá vysoký počet 

nezaměstnaných v České republice. Ke konci března registrovaly úřady práce 64 373 
                                                 
17 Také zde můžeme zachytit důvod vyřazení absolventů z rizikové skupiny na trhu práce (viz 
novelizované znění zákona o zaměstnanosti).  U těchto osob se nejedná o problém dlouhodobé 
nezaměstnanosti. 
18 Vyrovnávání příležitostí je dlouhodobý proces vytváření podmínek, úpravy a přizpůsobení celé řady 
společenských systémů a institutů. Cílem je dosáhnout rovných podmínek účasti a působení ve 
společenském životě i pro občany se zdravotním postižením. Jedná se o složitý proces zahrnující změny 
struktury společnosti, legislativní úpravy, technické a organizační změny, ale i změny sociálně 
psychologických mechanismů ovlivňujících veřejné mínění. 
19 V užším smyslu zařazování lidí s postižením do majoritní společnosti, snižování handicapu, tj. dopadů 
postižení na jeho nositele (mainstreaming). (Hamadová, Horáková, 2006: 5) 
20 Vyšší stupeň integrace lidí se zdravotním postižením nebo jinak znevýhodněných do společnosti a 
jejich institucí. Při inkluzi se připouští, že integrovaný člověk s těžkým zdravotním postižením nebude ani 
při zvláštních opatřeních schopen dosahovat stejné míry fungování nebo výkonu jako člověk bez 
postižení – rozhodujícím důvodem pro inkluzi je subjektivní přínos plynoucí z ní pro člověka s 
postižením. Požaduje se změna pohledu od „ i odlišné lidi jsme povinni brát mezi sebe“ k novému postoji 
„každý z nás je nějak odlišný, každý potřebuje a má právo na individuální přístup“. (Hamadová, 
Horáková, 2006: 5) 
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osob se zdravotním postižením, což tvoří 14,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. 

(MPSV, 2009d) 

2.2.4 Význam integrace osob se zdravotním postižením na trh práce 

 

Již úvodní věta v knize zabývající se problematikou osob se zdravotním 

postižením hovoří jasně: „Osoby se zdravotním postižením mají stejné naděje, aspirace 

a práva jako každý jiný člověk.“  (Vysokajová, 2000: 3) Musíme si uvědomit, že ze 

slovního spojení „osoby se zdravotním postižením“ je nejdůležitějším pojmem slovo 

osoba. Fakt, že tyto osoby trpí jistým znevýhodněním, ještě neznamená, že nemají 

stejné potřeby a práva jako ostatní lidé. Jediným rozdílem je, že nemají stejné možnosti 

v jejich naplňování. Jak píše Novosad (1997: 37), „jakkoli zdravotně postižený člověk 

potřebuje v individuální míře určitou pomoc při kompenzaci či uspokojování 

samozřejmých lidských potřeb. Tato pomoc není nějaká zvláštní potřeba, je to soubor 

opatření, která vedou ke zpřístupnění možnosti realizovat či naplňovat svoje přirozené 

potřeby. Proto také v kontextu péče o znevýhodněné jedince hovoříme o zpřístupňování 

(např. vzdělání, pracovní uplatnění apod.) nebo o vyrovnávání příležitostí (např. 

seberealizace, společenské uplatnění aj.)“. V kontextu naší práce nejčastěji hovoříme o 

integraci.  

 K základním předpokladům kvality života těchto osob patří zmíněná integrace, 

především integrace na trh práce (tzn. v nejlepším možném případě přijetí osob se 

zdravotním postižením na otevřený trh práce, do společnosti lidí bez zdravotního 

postižení). Podle Gajdůškové (2009)21 je práce „vnímána jako jeden ze základních 

atributů lidství“, což Gorz doplňuje, prostřednictvím kterého „se lidé stávají 

plnoprávnými členy této společnosti“ (Mareš, 2006: 16). Seberealizace a uplatnění osob 

se zdravotním postižením jsou podle Gajdůškové velice důležité. A pokud dojde k jejich 

omezení, může docházet, jak tvrdí Nakonečný (1998: 466-469), k izolovanosti. Ta může 

narušit jejich psychickou rovnováhu a vést až k rezignaci. Potažmo může dojít 

k ekonomickému strádání a sociálnímu vyloučení (viz důsledky nezaměstnanosti výše). 

Právě sociální vyloučení je podle Sirovátky (2003) způsobeno odtržením od důležitých 

oblastí života v určité komunitě, kterou právě placené zaměstnání je.  

Práce, resp. její absence je podle Adámka a Němce (2005: 10) příčinou životního 

rozladění. Platí tedy jednoduchá spojitost – práce souvisí s pocitem prožívání kvalitního 

                                                 
21 Citace převzatá z příspěvku Aleny Gajdůškové, 1. místopředsedkyně Senátu na konferenci „Evropou 
bez bariér“, která se konala ve dnech 20.- 21.4.2009.   
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života, má tedy pro člověka velký význam (viz uvedeny Giddensovy charakteristiky 

placené práce). Osoby se zdravotním postižením jistě nejvíce ocení sociální kontakt, 

protože právě navazování kontaktů může být pro mnohé velkým problémem 

(Opatřilová, 2007 : 6). Práce rozšiřuje jejich lidský kapitál, může rozšiřovat jak ten 

obecný (např. kvalifikace, zdraví - to se bohužel zaměstnáním většinou upravit nedá, 

záleží na typu postižení), tak ten specifický (tzn. zkušenosti, dovednosti). (Navajo, 

2009) Z důvodu určitého oslabení lidského kapitálu, tedy špatných zdravotních dispozic 

(vrozených či získaných)22 a nedostatečných pracovních návyků a zkušeností, dochází 

k marginalizaci, tedy opaku integrace.23  

Důvodem marginalizace mohou být, mimo výše uvedených důvodů, také bariéry 

zvenčí, např. přístup společnosti. Svou roli vůči osobám se zdravotním postižením hrají 

postoje zaměstnavatelů (spojené s nutností zajistit úpravu pracoviště, bezpečnost práce, 

charakter práce, vhodný způsob komunikace, ohled spolupracovníků a nadřízených, 

pracovní dobu a prostředí atd.) a majoritní společnosti (předsudky, orientace na výkon, 

diskriminace apod.). Dalším důvodem jsou architektonické překážky, což zaznělo u 

mnoha řečníků na konferenci „Evropou bez bariér“ dne 21. dubna 2009. Důvodem 

marginalizace je také nedostatek pracovních míst obecně (např. v důsledku krize). 

Dotázaní zástupci úřadů práce poukazují také na nízkou sebedůvěru osob se zdravotním 

postižením. Podle zástupce konkrétního úřadu práce staví mnohé osoby se zdravotním 

postižením „svůj handicap, při hledání zaměstnání, jako prioritní informaci spolu s 

informací, co nemůžou ze zdravotních důvodů dělat, zatímco neprezentují, co dělat 

mohou“24
.  Ředitel odboru výrobních družstev invalidů SČMVD (2009) doplňuje, že se 

na nedostatek pracovních míst konkrétně pro osoby se zdravotním postižením „nedá 

koukat ani pohledem osob se zdravotním postižením, ani pohledem zaměstnavatelů, ani 

pohledem státu.“ Nejdůležitější je, podle něj, motivace všech zúčastněných, tzn. jak 

samotných osob se zdravotním postižením, zaměstnavatelů, tak i státu. Není podle něj 

vytvořen systém, který by všechny dostatečně motivoval.25   

 

                                                 
22 V příloze č. 1 je tabulka nazvaná Příčina zdravotního postižení podle pohlaví a typu postižení.    
23 Život člověka je rozdělen na několik etap. V rámci této oblasti musíme zmínit přechod mezi dvěma 
životními etapami, které jsou určující. Tím je přestup ze vzdělávacího procesu do procesu profesního 
nebo-li pracovního. Podle Dzúrové, která vystoupila na konferenci „Evropou bez bariér“, je velice 
důležitý tento přechod, který by měl být naplánován, měly by být vytvořeny podmínky pro postup 
směrem kupředu, jakýsi individuální plán rozvoje zaměřený na následnou fázi životní etapy.  
24 Viz příloha č. 8 - Výstupy dotazníkového šetření (úřady práce). 
25 Rozhovor s ředitelem odboru výrobních družstev invalidů Svazu českých a moravských výrobních 
družstev 
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K podrobnějšímu nahlédnutí do problematiky a pro lepší orientaci bylo nutné, 

abychom si jednotlivé pojmy nejprve definovali. Vzhledem k tomu, že se jich na 

nezaměstnanost váže celá řada, bylo nutné je vymezit předtím, než jsme se dostali 

k vymezení cílové skupiny. Osoby se zdravotním postižením patří na trhu práce 

k rizikovým skupinám. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti řadí osoby se 

zdravotním postižením mezi uchazeče o zaměstnání26, kteří potřebují (a vyžadují) 

zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Zdravotní znevýhodnění jako takové 

upravuje řada výše uvedených právních předpisů. Z tohoto důvodu se v naší právní 

úpravě můžeme setkat s rozličnou terminologií, poněvadž je modifikována pro účely 

jednotlivých zákonů. Osoby se zdravotním postižením jsou vystaveny nezaměstnanosti 

zejména z důvodu jejich nízké kvalifikace a nezájmu zaměstnavatelů je zaměstnat. Nad 

tím vším se často objevuje absence motivace, nejen u zaměstnavatelů, ale také u 

samotných osob se zdravotním postižením. V současné době je, podle statistických 

údajů Ministerstva práce a sociálních věcí, bez zaměstnání přibližně 64 tisíc osob se 

zdravotním postižením, jak jsme již uvedli výše, což je alarmující údaj. Pro řadu lidí z 

této rizikové skupiny je práce velice významná. Její absence může vést přes psychické a 

ekonomické strádání, mnohdy až k sociálnímu vyloučení. Z výše uvedených důvodů 

potřebují tito lidé pomoc a podporu při prvotním či opětovném vstupu na trh práce. 

Jejich integrace je nemyslitelná bez interakce všech aktérů politiky zaměstnanosti, ale 

také společnosti. Z tohoto důvodu se v diplomové práci zabýváme možnostmi řešení 

nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Kapitola poskytla souvislosti 

(konceptualizace pojmů, situace na trhu práce u osob se zdravotním postižením apod.), 

které nám, společně s předchozí kapitolou, dopomohly k vytvoření stromu problémů27. 

Následující kapitola rozšíří záměr diplomové práce o cíle a předloží otázky, na které 

bychom v závěru práce rádi odpověděli. K tomuto použijeme metody, které budou 

v následující části práce také představeny.     

                                                 
26 Uchazeč 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 (zákon o zaměstnanosti § 24). 
27 Viz příloha č. 11 - Strom problémů.  
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3 Formulace cílů, otázek diplomové práce a použitých 
metod  
3.1 Formulace cílů práce a výzkumných otázek 

 

Cílem předkládané diplomové práce je představit jednotlivé nástroje politiky 

zaměstnanosti v České republice, a na základě jejich analýzy a jiných použitých metod 

dospět k potenciálním návrhům na jejich zlepšení (a formulovat doporučení na základě 

provedené analýzy). Tento cíl specifikují následující dílčí cíle:     

  

1. Vymezit jednotlivé nástroje a opatření politiky zaměstnanosti vůči osobám se 

zdravotním postižením, jež jsou upraveny v zákoně č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti. 

2. Nabídnout přehled významných dokumentů vztahujících se k problematice. 

3. Představit relevantní aktéry působící v problematice.  

4. Analyzovat roli státu a neziskových organizací při řešení nezaměstnanosti osob 

se zdravotním postižením. 

5. Objasnit roli sociální ekonomiky ve vztahu k integraci osob se zdravotním 

postižením na trh práce. 

 

Zásadní výzkumnou otázkou této diplomové práce je zjistit, zda-li jsou současné  

nástroje politiky zaměstnanosti v České republice dostatečné. Výzkumnou otázku 

rozšiřují následující podotázky:   

 

1. Jaké nástroje politiky zaměstnanosti lze zařadit mezi nástroje řešící 

problematiku nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením? 

2. Které dokumenty můžeme v této problematice považovat za zásadní?    

3. Kdo jsou hlavní aktéři působící na poli politiky zaměstnanosti? Jaké aktivity lze 

řadit mezi klíčové u aktérů působících v problematice? 

4. Funguje spolupráce státu a neziskových organizací v řešení nezaměstnanosti 

osob se zdravotním postižením, a jak? Kde jsou slabé a silné stránky této 

kooperace? 

5. Je sociální ekonomika vhodnou alternativou v řešení problematiky?  
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3.2 Metody  

 

Jak je z výše uvedených cílů práce a výzkumných otázek zřejmé, bylo v této  

diplomové práci nutné, využít hned několika výzkumných metod a postupů. Podle 

Jandourkové (2003: 205) jsou metody systematickým procesem, který se snaží odkrývat 

souvislosti našeho světa. Metody nám dopomohly k postupnému shromažďování 

informací a faktů. Postupně byly analyzovány ty zdroje, které byly pro naši práci 

shledány jako zásadní. Práce nabízí souhrn poznatků (vlastních či sekundárních), které 

byly zjištěny prostřednictvím níže zmíněných metod a postupů.  

Diplomová práce se primárně opírá o studium dostupných zdrojů informací. Základní 

metodou byla analýza dokumentů, tj. primárních pramenů. Analýzou prošla řada 

různých pramenů (odborné knihy, sborníky článků vydaných u příležitosti konferencí 

apod.), o čemž je možné se přesvědčit v průběhu četby a ve výčtu použitých zdrojů 

v závěru práce. Podstatným zdrojem dat byly Výsledky výběrového šetření zdravotně 

postižených osob za rok 2007 (ČSÚ) a Analýza vývoje zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008 (MPSV). Jedním z nejvýznamnějších dokumentů, 

jehož obsah je součástí diplomové práce, je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Mezi další významné dokumenty patřily jiné české právní předpisy (viz podkapitola 6.1 

Současná právní úprava politiky zaměstnanosti v České republice ), strategické 

dokumenty (viz kapitola 5 Strategické dokumenty na podporu politiky zaměstnanosti), 

studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, studie Centra pro sociální a 

ekonomické strategie, studie Národního vzdělávacího fondu a další odborné studie. 

Zásadními metodami této práce se tedy staly analýza dokumentů a sekundární analýza 

dat, přičemž všechny odkazy na použité zdroje jsou uvedeny v závěru práce (včetně 

citátů, jež jsou součástí práce a odkazů, ze kterých byly čerpány informace k nabídnutí 

příkladů dobré praxe apod.).  

 Ke sběru dat bylo potřeba doplnit poznatky o zkušenosti z praxe. Během 

zpracovávání diplomové práce se autorka setkala s řadou expertů, se kterými problém 

diskutovala. Polostrukturovaný rozhovor byl proveden s vedoucím odboru trhu práce a 

poradenství (Úřad práce v Českých Budějovicích) a s ředitelem odboru výrobních 

družstev invalidů Svazu českých a moravských výrobních družstev. V diplomové práci 
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jsou užity výňatky z přepisů rozhovorů28, které dokreslují určitá sdělení. S dalšími 

odborníky proběhly konsultace, které poskytly širší náhled do problematiky. Konsultace 

proběhly s předsedou občanského sdružení ORFEUS, s ředitelem organizačního odboru 

NRZP, s vedoucím oddělení podpor zaměstnanosti MPSV a s představitelkou České 

unie pro podporované zaměstnávání. Další pomocnou (spíše doplňkovou) metodou byl 

sběr dat prostřednictvím písemného dotazování, jehož předmětem bylo zjistit, jak 

konkrétní problematiku vnímají zainteresovaní aktéři, z řad neziskových organizací 

(poskytovatelů podporovaného zaměstnávání) a úřadů práce. Výstupy této použité 

metody jsou shrnuty v příloze č. 8 a 9, a k nalezení, s patřičnými odkazy na tyto 

výstupy, v textu. Výstupy slouží k dokreslení problematiky (nenárokují 

si reprezentativnost). Všem dotázaným byla přislíbena anonymita.  

V neposlední řadě musíme zmínit další zdroj informací, kterým byly dvě velice 

přínosné konference. První z navštívených konferencí se nazývala „Mezinárodní 

evropská konference o sociální ekonomice a podnikání“ (16.-18.4.2009), kde měla 

autorka čest patřit do organizačního týmu, a druhá navštívená konference se nazývala 

„Evropou bez bariér“ (20.-21.4.2009). Obě byly zahrnuty mezi doprovodné akce 

českého předsednictví Evropské unii. Záštitu nad jejích konáním převzal místopředseda 

Vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (toho času v demisi).  

 

                                                 
28 Seznam položených otázek je k nalezení v příloze. Pro přepisy rozhovorů, které byly se svolením 
tazatelů pro použití v diplomové práci nahrávány na diktafon, kontaktujte, v případě zájmu, autorku 
práce.  
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4 Teoretické koncepty a východiska  
 

V diplomové práci se budeme opírat o tři teoretické přístupy související se 

zkoumanou problematikou, které nám pomohou objasnit role státu a neziskových 

organizací v problematice nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Byla 

vybrána ta teoretická východiska, ze kterých je možné při zkoumání fenoménu 

vycházet29.  

 

4.1 Teorie veřejného zájmu 

 

Přední důraz je kladen na veřejný zájem, jenž dává problematice jakýsi 

„celospolečenský ráz“ a tím potřebu a nutnost zabývat se jejím řešením. Neurčitost 

nastává při definování veřejného zájmu. Přesná formulace veřejného zájmu totiž 

neexistuje, jak také konstatuje Říha (2006), „není možné, aby byl veřejný zájem obecně 

definován, nýbrž je nutné, aby se jeho obsah v daném konkrétním prostoru a čase znovu 

hledal, a to v procesu komunikace všech, jichž se konkrétní řešený problém týká (nebo 

jen zajímá), přímo i nepřímo“. Veřejný zájem tedy nelze obecně, a objektivně zároveň, 

definovat, je však nutné, aby při jeho definování probíhala konstruktivní komunikace 

mnoha aktérů s cílem dosáhnout určité shody. Z výše uvedeného důvodu je definic 

veřejného zájmu nespočet. Všechny se však shodují v tom, že jde o přesah zájmu 

soukromého. Existuje několik názorů, jenž veřejný zájem formulují zřetelněji. Např. 

Ochrana (2005: 34) nabízí názor, že má veřejný zájem „nadindividuální“ charakter. Tím 

je myšleno, že nositelem veřejného zájmu je sociální subjekt, nikoliv subjekt 

individuální. Encyklopedie o právu tuto definici rozšiřuje. Podle ní může mít veřejný 

zájem charakter celospolečenský (např. zájem o snížení nezaměstnanosti a odlehčení 

státních výdajů), skupinový (např. zájmy občanů se zdravotním postižením) a lokální 

(týkající se např. určité znevýhodněné/vyloučené lokality). Purkrábek (1999: 24) 

podotýká, že z časového hlediska existují krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 

veřejné zájmy. Problematika nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením může být 

podle tohoto členění zařazena mezi zájmy dlouhodobé – na základě dobře 

strukturovaného problému (viz schéma níže), s využitím např. nástrojů aktivní politiky 

                                                 
29 Teoretická východiska, kromě teorie labelingu, byla doporučena prof. Potůčkem ke zpracování studie, 
která se zabývala vztahem státu a neziskových organizací v problematice protidrogové politiky. Teorie 
labelingu byla doporučena vedoucí diplomové práce Ing. Čabanovou, PhD. 
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zaměstnanosti „šitými na míru“, nejlépe však individuálním přístupem, který je v tomto 

případě nutný. Purkrábek také charakterizuje proces uplatnění veřejných zájmů, 

sestávající z identifikace problému, formulace a prezentace, uznání rozhodnutí a 

samotné realizace, při níž jsou přijímána veřejně politická opatření. Pro přehlednost a 

lepší pochopení procesu směřujícímu k definování veřejného zájmu, může být v tomto 

směru užitečné Schéma č. 1 - Definování veřejného zájmu. 

 

Schéma č. 1 - Definování veřejného zájmu (rozšířený proces)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě následujících pramenů: Purkrábek (1999), Říha 

(2006), Správní řád ve věci rozhodování 

  

Řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením by mělo být ve veřejném 

zájmu. Už proto, že tyto osoby potřebují „jistou dávku“ subvence (viz níže). Přijetí 

rozhodnutí, tj. uznání veřejného zájmu, problému deklaruje jistou důležitost. Intervence 

je u osob se zdravotním postižením nutná, jak při vstupu na chráněný trh práce (např. 

chráněné dílny, pracoviště), tak na otevřený (např. cestou podporovaného 

zaměstnávání). Jsou zmiňovány obě podoby/formy trhu práce, jelikož bude vždy jistá 

část lidí, kteří nebudou moci pracovat na otevřeném trhu práce. Práce na otevřeném 

pracovním trhu by měla být prioritou, proto můžeme vymezit chráněné pracovní místo 

nejen jako cílové zaměstnání, ale také jako „přestupní stanici“ na otevřený trh práce. 

V obou podobách je zapotřebí jistá spolupráce. Realizátorem subvencí není pouze stát, 

nýbrž také neziskové organizace. Proto je nasnadě další teorie, prostřednictvím které se 

dostáváme na pomyslnou platformu, na níž se, v souvislosti s tématem práce, 

pohybujeme. 
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rozhodnutí 

Identifikace 
problému 

Hledání obsahu pojmu 
VZ na základě analýzy  

problémového prostředí 

Řádné a úplné 
zjištění stavu věci 

Komunikace 
s relevantními 

aktéry 

 Zvážení 
stanovisek 

Formulace 
rozhodnutí ve 

VZ 
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4.2 Teorie trhu, státu a občanského sektoru  

 
Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením řeší následující regulátory 

společnosti, trh, stát a občanský sektor. Nejvyšší podporu v této problematice však 

nabízí státní instituce a neziskové organizace, které se snaží vytvářet nejvhodnější 

podmínky pro podporu těchto osob na trhu práce. Vycházíme z toho, že speciálním 

záměrem státu je podle Maritaineho (2007: 15) udržovat platnost zákona, starat se o 

společnou prosperitu a spravovat veřejné záležitosti. Optikou naší problematiky by mělo 

být jeho cílem snížit nezaměstnanost osob se zdravotním postižením, tzn. nabídnout 

takovou zákonnou normu, která bude usilovat o dodržování jistých pravidel, jak při 

zaměstnávání, tak naopak při kompenzaci zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

vytvářet lepší podmínky na trhu práce apod. Konkrétní opatření a nástroje budou 

nabídnuty v kapitole 6 Politika zaměstnanosti v České republice. Potůček (2007: 2) 

tvrdí, že předností státu nad ostatními subjekty není jen zajišťování obecného a 

stabilizovaného rámce fungování společnosti, ale také, že zprostředkovává formování a 

výkon politické moci, vytváří tedy a uplatňuje právo, čímž se opírá a k čemuž využívá 

veřejnou správu. Stát je podle Offeho (Mareš, 1998: 64) externí autoritou na trhu práce, 

jelikož uplatňuje politiku ochrany práce a sociálních podmínek. Navíc svou politikou 

podle Mareše (1998: 64) částečně kompenzuje, nebo by měl, handicapy pracovní síly. 

Nastavuje taková pravidla, která kompenzují nerovné možnosti a příležitosti v přístupu 

na trh práce u osob se zdravotním postižením (viz níže).  

Proto diskutujeme o politice zaměstnanosti jako o významné aktivitě státu, která 

své kompetence rozděluje mezi aktéry působící na tomto poli a vytváří tím zázemí, od 

kterého je nutné se odvíjet. Stát formuje podmínky a zdroje pro to, aby byly služby 

poskytovány jinými subjekty veřejného a soukromého sektoru, má funkci specializovat 

se na vytváření podmínek pro jejich rozvoj a celkovou kooperaci (Potůček, 2007: 3). 

Častěji se v dnešní době setkáváme s veřejnými úkoly, jež jsou chápany jako společný 

závazek všech regulátorů. Resp. v ideálním případě by tomu tak mělo být. Stát tedy 

přestává být exkluzivním zdrojem veřejné autority, avšak ponechává si výhradní roli ve 

výkonu veřejné moci. Úkolem pro stát, v době rostoucí role komerčního a občanského 

sektoru, je zvládnout posun od dominance k partnerství. Proto tento regulátor musíme 

doplnit o zbylé dva.  

I přesto, že si uvědomujeme nezbytnou roli trhu, kde jsou vytvářena pracovní 

místa, nebudeme jej v práci detailně analyzovat, pouze nabídneme jednu z jeho definic. 
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Pojem trh se dostává do všeobecné pozornosti po listopadu 1989, kdy došlo 

k opětovnému obnovení svobodného fungování tohoto regulátoru společnosti. Jak uvedl 

Václav Klaus, parafrázováno, trh je obecnou soustavou horizontálních vztahů, relací 

svobodných a rovnoprávných jedinců, prostorem, kde si lidé svobodně vybírají (volba 

zaměstnání, vzdělání apod.), uzavírají dobrovolné smlouvy a kde realizují svá přání, své 

preference. Stejně jako všechny regulátory, má i trh své přednosti a selhání. (viz 

Potůček, 1997: 24-25) Jedná se o regulátor, který sice přispívá k řešení nezaměstnanosti 

(zaměstnáním), ale mnohdy až druhořadě, v našem případě, tzn. na základě použití 

nástrojů, které v práci analyzujeme. S trhem se zčásti pojí koncept sociální ekonomiky, 

kterému se budeme věnovat v podkapitolách kapitoly 7 Podporované zaměstnávání jako 

specifický nástroj politiky zaměstnanosti. Ten reaguje na nerovnosti, které mezi lidmi a 

mezi regiony vytváří ona tržní ekonomika, která je založena na svobodném podnikání 

za účelem dosažení zisku. Jejím prvořadým cílem není zisk, ale vzájemná solidarita. 

Předností tohoto konceptu je sociální začleňování (nejen) osob se zdravotním 

postižením do většinového způsobu života společnosti. Podstatné je, aby se tyto 

ohrožené skupiny naučily získávat vlastní zdroje příjmů, a to buď ze zaměstnání, nebo 

z podnikání. (Goulli, Angelovská, 2008: 171-172) Dále např. Hunčová (2004: 138) 

konstatuje, že sociální ekonomika je pojem, prostřednictvím kterého se dnes země 

Evropské unie snaží uchopit sociální dimenzi trhu a souvisí s reformou sociálního státu.  

 Významným subjektem pro naši práci (ale také pro výše zmíněnou sociální 

ekonomiku) je občanský sektor, do kterého spadá koncept neziskových organizací. Ten 

je institucionalizovaným projevem života občanské společnosti, která je v západním 

světě považována za záruku svobody a demokracie (Rakušanová, 2005: 667). Jak tvrdí 

Dohnalová (2005: 4), „občanský sektor označuje to, co v každé normální lidské 

společnosti je a nejspíš i bylo“. A podle Potůčka (1997: 51-52) je tvořen neziskovými 

organizacemi, „které jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné 

hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle“. Funkcemi v občanském 

sektoru nejsou finanční zisk, ale přímé dosažení užitku. Jednou z funkcí je operační 

funkce30 (poskytování služeb) a druhou je funkce obhajovací31 (ovlivňování oblastí 

politického nebo veřejného mínění, např. sociální dialog vedený ke změně legislativy ve 

vztahu k osobám se zdravotním postižením na trhu práce). (Dohnalová, 2005: 5) Na 

                                                 
30 U Rakušanové (2005: 668) či Goulliho a Angelovské (2008: 168-169) se můžeme setkat s pojmem 
servisní role neziskového sektoru.  
31 Rakušanová (2005: 668) a Goulli a Angelovská (2008: 169) nabízí pro tuto funkci ekvivalent 
participativní role neziskového sektoru.  
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výše uvedený obsah navazujeme s tvrzením Potůčka (2005: 112), zjednodušeně 

parafrázujeme, pokud občanský sektor funguje tak, jak má, pak stát není tolik zatížen 

„povinnostmi“, což se poté projevuje na životě celé společnosti. Na druhou stranu zde 

také existují určitá selhání občanského sektoru (stejně tak existují selhání státu a trhu, 

což je mimo jiné jednou z teorií vysvětlujících  vznik neziskových organizací) (Schaad, 

1998: 75). Kromě mnoha selhání uvedených v odborné literatuře (Potůček, 1997: 59-60; 

2005: 107-108) můžeme uvést hlavně selhání z důvodu nedostatečných finančních 

možností pro řešení problémů. Problém s financováním českého neziskového sektoru 

tkví ve vysoké míře centralizace finančních zdrojů. Výhodou naopak je poměrně dost 

finančních prostředků na projekty (granty, dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a 

krajů) a možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie (pozn. autorky). 

Bariérou však je také nedostatečná komunikace neziskových organizací a státu. 

(Rakušanová, 2005: 669-670) O těchto otázkách, konkrétně o finančních možnostech 

neziskových organizací ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, pojednává 

kapitola 7 Podporované zaměstnávání jako specifický nástroj politiky zaměstnanosti. 

I přesto vše musíme říci, že by výše jmenované regulátory společnosti spolu 

měly souviset, doplňovat se, jinak by jeden bez druhého fungoval velice neefektivně, 

s velkým dopadem na celou společnost. I když občas dochází k selhání, absenci 

kooperace, je tato součinnost spojována s demokracií. Na Konferenci Národní rady osob 

se zdravotním postižením ČR dne 21. 4. 2009 zazněl zajímavý výrok 1. 

místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové: „…rovnost šancí je otázkou lidských 

práv, není možné, aby jakákoliv společnost tvrdila, že je demokratická, když existují 

skupiny, jejichž zájmy nejsou naplněny.“ Z tohoto tvrzení plyne, že spolu regulátory 

nespolupracují tak, jak mají. O tom, jaké nástroje politiky zaměstnanosti jsou, v boji 

proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením, využity a jak fungují, budeme 

pojednávat v následujících částech práce. Vztah výše uvedených regulátorů společnosti 

nastiňuje Obrázek č. 1 - Vztah trhu, státu a občanského sektoru. 
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Obrázek č. 1 - Vztah trhu, státu a občanského sektoru 

 

Zdroj: Potůček (2005: 87) 

 
Aktéři „trojúhelníku“ a koncept partnerství  
 

Doposud jsme diskutovali prostředí, ve kterém se v souvislosti naší práce budeme 

pohybovat. Je však také nutné znát, kdo do tohoto prostředí patří, kdo se ve výše 

uvedeném trojúhelníku, při jistých interakcích, potkává. Každá politika, stejně tak i 

politika zaměstnanosti, je realizována různými aktéry, kteří za ni nesou určitou 

odpovědnost. K důležitým aktérům patří politici, zájmové skupiny, byrokracie a občané. 

Ochrana (2005: 32), v souvislosti s teorií veřejné volby, považuje tyto aktéry za určující. 

Mezi další aktéry řadíme nadnárodní instituce (především Evropskou unii), dále orgány 

státní správy, ministerstva obce a jiné samosprávné celky, občanské iniciativy apod.  

Pokud postupujeme hierarchicky, vláda je zodpovědná za schválení jasných 

politik a jejich realizaci. Politici pak na úrovni lokální, regionální nebo národní 

potřebují komplexní a detailní rozbory problémů, jež mají být řešeny, a možnosti jejich 

řešení. Politici podle Františka Ochrany (2005: 32): „formulují obsah veřejné politiky 

tak, aby co nejvíce odpovídala poptávce voličů po výstupech veřejné politiky. Smyslem 

takového chovaní je, aby co nejvíce uspokojili své potenciální voliče“. Odpovědnost je 

zpravidla zvyšována tím, že jsou stanoveny úkoly a jejich postupné plnění je průběžně 

kontrolováno a hodnoceno. Poté už závisí jen na politicích, aby zákony a pravidla, která 

vytvářejí, potažmo schvalují, vedly ke zlepšení situace. Významnou skupinu ve veřejné 

politice tvoří byrokracie32, jež vstupuje jako zvláštní zájmová skupina (úředníci), která 

se vymezuje systematickou administrativní činností (např. implementace dané politiky), 

je pro ni charakteristické hierarchické uspořádání, specializace funkcí, objektivní 

                                                 
32 Podle Ochrany (2005: 33) je pojem byrokracie používán ve třech základních rovinách, zaprvé jako 
úkony vykonávané veřejnou správou, zadruhé jde o vrstvu státních úředníků hierarchizovanou podle 
delegované moci, zatřetí jde o výkon moci vyplývající z delegování pravomoci na úředníky. 



 

29 

předpoklady pro výkon správy (nehledě na politické uspořádání) a činnost podle 

pevných pravidel. Jedněmi z nejdůležitějších aktérů, vedle státu, jsou neziskové 

organizace. Zvyšují povědomí lidí o fenoménu, kterým se zabývají (řeší problém, 

zastupují jisté skupiny apod.) a navíc jsou obhájci změn a iniciátoři politického dialogu. 

Poskytují mnoho služeb a doplňují ty, které nabízí veřejný, potažmo soukromý ziskový 

sektor. V neposlední řadě nesmíme opomíjet osoby pohybující se na poli soukromého 

ziskového sektoru, který se řídí podle požadavků spotřebitelů a je také důležitou 

složkou společnosti. (Purkrábek, 1996: 23) Velký význam v soudobém světě mají 

novináři a ostatní profesionálové v mediích, podílí se na tvorbě veřejného mínění, na 

rozvoji diskuse a otázkách, které se týkají daného problému. Nejsme však přesvědčeni, 

že se problematice nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením věnují tak, jako 

jiným tématům, tzn. v dostatečné míře.  

S výše uvedeným obsahem souvisí koncept partnerství. Partnerství je mezi 

jednotlivými  aktéry velice důležité, i když je stejně jako veřejný zájem obtížně 

definovatelné. Všichni bychom dokázali vysvětlit pojem partnerství, ale v žádném 

případě ne jednotně. Partnerství je podle Čepelky (2003: 30) jedním z nejmódnějších 

slov Evropské unie. Dochází k vytváření partnerství na evropské úrovni, ale i na úrovni 

národní či kombinované (př. spolufinancování projektů, dialogy v tripartitní organizaci 

apod.). Jedním z nejdůležitějších partnerství se zdá být partnerství Evropské komise a 

členských zemí, partnerství neziskových organizací ve společných projektech apod. Na 

základě těchto partnerství vznikají strategické dokumenty (viz níže uvedené dokumenty, 

které byly připravovány při respektování principu partnerství), které jsou významným 

hybatelem řešení situace (mnohdy zahrnující komplexní řešení, které je např. 

v problematice nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením potřebné, je kladen 

důraz na meziresortní spolupráci atp.). Z tohoto důvodu je partnerství důležité, má velký 

význam pro přípravu každé komplexní politiky, ale také pro zvýšení zájmu o 

problematiku a pochopení podstaty problémů. Dále je partnerství významné pro posílení 

politické vůle ke konkrétní akci33, při stanovování cílů, realizaci opatření i programů a 

pro utváření systému sociálních služeb v rámci politiky zaměstnanosti. Hunčová (2004: 

166) také tvrdí, že je pojem partnerství spojován s transformací sociálního státu na tzv. 

                                                 
33 V kontextu s tímto bodem musíme zmínit myšlenku Rychtáře (2009), který formuloval následující 
tvrzení: „krize jako impuls k akci“. Je potřeba jistého „pošťouchnutí“, aby se věci „rozhýbaly“. V tomto 
případě měl namysli rozvoj sociálního podnikání v ČR, které by mohlo být reakcí na současnou 
ekonomickou situaci. Tuto formulaci použil při svém příspěvku na Mezinárodní evropské konferenci o 
sociální ekonomice a podnikání, v Praze dne 17.4.2009, který se zabýval sociálním podnikáním. Koncept 
sociální ekonomiky má mnoho společného s konceptem partnerství.  
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sociální mix. V tomto případě je část rolí a funkcí státu přenášena na nižší úrovně a na 

nestátní neziskové organizace nebo soukromé tržní subjekty. Zmiňované subjekty pak 

jsou partnery státu při zajišťování veřejného dobra (veřejných sociálních služeb), 

v rámci veřejných politik. Nutnou podmínkou pro fungování a řešení problematiky je 

spolupráce na všech výše zmíněných úrovních, tzn. na úrovni veřejné správy a ostatních 

zainteresovaných subjektů. Pokud nefunguje, může docházet u osob se zdravotním 

postižením k určité formě diskriminace (hlavně tedy na trhu práce), na základě 

předsudků a jiných aspektů. O konceptu, který o tomto v jisté míře pojednává, se 

dozvíme níže.    

 
4.3 Teorie labelingu 

 

Teorii labelingu (doslovně nálepkování či etiketizaci) řadí Otevřená 

encyklopedie Wikipedie mezi konstruktivistické teorie. Tato teorie se zabývá procesem 

interakce mezi jednotlivci, kteří porušují všeobecně přijaté společenské normy a mezi 

osobami, jenž je hodnotí, v tomto případě nálepkují či značkují. Teorie se zaměřuje na 

tendenci většinové společnosti udělovat negativní nálepky menšinám lišícím se od 

všeobecně sdílené normy. Zabývá se skutečností, že vlastní identita a chování 

jednotlivců mohou být předurčeny, či ovlivněny způsobem užitým k jejich popisu. 

(Wikipedie, 2009b)  

Teorie labelingu má své základy ve vědních disciplínách sociologie a 

kriminologie a je také známa pod pojmem „teorie sociální reakce“. Za jejího zakladatele 

je považován Howard Becker, který v roce 1963 vydal knihu s příznačným názvem 

„Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance“. V tomto pojetí Becker chápe sociální 

deviaci jako tvorbu určitých sociálních skupin, namísto obsahu a typu určitého jednání, 

či aktu. Becker kritizuje ostatní teorie deviace především za uznání existence deviace 

jako takové, poněvadž postižená skupina pak přejímá hodnoty (kritéria) majority, a 

podle nich se jako deviantní také chápe a dále jedná. Becker tvrdí, že není opodstatněné 

studovat konkrétní jednání jedince, poněvadž deviace je jednoduše jednání porušující 

pravidla a nesoucí „nálepku“, jež byla stanovena osobami z pozice síly. Chování 

porušující pravidla je neměnné, avšak vnímání určité nálepky se může v čase měnit. 

Becker popisuje pravidla jako odraz konkrétních sociálních norem uznávaných většinou 

ve společnosti. Vynucená pravidla jsou ve společnosti různě aplikována a většinou ústí 

v příznivé důsledky pro ty, kteří danou nálepku udělují. Jinými slovy, ti, jenž patří do 
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společnosti určující pravidla mohou udělit nálepku druhým v závislosti na úrovni 

momentálního chápání odlišnosti v daném čase a místě. (Greek, 2001) 

Teorie labelingu je stále živá, poněvadž v každé společností stále jsou a budou 

sociální skupiny lišící se od průměrné většiny. Jinak tomu není ani v případě osob se 

zdravotním postižením. Marginalizace a odloučení určité skupiny obyvatel udělením 

konkrétní „nálepky“ často vede k dalším, mnohdy nezamýšleným jevům. S teorií 

labelingu jde ruku v ruce koncept tzv. „stereotypizace“. Stereotypizací lze nazývat 

proces přiřazení, zatřídění jedince do skupiny na základě nějakého viditelného vodítka, 

předpokladu, že všichni členové sociální skupiny sdílejí stejné vlastnosti, nebo pouhý 

předpoklad, že určitý člověk je potenciálním držitelem těchto vlastností. Stereotypizace 

působí na sociální vnímání světa vytvářením mnohdy neopodstatněných předsudků, 

člověk řídící se stereotypem má tendenci přednostně věnovat pozornost informacím a 

podnětům, které tyto stereotypy potvrzují a ty si pak dále pamatuje.  Vágnerová (1999: 

11) v této souvislosti uvádí, že handicap může být také vnímán jako vyjádření určité 

vnitřní kvality, ve většině případů kvality negativní. Stále je možno se setkat s názorem, 

že např. hluchoněmý či fyzicky handicapovaný, má zároveň handicap psychický, či 

mentální. Zdravotně postižení jsou tak často nahlíženi naprosto pokřivenou optikou. 

Dalšími negativními rysy stereotypizace jsou nadhodnocování zjištěných shod uvnitř 

konkrétní homogenní skupiny, podtrhování zjištěných rozdílů a následné 

ospravedlňování diskriminujícího chování vůči skupinám, jichž se zaběhlé stereotypy 

týkají a dotýkají. (Hill, 2004: 67) Tento fakt je mnohdy jedním z mnoha důvodů, které 

vedou k odmítavému stanovisku potenciálních zaměstnavatelů vůči zdravotně 

postiženým. Dalším konceptem přímo souvisejícím (nejen) s osobami se zdravotním 

postižením je koncept tzv. „sebesplňujících“ stereotypů. (Steele, 1997: 89) Samotné 

vědomí odlišnosti od normálu či většiny, automaticky vede k deformaci vnímání sebe 

sama (viz poznámka pod čarou č. 33). Tento fakt má prokazatelně za následek negativní 

ovlivnění výkonu jedince, pouze na základě přijetí udělené nálepky34.  

 

                                                 
34 Tento účinek byl demonstrován pro stereotyp, že Afroameričané mají nižší intelektuální schopnosti než 
běloši. V prvním experimentu byli nadprůměrně intelektově nadaní studenti obou ras podrobeni 
matematickým testům. Když bylo probandům řečeno, že se jedná o jednoduchý test, který simuluje řešení 
problémů a nijak se nevztahuje k intelektu, dosáhli Afroameričané v průměru stejných výsledků jako 
běloši. Jakmile bylo ale uvedeno, že se jedná o test intelektových schopností, dopadli Afroameričané 
podstatně hůře. Upravená verze této studie  ukázala, že pouhé uvedení rasy v rámci identifikačních 
položek v testu má u Afroameričanů za následek horší výkon, a to i v případě, že test není prezentován 
jako zkouška intelektu. (Steele, 1997).  
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Výše uvedené příklady vyplývají především z přetrvávající marginalizace a 

sociální exkluze minorit, v našem případě osob se zdravotním postižením. Nedostatečné 

povědomí širší společnosti o této problematice a jejích specifikách ústí v tvorbu různých 

neopodstatněných stereotypů a domněnek, které bohužel sociální exkluzi této skupiny 

ještě více prohlubují. U zaměstnavatelů je to nejpatrnější. Průvodním jevem teorie 

labelingu je právě sociální exkluze, proto je nutné tento význam labelingu v praxi 

systematicky redukovat pomocí sociální inkluze. (Hamadová, Horáková, 2006: 5) 

 

 Pouze na základě vymezení a pochopení teorií a východisek, která jsou 

základem pro naši práci, můžeme pokračovat dále ve zkoumání jevu. Je nutné pochopit, 

že právě teorie veřejného zájmu dává problematice jakýsi celospolečenský ráz, 

deklaruje jí jistou důležitost. Teorie trhu, státu a občanského sektoru teprve určuje, na 

jakém poli se problematika nachází a jaké mohou být vazby mezi jednotlivými 

regulátory společnosti. Není však důležité pouze to, kde se problematika nachází, ale 

také, kdo v ní vystupuje, kdo je řešitelem. A v neposlední řadě je významná teorie 

labelingu, která vysvětluje postoje zaměstnavatelů a absenci motivace osob se 

zdravotním postižením. Všechny výše uvedené teorie dávají prostor rozvoji sociální 

ekonomiky, v závěru práce se pokusíme tyto spojitosti vystihnout. Závěrem této části 

můžeme říci, že se výše uvedená východiska prolínají. A jsou nám jakýmsi „vodítkem“ 

ve zpracovávání této diplomové práce. Konkrétně, na základě partnerství byla 

vypracována řada následujících dokumentů, na kterých se podílela řada aktérů.  
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5 Strategické dokumenty na podporu politiky 
zaměstnanosti 
 

Strategické plánování je proces, který umožňuje efektivní řízení rozvoje všech 

prvků hierarchického uspořádání společnosti (od nadnárodní úrovně, přes stát, až po 

obec), ale také ziskové či neziskové organizace. Směr dalšího rozvoje je představován 

vizí, prioritami, strategickými cíli, v rámci nichž jsou stanoveny cíle, cesty, jak 

stanovených cílů dosáhnout. Nástrojem tohoto procesu jsou dokumenty. Nástrojů tohoto 

typu využívá politika zaměstnanosti hned několik, resp. jsou s ní spjaty. V této části 

diplomové práce nabídneme výčet a přehled relevantních dokumentů, které tuto politiku 

formují. Budeme postupovat od obecnějších dokumentů ke konkrétním, od 

strategických dokumentů České republiky (aktuálních), přes dokumenty vztahující se 

konkrétně k politice zaměstnanosti, až po dokumenty zabývající se zlepšováním 

podmínek pro integraci osob se zdravotním postižením na trh práce.    

 

5.1 Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013 

 

Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013
35 (dále jen NRP) určuje 

strategii rozvoje České republiky, přičemž poukazuje na nesystémové řešení 

problematiky sociálního začleňování, kam řadíme také řešení nezaměstnanosti, a jako 

překážky uvádí postavení neziskových organizací, které již z principu nedisponují 

finančními prostředky. Nemají rovnocennou pozici k získávání veřejných prostředků ve 

srovnání se zařízeními, která jsou zřizována veřejnou správou. Aktivity neziskových 

organizací jsou podpořeny skrze dotace (a to také specifickým způsobem, jistý příklad 

uvádí podkapitola 7.2 Legislativní ne/zakotvení a financování služeb podporovaného 

zaměstnávání) ze státního rozpočtu na základě předložených projektů Ministerstvu 

práce a sociálních věci a krajům Tyto důvody souvisí s nedostatečnou oporou 

v legislativě. Finanční zdroje jsou však limitované, proto se v tomto dokumentu poprvé 

nabízí varianta posílení zdrojů skrze podporu rozvoje sociální ekonomiky. 

Poznamenává nutnost rozvoje sociální ekonomiky na místní úrovni, ale podotýká, že 

neexistuje žádný vládní dokument, který by se tímto zabýval. Poukazuje na to, že je 

v České republice politika sociálního začleňování spíše popisem aktivit jednotlivých 

                                                 
35 Usnesení vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 175 k Návrhu Národního rozvojového plánu České 
republiky na léta 2007 až 2013. 
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aktivit resortů, než propojeného úsilí všech společně. Další nevýhodou je absence 

podstatných informačních zdrojů a statistik pro sledování vývoje jednotlivých 

zranitelných skupin osob. Dokument připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. (MMR, 

2006)  

NRP představuje zejména východisko pro Národní strategický referenční 

rámec ČR pro období 2007-2013
36 (dále jen NSRR), který vzniká povinně pro účely 

strategického zaměření intervencí z evropských fondů (prostřednictvím operačních 

programů), stejně jako předchozí dokument, byl i tento zpracován Ministerstvem pro 

místní rozvoj. (MMR, 2006: 5) Operační programy, jako oficiální dokumenty schválené 

Evropskou komisí, definují, které problémy chce/a potřebuje Česká republika, za 

prostředky získané z evropského rozpočtu, řešit a čeho chce v programovém období 

2007—2013 dosáhnout. NSRR klade důraz na funkční partnerství jako jeden 

z klíčových předpokladů efektivního využívání pomoci ze strukturálních fondů. 

Akcentuje zásady Evropské unie pro naplňování lisabonské strategie, přičemž je 

zároveň nutné reflektovat česká specifika (např. dlouhodobá nezaměstnanost osob se 

zdravotním postižením – pozn. autorky). Důležitým východiskem a hodnotovým 

hlediskem pro formování strategie je udržitelný rozvoj ve všech třech jeho dimenzích 

(ekonomické, sociální, ekologické) (MMR, 2007: 5-34), což nahrává rozvoji sociální 

ekonomiky.  

Vláda ČR přijala na základě definování cílů a priorit NRP a NSRR celkem 24 

operačních programů, které jsou určeny pro tři nové cíle politiky soudržnosti, pro naši 

práci jsou významné dva cíle: 

 

• Cíl Konvergence 
• Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 

Cíl Konvergence, který je určen na přeměnu ekonomiky méně vyspělých regionů, je 

zaměřen na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně  rozvinutých členských 

zemích a regionech. V České republice se jedná o všechny regiony s výjimkou Prahy. 

Pro oblast zaměstnanosti je nejzásadnější OP Lidské zdroje a zaměstnanost. (Fondy 

EU, 2009a) Globální cíl OP LZZ je rozvíjen specifickými cíli a jejich prioritami. 

V rámci tohoto operačního programu je důležitá prioritní osa 337 s názvem Sociální 

                                                 
36 Usnesení  vlády  ČR  č.  198/2006. 
37 Další důležitou prioritní osou tohoto programu je osa Aktivní politika trhu práce.  
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integrace a rovné příležitosti, která je zaměřena na pomoc osobám ohroženým 

sociálním vyloučením, ale také osobám již sociálně vyloučeným. Pomoc je nastavena na 

přímou či nepřímou podporu těchto osob, tedy na zvyšování kvality a dostupnosti 

sociálních služeb včetně posilování partnerství. (Fondy EU, 2009b) Prioritní osu rozvíjí 

čtyři oblasti podpory. V této práci nabídneme pouze ty, jež mají význam pro 

problematiku osob se zdravotním postižením. Oblast podpory 3.1 nazvaná Podpora 

sociální integrace a sociálních služeb je zaměřena na návrat rizikových osob do 

společnosti a na trh práce. Pomoc je zaměřena na poskytování sociálních služeb (na 

jejich podporu, včetně podpory sociální ekonomiky38), tvorbu a realizaci sociálně 

preventivních programů. Mezi podporované patří jak samotné znevýhodněné skupiny, 

např. osoby se zdravotním postižením, tak podporované organizace - zadavatelé a 

poskytovatelé sociálních služeb (Šrámková, 2007: 74). V rámci podpory jsou 

realizovány individuální projekty systémového a regionálního charakteru a grantové 

projekty předkládané na základě výzev v rámci globálních grantů39. (MPSV, 2008: 45) 

Implementační uspořádání je pro tuto oblast podpory zabezpečeno řídícím orgánem 

MPSV (odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu) a zprostředkujícím 

subjektem je MPSV (odbor sociálních služeb a sociálního začleňování). (Šrámková, 

2007: 74) Další důležitou oblastí podpory je 3.3 nazvaná Integrace sociálně 

vyloučených skupin na trhu práce, která napomáhá posílit pracovní integraci osob 

ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér znesnadňujících jejich 

rovnocenný vstup na trh práce. Navíc tato oblast podpory navazuje na výše uvedenou 

oblast 3.1. Mezi podporované činnosti můžeme zařadit např. podporu nástrojů a činností 

vedoucích k motivaci cílových skupin k zaměstnání, podpůrné služby (zejména 

poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky) k usnadnění přístupu k zaměstnání a 

k jeho udržení, podporu tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti, 

tvorbu pracovních míst apod. V této oblasti jsou předkládány pouze grantové projekty 

                                                 
38 O prosazení tématu sociální ekonomiky do dokumentů programovacího období strukturálních fondů 
2007 – 2013 se prosadila Národní tématická síť CIP EQUAL. Sociální ekonomika se stala součástí 
operačních programů, ale nestala se součástí Regionálních operačních programů, a to i přesto, že byl 
zpracován postup, jak ji prosazovat na krajské úrovni. 
39 Výzvy vyhlašuje MPSV, Odbor implementace programů ESF. V současné době je vyhlášena např. 
výzva nazvaná „Sociální ekonomika“. Grant má podpořit vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit 
zaměřených na sociální podnikání, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým 
sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí a současně jejich začlenění do 
společnosti. Podporovanou cílovou skupinou jsou v prvé řadě osoby se zdravotním postižením. 
Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, ale také neziskové organizace (obecně prospěšná 
společnost a církve). 
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na základě výzvy v rámci Globálního grantu MPSV40. Řídící orgán je totožný jako v 

oblasti podpory 3.1 a zprostředkujícím subjektem je Sekce politiky zaměstnanosti a trhu 

práce41. (Šrámková, 2007: 75-76) Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 398,6 mil. 

€, tj. 21,7 % OP LZZ (Fondy EU, 2009b). 

Druhý cíl, tzn. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je zaměřen na 

podporu hlavního města Prahy, do něhož spadá, v kontextu této práce, OP Praha 

Adaptabilita. Příjemci projektu musí pocházet z Prahy nebo alespoň pracovat pro 

pražské zaměstnavatele. Důležitou osou tohoto programu je prioritní osa 2 nazvaná 

Podpora vstupu na trh práce, kde patří např. poskytování sociálních služeb s cílem 

zlepšit postavení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce, podpora při hledání a 

udržení práce (např. vzdělávání, praxe), podpora a poradenství při zakládání a zahájení 

činností subjektů sociální ekonomiky, rozvoje aktivit stávajících menších a nových 

neziskových organizací v oblasti sociálního začleňování apod. Na prioritní osu 2 je z 

fondů EU vyčleněno 31,6 mil. €, tj. 29,2 % OPPA. (Fondy EU, 2009c) 

Strategické dokumenty (v našem případě obecného rázu) připravují zejména 

platformu pro čerpání prostředků z Evropské unie, ale doporučují směr, který je směrem 

pro naši problematiku významný (směrem k sociální ekonomice). Prostřednictvím 

operačních programů je možné intervenci využít (na základě výzev k předkládání 

projektů, které vyhlašují řídící orgány, pro OP LZZ se jedná o MPSV). Všechny výše 

zmíněné nástroje jsou důležité pro řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením, protože dávají možnost řešení problematiky prostřednictvím finančních 

prostředků (a to všem možným aktérům na poli politiky zaměstnanosti). Jejich 

souvislost znázorňuje následují diagram.  

 

 

Zdroj: Fondy EU, 2009d 

                                                 
40 V rámci této oblasti podpory byla vyhlášena např. Výzva č. 31 k předkládání grantových projektů OP 
LZZ.  
41 Šrámková hovoří o Správě služeb zaměstnanosti, k přejmenování došlo 1.9.2008. 
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5.2 Národní program reforem 2008 - 2010 

 

Strategický cíl NSSR přispívá k realizaci Národního programu reforem 2008-

2010 42
 (dále jen NPR). NPR jako nástroj Lisabonské strategie zdůrazňuje potřebu 

modernizovat  politiku  zaměstnanosti a  zaměřit  se  na  problematiku  nezaměstnanosti  

rizikových skupin na trhu práce, včetně osob se zdravotním postižením. NPR informuje 

o stavu politiky zaměstnanosti v letech 2005-2008, kdy se v souladu s evropskou 

strategií zaměstnanosti zaměřila na řešení situace osob na okraji trhu práce. 

K pozitivním výsledkům přispěla také realizace projektů v rámci Operačního programu 

Rozvoj lidských zdrojů a Jednotného programového dokumentu pro hlavní město Praha. 

V novém období, tzn. v letech 2008 – 2010, se má Česká republika zaměřovat na 

pokračování reformy trhu práce, jejímž cílem je snížit počet nezaměstnaných. A to je 

z ekonomického hlediska klíčem k zabezpečení hospodářského růstu a k dosažení 

vyváženého státního rozpočtu. NPR je rozdělen na několik části, nás zajímá část 

Zaměstnanosti, která je dále rozdělena na několik podčástí, tzv. Integrovaných hlavních 

směrů (dále jen IHS). Tyto obsahují jak část zaměřenou na aktuální stav (tzn. období 

2005-2008), tak nové období (tzn. 2008-2010), ve kterém jsou uvedeny hlavní cíle či 

opatření. Pro naši práci jsou důležité pouze následující cíle či opatření, v rámci 

konkrétního směru (Ministerstvo financí, 2008: 63-67):  

 

•  „zavést do systému motivační prvky pro občany (ohrožené sociálním vyloučením) 

směřující k aktivnímu a rychlému řešení jejich nepříznivé sociální situace a k začlenění 

na trhu práce“ (IH - Provádět politiky zaměstnanosti, v dokumentu označen jako IG 17) 

• „zavést výrazné motivační stimuly pro zaměstnavatele k vytváření zkrácených 

pracovních úvazků (pro osoby na okraji trhu práce, tj. osoby se zdravotním postižením“ 

(IH – Zajistit inkluzivní trhy práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit, aby se osobám 

hledajícím zaměstnání, včetně osob znevýhodněných, a neaktivním osobám vyplácelo 

pracovat, v dokumentu IG 19).   

 

                                                 
42 Národní program reforem byl dne 14. září 2005 přijat Vládou ČR a následně předložen Evropské 
komisi. Vyhodnocení prvního roku implementace zde stanovených opatření je předmětem Zprávy o 
plnění NPR, kterou Vláda ČR přijala dne 25. října 2006. 
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5.3 Strategie sociální ochrany a sociálního začleňování 2006 - 2008 

 

V úzké součinnosti s NPR byla vypracována Národní zpráva o strategiích 

sociální ochrany a sociálního začleňování 2006-2008. Národní zpráva je základním 

strategickým dokumentem České republiky v oblasti sociální ochrany, sociálního 

začleňování a zdravotní a dlouhodobé péče. Navazovala na strategické dokumenty z 

oblastí sociální ochrany a sociálního začleňování z let 2004 až 2006, a to především na 

Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004–200643, Národní strategickou 

zprávu o důchodech a Předběžnou zprávu o zdravotní a dlouhodobé péči. (MPSV, 2006: 

5) Každá z těchto strategií má své specifické cíle, i přesto se tyto strategie propojují ve 

Společné části, kde jsou definovány zastřešující cíle a to posiluje účinky jednotlivých 

politických činností v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování. Zastřešujícím 

sdělením je:  

 

„Zvýšení participace osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce je třeba 

považovat za jeden ze základních kroků na cestě k jejich sociálnímu začlenění. V této souvislosti 

je nezbytné pokračující posilování důrazu na individuální odpovědnost každého jednotlivce a 

omezování paternalistické role státu s tím, že v zájmu zachování sociální soudržnosti musí být 

zachován základní životní standard jeho obyvatel.“ (MPSV, 2006: 13) 

 

5.4 Národní akční plány zaměstnanosti   

 

Pro politiku zaměstnanosti je důležitá Evropská strategie zaměstnanosti (dále jen 

ESZ), která poskytuje jednotlivým členským zemím návod, jak koordinovat 

zaměstnanost (prostřednictvím níže uvedených hlavních směrů). Země si pomocí 

strategie jednoduše stanovují své priority a individuální cíle.44 Podstatou ESZ je 

spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a společně dohodnuté cíle45. (Evropská 

                                                 
43 Prioritním cílem Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2006-2008 bylo: „posílení 
integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením, odstraňování bariér 
vstupu a udržení se na trhu práce pro tyto osob“ (MPSV, 2006: 14) 
44 Pro plnění revidované Lisabonské strategie byl Českou republikou v roce 2005 přijat Národní program 
reforem (viz výše) a realizaci lisabonských cílů definuje Národní strategický referenční rámec (tamtéž).   
45 Nástrojem ESZ byla např. Iniciativa Společenství EQUAL, v programovacím období 2000-2006, 
v rámci které vznikla spousta projektů. Ty byly založeny na inovativnosti a mezinárodní spolupráci. 
Realizoval se na celém území ČR (v současném programovacím období 2007-2013 je území rozděleno na 
regiony, které buď mají HDP/ob. < 75% HDP/ob. nebo naopak vyšší).   
Jako příklad dobré praxe můžeme uvést např. rozvojové partnerství Hefaistos, jehož součástí je občanské 
sdružení Orfeus, které se zaměřilo na projekt „Sociální ekonomika v ČR“ v rámci programu CIP EQUAL. 
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komise, 2009) V souladu s ESZ byly do roku 2006 vytvářeny Národní akční plány 

zaměstnanosti, které byly reakcí na obecná a specifická doporučení. Tyto plány 

stanovovaly cíle a opatření v oblasti politiky zaměstnanosti, přičemž poukazovaly na 

sociální integraci a podporu znevýhodněných skupin na trhu práce. Stanovené cíle a 

opatření odpovídaly problémům a potřebám na trhu práce. Národní akční plány byly 

následně předkládány Radě EU a Evropské komisi, které na jejich základě vypracovaly 

Společnou zprávu zaměstnanosti. V této zprávě byla obsažena doporučení jednotlivým 

zemím.  

Již v souvislosti s Národním akčním plánem na léta 2004 – 200646 se hovořilo o 

kooperaci všech resortů a sociálních partnerů, aby došlo ke zvyšování zaměstnatelnosti. 

Opatření, která pomohou snížit nezaměstnanost v České republice nejsou jen v 

kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ve spolupráci všech relevantních 

aktérů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Dokumenty vztahující se k problematice osob se zdravotním 

postižením a relevantní aktéři  

 

Česká republika si uvědomuje zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér, 

které brzdí občany se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti na životě 

společnosti. Na základě tohoto uvědomění vznikly tři Národní plány, vypracované 

                                                                                                                                               
V rámci projektu vyšla „Příručka přístupu k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených 
sociálním vyloučením“. Jejich záměrem bylo najít, vytvořit, udržet, prosadit a medializovat způsoby, 
které by vedly k rozvoji sociálního podnikání v České republice a tím se postavit problémům, se kterými 
se nejen osoby se zdravotním postižením, ale také ostatní rizikové skupiny na trhu práce, setkávají. 
Podniky sociální ekonomiky si kladou za cíl zamezovat vyčleňování některých osob z okruhu běžné 
společnosti. (Konsultace s předsedou o.s. Orfeus) 
46 Schválený usnesením vlády ze dne 14. července 2004 č. 696.  

Hlavní směry politik zaměstnanosti obsahují tyto pokyny: (Evropská komise, 2009) 

• „Provádět politiku zaměstnanosti zaměřenou na dosažení plné zaměstnanosti, zlepši,  
kvalitu a produktivitu práce a posílit sociální a územní soudržnost, 
• Podporovat celoživotní přístup k práci, 
• Zajistit inkluzivní trh práce pro uchazeče o zaměstnání a znevýhodněné osoby,  
• Zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce, 
• Podporovat flexibilitu kombinovanou s jistotou zaměstnání a zmírnit segmentaci trhu práce, 
• Zajistit odpovídající plat pro konkrétní pozici a další rozvoj mzdových nákladů, 
• Zvýšit a zkvalitnit investice do lidského kapitálu, 

• Přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy v reakci na nové požadavky“. 
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z velké části Vládním výborem pro zdravotně postižené občany (dále jen VVZPO) a 

nebo za jeho velké spolupráce, které měly přispět ke zlepšení jejich postavení ve 

společnosti. Prvním takovým dokumentem byl Národní plán pomoci zdravotně 

postiženým občanům
47 (VVZPO, 1992-1994), k jehož nejdůležitějším cílům patřilo 

odstranění diskriminace a zahájení systémových změn v oblasti podpory osob se 

zdravotním postižením. Dalším plánem byl Národní plán opatření pro snížení 

negativních důsledků zdravotního postižení
48

 (VVZPO, 1993), který zejména 

aktualizoval výše zmíněný dokument. A posledním z této řady byl Národní plán 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
49 (VVZPO, 1998), ve 

kterém bylo výslovně stanoveno, aby MPSV legislativně zakotvilo služby 

podporovaného zaměstnávání. Doposud se tak nestalo (o současné situaci viz níže). 

Dalším významným dokumentem je Střednědobá koncepce státní politiky vůči 

občanům se zdravotním postižením
50 (VVZPO, 2004-2009), jejíž souhrnná zpráva, 

zpráva o plnění této koncepce za období 2007 a 2008, byla vypracována na základě 

podkladů z jednotlivých resortů. To bylo uloženo výkonnému místopředsedovi 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Jednotlivé resorty mapovaly aktivity, 

které byly v uplynulých dvou letech realizovány (pro uplatnění osob se zdravotním 

postižením jsou zásadní aktivity MŠMT, MPO, MMR, jelikož se zejména zabývají, 

zleva, přípravou k práci založenou na vzdělávání, podmínkami pro samostatnou 

výdělečnou činnost, podmínkami pro sociální ekonomiky na úrovni obcí a krajů).  

Ze Střednědobé koncepce vychází Národní plán podpory a integrace občanů se 

zdravotním postižením na období 2006 - 2009
51 (VVZPO, 2005). Jednotlivé kapitoly 

Národního plánu zahrnují heslovité uvození dané oblasti (př. vzdělání a školství, 

zaměstnanost a zaměstnávání aj.), cílový stav, kterého se má dosáhnout, a jednotlivá 

jasně formulovaná opatření s označením odpovědného resortu a návrhu termínu plnění. 

Národní plán je přijímán jako souhrn základních úkolů pro orgány státní správy, které je 

třeba v rámci jim svěřených kompetencí v odpovídajícím období realizovat ve vztahu k 

občanům se zdravotním postižením. Konkrétně Národní plán upozorňuje na 

přetrvávající problém vysokého počtu osob se zdravotním postižením bez zaměstnání a 

předkládá konkrétní opatření na zlepšení (viz níže) a zmiňuje také podmínky 

                                                 
47 Přijat usnesením vlády ČR č. 466 v roce 1992. 
48 Schválen usnesením vlády ČR č. 493 v roce 1993. 
49 Přijat usnesením vlády ČR č. 256 v roce 1998.  
50 Schválena usnesením vlády ČR č. 605 v roce 2004 
51 Přijat usnesením vlády ČR č. 1004 v roce 2005. 
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zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jejichž úprava je obsažena v dalších 

analytických a koncepčních dokumentech vlády ČR52. Zmiňuje cíl České republiky, a 

tím je naplnit pracovní potenciál osob se zdravotním postižením. Poukazuje na to, že 

tento úkol přesahuje ekonomický význam prostého zaměstnání a zůstává základním 

cílem státu a vlády. Nadále pokládá APZ za jednu z nejdůležitějších možností řešení 

problematiky. Národní plán je každoročně kontrolován a aktualizován usnesením vlády 

ČR (27. června 2007 č. 710 a 27. června 2008 č. 754). (VVZPO, 2005). V roce 2009, 

tzn. v letošním roce, končí jeho platnost, proto výše uvedená Zpráva o Střednědobé 

koncepci obsahuje také úkol pro ministra pro lidská práva a menšiny a výkonného 

místopředsedu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany vypracovat a do konce 

března roku 2010 předložit vládě České republiky nový národní plán na období 2010 – 

2014.  

 
Opatření na zlepšení53(VVZPO, 2005: 14-16) a stav plnění k 31.12.2008: 

 

• Jednou za dva roky zpracovat analýzu podporování zaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením a situace v zaměstnávání těchto osob v České republice 

- úkol je plněn, poslední analýza MPSV - 31.12. 2007, následující - 31.12. 2009  

• Pravidelně vyhodnocovat jednotlivé formy plnění povinného podílu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením a změny na trhu práce skupiny těchto osob na zaměstnaných 

a sebezaměstnaných na chráněných pracovních místech a v chráněných pracovních 

dílnách, ve vazbě na změny platné legislativy 

- úkol je MPSV průběžně plněn 

• Analyzovat zaměstnanost a zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením zapojených 

do pracovní rehabilitace za pomoci individuálního plánu pracovní rehabilitace a z něho 

vyplývajících aktivit 

- úkol je plněn, poslední analýza MPSV - 31.12. 2007, následující - 31.12. 2009 

• Na základě analýzy využívání pracovní rehabilitace a podle potřeby praxe legislativně a 

organizačně upravit a ekonomicky zajistit systém pracovní rehabilitace, určený pro 

osoby se zdravotním postižením, které jsou jen těžce umístitelné na trhu práce při užití 

stávajících způsobů podpory (zejména osoby s těžšími formami zdravotního postižení, 

postižením kombinovaným a mentálním) 

                                                 
52 Mezi tyto dokumenty patří např. výše zmiňovaný Národní plán zaměstnanosti a jeho akční plány, 
Strategie rozvoje lidských zdrojů, Státní informační politika, Společné memorandum o sociálním 
začleňování a výše uvedený Národní akční plán sociálního začleňování aj. 
53 Byla vybrána ta opatření z Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na 
období 2006 - 2009, která zapadají do kontextu práce.  
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- splněno k 31.12.2008 

• Vypracovat analýzu mapující možnost vzniku a podpory tzv. sociálních družstev a 

případně dalších subjektů sociální ekonomie podporujících zlepšení zaměstnanosti osob 

se zdravotním postižením 

- na plnění se podílí SČMVD, MPO, MPSV, do 30. 6. 2009 
  

• Vypracovat a předložit návrh legislativní úpravy, která usnadní přístup chráněných 

dílen a účastníků s obdobným statutem k veřejným zakázkám.  

- úkol byl splněn, MMR  s účinností nového zákona o veřejných zakázkách  

 

5.5.1 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 

 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že je pro oblast osob se zdravotním postižením 

důležitý Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen VVZPO). VVZPO54 

je zejména stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády. Zabývá se 

problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediné ministerstvo. Zejména upozorňuje na 

závažné problémy osob se zdravotním postižením na trhu práce. Zaujímá stanoviska a 

předkládá doporučení k materiálům předloženým vládě ČR, pokud se dotýkají 

zdravotně postižených. Sleduje a napomáhá realizaci aktuálně platného národního plánu 

pro občany se zdravotním postižením. Jeho dalším úkolem je pomáhat při vytváření 

rovných příležitostí u osob se zdravotním postižením a šířit informace o problematice 

osob se zdravotním postižením do široké veřejnosti. Sekretariát VVZPO administruje 

Národní rozvojový program mobility pro všechny (účelem je podpora realizace 

komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích) a dotační program Podpora 

veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených (program 

vyhlašuje Úřad vlády ve spolupráci s VVZPO). VVZPO spolupracuje s občanskými 

sdruženími zdravotně postižených, které se díky sekretariátu VVZPO podílejí na tvorbě 

a připomínkování návrhů legislativních opatření, která se týkají zdravotně postižených. 

Hlavním poradním orgánem VVZPO je Národní rada zdravotně postižených České 

republiky (viz níže), přičemž VVZPO projednává materiály jimi předložené. Dále 

VVZPO spolupracuje s ústředními orgány státní správy, které mu předkládají k 

projednání návrhy opatření, týkajících se problematiky zdravotně postižených. V 

                                                 
54 VVZPO byl zřízen usnesením vlády České republiky č. 151 ze dne 8. 5. 1991 ve znění pozdějších změn 
a doplňků. Předsedou Výboru je předseda vlády; výkonným místopředsedou je ministr vlády jmenovaný 
předsedou; místopředsedy jsou ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a 
ministr zdravotnictví. Místopředsedou je předseda NRZP ČR. 
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současné době působí při VVZPO Odborná skupina pro sociální politiku, Odborná 

skupina pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Odborná skupina pro 

vzdělávání, Odborná skupina pro regionální rozvoj a Pracovní skupina pro 

implementaci a ratifikaci úmluvy na ochranu práv osob se zdravotním postižením. Jak 

již bylo uvedeno výše, VVZPO spolupracoval na přípravě všech výše zmíněných 

dokumentů vztahujících se k problematice osob se zdravotním postižením. VVZPO 

každoročně vyhlašuje dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit občanských 

sdružení zdravotně postižených“55. Celkem bylo pro rok 2009 podpořeno 77 projektů 

(ze 104 žádostí). (Vláda ČR, 2008).  

 

5.5.2 Odborná skupina pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

Jako odbornou skupinu, která se zabývá dílčími otázkami v oblasti zaměstnávání, 

má VVZPO zřízenu Odbornou skupinu pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. (Vláda ČR, 2006a) Úkolem Odborné skupiny je iniciovat, navrhovat a 

doporučovat kompetentním útvarům zodpovědných ministerstev (v našem případě 

zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí) okruh systémových změn v oblasti 

podpory pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Dále připravuje podklady 

a analýzy pro zasedání Výboru. (Vláda ČR, 2006b) Z Výroční zprávy pro rok 2007 

vyplývá, že se skupina zabývala kontrolou plnění Střednědobé koncepce státní politiky 

vůči občanům se zdravotním postižením a zneužíváním specializovaných nástrojů 

podpory zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, zejména možnosti náhradního 

plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém počtu 

zaměstnanců. Odborná skupina se opakovaně zabývá nutností komplexní rehabilitace 

(někdy užíván termín ucelená rehabilitace – pozn. autorky) osob se zdravotním 

postižením. (VVZPO, 2008: 7)  

 

5.5.3 Národní rada zdravotně postižených ČR 

 

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním poradím orgánem je Národní rada zdravotně 

postižených ČR (dále jen NRZP). Cílem její činnosti je obhajoba, prosazování a 

naplňování práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní 

                                                 
55 Výsledky dotačního řízení viz zde http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-
vlady/vvzpo/dotacni-program-podpora-vua/dotacni-program-podpora-vua-56173/.   
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správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. (Stanovy NRZP, § 4) K jejím 

hlavním činnostem patří např. navrhování orgánům státní správy a samosprávy 

legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením. Např. uplatňují 

připomínky k zákonu o zaměstnanosti apod. Podílí se na vypracování a realizaci 

dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 

sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se 

zdravotním postižením. Národní rada je příjemcem dotace projektu „Posílení postavení 

nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce v Praze v rámci Cíle 3“ 

programu Iniciativy Společenství EQUAL. NRZP má v každém kraji tzv. krajské 

výbory, složené ze zástupců neziskových organizací. NRZP představuje seskupení 87 

organizací osob se zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců s více než 250 

tisíci individuálními členy. NRZP sehrává roli reprezentace zájmů a potřeb osob se 

zdravotním postižením, kteří představují, jak bylo uvedeno výše, téměř jednu desetinu 

obyvatel populace České republiky. Dále je také iniciátorem a realizátorem konkrétních 

programů podpory. Při naplňování svého poslání úspěšně kooperuje s mezinárodními 

organizacemi a institucemi, s orgány státní správy a samosprávy, hospodářskou sférou, 

odborovými organizacemi, vědeckými pracovišti, sdělovacími prostředky a nevládními 

organizacemi. (VVZPO, 2005: 32)  

 

Strategické dokumenty jsou nástroje strategického plánování, které mají pro 

rozvoj politiky zaměstnanosti, vzhledem k osobám se zdravotním postižením a jejich 

začleňování, velký význam. Politika zaměstnanosti v České republice je z velké části 

ovlivňována členstvím v Evropské unii, o čemž svědčí uvedené strategické dokumenty. 

Mezníkem se stalo datum vstupu, tj. 1.5.2004. Pro Evropskou unii je politika 

zaměstnanosti jednou z nejzajímavějších oblastí sledování. Česká republika je povinna 

koordinovat opatření v této oblasti s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami 

pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (ESF). Zásadní kompetence je 

však ponechána v rukou členských zemí, o čemž svědčí následující kapitola. Kromě 

samotných dokumentů je velice důležitá kooperace a partnerství výše uvedených aktérů, 

nejen při přípravě těchto koncepcí. Za důležitého aktéra považujeme VVZPO, který se 

podílí na tvorbě a připomínkování návrhů legislativních opatření, která se týkají osob se 

zdravotním postižením. Na přípravách podkladů, pro tato a jiná jednání, se podílí jak 

jeho odborná skupina, tak zástupce neziskových organizací a tím i samotných osob se 

zdravotním postižením Národní rada zdravotně postižených ČR.   
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6 Politika zaměstnanosti v České republice  
 

Politika zaměstnanosti je jednou z priorit České republiky a můžeme ji vymezit 

jako opatření, kterým jsou formovány podmínky pro dynamickou stabilitu na pracovním 

trhu a pro účinné využití pracovních sil. Její hlavní funkcí je svými specifickými 

programy (či nástroji) řešit již existující negativní důsledky formování trhu práce, tzn. 

řešit důsledky nerovnováhy na trhu práce56. Jedná se o opatření, které je „zaměřeno na 

přímé ovlivňování nabídky a poptávky na trhu práce či na zpružnění přizpůsobovacích 

mechanismů na trhu práce“. (Winkler, Wildmannová, 1999: 10) Politika zaměstnanosti 

je výsledkem kooperace politických aktérů zainteresovaných do problematiky – státu, 

zaměstnavatelů jako partnerů, zaměstnanců a odborů57 (Winkler, Wildmannová, 1999: 

49), což vychází z výše uvedené teorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Politika zaměstnanosti se podle Winklera a Wildmannové (1999: 50) orientuje 

zaprvé na rozvoj infrastruktury trhu práce (má informativní charakter, prostřednictvím 

sítě úřadů práce, zprostředkovatelen práce apod.) a zabezpečuje informovanost o 

volných pracovních místech a uchazečích o zaměstnání. Zadruhé podporuje vytváření 

nových pracovních míst a pracovních činností (např. vytváří lepší podmínky pro 

znevýhodněné osoby na trhu práce), zaměřuje se, zatřetí, na zvýšení adaptability 

pracovní síly (např. organizováním a podporou rekvalifikačních programů) a 

v neposlední řadě, začtvrté, se podílí na zabezpečení životních podmínek těch lidí, kteří 

se stali nezaměstnanými (podpora v nezaměstnanosti). První tři skupiny aktivit směřují 

k podpoře aktivního chování pracovníka na trhu práce a bývají proto souhrnně 

označovány jako aktivní politika zaměstnanosti (APZ) a aktivity spojené se 

zabezpečením nezaměstnaných jsou označovány jako pasivní politika zaměstnanosti 

(PPZ). 
                                                 
56 Takto můžeme také zjednodušeně definovat nezaměstnanost – nerovnováha na trhu práce. 
57 U definice Winklera a Wildmannové je patrná absence neziskového sektoru jako možného partnera na 
této úrovni. V diplomové práci o neziskových organizacích jako o partnerech nepochybujeme.  

         „Politika zaměstnanosti je  specifickou aktivitou společnosti, jejímž prostřednictvím stát 

realizuje preventivní aktivity tak, aby přispěl ke stabilizaci a vytváření pracovních míst a omezil 

negativní dopady vyloučení osob z trhu práce. Prevenci jako imperativ politiky zaměstnanosti lze 

vnímat z hlediska efektů, jež přináší a jež jsou zřetelné jak z pohledu okamžité spotřeby, tak i 

z hlediska dlouhodobé perspektivy.“ 

                                                                                                                     (Kolibová, Kubicová, 2005: 
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  Aktivní politikou zaměstnanosti se budeme zabývat níže. Nyní si jen ve 

stručnosti definujeme institut pasivní politiky zaměstnanosti. Pasivní politika 

zaměstnanosti poskytuje náhradu za ztrátu výdělku v nezaměstnanosti po určitou, 

zákonem stanovenou, dobu. Podpora v nezaměstnanosti přísluší uchazeči o zaměstnání, 

jež splnil stanovené podmínky pro podpůrčí dobu. Tyto a jiné podmínky, tzn. podmínky 

pro poskytování podpory v nezaměstnanosti, nalezneme v zákoně č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti (§ 39- 43), který bude detailněji představen v následující kapitole. Stejně 

tak je důležité si uvědomit, že výše tohoto druhu kompenzace nesmí demotivovat 

uchazeče o zaměstnání k přijetí nabízené (či jinak nalezené) práce, tudíž neměla by být 

rovna výši minimální mzdy (tato má garantovat jistou ochranu zaměstnanci a také 

základní hranici pro odměnu za vykonanou práci). Vyplácení pasivní politiky 

zaměstnanosti, tedy výše a podmínky poskytování jsou námětem pro politické debaty. 

Tento fakt jen usvědčuje v tom, že je nezaměstnanost (o to víc nezaměstnanost u 

rizikových skupin) politicky ožehavým tématem, už jen z toho hlediska, že jsou 

podpory ohromnou fiskální zátěží pro stát. (Winkler, Wildmannová, 1999: 54) 

 

6.1 Současná právní úprava politiky zaměstnanosti  

 

„Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a 

uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti“  

(Všeobecná deklarace lidských práv) 

 

Politika zaměstnanosti vychází primárně z chápání práva na práci jako jednoho ze 

základních sociálních práv58, jenž je součástí lidských práv. Právo na zaměstnání, 

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

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost“ je obsaženo v Listině základních 

práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky. Stejně tak má „každý 

právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo 

nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje(…)“. 

(Hlava Čtvrtá, Článek 26, Odst. 1 a 3).   

Právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu je zabezpečováno v rámci 

politiky zaměstnanosti. Právem na zaměstnání se rozumí nejen právo na 

                                                 
58 Sociální práva jsou obsažena v článcích 22 – 25 Všeobecné deklarace lidských práv a zakotvena 
v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.   
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zprostředkování pracovního uplatnění, ale také zaručení podpory v nezaměstnanosti 

v případě, že zaměstnání zajištěno nebylo. Opět musíme zmínit zákon o zaměstnanosti, 

č. 435/2004 Sb.59, který je základem právní úpravy politiky zaměstnanosti. Do zákona o 

zaměstnanosti je zasazen také koncept aktivní úlohy politiky zaměstnanosti, který 

upravuje oblast aktivního řešení nezaměstnanosti (tj. aktivní politika zaměstnanosti). 

S růstem míry nezaměstnanosti rizikových skupin, tj. také osob se zdravotním 

postižením, se stupňuje role státu v řešení nezaměstnanosti a je kladen velký důraz na 

tuto část politiky zaměstnanosti. Cílem politiky zaměstnanosti je, v souvislosti s naší 

prací, pracovní integrace těchto osob na trh práce. Aktivní politika zaměstnanosti (dále 

jen APZ) využívá řady nástrojů, prostřednictvím kterých dosahuje nebo alespoň 

přispívá k integraci těchto skupin na trh práce. Nástroje a opatření, jimiž je realizována 

APZ, jsou definovány v zákoně (§ 104, §105) a jsou představeny také v podkapitole 6.3 

Nástroje politiky zaměstnanosti zaměřené na osoby se zdravotním postižením, jako 

důležitá  součást této diplomové práce. 

Součástí politiky zaměstnanosti je opatření zajišťující rovné zacházení. Při 

uplatňování práva na práci je zakázána jakákoliv forma diskriminace ať již z důvodu 

pohlaví, rasy, sexuální orientace, etnického původu, národnosti, státního občanství, 

manželského stavu, politického smýšlení, náboženství nebo víry. Právo na rovné 

zacházení a ochranu před diskriminací je v našem právním řádu považováno za jedno 

z ústavně zaručených základních lidských práv. (Listina základních práv a svobod, 

Článek 3). Listina základních práv a svobod stanovuje zákaz diskriminace, ale 

nedefinuje pojmy s právem na rovné zacházení a ochranou před diskriminací spojené 

(např. čeho a za jakých podmínek se mohou oběti diskriminace domáhat). Ochrana před 

diskriminací je částečně upravena pracovním právem, zákoníkem práce, č. 262/2006 (§ 

16 odst. 2), který zakazuje jakoukoliv diskriminaci, avšak poukazuje na zvláštní právní 

předpis, tzv. antidiskriminační zákon. Ten měl zaručit rovný přístup ke vzdělání, práci, 

zdravotnické péči či sociálním výhodám bez ohledu na věk, rasu, národnost, sexuální 

orientaci, zdravotní postižení, pohlaví, náboženství a světový názor. 

V antidiskriminačním zákoně navíc stojí: „pro účely tohoto zákona se zdravotním 

postižením rozumí tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání 

                                                 
59 Současný zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. začal platit 1. října 2004. Tento zákon spojil dva  
samostatné zákony (č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb.) do jednoho a je v souladu s právem Evropského 
společenství. Zákon také ucelil oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením, poskytl nové nástroje 
a opatření, kterými se budeme zabývat v dalších částech práce. V současné době vyšel zákon č. 382/2008 
Sb., o zaměstnanosti, který mění původní zákon ve znění pozdějších předpisů. 
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nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení v oblastech vymezených 

tímto zákonem; přitom musí jít o dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo má 

podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok“ (§ 5). Tímto by byla také 

legislativně upravena typologie zdravotního postižení, o jejíž absenci jsme hovořili 

v podkapitole 2.2.1 Vymezení osob se zdravotním postižením. Tento „zvláštní právní 

předpis“ však Česká republika stále nepřijala (jako jediný členský stát v Evropské unii) 

(ČTK, 2009b).      

 Politika zaměstnanosti je spjata s dalšími zákony, jež jsou součástí zákona o 

zaměstnanosti (viz závěr zákona - „Poznámky pod čarou“). Nicméně nejen zákony 

formují politiku zaměstnanosti, musíme přihlédnout také k dokumentům, jimiž se 

zabývá následující kapitola.  

 

6.2   Organizační zabezpečení politiky zaměstnanosti  

6.2.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), jakožto institucionální 

nositel politiky zaměstnanosti, patří mezi ústřední orgány státní správy, v jehož čele 

stojí člen vlády České republiky (dále jen ČR). (Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, § 1). Ústava dává 

MPSV pravomoc vydávat vyhlášky na základě zmocnění uvedených především 

v zákoně o zaměstnanosti. Vymezení úkolů je možné nalézt také v zákoně o 

zaměstnanosti (§ 6). Činnost MPSV na úseku zaměstnanosti má zjednodušeně funkci 

řídící, koncepčně-iniciační, koordinační, analytickou, kontrolní, metodickou, správní a 

zřizovací. Hlavním úkolem MPSV je řídit a kontrolovat výkon státní správy a 

dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. MPSV 

vypracovává koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti, podává informace o 

situaci na trhu práce, řídí úřady práce a přijímá opatření na podporu a dosažení rovného 

zacházení s osobami se zdravotním postižením. MPSV dále zabezpečuje rozvoj 

mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti. (Kolman, 

2004) Organizační struktura MPSV je tvořena jednotlivými úseky (Sekce, odbor, 

oddělení), přičemž úsekem, který má na starosti otázky zaměstnanosti, je Sekce politiky 

zaměstnanosti a trhu práce a důležitým úsekem je také Sekce sociální a rodinné politiky 

(viz oficiální stránky MPSV). MPSV je zásadním aktérem v této oblasti. V současné 

době probíhá při poslanecké sněmovně tzv. expertní panel, který byl ustavený 
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ministrem práce a sociálních věcí ke komplexnímu řešení pracovního začleňování osob 

se zdravotním postižením. Jeho členy jsou zástupci MPSV, zástupci zaměstnavatelů 

osob se zdravotním postižením, ředitelé úřadů práce, samotné osoby se zdravotním 

postižením, zástupci odborových organizací aj.60  

 

6.2.2 Úřady práce  

 

 Úřady práce (dále jen ÚP) patří mezi územně dekoncentrované orgány státní 

správy. (Průcha, 2007: 163) Vykonávají územní státní správu v určité vymezené oblasti. 

Správní obvody ÚP jsou shodné s územními obvody okresů (§ 7 odst. 2). Jedná se o tzv. 

vertikální dekoncentraci státní správy, kdy jsou působnosti a pravomoci delegovány na 

nižší orgány – z důvodu „zefektivnění fungování a přiblížení služeb občanům“. 

(Čabanová, 2002: 29) Jedná se o realizátory politiky zaměstnanosti. ÚP jsou zastoupeny 

v jednotlivých okresech a na území hlavního města Prahy. (Kolibová, Kubicová, 2005: 

110, 146) Zákon o zaměstnanosti (§ 8) vymezuje konkrétní pravomoci ÚP, ty např. 

vytvářejí poradní sbory složené ze zástupců odborových organizací, organizací 

zaměstnavatelů, družstevních orgánů, územních samosprávných celků a hlavně, 

organizací zdravotně postižených. Tento sbor funguje zejména jako koordinační partner 

při realizaci státní politiky zaměstnanosti. Jeho úkolem je např. vyjadřování 

k poskytování příspěvků zaměstnavatelům či k opatřením na podporu rovného 

zacházení apod. (§ 7 odst. 4) ÚP navíc vytvářejí pracovní skupiny, které se radí ohledně 

pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením (viz níže). Důležitou úlohou 

je zprostředkování zaměstnání a provádění APZ, k čemuž je potřeba konkrétních 

nástrojů. ÚP také spolupracují s neziskovými organizacemi. Podle dotázaných úřadů 

práce se jedná o spolupráci s organizacemi, které svým klientům poskytují sociální 

služby, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, přípravu na práci, zprostředkování 

pracovních míst a také podporované zaměstnávání. Tato spolupráce je hodnocena bez 

rozdílu kladně.61 Problémem ÚP je, že nemají dostatečné množství pracovníků62, kteří 

by jednotlivé funkce zastávali, např. řídili či prováděli pracovní rehabilitace (viz níže). 

Již z tohoto titulu vyplývá nutnost, vytvářet podmínky pro neziskové organizace.   

                                                 
60 Konsultace s vedoucím oddělení podpor zaměstnanosti MPSV. 
61 Viz příloha č. 8 - Výstupy dotazníkového šetření (úřady práce) 
62 Rozhovor s vedoucím oddělení trhu práce, Úřad práce České Budějovice.  
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6.3 Nástroje politiky zaměstnanosti zaměřené na osoby se 

zdravotním postižením   

  

Model aktivní a pasivní politiky je nutný k pochopení realizace politiky   

zaměstnanosti. Tento model byl upraven v roce 2004 zákonem 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti. Co se týká jednotlivých nástrojů a jejich aplikace, tato skutečnost je 

upravena vyhláškou MPSV č. 518/2004 Sb., která je předpisem, jenž provádí výše 

zmíněný zákon. Politika zaměstnanosti je zaměřena obzvláště tedy na aktivity dvojího 

typu (Winkler, Wildmannová, 1999: 50). Naše práce je zaměřena pouze na aktivní 

složku politiky zaměstnanosti a její nástroje a opatření. APZ má sociálně psychologické 

efekty na uchazeče o práci a kladný ekonomický dopad na státní rozpočet, což je také 

nutné brát v úvahu. Výdaje, které jsou vynaložené na APZ snižují výdaje na pasivní 

politiku zaměstnanosti a na sociální dávky (Beránková, 2004). Prostředky na realizaci 

APZ v České republice plynou v současnosti ze dvou zdrojů, ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu (dále jen ESF). Vedle státního rozpočtu se tedy v 

posledních letech na financování realizace APZ spolupodílí Evropská unie v rámci 

probíhajících projektů ESF63 (Nekolová, 2008: 35), o čemž jsme pojednávali výše. 

Strukturu použitých nástrojů (a tím i stručný přehled nástrojů APZ) nabízí následující 

tabulka č. 3, ze které je možné vyčíst, že na APZ bylo v 1. pololetí roku 2008 vydáno 2 

910 643 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly výdaje o 31%. Podle 

statistiky MPSV dochází k pokračování v trendu změny struktury výdajů na APZ, a to 

v souvislosti s rostoucím zapojením prostředků z ESF.    

 

                                                 
63 V letech 2002 – 2006 se jednalo o OP RLZ a JPD 3. ÚP, ale i jiné subjekty, měly jejich prostřednictvím 
možnost vypracovávat a realizovat konkrétní projekty APZ, jež byly šité na míru potřebám jednotlivých 
lokálních trhů práce. Především díky nedostatku zkušeností s tvorbou projektů v České republice však 
nebyly finanční kapacity obou programů v oblasti APZ zdaleka vyčerpány. Od roku 2007 až do roku 
2013 je možno tento deficit snížit prostřednictvím OP LZZ (viz podkapitola 5.1 Národní strategický 
referenční rámec 2007 – 2013). 
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Tabulka č. 3 – Struktura použitých nástrojů APZ v 1. pololetí 2007 a v 1. pololetí 

2008  

 

 

  Zdroj: MPSV, 2009a 

Legenda:  

1) v roce 2008 VPP včetně VPP financovaných v rámci ESF 
2) Včetně CHPM  SVČ OZP 
3) Systém investičních pobídek (SSZ MPSV včetně programů na tvorbu pracovních míst 

realizovaných ÚP) 
4) APZ ÚP a SSZ jinde nespecifikovaná (např. nákup služeb) 
5) V případě programů ESF a cílených programů se jedná pouze o programy zaměřené na podporu 

tvorby míst, resp. podpořené osoby evidované na ÚP, tj. uchazeči, případně zájemci o 
zaměstnání   

 

6.3.1 Nástroje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

 

Osoby se zdravotním postižením vyžadují speciální péči, proto je na ně zaměřena 

velká pozornost. Pro tyto osoby je v mnoha případech obtížné jak hledání zaměstnání, 

tak mnohdy také setrvání na pracovním místě. Při integraci na trh práce by měly být 

podporovány. Již z výše uvedeného textu víme, že nejdůležitější je systémová pomoc a 

individuální přístup. Světový program činnosti týkající se osob se zdravotním 

postižením představuje tři zásadní cesty. Těmito cestami se snaží překonávat bariéry, 

jež jsou před osoby se zdravotním postižením postaveny. Představují způsob, jak 

napomoci těmto osobám a zároveň vedou k jejich společenské integraci. Jedná se o 

prevenci (zlepšování sociální a hospodářské úrovně, zvýšení kvality života, prevence 

nemocí apod.), rehabilitaci (dosahování vyšší úrovně nezávislosti, opatření určená pro 

kompenzaci funkční ztráty či omezení) a vyrovnání příležitostí (proces umožňující 

přístup všem do společenského života, integrace na trh práce). (Vysokajová, 2000: 26-
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30) V naší práci se zaměříme hlavně na třetí cestu, tedy na vyrovnávání příležitostí. 

Přesto však musíme zmínit, že předchozí dvě cesty (tj. prevence a rehabilitace) jsou 

neméně důležité. O to víc, když v České republice absentují. Národní rada osob se 

zdravotním postižením vypracovala „Zakotvení právního rámce rehabilitace“, to se však 

nesetkalo s kladnou odezvou. Z jednání na zasedání Vládního výboru pro zdravotně 

postižené občany dne 29. února 2008 vyplynulo, že není společná vůle jednotlivých 

resortů vytvořit ucelený systém léčebné péče, rehabilitační péče, rekvalifikace, úprava 

bydlení, zajištění zaměstnání a návrat do normálního života.64 Proto snad výstupy výše 

uvedeného tzv. expertního panelu budou pro tuto oblast pozitivní.  

Protože jsou lidé se zdravotním postižením heterogenní skupinou, která má 

specifické potřeby, je nezbytné, při řešení jejich nezaměstnanosti, využít různých 

přístupů a opatření politiky. Proto nelze využít pouze jednoho nástroje, ale většinou je 

nezbytná kombinace různých nástrojů, pro individuální řešení nezaměstnanosti 

jednotlivých uchazečů (Kotíková, 2003: 133). Aby bylo možné provádět APZ a zvolit 

vhodný nástroj, je pro úřady práce nutné vést evidenci65 osob se zdravotním postižením. 

Za nejstěžejnější považujeme opatření definována ve Třetí Části zákona o 

zaměstnanosti, jelikož se zabývají přímo cílenými opatřeními na podporu osob se 

zdravotním postižením. Přesto jsou významné i ostatní nástroje a opatření, které nejsou 

přímo cílené na tyto znevýhodněné osoby. Z tohoto vyplývá naše dělení na přímo cílené 

nástroje (směřují přímo na podporu osob se zdravotním postižením) a na nepřímo cílené 

nástroje (jsou uplatňovány na všechny rizikové skupiny, včetně osob se zdravotním 

postižením).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Stanovisko NRZP, které bylo předloženo v roce 2007 také MPSV, jakožto garantovi, který má 
odpovědnost za případnou legislativní úpravu systému ucelené rehabilitace viz příloha č. 2 – Zakotvení 
právního rámce rehabilitace.  
65 Evidence dle § 68, odst. 1 obsahuje identifikační údaje o osobě se zdravotním postižením, o omezeních 
v možnostech jejího pracovního uplatnění ze zdravotních důvodů, o právním důvodu (na základě kterého 
byla uznána osobou se zdravotním postižením), údaje o poskytování pracovní rehabilitace. Na údaje 
poskytované z této evidence se vztahuje zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Přímo cílené nástroje:   
 
a) pracovní rehabilitace, 
b) vytváření chráněných pracovních míst 
a chráněných pracovních dílen, 
c) příspěvek na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, 
d) stanovení povinného podílu osob se 
zdravotním postižením 
 

Nepřímo cílené nástroje: 
 
e) další nástroje zaměřené na osoby se 
zdravotním postižením 
 (rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, 
společensky účelná pracovní místa, 
příspěvek na zapracování, cílené 
programy pro řešení nezaměstnanosti). 
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A)  Pracovní rehabilitace 

 

 Pracovní rehabilitace je nástrojem politiky zaměstnanosti, který napomáhá 

osobám se zdravotním postižením k vyrovnávání příležitostí na trhu práce a jejich plné 

integraci do pracovního procesu. Oblast pracovní rehabilitace upravuje zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pracovní rehabilitace je podle něj „souvislou činností 

zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, 

kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené66“ 

(§ 69 odst. 2). Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí úřad práce z prostředků na 

APZ. Přesné údaje o druzích nákladů hrazených úřady práce a způsobu jejich úhrady 

stanovuje vyhláška č. 518/2004 Sb. (§ 2 – 5), kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. 

Jednotlivé formy pracovní rehabilitace může úřad práce zajišťovat také z externích 

zdrojů. (Strnadová, 2008). Pracovní rehabilitace je poskytována různými formami, které 

jsou vhodné z hlediska zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání. Zákon o 

zaměstnanosti do pracovní rehabilitace zahrnuje (§ 69-74): 

 

• poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání,  

• teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání (příprava na budoucí 

povolání67, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy),  

• zprostředkování zaměstnání,  

• udržení a změnu zaměstnání,  

• vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání.  

 

Pracovními rehabilitacemi a jejími formami se zabývá také např. Strnadová 

(2008), která  pracovní rehabilitaci dělí na 8 činností, naprosto stejných, přičemž pod 

teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnávání nezahrnuje výše zmíněné nástroje 

(příprava na budoucí povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy). 

Ponechává je jako samostatné formy pracovní rehabilitace. 

                                                 
66 Pro rozložení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti byla vydána Normativní instrukce č. 14/2007 – 
„Realizace aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2008“. Instrukce stanovuje, formou doporučení, míru 
využití jednotlivých nástrojů APZ pro různé rizikové skupiny a dále doporučuje procentuální rozložení 
výdajů na APZ v rámci rozpočtů ÚP. (Interní materiály MPSV) 
67 Upravuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol  
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
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V České republice zajišťují poradenství osobám se zdravotním postižením 

především pracoviště rané péče, instituce pedagogicko-psychologického poradenství 

(např. státní i soukromá speciálně-pedagogická centra, pedagogicko-psychologické 

poradny atd.), centra léčebné rehabilitace (centra rehabilitace), občanská sdružení 

zdravotně postižených.  (Halířová, Stehlík, 2007: 45) Do teoretické a praktické činnosti 

patří kromě přípravy na budoucí povolání také výše zmíněné příprava k práci a 

specializované rekvalifikační kurzy. Příprava k práci se provádí na pracovištích 

zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu této osoby; příprava 

k práci může být prováděna s podporou asistenta, dále v chráněných pracovních dílnách 

a na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby, nebo ve 

vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských 

společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob. 

Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním 

postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. 

O přípravě k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele uzavírá úřad práce se 

zaměstnavatelem písemnou dohodu. (§ 72 odst. 2 písm. a)  V rámci třetího bodu je 

zprostředkování zaměstnání, které je v běžné praxi realizováno samotnými úřady práce. 

Zprostředkování zahrnuje zprostředkování zaměstnání úřadem práce, poradenství pro 

zprostředkování vhodného zaměstnání a poradenství k jiné výdělečné činnosti. Další 

možností však je agenturní zprostředkování zaměstnání jako forma pracovní 

rehabilitace. K tomuto však v rámci praxe nedochází. K činnostem zaměřeným na 

udržení a změnu zaměstnání patří podle Iniciativy společenství EQUAL (2008a: 21-22) 

individuální poradenství, účast na akcích v Job klubech, konsultace s psychologem (tyto 

první tři jsou téměř totožné s poradenskou činností viz výše), zapracování osoby se 

zdravotním postižením a doprava do zaměstnání s pomocí asistenta. V této formě 

pracovní rehabilitace je zřejmá vazba na institut podporovaného zaměstnávání 

(konkrétně viz kapitola 7 Podporované zaměstnávání jako specifický nástroj politiky 

zaměstnanosti), které není explicitně definováno jako forma pracovní rehabilitace, 

avšak metodicky do pracovní rehabilitace spadá. Právě v procesu zapracovávání osob se 

zdravotním postižením či v případě potřeby asistenta se jeví jako vhodné využít služeb 

zkušených agentur, které tyto služby poskytují. Poslední z řady pracovní rehabilitace je 

vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání. Zde patří příspěvek na vytvoření 

chráněného pracovního místa a příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. 
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Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce ve spolupráci s pracovně 

rehabilitačními středisky nebo také může pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu 

(nejčastěji neziskové organizace – např. agentury podporovaného zaměstnávání či jiné 

subjekty). (Marciszová, 2009) Vhodným příkladem dobré praxe v oblasti pracovní 

rehabilitace může být také např. občanské sdružení Fokus, které splňuje podmínky 

CEFEC (Konfederace evropských sociálních zařízení pro duševně nemocné) a má 

charakter sociálního podniku.  

Pro ilustraci procesu nabízíme Model č. 1 – Proces pracovní rehabilitace 

 

 

 

Zdroj: Iniciativa Společenství Equal, 2008b.  

 

Z uvedeného modelu můžeme vyčíst, že je s uchazečem o zaměstnání, který 

vyžaduje pracovní rehabilitaci, nejprve vyhotovena žádost o pracovní rehabilitaci a poté 

je sestaven „Individuální plán pracovní rehabilitace“ (dále jen IPRR). IPRR „plní funkci 

jakéhosi harmonogramu naplňování dohodnutého postupu vedoucího k pracovnímu 

uplatnění“. (Strnadová, 2008) Úřady práce poté vytvářejí multidiciplinární pracovní 

skupiny (zaměstnanci úřadu práce, lékař, zástupci organizací zdravotně postižených, 

zástupce neziskových organizací, zástupci zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 

50% osob se zdravotním postižením aj.). (§ 7 odst. 5) Následně je podle § 69 odst.1 

vyhotovena dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace68. Poté dochází k samotné 

realizaci dohody, po níž následuje vyhodnocení.  

Pracovní rehabilitace zasahuje do mnoha sfér – sociální, zdravotní, vzdělávací 

apod. To vypovídá o nutnosti multidisciplinárního přístupu. Níže uvedený Model č. 2 

                                                 
68 Obsah dohody popisuje zákon o zaměstnanosti v § 70. 
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představuje jakýsi ideální model komplexní spolupráce (některé již fungují, některé 

nikoliv a bylo by to žádoucí).  

 

Model č. 2 - Ideální model systému spolupráce v procesu pracovní rehabilitace 

 

Zdroj: Strnadová, 2008 

 

 Pracovní rehabilitaci je možné chápat jako nejuceleněji propracovanou oblast 

rehabilitace (z hlediska legislativního). I přesto se v ní vyskytují následující nedostatky. 

Pracovní rehabilitace je možná i bez návaznosti na ostatní druhy rehabilitace, chybí tedy 

jejich provázanost. To je chápáno jako zásadní problém na úseku pracovní rehabilitace. 

Pracovní rehabilitace jsou časově i finančně náročné, proto raději úřady práce volí 

zařazení osoby se zdravotním postižením do rekvalifikačních kurzů, vytvoření 

chráněného pracovního místa a nebo podporují vznik chráněné pracovní dílny. 

Nedostatky a omezení mohou ve svém důsledku znamenat snížení schopností osob se 

zdravotním postižením dosáhnout pracovního uplatnění. Což v návaznosti může vést ke 

zvýšeným nárokům na dávky a služby podmíněné nepříznivým zdravotním stavem. 

(Iniciativa Společenství Equal, 2008b: 37-39) Z analýzy systému služeb pracovní 

rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením vyplývá, že jsou výše uvedené nástroje 

pracovní rehabilitace ucelené a komplexní, avšak doposud se je nepodařilo uvést do 

praxe. Stále je nabídka a poptávka po službách pracovní rehabilitace nevyvážená 

(rozdíly ve struktuře nabízených služeb a potřebách osob se zdravotním postižením a 

zároveň výrazné regionální disproporce). V některých regionech České republiky je 

nedostatek partnerů pro vybranou formu pracovní rehabilitace (např. nevyvážené 

množství agentur podporovaného zaměstnávání v České republice - pozn. autorky). 

Největším problémem poradenských, vzdělávacích a jiných subjektů je nedostatek 

finančních prostředků – důvodem je oslabení finančních zdrojů z obecních a krajských 
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rozpočtů z důvodu náležitosti problematiky do kompetencí úřadů práce. Pozornost by 

měla být tedy věnována projektům, které přináší příležitosti z programů a prostředků 

Evropské unie. (Sociální agentura, 2008: 144-146) 

 

 B) Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna 

 

 Chráněné pracovní místo je jednou z možností osob se zdravotním postižením, 

jak participovat na trhu práce. Zaměstnání v chráněných dílnách a na chráněných 

pracovištích je alternativou k zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Alternativou 

proto, že by zaměstnání na otevřeném trhu práce neodpovídalo specifickým potřebám 

těchto osob. (Vysokajová, 2000: 85-91)  

Chráněné pracovní místo je podle zákona o zaměstnanosti pracovní místo 

vytvořené zaměstnavatelem pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením, na 

základě písemné dohody s úřadem práce. Příspěvek, který je úřadem práce určen na 

provoz chráněného pracovního místa, je poskytován zálohově, a je možné jej 

poskytnout na základě dohody o vytvoření chráněného pracovního místa. Roční výše 

příspěvku může činit až trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství (za první 

až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku) (§ 75 odst. 10).  

Chráněnou pracovní dílnou je pracoviště zaměstnavatele, které je vymezeno na 

základě dohody s úřadem práce a přizpůsobeno pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením (nejméně 60% osob se zdravotním postižením). Tato dílna musí být však 

provozována nejméně dva roky ode dne sjednaného v dohodě s úřadem práce. Stejně 

jako u výše zmíněného nástroje, je i zde zálohově, na základě dohody, poskytován 

příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Roční výše příspěvku může činit až 

čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství (za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku), a to 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 (§ 76 odst. 7 

zákona o zaměstnanosti). 

Druhy provozních nákladů chráněných pracovních míst a chráněných pracovních 

dílen a způsob poskytování příspěvků stanovuje prováděcí vyhláška č. 518/2004Sb (§ 8, 

9 a 10). 

Podle Vysokajové (2000: 88) je „chráněná práce pracovní činnost na vhodně zvoleném 

nebo upraveném výrobním programu, event. vybrané pracovní náplni, kterou vykonává 
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zaměstnanec s těžším zdravotním postižením za zcela mimořádných pracovních 

podmínek přizpůsobených jeho fyzickým a psychickým schopnostem na chráněném 

pracovišti“. Opatřilová a Zámečníková (2005: 120) doplňují, že je chráněné prostředí 

orientované také na osoby s kombinovanými vadami a na osoby s nízkou nebo žádnou 

kvalifikací.  

V České republice existují různé chráněné dílny, které nabízejí různorodé 

pracovní činnosti a stejně tak jsou jejími zřizovateli subjekty s různou právní formou. 

Podle Katalogu organizací zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením69 

je nejvíce chráněných dílen společností s ručením omezeným, mohou je však 

zabezpečovat i jiné právní subjekty, např. občanská sdružení (viz příklad dobré praxe 

v rámečku).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle výše zmíněných informací a příkladu dobré praxe je zřejmé, že je důležité, 

aby bylo prostředí upraveno pro specifické potřeby konkrétní osoby (pro výkon podle 

typu a míry zdravotního postižení). Celkově se jedná o chráněné prostředí, ve kterém se 

osoby se zdravotním postižením mohou podílet na smysluplné činnosti. Chráněné 

prostředí má podle Novosada (2000) psychologický a sociálně rehabilitační účinek. 

Naopak to však způsobuje, že se osoby se zdravotním postižením stýkají se stejně 

handicapovanými lidmi a mohou tak být separováni od majoritní skupiny. I přesto, že je 

mnohem prospěšnější integrace na otevřený trh práce, není to vždy možné. Pokud 

                                                 
69 Seznam organizací zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením, včetně chráněných 
pracovišť je k naleznutí v závěru práce v Použitých zdrojích.  

Trianon o.s. – Projekt „Separace pro recyklaci“ 
 

Chráněná dílna Trianon o.s. je součástí pilotního programu Bez bariér bez hranic. Cílem 
projektu je udržitelný rozvoj (ve smyslu tří vzájemně propojených oblastí: sociální, ekonomické, 
environmentální). Dílna vytváří podmínky pro zaměstnanost osob se zdravotním postižením. 
Realizace projektu byla zahájena v pronajatých prostorách v listopadu 2004. Byly vytvořeny nástroje 
projektu, zpracovány interní směrnice pro chod pracoviště.Činnost je financována z prostředků 
přidělených Nadačním fondem Dalkia Morava (2004) na realizaci projektu, dále z vlastní činnosti za 
odevzdaný vyseparovaný materiál a z příspěvků ÚP Karviná. V roce 2005 byla dílna přestěhována do 
vlastních prostor, které byly občanskému sdružení prodány městem Český Těšín za symbolickou 
cenu. Ze dvou zaměstnanců bylo vybudováno zázemí pro pět zaměstnanců. Kromě technické činnosti 
se zaměstnanci učí zpracovávat tzv. „měkké“ projekty (zúčastňují se školení, setkání k výměně 
zkušeností v rámci Regionálních center pomoci a mobility.  V roce 2007 byla zahájena spolupráce 
s dalšími chráněnými dílnami a jinými partnery (s.r.o., a.s.). Hlavním cílem chráněné dílny do 
budoucna je využít poznatky pro rozvoj sociálního podnikání v dalších směrech. V roce 2007 získalo 
občanské sdružení Výroční cenu Mosty, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením. 
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zaměstnání na otevřeném trhu práce nevyhovuje specifickým potřebám osob, zastávají 

chráněná pracoviště důležitou funkci. V lepším případě může sloužit chráněné 

pracoviště jako „přestupní stanice“ na otevřený trh práce. U některých autorů (Čepelka, 

2003: 93) je také možné se dočíst, že jsou chráněné dílny vhodným potenciálním 

subjektem sociální ekonomiky. Např. výše uvedený příklad dobré praxe je toho 

důkazem, snaží se dosahovat tří vzájemně propojených cílů sociální ekonomiky – 

sociálního, ekonomického a ekologického (o sociální ekonomice více v následující 

kapitole). Chráněným dílnám může jít příkladem také např. sociální firma Zahrada, 

která vznikla transformací chráněné dílny při občanském sdružení Fokus Praha70.  

 

C) Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je podle § 

78 zákona o zaměstnanosti poskytován zaměstnavateli, který v pracovním poměru 

zaměstnává více než 50% zaměstnanců, jež jsou osobami se zdravotním postižením a 

jež „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, kdy bylo povoleno 

splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno 

posečkání daně“ (MPSV, 2009c). Příspěvek poskytuje čtvrtletně příslušný úřad práce 

zaměstnavateli, a to ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů (měsíčních) na 

zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením („včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 

zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč“). (§ 78 odst. 2) Příspěvek se naopak neposkytuje, 

je-li na zaměstnance poskytován jiný příspěvek nebo příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský program  (§ 117 zákona o zaměstnanosti) a dále, stane-li se zaměstnanec 

poživatelem starobního důchodu.  

 

                                                 
70 Sociální firma Zahrada, společně s dalšími subjekty sociální ekonomiky – Jůnův statek a Café Therapy, 
vznikla v rámci projektu Rozvoj sociální firmy, v rámci evropského programu Equal. Při vytváření 
teoretického modelu byli tvůrci inspirovány především britským modelem sociální firmy.  
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D) Stanovení povinného podílu osob se zdravotním postižením 
 

 Zákon o zaměstnanosti (§ 81 až 83) ukládá zaměstnanci, s výše než 25 

zaměstnanci v pracovním poměru, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením ve výši povinného podílu, který činí 4%. Tato povinnost je plněna buď 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru71 a nebo je možné 

povinnost prostřednictvím dalších dvou možností, tzv. náhradním plněním. Zaprvé se 

jedná o odběr výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% 

zaměstnanců (osob se zdravotním postižením) nebo zadáváním zakázek těmto 

zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků z chráněných dílen, jenž jsou  provozovány 

občanským sdružením, církví, náboženskou společností, církevní právnickou osobou, 

obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek výše uvedeným subjektům. 

Odebírat produkty nebo služby je možné také od osob se zdravotním postižením, které 

jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo 

zadáváním zakázek těmto osobám. Druhou možností je odvod do státního rozpočtu. 

Výše odvodu činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (za 

první až třetí čtvrtletí kalendářního roku) za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl 

zaměstnat. Avšak tuto možnost nesmějí využívat organizační složky státu. 

Zaměstnavatel však může povinnost splnit kombinací výše uvedených způsobů. Jedná 

se tedy o nástroj, který je uplatňován plošně a jeho podstatou je zaměstnávat povinný 

podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, ve výši 4%.  

V současné době se část firem přihlašuje ke konceptu nazv. „Společenská 

odpovědnost firem“ (Corporate Social Responsibility – CSR)72 a tím překonávají 

bariéry, které ve společnosti vzhledem k zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

přetrvávaly. Pokud však zaměstnavatelé nechtějí nebo z nějakého důvodu nemohou 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, mají možnost splnit tuto povinnost  výše 

uvedeným náhradním plněním.  

                                                 
71 Např.: Zaměstnavatel se 75 zaměstnanci má povinnost zaměstnat 3 osoby se zdravotním postižením 
(4% z celkového počtu zaměstnanců). Tuto povinnost může splnit buď zaměstnáním tří osob se 
zdravotním postižením nebo jedné osoby s těžším zdravotním postižením. 
72 CSR je koncept podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se 
chovat eticky. Základem této myšlenky je kromě ekonomického úspěchu ovlivňování svého okolí, kvality 
života svých zaměstnanců, místní komunity a společnosti jako celku. Hlavním zaměstnavatelem osob se 
zdravotním postižením jsou v České republice družstva. Příkladem dobré praxe může být např. družstvo 
Otava z Písku,  které v současné době zaměstnává téměř šest set lidí, z toho přes 70 % zdravotně 
postižených. Už 35 se v něm snaží zajistit práci pro osoby se zdravotním postižením předseda Václav 
Král, který se v roce 2007 dostal v soutěži Manažer roku mezi top desítku manažerů. 
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E) Další nástroje a opatření APZ  

Jelikož rozsah diplomové práce nepovoluje zabývat se důkladněji níže 

uvedenými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, zaměříme se pouze na jejich stručný 

profil a vzájemnou souvislost (s osobami se zdravotním postižením). Nástroje APZ 

upravuje blíže zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (Část pátá). 

 

Rekvalifikace  

 

Za rekvalifikaci považujeme získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení současné kvalifikace, včetně jejího udržování či obnovování. Pro osoby se 

zdravotním postižením mohou být organizovány také specializované rekvalifikační 

kurzy (§   74). Rekvalifikace je hrazena úřadem práce, osoba však musí být uchazečem 

o zaměstnání. Zapojení osob se zdravotním postižením do rekvalifikačního kurzu 

ovlivňuje stupeň a typ zdravotního postižení. (§ 109)    

 

Veřejně prospěšné práce  

 

 Jsou to časově omezené pracovní příležitosti, splňující veřejnou prospěšnost, jež 

slouží k zaměstnávání zejména dlouhodobě nezaměstnaných osob. Úřady práce mohou 

nabídnout zaměstnavateli, který vytváří tyto příležitosti, příspěvky do výše skutečně 

vyplácených mzdových nákladů na zaměstnance. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce 

na sekundárním trhu práce, např. jde o pomocné práce, které nebývají fyzicky náročné, 

mohou tento druh nástroje využít také osoby se zdravotním postižením. (§ 112)  Jedná 

se o možnost, při níž jedince např. naváže sociální kontakty apod.  

 

Společensky účelná pracovní místa 

 

 Na tato pracovní místa jsou umísťováni uchazeči o zaměstnání z řad rizikových 

skupin na trhu práce. Společensky účelná pracovní místa jsou státem dotovaná pracovní 

místa, která mohou nabýt těchto forem: návratný příspěvek, příspěvek na úhradu úroku 

z úvěru, jiný účelově určený příspěvek a částečná nebo plná úhrada vyplacených 

mzdových nákladů na zaměstnance. Přípěvek závisí na počtu vytvářených míst a na 
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míře nezaměstnanosti v daném okrese (kraji). U osob se zdravotním postižením (ale i 

ostatních rizikových skupin) může být příspěvek poskytován až po dobu dvanácti 

měsíců. (§ 113) Tento nástroj politiky zaměstnanosti je považován za nepochybný 

integrační nástroj, ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Svědčí o tom 

výsledky dotazníkového šetření73. 

 

Přehled příspěvků a dotací pro zaměstnavatele  

  Zdroj: MPSV, 2009, upraveno  

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že není možné, aby zaměstnavatel čerpal na 

osoby plně invalidní příspěvek na společensky účelná pracovní místa a dotaci na veřejně 

prospěšnou práci. Dále mohou zaměstnavatelé uplatňovat např. slevy na daních, jak je 

patrné z tabulky. Daňovým poplatníkům se podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmů (§ 35) snižuje daň o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním 

postiženíma o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením. 

 

Příspěvek na zapracování   

 

 Tento příspěvek úřad práce poskytuje zaměstnavateli, po uzavření dohody, který 

příjme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání – osobu se zdravotním 

postižením. Příspěvek je možné poskytovat nejdéle po dobu tří měsíců a měsíční 

příspěvek může činit maximálně polovinu minimální mzdy. (§ 114) 

 

 

 

                                                 
73 Viz příloha č. 8 Výstupy dotazníkového šetření (úřady práce) a příloha č. 9 Výstupy dotazníkového 
šetření (agentury podporovaného zaměstnávání). 

  
Sleva na 
dani / rok  

Max. výše příspěvku 
na zřízení CHPM   

VPP – max. 
úhrada  

Příspěvek na 
vyhrazené SÚPM  

Osoby plně invalidní  60 000,-  242 400,-  Nelze  Nelze  

Osoby částečně 
invalidní  

18 000,-  161 600,-  
Úhrada mzdy 
max. 12 měs.  

Úhrada mzdy max. 
12 měs.  

Osoby zdravotně 
znevýhodněné  

18 000,-  161 600,-  
Úhrada mzdy 
max. 12 měs.  

Úhrada mzdy max. 
12 měs.  
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Cílené programy k řešení zaměstnanosti   

 

 Jedná se soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti uchazečů o 

zaměstnání uplatnit se na trhu práce. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje 

Vláda ČR, programy regionálního charakteru MPSV, jež jsou předkládány jednotlivými 

úřady práce. Tyto regionální cílené programy jsou zaměřeny na znevýhodněné cílové 

skupiny, jež jsou těžko umístitelné na trhu práce, v daném regionu. (MPSV, 2009b)  V 

návaznosti na ustanovení § 120 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů, byl v roce 2007 

schválen celostátní Program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení 

hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se 

zdravotním postižením. Cílené programy regionálního charakteru lze nalézt na 

Integrovaném portálu MPSV. Mezi tyto programy byl řazen např. „Program na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ (Trutnov), „Nová šance 2006“ (Písek) 

aj.74  

 

Politika zaměstnanosti disponuje řadou nástrojů, které jsou při řešení 

nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením aplikovány. APZ, jako důležitá část 

politiky zaměstnanosti, je v boji s nezaměstnaností poměrně úspěšná, v posledních 

letech roste její význam. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením je podle 

zákona o zaměstnanosti, který je stěžejním dokumentem při zkoumání problematiky, 

zaměřena na zajištění pracovní rehabilitace, která však není v dostatečné míře 

realizována, a na tvorbu chráněných pracovních míst a dílen, které ovšem nezačleňují 

osoby se zdravotním postižením na otevřený trh práce. Podpora osobám se zdravotním 

postižením (a tím i zaměstnavatelům) se projevuje také ve formě příspěvků, dotací a 

slev na daních.  

Nástroje politiky zaměstnanosti ve vztahu k osobám se zdravotním postižením se, 

jak jsme se mohli přesvědčit výše, zdají být komplexní a dostačující. Celkem 9 z 10 

dotázaných respondentů z řad úřadů práce odpovědělo kladně, pouze jeden respondent 

je toho názoru, že by nástroje mohly být širší a účelnější75. Podle ředitele odboru 

výrobních družstev invalidů SČMVD (2009) by nástroje byly dostačující, kdyby se 

změnilo prostředí, které nezabezpečuje potřebnou motivaci76. Je zřejmé, že se objevují 

                                                 
74 Interní materiály MPSV.  
75 Viz příloha č. 8 - Výstupy dotazníkového šetření (úřady práce). 
76 Rozhovor s ředitelem odboru výrobních družstev invalidů SČMVD. 
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mezery, které by bylo vhodné vyplnit a problémy, které je nutné řešit. Na tento fakt 

upozorňuje např. Nekolová (2008: 3), která tvrdí, že APZ v případě řešení 

nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením není dostačující. Již nyní můžeme 

konstatovat, že by bylo vhodné, aby byla účelněji řešena problematika pracovních 

rehabilitací, která by byla vhodným „přednástrojem“ určujícím, který z nástrojů je pro 

konkrétního člověka vhodný. Stejně tak je tomu u chráněných dílen, které sice svou 

funkci plní, v mnoha případech excelentně (viz příklad dobré praxe „Separace pro 

recyklaci“), zároveň však nejsou integračním nástrojem v plné míře (jedná se o místo na 

chráněném trhu práce). Společně s ostatními nástroji se jedná o širokou škálu možností, 

nástrojů, které je možné využít. Záleží poté na samotném klientovi, zda-li nástroj 

využije a na zaměstnavateli, zda-li to pro něj bude dostatečná motivace k tomu, aby 

osobu se zdravotním postižením zaměstnal. Nedostatek motivace je absentujícím 

prvkem v celé problematice.   

Na základě výše uvedených skutečností se můžeme domnívat, že se důraz kladený 

na politiku zaměstnanosti bude nadále stupňovat a stejně tak můžeme konstatovat, že 

samotná politika zaměstnanosti problematiku nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením nevyřeší. Je potřebná součinnost ostatních politik – zejména vzdělávací, 

zdravotní a také kooperace státních institucí a neziskových organizací. Zejména 

poslední ze jmenovaných aktérů je důležitým hráčem na tomto poli, proto se mu a 

nástrojům, kterými disponuje, budeme věnovat v následující kapitole.   
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7 Podporované zaměstnávání jako specifický nástroj 
politiky zaměstnanosti  
 

„Když je muž hladový, můžeš mu dát rybu, ale mnohem lepší je dát mu prut 

a naučit ho, jak si ji má chytit sám.“ 

(Čínské přísloví) 

 

Neziskové organizace zastávají funkci doplňkovou (vedle státu a trhu) nebo 

alternativní (tam, kde buď stát nebo trh nemohou), toto a další funkce vyplývají z teorie 

trhu, státu a občanského sektoru. Musíme podotknout, že většina služeb, které 

neziskový sektor a jeho organizace poskytují problémovým, rizikovým, či společensky 

vyloučeným skupinám (také osobám se zdravotním postižením), nespočívá v jejich 

zaměstnávání či v pomoci zlepšit jejich šance na zaměstnání, nýbrž v péči o jejich jiné 

základní potřeby (ubytování, terapie aj.), což je neméně důležité. Existuje však řada 

organizací, které se zabývají poradenstvím v oblasti pracovního uplatnění77 (např. 

Prosaz, o.s., Agentura pomoci o.p.s. aj.), a v neposlední řadě také zaměstnáváním osob 

se zdravotním postižením. Zde můžeme zařadit např. mnoho chráněných dílen, jež jsou 

provozovány neziskovými organizacemi, nicméně na chráněném trhu práce. Proto je 

nasnadě nástroj politiky zaměstnanosti, který se snaží o integraci osob se zdravotním 

postižením na otevřený trh práce.   

Podporované zaměstnávání je specifický nástroj, který můžeme vnímat v rovině 

přímého řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a to na otevřeném trhu 

práce.  Ten je podle České unie pro podporované zaměstnávání vymezen takovým 

pracovním místem či pracovištěm, které nemá statut chráněné dílny podle platné 

legislativy, kde není soustředěn pracovník na základě společného znaku – znevýhodnění 

na trhu práce. To chápeme jako prospěšnější, výhodnější a také zajímavější, jak pro 

samotné nezaměstnané, tak pro zaměstnavatele a společnost. Navíc je účast osob se 

zdravotním postižením na otevřeném trhu práce, podle Střednědobé koncepce státní 

politiky vůči občanům se zdravotním postižením, přijímána jako přirozená a 

samozřejmá (Vláda ČR, 2005).  

                                                 
77 Pouze pro informaci, velice zajímavý je informační a vzdělávací portál ADIP, který je jako projekt, 
podpořený z programu Iniciativy společenství EQUAL. Zaměřuje se na  posílení postavení 
nezaměstnaných osob se zdravotním postižením na trhu práce (zejména na území města Prahy). Dalším 
prospěšným portálem je pracovní portál Stejná šance, který je určen zaměstnavatelům, uchazečům o 
zaměstnání a všem, které zajímá problematika zaměstnávání osob se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním. Odkazy na tyto stránky viz použité zdroje.      
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7.1 Principy a význam podporovaného zaměstnávání 

 

Podporované zaměstnávání zahrnuje komplex služeb, jež je v České republice 

zajišťován výhradně neziskovými organizacemi78. Podporované zaměstnávání je podle 

samotných pracovníků agentur (myšleno poskytovatelé – pozn. autorky) podporovaného 

zaměstnávání zajišťováno neziskovými organizacemi z toho důvodu, že jsou převážně 

neziskové organizace subjekty s převládající filantropií, s kvalitními a sociálně 

zaměřenými pracovníky. Podle jejich slov je to také ovlivněno tím, že je ve státních 

institucích nedostatečná kapacita kompetentních pracovníků a nedostatek financí79. 

Z konsultací se zástupkyní České unie pro podporované zaměstnávání vyplynulo, že 

jsou agentury neziskovými organizacemi hlavně proto, že služba není legislativně 

zakotvena (jedno ze specifik tohoto nástroje). V případě, že by tomu tak bylo, 

parafrázujeme, je pravděpodobné a možné, že by agentury podporovaného 

zaměstnávání byly zřizovány také úřady práce nebo jinými státními institucemi (např. 

krajskými úřady). Rozšíření služeb je samozřejmě žádoucí.  

Tento komplex služeb, které jsou v České republice poskytovány cca 40 organizacemi 

(přičemž 20 z nich jsou členské agentury České unie pro podporované zaměstnávání), 

pomáhá lidem se zdravotním postižením uplatnit se na otevřeném trhu práce. Zároveň 

se jedná o významnou službu zaměstnavateli, kterému agentura poskytuje potřebnou 

podporu, aby mohl uchazeče se zdravotním postižením zaměstnat. (Asistence, 2006) 

Přínos podporovaného zaměstnávání  je tedy oboustranný, a to jak směrem ke klientovi, 

resp. uchazeči, tak směrem k zaměstnavateli.   

 

 
 
 

 

                                                 
78 Výčet neziskových organizací, poskytujících podporované zaměstnávání nabízí Česká unie pro 
podporované zaměstnávání na svých oficiálních stránkách. 
79 Viz příloha č. 8 - Výstupy dotazníkového šetření (agentury podporovaného zaměstnávání). 

Podpora pro uchazeče: 

- pomoc při individuálním nalezení 
 vhodného pracovního místa tzv. "na míru" 
- podle potřeby podpora přímo na pracovišti 
formou pracovní asistence 
- dlouhodobá podpora mimo pracoviště a to 
před i po uzavření pracovně- právního vztahu 
(učení potřebných dovedností, pomoc při 
řešení případných problémů na pracovišti, 
pracovně-právní poradenství aj.) 

Podpora pro zaměstnavatele: 

- získání vhodného a motivovaného uchazeče 
na dané pracovní místo 
- kvalitní zaučení zaměstnance pro danou 
činnost přímo na pracovišti 
- poradenství týkající se osob se zdravotním 
postižením, slevy na daních, mzdových dotací 
či dotací na vybavení pracoviště aj. 
získání pozitivní image firmy, která poskytne 
pracovní příležitost lidem s postižením 
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Podporované zaměstnávání je založeno na několika principech:  
 
1. Princip uplatnění práva na práci 

2. Občanský princip 

3. Princip konstruktivního přístupu 

4. Princip individuálního přístupu 

5. Princip aktivního přístupu uživatele služeb 

 
 

První princip, resp. souvislost s ním, jsme již definovali v kapitole 6.1 nazvané 

Současná právní úprava politiky zaměstnanosti v České republice, kde se pojednává o 

právu na práci jako o jednom ze základních sociálních práv. Podle tohoto práva, 

obsaženého ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších deklaracích, má každý 

člověk právo na práci, ale i přesto jsou před některými lidmi jisté bariéry. Proto se 

agentury podporovaného zaměstnávání snaží tento princip uplatňovat. Druhým 

principem je občanský princip, který přisuzuje všem osobám bez rozdílu nejen právo, 

ale také povinnosti. Tento princip je dále upraven v Zákoníku práce, jak jsme se již 

zmínili opět v kapitole 6.1. Úprava spočívá v tom, aby byli pracovníci dostatečně 

chráněni před diskriminačním či jinak nevyhovujícím zacházením ze strany 

zaměstnavatele. Třetí přístup, konstruktivní, je zaměřen právě na schopnosti 

konkrétního člověka s jistým zdravotním znevýhodněním. Snaží se zaměřit na propojení 

nabídky a poptávky na trhu práce s přihlédnutím na znevýhodnění. Čtvrtý princip je 

odrazem individuálního přístupu ke klientovi, plán spolupráce je sestavován na základě 

dohody mezi klientem a pracovníkem podporovaného zaměstnávání. Posledním 

principem je aktivní přístup klienta, kterému jsou nabídnuty možné alternativy a 

rozhodování je ponecháno již pouze na něm. (Vitáková, 2005: 11)            

Význam podporovaného zaměstnávání je spatřován v osobní, individuální rovině 

vztahu s klienty a vysoké efektivitě plynoucí z komplexních služeb šitých na míru 

klientovi. To je zároveň vnímáno jako jeho zásadní přednost. Takto vnímají význam 

služby dotázané agentury podporovaného zaměstnávání. Nespornou výhodou, oproti 

chráněnému prostředí, je možnost dosažení společenské inkluze, růstu sociálních 

dovedností, pracovních dovedností aj.80 Ke kvalitní službě přispívá spolupráce agentur 

(nejen členských) s jejich zastřešující organizací, Českou unií pro podporované 

                                                 
80 Viz příloha č. 8 - Výstupy dotazníkového šetření (agentury podporovaného zaměstnávání). 
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zaměstnávání81 (dále jen ČUPZ). Spolupráce spočívá zejména v informování o 

aktuálním dění v oblasti podporovaného zaměstnávání a souvisejících oblastech (mimo 

jiné prostřednictvím pravidelných čtvrtletních setkání tzv. „kolokvií podporovaného 

zaměstnávání“ a Zpravodaje IN, který ČUPZ vydává). ČUPZ zajišťuje také vzdělávací 

aktivity pro pracovníky agentur (např. Základní kurz pro pracovní konzultanty a další 

vzdělávání.). Spolupráce s členskými agenturami ČUPZ je samozřejmě intenzivnější. 

Kromě výše uvedených aktivit, které se vztahují na všechny poskytovatele 

podporovaného zaměstnávání, se jedná o zastupování agentur při jednání se státními 

institucemi. Dále se jedná o sjednocování postupů agentur v důležitých oblastech 

(pracovní rehabilitace, sociální rehabilitace aj.), řešení otázek souvisejících s novými 

trendy, aktuálními problémy členských agentur (využití dostupných nástrojů politiky 

zaměstnanosti, sociálních služeb atd.). Členské agentury se setkávají (kromě již 

zmiňovaných kolokvií) minimálně dvakrát ročně na tzv. členských setkáních – valných 

hromadách. 82 

 

7.2 Legislativní ne/zakotvení a financování služeb podporovaného 

zaměstnávání 

 

 Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

stanovil Ministerstvu práce a sociálních věcí legislativně zakotvit služby 

podporovaného zaměstnávání (zakomponovat je do zákona o zaměstnanosti). (VVZPO, 

2005: 22) Česká unie pro podporované zaměstnávání zpracovala návrh znění paragrafu, 

který odpovídal praktickým zkušenostem s realizací v České republice83. (Johnová, 

2003: 3) Výsledek byl však takový, že k zakotvení nedošlo a situace je neměnná, 

podporované zaměstnávání není doposud legislativně zakotveno v žádném 

dokumentu84. Nasnadě je otázka, proč tomu tedy tak není, když se jedná o tak 

                                                 
81 Hlavním důvodem vzniku ČUPZ byla potřeba existence zastřešující organizace, která by sdružovala 
poskytovatele služby podporované zaměstnávání (PZ), zastupovala jejich zájmy navenek a propagovala 
myšlenku PZ na celostátní úrovni. Toto je stále jeden z hlavních cílů ČUPZ. Mezi další a neméně 
významné cíle patří odborné vzdělávání pracovníků agentur PZ, tvorba a aktualizace metodiky služby PZ, 
dále pak informování širší veřejnosti (včetně zaměstnavatelů),…aj. 
82 Konsultace se zástupkyní České unie pro podporované zaměstnávání. 
83 Znění uvedeného návrhu paragrafu viz příloha č. 4 - Návrh paragrafu, který pro ministerstvo 
vypracovala Česká unie PZ. 
84 Např. na Slovensku je podporované zaměstnávání součástí zákona o zaměstnanosti (§ 58). Služby 
agentur podporovaného zaměstnávání jsou hrazeny na základě uzavřené smlouvy z prostředků úřadů 
práce. Dále např. v Německu vstoupil v platnost Zákon o podporovaném zaměstnávání (konsultace 
s představitelkou ČUPZ). Jako příklad dobré praxe lze uvést Norsko, kde je státní politika v oblasti 
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významnou službu? Podle dotázaných agentur podporovaného zaměstnávání není 

institut legislativně zakotven z toho důvodu, že chybí potřebná aktivita zákonodárců a 

také proto, že je pro zákonodárce problém „hraniční“ podstata služby  (na pomezí 

sociálních služeb a služeb zaměstnanosti).85  

 Na tento bod navazuje problém s financováním služeb, které je u agentur 

podporovaného zaměstnávání velice nesystémové. Legislativní zakotvení by mimo jiné 

znamenalo zprůhlednění a sjednocení financování. Tato neprůhlednost vede agentury k 

„alternativám“, jako např. „ ... od června 2007 jsme si  zaregistrovali sociální 

rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání jako sociální službu. Přineslo to 

řadu administrativních úprav, nové tiskopisy, ...  ducha podporovaného zaměstnávání 

zachovávám, uvidím, co na to inspekce sociálních služeb… Tím, že podporované 

zaměstnávání není v zákoně, jsou velmi malé možnosti na financování této služby a na 

žádání dotací. Proto sociální rehabilitace. Netvrdím, že je to správně, ale je to pro nás 

prozatím nejlepší cesta, jak službu ufinancovat.“ (Představitel agentury podporovaného 

zaměstnávání)86.  

Financování agentur podporovaného zaměstnávání je závislé na dotacích 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Agentury podporovaného zaměstnávání získávají 

finanční prostředky na sociální služby (agentury podporovaného zaměstnávání jsou v 

mnoha případech registrovány jako poskytovatelé sociální rehabilitace). Souhrnná 

metodika podporovaného zaměstnávání dále uvádí, že zákon o zaměstnanosti umožňuje 

proplácet náklady na tuto službu prostřednictvím pracovní rehabilitace (týkající se jen 

osob se zdravotním postižením). Podle zástupkyně České unie pro podporované 

zaměstnávání proplácejí úřady práce agenturám náklady spojené s realizací pracovní 

rehabilitace. Případy, kdy však úřad práce pověří realizací pracovní rehabilitace 

agenturu podporovaného zaměstnávání, jsou ojedinělé. (Vitáková, 2005: 14) Prozatím 

nedošlo k úplnému promítnutí této možnosti do praxe. Jak vidíme, tak o tom Vitáková 

pojednává už v roce 2005, což poukazuje na to, že je situace stále stejná. Finanční 

prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti jsou ve vztahu k podporovanému 

zaměstnávání využívány nesystémově. Služba bývá někdy kombinována s příspěvky 

úřadu práce pro zaměstnavatele na vytvoření společensky účelného pracovního místa 

                                                                                                                                               
zaměstnanosti postavena na principech, které se shodují s principy podporovaného zaměstnávání (každý 
má právo na pracovní uplatnění, více příležitostí pro lidi znevýhodněné na trhu práce, otevřený trh práce 
je preferován před chráněným aj.).  
85 Viz příloha č. 8 - Výstupy dotazníkového šetření (agentury podporovaného zaměstnávání). 
86 Tamtéž. 
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nebo veřejně prospěšnou práci. Dalšími finančními zdroji jsou dotace z evropských 

fondů, nadací a malé procento zdrojů ze sponzorských darů.  

Podpora ze strany státu je v tomto případě nedostatečná, pokud by se agentury 

podporovaného zaměstnávání měly spolehnout pouze na podporu státu, jejich fungování 

by bylo ohroženo (v důsledku finančních problémů zaniklo již několik agentur).87  

 

7.3 Proces podporovaného zaměstnávání  

 

 Proces podporovaného zaměstnávání je uskutečňován na základě výše 

zmíněných principů a jedná se o poskytování služeb dle individuálních potřeb a priorit 

klienta. Proces (nebo-li činnost) vedoucí klienta k získání a udržení si vhodného 

zaměstnání, na otevřeném trhu práce, má jistou souslednost. Na počátku celé interakce 

stojí projevení zájmu o službu, proces poté uzavírá nalezení vhodného pracovního místa 

(s předpokladem budoucího trvání a bez nutnosti asistence). Existují čtyři základní fáze 

procesu (Vitáková, 2005: 20)88 : 

 

• Dojednávání spolupráce mezi uživatelem a poskytovatelem služeb PZ, 

• Plánování kariéry uživatele, 

• Zprostředkování vhodného pracovního místa a trénink dovedností potřebných k 

získání a udržení vhodného pracovního místa, 

• Podpora poskytovaná uživateli po uzavření pracovněprávního vztahu.   

 

Celková podpora  je zaměřena na konkrétního uživatele služeb (tj. osobu se 

zdravotním postižením) a na konkrétní pracovní místo či zaměstnavatele. Jedná se o 

souvislou činnost, která sleduje získání a také zachování zaměstnání. Je poskytována i 

po uzavření pracovně právního vztahu. Je časově omezená (2 roky) a v rámci 

stanoveného limitu se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele (je možné ji 

prodloužit max. na 3 roky). Podporu lze využít opakovaně, musí to být však v zájmu 

zachování stávajícího nebo získání nového zaměstnání. Za obvyklý prvek subvence je 

považována podpora, která je poskytovaná přímo na pracovišti. Podstatou podpory je 

osobní pomoc (např. poradenství a individuální konzultace, doprovázení, zastupování, 

                                                 
87 Konsultace se zástupkyní České unie pro podporované zaměstnávání.  
88 Rozšířenou fázi procesu nabízí Metodika pro asistenty a konzultanty Podporovaného zaměstnávání 
(Lampová,  10-17). 
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pracovní asistenci aj.). Dále zde patří příprava k práci. Pomoc je také určena na rozvoj 

přirozené podpory na pracovišti. Subvence je zaměřena na zvládnutí dovedností (přímo 

i nepřímo souvisejících s pracovním uplatněním). V případě nutnosti je součástí 

podpory také koordinace pomoci ze strany dalších služeb. Podpora je poskytována tak, 

aby byla co nejpřirozenější a mířila k dosažení stanoveného cíle. Dává uživateli 

možnost k aktivní účasti při hledání práce, dojednávání pracovních podmínek, 

stanovování míry podpory atd. a také možnost rozhodovat o vlastním pracovním 

uplatnění (druh práce a místo výkonu práce, velikost pracovního úvazku apod.). 

Podporu vykonává vyškolený pracovní tým, který pokrývá potřeby cílové skupiny. 

Podpora je směřována také k zaměstnavateli uživatele. Ta obsahuje pomoc 

s administrativou související s přijetím uživatele do pracovního poměru, s úpravou 

pracovního místa a pracovní náplně, vytvoření podmínek pro přijetí nového pracovníka. 

(IN zpravodaj, 2003: 6-7) 

 

7.4 Podporované zaměstnávání a sociální ekonomika  

  
 Koncept podporovaného zaměstnávání je z výše uvedeného zřejmý. Je založen 

na individuálním přístupu ke klientovi, kterému napomáhá v přístupu na otevřený trh 

práce. Nebylo zde však řečeno, kdo je tím cílovým subjektem, který osoby se 

zdravotním postižením na otevřeném trhu práce zaměstnává. Nebylo to zmíněno z toho 

důvodu, že zaměstnavatelem může být jakýkoliv subjekt, v lepším případě však subjekt 

sociální ekonomiky.  

 

7.4.1 Sociální ekonomika a její subjekty v České republice  

 

Sociální ekonomika je pojem relativně nový89, přesto si našla řadu zastánců 

(odborníky z akademické sféry, výrobních družstev, neziskových organizací aj.) a 

pomalu dochází ke sjednocování náhledů na problematiku. Nejdále v tomto smyslu 

došla pracovní skupina NESEA, složená z expertů z různých sfér (akademická půda, 

odborníci z neziskových organizací, podnikatelé, aj.), která vytvořila, v rámci podpory 

                                                 
89 Na základě konsultací předsedou o.s. Orfeus bylo zjištěno, že se jedny z prvních diskusí v České 
republice ohledně sociální ekonomiky datují do roku 2000. V roce 2002 proběhla první konference 
zaměřená spíše na teoretické vymezení.  
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z fondů Evropské unie, základní pojmosloví. Díky Iniciativě CIP EQUAL byly 

vytvořeny následující definice pro podmínky České republiky (SČMVD, 2008: 2): 

 

• Sociální ekonomika je „souhrn autonomních soukromých aktivit, 

uskutečňovaných různými typy organizací, jejichž cílem je služba členům nebo 

místní komunitě především prostřednictvím podnikání. Sociální ekonomika je 

orientovaná na řešení otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního 

rozvoje. Sociální ekonomika umožňuje občanům aktivně se zapojit do rozvoje 

regionu. Vytváření zisku/přebytku sociálního podniku je žádoucí, není však 

primárním cílem. Případný zisk je přednostně užíván k rozvoji aktivit organizace 

a pro potřeby místní komunity. Právní forma subjektů sociální ekonomiky není 

rozhodující, principiálním je sledování obecně prospěšných cílů uvedených ve 

stanovách. Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky a organizace 

podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání,  poradenství a financování.“ 

 

• Sociální podnikání řeší prostřednictvím „samostatné podnikatelské aktivity a 

účasti na trhu otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a 

svou činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst 

sociálního kapitálu zejména na místní úrovni s maximálním respektováním 

trvale udržitelného rozvoje“. 

 

• Sociální podnik je „subjekt sociálního podnikání, tj. právnická nebo fyzická 

osoba nebo jejich část s příslušným živnostenským oprávněním, který splňuje 

principy sociálního podniku“.  

 

Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje explicitní vládní dokument 

hlásící se k pojmu sociální ekonomiky (Slobodník, 2006: 15), což jsme se měli možnost 

přesvědčit výše90, můžeme sociální ekonomiku chápat jako princip, tendenci (v této 

práci jej chápeme jako koncept), nikoliv jako přesně definovaný jev či obecně zažitý, 

jednoznačný pojem. Charakteristickým znakem sociální ekonomiky je její různost, 

inovativnost (nejen technická, ale i sociální – hovoří se o „jednotě v diverzitě“) a 

                                                 
90 Např. Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 
pouze vybízí k zmapování sociálních družstev a jiných subjektů sociální ekonomiky a v některých 
z dokumentů se spíše jen o konceptu zmiňují, prozatím jej není možné představit  jako regulérní nástroj. 
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kreativita (Výstupy z Mezinárodní evropské konference o sociální ekonomice, 2009), 

což může znamenat, že bude takový i její rozvoj v České republice. Díky četným 

konferencím (Sociální ekonomika 2006, Sociálně vyloučení a sociální ekonomika 2007, 

Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice 2009 aj.) se koncept dostává do 

širšího povědomí. Je však nutné dostat jej do povědomí těch, kteří jsou osobám se 

zdravotním postižením nejblíže (např. obce, kraje, úřady práce) a mohou problematice 

vytvořit také praktické zázemí (MPSV a jiná ministerstva).  

Fungování sociální ekonomiky vychází z několika principů, mezi které patří 

obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu, participace, 

demokratické rozhodování a sociální kapitál, specifické financování a použití zisku a 

místní rozměr. Ke každému z těchto principů se váže minimální standard (měly by je 

naplňovat všechny právní formy a všechny typy sociálních podniků), k němuž je 

připojen komentář91. Pro dokreslení přikládáme příklad dobré praxe ze zahraničí, 

konkrétně z Itálie, který poukazuje na to, že je možné, aby teoretický koncept prakticky 

fungoval. Příklad dobré praxe z Itálie slouží jako inspirace podložená praktickým 

uchopením.92 

 

Subjekty sociální ekonomiky 
 

Jak již bylo zmíněno výše, u subjektů sociální ekonomiky není podstatné, jakou 

mají právní formu, musí se však jednat o subjekty soukromého práva (Mészáros, 2007: 

21). Podle českého právního řádu se může jednat o družstva, občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společnosti s ručením omezeným, 

akciové společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. Příspěvkové organizace ani 

obce nemohou být sociálním podnikem, jelikož nejsou autonomní, tj. jsou součástí 

veřejné správy. Avšak mohou být partnery při rozvoji a fungování (viz níže). Vzhledem 

k tomu, že jsou obce nejblíže občanovi, nejlépe vědí, co konkrétní lidé potřebují (nebo 

by alespoň měly), byly by partnery vhodnými.  

 

                                                 
91 Viz příloha č. 5 - Standardy sociální ekonomiky.  
92 Viz příloha č. 10 – Příklad dobré praxe z Itálie.   
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7.4.2 Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání jako subjekty sociální 

ekonomiky?  

 

Nyní se vraťme zpět k podporovanému zaměstnávání jako nástroji politiky 

zaměstnanosti, resp. k subjektům, jež tuto službu poskytují. Podle Čepelky (2003: 92-

93) jsou neziskové organizace poskytující podporované zaměstnávání vhodnými typy 

organizací, které působí na poli sociální ekonomiky. Je to pravděpodobně z toho 

důvodu, že sociální ekonomika reaguje na nerovnosti mezi lidmi (a regiony). A v tomto 

případě, míněno pro začleňování obecně, mají velký význam aktivity neziskového 

sektoru, neboť jeho organizace nejsou motivovány ziskem, nabízejí služby, které 

(mnohdy) nejsou zajišťovány státem, ani subjektem soukromého ziskového sektoru. 

Abychom Čepelkův výčet doplnili, mezi další vhodné organizace řadí malé podniky se 

statutem veřejné prospěšnosti, neziskové organizace poskytující poradenské služby, 

občanská sdružení zabývající se poskytování sociálních služeb, družstva a jiné.  

Nejčastějšími poskytovateli služeb podporovaného zaměstnávání jsou občanská 

sdružení a obecně prospěšné společnosti. Občanská sdružení splňují všechna kriteria 

k tomu, aby se mohla stát, z právního hlediska, sociálními podniky. Založení 

občanského sdružení vychází z práva občanů svobodně se sdružovat a členství je 

dobrovolné a stávají se právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou 

státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Výdělečnou činnost nebo podnikání zákon 

nezakazuje a rozdělení případného zisku z těchto činností neupravuje (zákon č. 83/1990 

Sb., o sdružování občanů § 2 odst. 3). Pokud tedy občanské sdružení sleduje sociální 

cíle, což je v případě podporovaného zaměstnávání zřejmé (zákon vyžaduje uvedení cílů 

organizace při žádosti o registraci sdružení), můžeme chápat agentury podporovaného 

zaměstnávání jako subjekty sociální ekonomiky. Druhá nejčastěji vyskytovaná právní 

forma je obecně prospěšná společnost, což sociální ekonomice také nahrává 

(Škarabelová, 2005: 2). Obecně prospěšné společnosti se ztotožňují se všemi 

následujícími kritérii sociální ekonomiky. Hlavním cílem je služba komunitě či členům, 

zisk není hlavním motivem činnosti. Dalšími kritérii jsou demokratický rozhodovací 

proces, nezávislost řídících struktur a nadřazenost lidí a práce (pracovní síly) nad 

kapitálem a redistribucí důchodů. Na základě tohoto můžeme také tvrdit, že mají 

předpoklad k tomu, aby se tyto subjekty staly subjektem sociální ekonomiky. 

Z právního hlediska by k propojení, resp. k propojení „transformací“, dojít mohlo. 

Sociální cíl je evidentní u obou z výše uvedených právních forem. Je však zřejmé, že se 
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poskytovatelé podporovaného zaměstnávání nemohou stát sociálním podnikem, aniž by 

vyvíjeli výdělečnou činnost, či-li podnikali (ekonomický cíl).  

Na základě konsultací s představitelkou ČUPZ došlo k zjištění, že by bylo možné 

uvažovat o doplňkových aktivitách jako je např. realizace seminářů či kurzů pro 

zaměstnavatele nebo personalisty firem (zaměřené na problematiku zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením či problematiku sociální odpovědnosti firem). Případně by 

agentury mohly, nad rámec podporovaného zaměstnávání, provozovat tréninkovou 

kavárnu či dílnu. To jsou však možnosti, které by mohly omezovat hlavní záměr služby, 

vyžadovaly by zvýšení počtu personálu aj. I to je však uskutečnitelné, např. v případě 

již zmíněného občanského sdružení Fokus je tato možnost ukázková. Jedná se o 

neziskovou organizaci, která nabízí komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým 

duševním onemocněním, v rámci kterého provozuje chráněné dílny, poskytuje služby 

podporovaného zaměstnávání a zároveň provozuje dvě sociální firmy (Jůnův statek a 

Zahrada). Sociální firma (britský model - pozn. autorky) je v tomto pojetí jedním z typů 

sociálního podniku, k jehož hlavním charakteristikám patří: podnikání, 50% příjmů 

sociální firmy tvoří vlastní příjmy z prodeje výrobků či služeb, zaměstnávání minimálně 

25% zdravotně nebo sociálně znevýhodněných osob a přiměřená pracovní a 

psychosociální podpora.  

O možném propojení podporovaného zaměstnávání a sociálního podnikání se 

zamýšlela také Čabanová (2007) v příspěvku Sociální podnik – příležitost pro 

podporované zaměstnávání. Tvrdí, že se propojení jeví jako věc přirozená, prospěšná a 

logická. Podporovanému zaměstnávání vyhovuje myšlenka, že zisk nemusí být chápán 

čistě jako finanční výnos, ale že ziskem může být i sociální nebo ekologický užitek. 

V tomto případě by mohla být sociálním podnikem řada neziskových organizací, čímž 

se autorka shoduje s Čepelkovým vymezováním sociálních podniků. Zde bychom 

navázali na výše uvedené tvrzení s domněnkou, že je dosahování ekonomických cílů 

také možné pochopit výsledným efektem. Tzn. důsledek procesu podporovaného 

zaměstnávání, tj. samotné zaměstnání osoby se zdravotním postižením, znamená také 

ekonomické odlehčení společnosti. V tomto případě i podporované zaměstnávání 

sleduje ekonomický cíl, i když ne vlastní.  

Další variantu nabízí např. praktické zkušenosti z Itálie93, kde mohou být 

agentury podporovaného zaměstnávání tzv. přidruženou strukturou sociálního podniku, 

                                                 
93 Viz příloha č. 10 – Příklad dobré praxe z Itálie.   
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buďto jsou k podniku volně asociovány, částečně jím financovány nebo působí jako 

subjekty s vlastním rozpočtem. A právě druhou možnost propojení těchto dvou 

konceptů nabízí následující kapitola. 

 
7.4.3 Sledování stejných cílů (a propojení nástrojů) 

 

Sociální ekonomika má dva důležité cíle (míněno záměry), jak hovoří Skampová 

(2007: 40). Prvním z nich je navazování kontaktů s osobami, které se dostaly na okraj či 

mimo společnost a vytvořit jim podmínky pro získání vlastního příjmu, nebo zlepšit 

schopnosti pro integraci do společnosti, a hlavně, vytvořit podmínky pro kvalitní, běžný 

život. Tento cíl je totožný s cílem podporovaného zaměstnávání. Druhým cílem je snížit 

nebo odstranit závislost (nejen) osob se zdravotním postižením na sociálních a jiných 

dávkách. To je možné pouze vytvořením nového pracovního místa či míst pro tyto 

osoby. Čímž docílíme snížení nezaměstnanosti a plné integrace těchto osob na otevřený 

trh práce. I tento cíl je totožný s cílem podporovaného zaměstnávání.  

Ve výše uvedených cílech se koncepty potkávají a proto zde spatřujeme další 

možnost propojení obou konceptů, jak podporovaného zaměstnávání, tak sociální 

ekonomiky. Propojení směrem k partnerství, nikoliv směrem k transformaci (agentury 

podporovaného zaměstnávání), což by byl případ výše uvedených možností. Každý 

z nich má své další cíle, zde se však setkávají.  

Naopak, rozcházejí se v jednom bodě. Podporované zaměstnávání je chápáno 

jako služba (sociální), která nevyvíjí zisk (nepodniká), zatímco subjekty sociální 

ekonomiky, které naopak jsou vázány na podnikání (sociální), zisk vyvíjejí (prodejem 

služeb či statků) a poté přerozdělují. K tomuto opět musíme připomenout, že sociální 

ekonomika nesleduje pouze ekonomické cíle, ty by měly být především prostředkem 

pro úspěšné dosažení dalších cílů (sociálního a ekologického). Tyto dva cíle jsou vlastní 

i podporovanému zaměstnávání. Ideálním případem by byl 

podnik, který není ztrátový a je zároveň úspěšný ve sledování 

jeho primárních cílů (tj. zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, pracovní rehabilitace, ekologická udržitelnost 

apod.), což znázorňuje diagram vedle textu (Nový prostor, 

2009). Je nutné si uvědomit, jak upozorňuje ředitel odboru 
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výrobních družstev invalidů SČMVD, že sociální podnikání nelze chápat jako službu, 

jak bývá mnohdy zaměňováno94. Pro sociální podnikání je důležité slovo podnikání. Pro 

obé je však vlastní adjektivum - sociální. Další poznámkou je to, že je možné chápat 

podnikání také jako schopnost podnikatele, tzn. člověka, který má nápad, a ten na svá 

rizika realizuje, nemusí jít primárně o dosahování zisku. 

Propojení těchto dvou nástrojů (podporované zaměstnávání i sociální ekonomiku 

a podnikání je možné chápat jako nástroje řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením – pozn. autorky) je možné spatřovat v jejich spolupráci, tj. partnerství. 

Agentury podporovaného zaměstnávání by mohly být nejen „dodavatelem“ vhodných 

potenciálních zaměstnanců z řad osob se zdravotním  postižením, ale hlavně by byly 

správnými poradci také v procesu jejich zaměstnávání (od jeho vstupu do zaměstnání až 

po samotné zaměstnání i potřebnou dobu po něm).  

Sociální podniky by, při spolupráci s agenturami podporovaného zaměstnávání, 

pro své účely, získaly vhodné pracovníky (na základě zkušeností agentur 

podporovaného zaměstnávání), a o to lépe by se jim dařilo dosahovat dalších dvou cílů - 

ekonomického a ekologického. V ideálním případě (realizovatelném) by byla vhodná 

následující forma spolupráce, která je znázorněna prostřednictvím následujícího 

modelu.  

 

Model č. 3  – Zjednodušený model spolupráce   
 
 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                           Zdroj: autorka  

 

                                                 
94 Rozhovor s ředitelem odboru výrobních družstev invalidů SČMVD. 
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Interpretace modelu – spolupráce úřadů práce, agentur PZ a sociálních podniků   

 

 Model znázorňuje ideální možnou spolupráci všech třech regulátorů společnosti 

– trhu, státu a občanského sektoru: 

 

• Úřady práce plní funkci registrační, poradenskou, zprostředkovatelskou apod., 

přičemž evidují osoby se zdravotním postižením, disponují seznamem 

registrovaných  uchazečů o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením, 

mají o těchto osobách jistý přehled. Je však nutné, aby kompenzovaly 

nedostatky informací. Řada osob se zdravotním postižením nemusí znát další 

možnosti uplatnění, např. o zaměstnávání v sociálním podniku. Informovanost je 

v tomto případě nutná, proto je vhodné, aby se na úřadech práce mohly tyto 

osoby dozvědět o všech alternativách jejich možného uplatnění. Stejné 

informace, o fungování sociálních podniků, by mohly směřovat k samotným 

podnikatelům (potenciálním sociálním podnikatelům). Problémem v České 

republice je již nyní, že mnoho zaměstnavatelů neví o možnosti zaměstnávat 

osoby se zdravotním postižením prostřednictvím podporovaného zaměstnávání, 

resp. o výhodách, které z této spolupráce plynou (nejen finanční, ale i snaha 

osob se zdravotním postižením pracovat s velkým nasazením apod.). Objevují se 

také případy, kdy má zaměstnavatel vůli k tvorbě pracovních míst pro osoby se 

zdravotním postižením, ale neví jak.95  

 

• To, že úřady práce evidují uchazeče o zaměstnání z řad osob se zdravotním 

postižením, je užitečné pro agentury podporovaného zaměstnávání, které za 

úřady práce mohou realizovat jistě kardinální pracovní rehabilitaci (viz pracovní 

rehabilitace výše), a tím úřady práce ušetřit již tak finančně a časově náročného 

procesu. Jedná se o možnost uvedenou v zákoně, kdy úřad práce „může na 

základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou 

právnickou nebo fyzickou osobu“ (§ 69), o čemž jsme pojednávali v kapitole 

výše. Služba podporovaného zaměstnávání má tu výhodu, že poskytuje 

podporované zaměstnávání na základě výše uvedených postupů a principů, 

přičemž nejdůležitějším z nich je individuální přístup, který mnohdy ze strany 

                                                 
95 Viz příloha č. 9 - Výstupy dotazníkového šetření (agentury podporovaného zaměstnávání). 



 

79 

úřadů práce absentuje (nedostatečná kapacita, poddimenzovanost apod.). Dokud 

není možnost poskytovat pracovní rehabilitaci agenturami podporovaného 

zaměstnávání explicitně stanoveno, jako je tomu např. ve slovenském zákoně o 

zaměstnanosti nebo v Norsku (vyhláškou) či jiných zemích, vede to k jejich 

finančním problémům (viz výše), mnohdy až  k ukončení činnosti.96 V horším 

případě to znamená, že v některých regionech chybí tyto služby úplně. Na 

základě svých zkušeností, zjištěných možností a schopností osob se zdravotním 

postižením (na základě vyplněného osobního profilu97) a znalostí situace v dané 

lokalitě (prostřednictvím úřadů práce a vlastního mapování) vyhledají agentury 

podporovaného zaměstnávání vhodný sociální podnik, pro kterého budou 

agentury podporovaného zaměstnávání vhodným „dodavatelem“, jakousi 

personální agenturou. To, že je o vyhledání vhodných osob zájem, svědčí např. 

sociální firma Rubisco, která má zájem o další zaměstnance z řad osob se 

zdravotním postižením (Vrzal, 2009) a jistě by pro tuto firmu bylo lepší, kdyby 

získala zaměstnance, kteří mají zájem a prošli jistým „výběrem“. 

 

• Nově vzniklé sociální podniky nebo stávající sociální podniky by tedy mohly 

navázat spolupráci s osobou se zdravotním postižením. Přičemž hlavním 

partnerem by v tomto případě byly agentury podporovaného zaměstnávání, které 

by doporučili sociálnímu podniku vhodného kandidáta na konkrétní pracovní 

pozici, při spolupráci s úřadem práce by pro sociální podniky plynuly i jisté 

finanční výhody (příspěvky a dotace viz výše). Sociální podnik se musí, aby 

měl tento statut, zaměřit na „poskytování prostoru k seberealizaci 

znevýhodněným lidem, poskytování služby členům nebo místnímu společenství, a 

zároveň přispívat k udržitelnému rozvoji spíše než hromadění zisku“. (SČMVD, 

2008b) Proto je zpočátku nutná také finanční subvence ze strany státu (již 

v současné době je možné od MPSV žádat dotace ke krytí výdajů spojených se 

zaměstnáváním nejméně 50% osob ze zdravotním postižením, až do výše 

uskutečněných úhrad sociálního pojistného a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti; existuje také možnost požadovat dotaci na obnovu a pořízení 

strojů, zařízení i nemovitého majetku; další možností je reakce na výzvy 

                                                 
96 Konsultace se zástupkyní České unie pro podporované zaměstnávání.  
97 Osobní profil je zpracován do standardizovaného formuláře, představuje souhrn zájmů, vlastností, 
předpokladů a specifických potřeb klienta.  
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projektů týkajících se sociální ekonomiky apod.). Další možností je, aby si 

konkrétní podnik v rámci vlastní iniciativy, prostřednictvím agentury 

podporovaného zaměstnávání, nalezl vhodného pracovníka. Proto je však nutná 

oboustranná informovanost.  

 

• Vzhledem k tomu, že by se ze strany agentur podporovaného zaměstnávání a 

sociálních podniků jednalo o plnění závazku, u agentur se už jedná98, jež by měl 

primárně zajišťovat stát, neměl by být v rozvoji sociální ekonomiky problém. 

Proto by měl stát, v zastoupení MPSV (a v součinnosti s ostatními ministerstvy, 

např. MMR a MPO), vytvořit podmínky pro rozvoj sociální ekonomiky 

(inspirativní možnosti pro legislativní ukotvení a způsoby financování nabízí 

příklad dobré praxe z Itálie99) a zajistit lepší podmínky pro agentury 

podporovaného zaměstnávání (legislativní zakotvení, z čehož by plynuly jistější 

finanční prostředky a možnosti podpořit více klientů). Stálo by za zvážení, zda-li 

by stát nemohl podpořit propojení agentur podporovaného zaměstnávání a 

subjektů sociální ekonomiky následovně: finanční podpora ze strany státu 

agenturám podporovaného zaměstnávání při obsazování pracovních míst 

v sociálních podnicích osobami se zdravotním postižením. Muselo by však  

zároveň být ošetřeno, aby se agentury neorientovaly pouze na spolupráci se 

sociálními podniky.  

 

Další možnosti rozvoje sociální ekonomiky  
 

Dosáhnout spolupráce na základě uplatňování zásady fungování sociálního 

podniku lze efektivně zejména v místních podmínkách, tzn. nejblíže občanovi. Pouze na 

této úrovni lze nejlépe vycházet z místních potřeb (a tedy i zdrojů). Proto zde 

zmiňujeme další možnost uplatnění osob se zdravotním postižením. Ke spolupráci může 

docházet na těchto úrovních: (Rychtář, 2004)     

• jedna nebo více obcí, 
• obec a občanské sdružení (či jiná nezisková organizace),  
• obec a fyzické osoby,  
• obec a mikroregion (případně místní akční skupina),  
• obec a podnikatelský subjekt (či subjekty).  

                                                 
98 „Státu prodáváme služby, děláme je za něj, ovšem není nám ochoten za ně platit.“ (Konkrétní dotázaný 
pracovník) Ostatní odpovědi viz v příloze č. 9 - Výstupy dotazníkového šetření (agentury podporovaného 
zaměstnávání).  
99 Viz příloha č. 10 – Příklad dobré praxe z Itálie.  
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  Z hlediska obcí se podle Rychtáře (2004) nabízí pracovní uplatnění v oblastech 

jako je péče o veřejné prostranství, údržba cyklostezek apod. Dále zde může patřit 

pomoc podnikatelům, jako např. montážní práce, separace odpadu (viz příklad dobré 

praxe výše - Projekt „Separace pro recyklaci“), úklid a údržba objektů apod. Místní 

občané mohou mít zájem o jednoduché práce na zahradě, nákupy, dovoz obědů a jiné 

specifické služby. Podnik na této úrovni by měl hledat deficity prací a služeb. Stejně tak 

radnice města s více než 25 zaměstnanci (viz povinnost ze zákona) mají povinnost 

nabídnout alespoň 4% svých pracovních míst osobám se zdravotním postižením. Tuto 

povinnost lze splnit i nepřímo - zadáním služeb nebo odběrem produkce od subjektu 

zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením, jak jsme již uvedli 

výše. Proč si tedy nezaložit nebo nepodporovat dodavatele ze svých řad, takového 

dodavatele, kterého známe? Navíc v době, kdy je obecně nedostatek práce. Sociální 

ekonomika na této úrovni by zajišťovala řešení otázky nezaměstnanosti, chybějících 

služeb v obcích (které jsou pro podnikatele nezajímavé) a využití nevyužívaných 

prostorů a objektů obcí. Tyto objekty by obec mohla využít i zpeněžit zároveň (např. 

jejich pronájem za nízký nájem).  

 Další možnost nabízí rozvoj subjektů sociální ekonomiky v rámci velkých firem 

(tzn. částečné zřízení subjektu sociální ekonomiky) – např. vytvořením výrobní sekce, 

útvaru nebo divize či projektově řízené sekce. Konkrétním příkladem může být 

jednoduchá montáž zabezpečována lidmi, kteří ji přes své znevýhodnění dobře zvládají 

a tím přispívají do systému, jsou jeho platnou součástí. (Leznar, 2007: 47)     

 

 Neziskové organizace jistě zastávají roli nenahraditelného partnera v řešení 

nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Zejména podporované zaměstnávání 

vyvíjí v této oblasti aktivity, které nejsou u státu patrné. Ovšem to roli státu nikterak 

nesnižuje. Individuální přístup agentur podporovaného zaměstnávání ke klientovi je 

chápán jako nejzásadnější v integraci osob se zdravotním postižením. Podstatným 

problémem, se kterým se však agentury podporovaného zaměstnávání potýkají, je 

financování jejich aktivit a jejich samotné existence. Tento problém tkví v legislativním 

zakotvení služby podporovaného zaměstnávání, které dosud v České republice 

neproběhlo. Důvodem je především podstata této služby, jež je na hranici mezi sociální 

službou a nástrojem APZ. Změna legislativy by v tomto případě znamenala jak 

zefektivnění této služby, tak její rozšíření. Další možnou variantou a  posunem této 
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služby je její propojení se subjekty sociální ekonomiky, které by její působnost rozšířilo. 

Sociální ekonomika je v tomto případě dalším možným nástrojem v řešení 

nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením, které by znamenalo, a v některých 

případech už znamená, posun k modernizaci integračního „procesu“ osob se zdravotním 

postižením na trh práce. Je však potřeba, aby se tento přístup, koncept, dostal do 

povědomí všech relevantních aktérů působících na poli politiky zaměstnanosti 

(ministerstva, úřady práce, obce a kraje, zaměstnavatelé a také osoby se zdravotní 

postižením). Spolupráci chápeme jako výhodnou pro všechny zúčastněné strany, už 

z toho důvodu, že by při ní docházelo ke komunikaci mezi jednotlivými aktéry (např. o 

potřebách jednotlivých stran), směrem k rozšiřování služeb, ale hlavně k užitku 

samotných osob se zdravotním postižením.  

 
Interpretace propojení teoretických východisek diplomové práce a konceptu 

sociální ekonomiky 

Pokud se zamyslíme nad teorií veřejného zájmu, můžeme říci, že je důležité, aby bylo 

záměrem společnosti, zapojit se do řešení nezaměstnanosti u těch nejvíce znevýhodněných 

osob. To je cílem také sociální ekonomiky, včlenit znevýhodněné osoby do společenského 

života a umožnit jim seberealizaci. Teorie trhu, státu a občanského sektoru pojednává o 

možném partnerství těchto regulátorů. Koncept sociální ekonomiky hovoří o partnerství jako o 

nutnosti pro fungování společnosti. Zároveň koncept partnerství, který je založen na interakcích 

všech zúčastněných (politických či apolitických) aktérů, podporuje sociální ekonomiku. Ta 

může těžit ze všech tradičních politických koncepcí, resp. odpovídá ideovému zaměření všech 

demokratických politických stran (sociálně demokratické strany také budují svou ideologii na 

myšlence solidarity mezi občany, liberální strany také vychází  z individuálních potřeb a svobod 

a konzervativní strany také zdůrazňují stabilizující hodnoty ve společnosti – tj. rodina, komunita 

aj.) (Čepelka, 2006: 50). V neposlední řadě je nutné zmínit teorii labelingu, kterou lze pochopit 

následovně. Pakliže dojde k integraci osob se zdravotním postižením na trh práce, dojde také 

k postupnému uznání odlišností a odbourání stereotypů, což povede k přijetí osob se zdravotním 

postižením do společnosti, a k posílení jejich sebevědomí. To je zásadním cílem sociální 

ekonomiky. Jejím heslem, které vzešlo z Mezinárodní konference o sociální ekonomice, je 

různou cestou dojít k jednotnému cíli. Proto si myslíme, že by i  problematika nezaměstnanosti 

osob se zdravotním postižením měla být otevřená jakémukoliv způsobu řešení. Zde vidíme, že 

se uvedená východiska doplňují. To pokazuje na otevřenost sociální ekonomiky, nejen směrem 

k propojení s teorií, ale zejména, na což poukazuje výše uvedený text, k propojením s praxí na 

všech úrovních, ve všech formách.   
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8 Role státu a neziskových organizací v řešení 
nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením - stát versus 
neziskové organizace 
 

„Dialog náš svět zvětšuje, monolog zmenšuje.“ 

(Reinhard K. Sprenger) 

 

 Jak již z názvu diplomové práce vyplývá, je zřejmé, že budeme muset v závěru 

práce role těchto dvou hráčů shrnout (na základě výše identifikovaných rolí). Nejprve 

však musíme shrnout dva významné pojmy – veřejný sektor (zastoupený v našem 

případě státem a jeho institucemi, tj. především MPSV a úřady práce) a soukromý 

neziskový sektor, konkrétně občanský sektor (zastoupený neziskovými organizacemi).  

Podpora přístupu k zaměstnání pro ty, kteří jsou vzdáleni pracovnímu trhu, je 

důležitou komponentou politiky sociálního začleňování Evropské unie. Na základě 

členství České republiky v Evropské unii je nutné směřovat ke stejným cílům, což je 

z analýzy výše uvedených dokumentů patrné. Politika zaměstnanosti je zejména 

významnou součástí národního hospodářství. Hlavním rysem veřejného sektoru obecně 

je to, že jsou jeho subjekty financovány částečně nebo zcela z veřejných prostředků 

(jsou napojeny na veřejnou rozpočtovou soustavu). Politika zaměstnanosti je 

financována jak ze státního rozpočtu, tak prostřednictvím fondů EU. Stát zde vystupuje 

jako ojedinělý ekonomický subjekt, který disponuje nástroji, kterými může donutit 

ostatní ekonomické subjekty. V našem případě je „donucujícím“ prostředkem zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který vytváří platformu pro výkon této politiky. Veřejný 

sektor je tvořen veřejnými úřady a institucemi (v našem případě zejména MPSV, úřady 

práce), které zohledňují veřejné zájmy a jejichž funkce jsou odvozeny z politických 

procesů. Stát má jako hlavní aktér veřejné politiky kromě legislativní, také alokační, 

redistribuční a regulační charakter. Z čehož vyplývá jeho moc situaci řešit. Z pohledu 

veřejné ekonomiky lze veřejný sektor chápat jako místo, kde existují tzv. veřejné 

výdajové programy (činnosti či projekty), financované granty z veřejných rozpočtů. Zde 

spatřujeme jedno z možných a podstatných propojení státu a neziskových organizací. 

Vazby soukromého neziskového sektoru na veřejnou rozpočtovou soustavu jsou buď 

přímé (dotace, granty) nebo nepřímé (daňové úlevy aj.). (Hamerníková, 2000: 41-60) 

V každém případě jsou z našeho pohledu nedostatečné, na což jsme poukázali výše. 

Soukromý neziskový sektor obsahuje činnosti, které jsou funkčně podobné činnostem 
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ve veřejném sektoru, s tím rozdílem, že funguje na bázi nestátního vlastnictví organizací 

a využívá jiných prostředků a metod k dosahování vytýčených cílů (konkrétně 

individuální přístup u agentur podporovaného zaměstnávání apod.). V mnoha případech 

zde funguje princip dobrovolné práce, občanské solidarity, filantropie a charity. Jeho 

organizace se vyskytují v oblastech, které jsou zahrnovány do veřejného sektoru.  

Součinnost těchto dvou regulátorů společnosti je vysvětlována výskytem 

nedokonalostí tržního mechanismu. Zda-li je problematika nezaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením řešena důkladně, resp. zda-li stát a neziskové organizace řeší tzv. 

„tržní selhání“ v problematice osob se zdravotním postižením, jsme se měli možnost 

přesvědčit výše. Jednu z variant řešení tohoto selhání představuje sociální ekonomika. 

Z provedené analýzy vyplývá, že je jednou z nejvhodnějších, ani ne tak alternativ, jako 

doplňujících možností. V rámci naší problematiky by mohla představovat posun 

a modernizaci přístupů směrem k partnerství trhu, státu a občanského sektoru.   

Součástí této práce jsou konkrétní návrhy na zlepšení (řada dílčích námětů a 

návrhů byla nabídnuta výše, zejména v podkapitolách kapitoly 7), která jsou opřená o 

provedenou analýzu a jiné použité metody, resp. výstupy použitých metod.         

 
Obecný návrh na zlepšení aneb „krok kupředu“ 
 
 

Změnit užívání terminologie OZP100 – alternativ je mnoho, např. 

osoba se zdravotním  znevýhodněním. Důvodem je pouze 

hledisko morální, které nás vede k tomu, abychom upustili od 

slova „postižení“ a přešli ke slovu „znevýhodnění“.                

 

 

8.1 Stát a jeho směřování  

 

Jak uvádí Hamerníková (2000: 44), není nutné pokládat si otázky, zda-li má stát 

své opodstatnění či nikoliv. Už jeho existence svědčí o jeho objektivní nutnosti. Spíše je 

potřebné zabývat se otázkami, zda-li jsou konkrétní činnosti skutečně nezbytné, zda-li je 

jeho rozsah optimální, nebo zda-li existují jiné cesty jak služby zabezpečit levněji či 

účinněji. Odpovědi na tyto otázky nabízí jak následující text, tak návrhy na zlepšení, 

                                                 
100 OZP - Osoba se zdravotním postižením 
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které jsou součástí této kapitoly. Odpovědí by mohly být následující, neziskové 

organizace, např. Národní rada zdravotně postižených, která tyto organizace sdružuje a 

zastupuje, poukazuje na neuspokojivé podmínky osob se zdravotním postižením, 

v oblasti přístupu k práci. Dále jsou těmi, kteří upozorňují na absenci ucelené politiky 

státu v této oblasti, nejasné rozdělení rolí a nedostatek aktivního přístupu veřejné 

správy. Podle ředitele odboru výrobních družstev invalidů SČMVD (2009) nejsou 

současné nástroje dostatečné pouze kvůli prostředí, ve kterém se pohybujeme, 

konkrétně řečeno: „Pokud bude prostředí takové, jaké je, tak dostačující nebudou. Jinak 

by stačily. Kdyby byly splněny dvě podmínky, byly by obě zúčastněné strany motivované 

a kdyby úřady práce nebraly svou práci jako úřad, agendu, ale kdyby používaly např. 

britský model, tzn. praktický přístup.“101 Tím potvrzuje stanovisko Národní rady.  

Z objektivního hlediska, a na základě provedené analýzy, uskutečněného 

dotazníkové šetření a provedených rozhovorů, chápeme nástroje jako optimální, není 

s nimi však dostatečně nakládáno. Odborníci na sociální ekonomiku z občanského 

sdružení Orfeus hovoří o rozšíření současných nástrojů jedině směrem k podpoře 

„samozaměstnávání“. Roli státu, v případě řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením, považujeme za nenahraditelnou. Nástroj, kterým stát v této oblasti 

disponuje, tj. zákon o zaměstnanosti, představuje řadu možností ve vztahu k osobám se 

zdravotním postižením. Přesto, jak jsme zmínili výše, není tento nástroj dostatečně 

aplikován (důvodem jsou nedostačující zdroje na úřadech práce, finanční a personální), 

zároveň nejsou podmínky k tomu, aby byl tento nástroj dostatečně využíván. Proto 

v následující části shrneme poznatky provedené analýzy nástrojů a možností řešení, a 

na základě zjištěných faktů uvedeme návrhy na zlepšení nebo pro další inspiraci: 

 

• Pokračovat v ucelené rehabilitaci se zdá být efektivní, vzhledem k tomu, že 

teprve poté je vhodnější uskutečnit pracovní rehabilitaci. V současné době, jak 

jsme již poznamenali výše, dochází k pracovní rehabilitaci jen zřídka. Pracovní 

rehabilitace by navazovala na ostatní druhy rehabilitací (proto ucelená), čímž by 

došlo k účinnějšímu plánování a nalezení vhodného nástroje pro osoby se 

zdravotním postižením „šitého na míru“.  

 

                                                 
101 Rozhovor s ředitelem odboru výrobních družstev invalidů SČMVD. 
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• Více motivovat zaměstnavatele a osoby se zdravotním postižením. Motivace se 

zdá být jednou z nejzásadnějších příčin selhání na trhu práce, jak u osob se 

zdravotním postižením, zaměstnavatelů, tak státu. Vyšší daňové úlevy a finanční 

příspěvky by znamenaly rozvoj společensky odpovědných firem a pro osoby se 

zdravotním postižením by to znamenalo snížení závislosti na podpoře 

v nezaměstnanosti a jiných dávkách – odstranění zátěže státu a pocitu závislosti 

osob se zdravotním postižením. Dotázané úřady práce poukazují na  negativní 

postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

(agentury podporovaného zaměstnávání naopak na jejich nedostatečnou 

informovanost o možnostech zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, 

např. formou podporovaného zaměstnávání), chybí jim určitá „porce“ sociálního 

cítění. Podle vedoucího oddělení trhu práce by měli být „zaměstnavatelé více 

zvýhodněni, když zaměstnají osobu se zdravotním postižením (vyšší daňové 

zvýhodnění nebo nižší odvody). V současnosti zaměstnavatelé častěji využívají 

náhradního plnění (odkup služeb či výrobků - pozn. autorky), než aby platili do 

státního rozpočtu. Nepodařilo se zaměstnance „vyburcovat“ k tomu, aby 

zaměstnávali osoby se zdravotním postižením“102. S tímto souvisí také možná 

změna a úprava povinného podílu. Na druhou stranu, ti zaměstnavatelé, kteří 

mají zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, zastávají 

spíše pozitivní, až altruistický přístup. Z toho je patrné, že by případná vyšší 

motivace a zejména podávání informací zaměstnavatelům mohlo změnit jejich 

přístup.   

 

• Zvýšit důraz na integraci osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce, 

zejména ze strany úřadů práce, zároveň ponechat možnost chráněných pracovišť, 

která mohou sloužit jako přechodná pracoviště na otevřený trh práce 

(individuálně). Další možnost v tomto případě nastoluje sociální ekonomika, 

která nabízí chráněnému pracovišti možnost rozvoje, směrem k transformaci na 

sociální podnik (viz příklad dobré praxe u nástroje politiky zaměstnanosti 

„chráněná pracoviště“ výše).  

 

                                                 
102 Rozhovor s vedoucím oddělení trhu práce, ÚP České Budějovice.  
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• Je nutné, legislativně zakotvit podporované zaměstnávání. Nemuselo by se 

jednat o samostatný zákon, jako je tomu nově v Německu, nýbrž zakomponovat 

podporované zaměstnávání v zákoně o zaměstnanosti, jako je tomu např. na 

Slovensku (zákon č. 5/2004 Z.z.), nebo jen vyhláškou jako je tomu v Norsku. 

Službu nejlépe vystihuje kategorie pracovní rehabilitace, která se dělí na několik 

dílčích nástrojů (viz výše). Legislativní úprava by samotné službě připravila 

podmínky pro stálou a systémovou finanční podporu ze strany státu a připsala by 

službě statut nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Tím by došlo k rozšíření 

počtu služeb, kterých je v současné době nedostatek (regionální odlišnosti103, 

finanční nesamostatnost), byla by možnost zabezpečit více klientů, což je 

v současné době pouze „přáním“. Navíc by se rozšířil institut pracovní 

rehabilitace, který je pro úřady práce finančně a časově náročný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Největší důraz je kladen na vytvoření podmínek pro rozvoj sociální ekonomiky, 

která postupuje v souladu s konceptem partnerství a veřejným zájmem. Podle 

uvedených příkladů dobré praxe, např. příkladu z Itálie, víme, že se jedná o 

koncept veřejně prospěšný. Příklad dobré praxe představuje inspirativní 

možnosti pro rozvoj směrem k legislativnímu zakotvení. To samotnému 

podnikání přináší a zaručuje, zejména při jeho vývoji, pomoc státu, např. daňové 

výhody, výhody při zadávání veřejných zakázek aj. To je však možné i bez 

legislativní platnosti tohoto typu podnikání (např. v ČR takto fungují družstva). 

Podle ředitele výrobních družstev invalidů SČMVD by bylo vhodnější, místo 

legislativního „zaškatulkování“ vytvořit školu, institut sociální ekonomiky, který 

by přímo vychovával sociální podnikatele, lidi, kteří v sobě mají entusiasmus a 

                                                 
103 Konkrétně v okrese České Budějovice v současné době nefunguje žádná agentura podporovaného 
zaměstnávání, úřady práce ani neprovozují pracovní rehabilitaci (pouze pro informaci, že existují 
regionální odlišnosti). (Rozhovor s vedoucím oddělení trhu práce, ÚP České Budějovice). 

          Pakliže by k legislativnímu zakotvení podporovaného zaměstnávání došlo, bylo by 
zároveň vhodné, zakotvit povinnost uskutečňovat pracovní rehabilitaci, jako je tomu např. 
v německém zákonu o rehabilitaci (Rytmus, 2005). V každém regionu funguje jedna 
organizace, která se zabývá pracovní rehabilitací a povinně zajišťuje tuto službu, na 
základě výběrového řízení a smlouvy s úřadem práce. V České republice by také bylo 
vhodné zavést povinný „kvótní systém“, který by zajišťoval službu podporovaného 
zaměstnávání podle potřeb lokálního trhu práce, jelikož je u nás služba poměrně 
nerozšířená (regionální rozdíly). Legislativní zakotvení by s sebou možné rozšíření 
agentur přineslo (případně také rozšíření o subjekty soukromého ziskového sektoru). 
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přitom je naučil podnikat. To je podle něj lepší krok, než samotná legislativa104. 

V tomto případě je jistě vhodnější, připravit se na možná úskalí teoreticky, 

prakticky si vše vyzkoušet a poté zhodnotit, jak vytvořit konkrétní mantinely 

(míněno právní úprava).  

• Více podpořit vytváření pracovních míst na zkrácené úvazky. Možnosti 

podpory existují, viz „prorodinný balíček“ MPSV (2009e), ale pro 

zaměstnavatele to stále není výhodné105. Možností je opět sociální ekonomika, 

např. na úrovni obce nebo v rámci velkého podniku (kde by mohlo být zřízeno 

např. sociálně ekonomické pracoviště, které by se zaměřilo pouze na dílčí 

činnost podniku). Do podpory subjektů sociální ekonomiky by měly být 

„zainteresovány lokálně příslušné subjekty a organizace“. Podle zástupců úřadů 

práce by bylo „žádoucí, zavést koncept po celé České republice“ (Konkrétní 

pracovník úřadu práce). Konkrétní možnosti nabízí podkapitola 7.4.3 Sledování 

stejných cílů (a propojení nástrojů). Zde by si přišli na „své“ jak OZP s nízkou 

kvalifikací, protože by mohly vykonávat činnost, která je nenáročná (viz výše), 

tak  lidé, kteří bydlí v místech, kde je špatná infrastruktura, tj. špatná dostupnost 

apod. Obce by měly jít vzorovým příkladem, např. směrem k vytváření míst na 

zkrácený úvazek.   

 

Výše uvedené cíle, návrhy či jen pouhá přání by jistě podpořila studie, která by se 

zabývala náklady státu na jednoho nezaměstnaného z řad osob se zdravotním 

postižením. Doposud chybí. Dopomohlo by to jistě k zvážení, zda-li jsou návrhy 

opodstatněné či nikoliv. Další inspirací by měly být příklady dobré praxe, zkušenosti ze 

zahraniční, zejména francouzské a italské zkušenosti se sociálním podnikáním, 

slovenské zkušenosti se zaváděním podporovaného zaměstnávání do zákona o 

zaměstnanosti, a zkušenosti např. s německými pracovními rehabilitacemi a jejich 

kvótním systémem v této oblasti apod. Využívat více příkladů dobré praxe, které slouží 

jako vodítka a inspirace. Předkládaná práce konkrétní příklady představila, podle těchto 

a dalších je možné se odvíjet. 

                                                 
104 Rozhovor s ředitelem výrobních družstev invalidů SČMVD.  
105 „Pracovních pozic na zkrácené úvazky, těch je také málo, to by jistě osoby se zdravotním postižením 
uvítaly, bylo by to pro ně výhodné. Zaměstnavatel, pokud má pracovní místo, tak tu směnu nerozdělí na 
dvě. To jsme také řešili, třeba pro maminky, ale pro ně jsou to starosti navíc. Jednak administrativní, 
jednak tam má dva lidi, o které se musí starat.“  (Vedoucí oddělení trhu práce ÚP České Budějovice). 
Respondenti z řad neziskových organizací také shodně hovoří o nedostatku pracovních míst na zkrácený 
úvazek (viz příloha č. 9).   
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8.2 Neziskové organizace a jejich směřování  

 

Role nestátních neziskových organizací je nezastupitelná při poznávání 

problémů osob se zdravotním postižením v širokém spektru jejich znevýhodnění a 

z toho plynoucích potřeb. Osoby se zdravotním postižením a jejich organizace 

přestavují jednu z nejaktivnějších složek občanské společnosti, která má zájem o řešení 

vlastní situace. Jejich role je důležitá z toho hlediska, že zabezpečuje tu oblast podpory 

osob se zdravotním postižením, kterou ani stát, ani trh nemůže. Jejich role je obzvláště 

užitečná v jejich praktické činnosti, jejich individuální přístup je nenahraditelný. 

Konkrétně agentury podporovaného zaměstnávání si pozornost vyžadují. Minimálně 

proto, že tyto agentury zajišťují činnosti, zaměřené na klienta, pomocí individuálních 

praktik, zaměřených na otevřený trh práce. Zásadní řešení stávajících finančních 

problémů by v jejich činnosti znamenalo více, než mnoho – rozvoj, rozšíření agentur a 

další posun ve vnímání neziskových organizací. Jejich činnost pramení v intenzivní 

motivaci, obsahuje významný podíl dobrovolné práce a veřejné prostředky zhodnocuje 

lépe, než subjekty jiné. V následující části představíme návrhy na zlepšení, které by 

mohly souviset s rozvojem a rozšířením sítě agentur podporovaného zaměstnávání: 

 

• Vzhledem k tomu, že můžeme čerpat finanční prostředky z fondů EU do roku 

2013, kdy končí programovací období, je vhodné, prostřednictvím projektů, 

využít této možnosti a rozšiřovat sítě agentur podporovaného zaměstnávání. 

Důležité je zaměřit se na odstraňování problémů, identifikovaných ve 

strategických dokumentech. Tyto problémy jsme představili výše, v rámci 

kapitoly 5 Strategické dokumenty na podporu politiky zaměstnanosti. Patří zde 

mimo jiné odstraňování nezaměstnanosti sociálně vyloučených osob na trhu 

práce. Variantu nabízí také zapojení agentur podporovaného zaměstnávání do 

projektů souvisejících s rozvojem sociální ekonomiky a doporučením je, zaměřit 

se na rozvoj směrem k partnerství agentur a sociálních podniků. Eventuální 

možnost nabízí také jejich „fúze“, ale s důrazem na to, aby u agentur 

podporovaného zaměstnávání nedošlo k uzavření. Tzn. aby se nepřestala 

orientovat na „nesociální“  zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Tato 

část by musela být upravena. Formy a možnosti rozvoje či propojení nabídla 

podkapitola 7.4.3 Sledování stejných cílů (a propojení nástrojů). 
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• Bylo by vhodné, kontaktovat současné sociální podniky nebo sociální družstva 

a navrhnout spolupráci směrem k propojení (viz výše). Tím by došlo k rozšíření 

služeb a zařazení dalších klientů, zvýšení povědomí o službách aj. Vzhledem 

k tomu, že se jak např. Česká unie pro podporované zaměstnávání, tak experti na 

problematiku sociální ekonomiky v České republice, angažují při rozvoji 

„svých“ nástrojů (prostřednictvím konferencí, kolokvií apod.), můžeme se 

domnívat, že by se dalším inovacím „nebránili“. Jednalo by se o výhodnou 

spolupráci, oboustranně, jelikož by agentury získaly klienty a sociální podniky 

správné zaměstnance. Bylo by však vhodné, pokusit se zpracovat metodiku, 

která by byla zaměřená na spolupráci agentur podporovaného zaměstnávání a 

sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že agentury podporovaného 

zaměstnávání mají vytvořenu metodiku, bylo by vhodné, mít podobnou 

metodiku pro spolupráci se sociálními podniky. Stačilo by rozšířit současnou 

Souhrnnou metodiku podporovaného zaměstnávání. I zde je možné využít 

prostředků z EU. 

 

• Zvýšit povědomí o službách podporovaného zaměstnávání u konkrétních (nejen 

sociálních) zaměstnavatelů. V řadě případů zaměstnavatelé o mnoha výhodách, 

které jsou se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením spjaty, neví, jak 

jsme již uvedli výše. Proto je jakákoliv forma informování o službě vhodná 

(prostřednictvím úřadů práce aj.).  

 

• Aktivní angažmá (nejen) pří legislativním procesu.  Většina doporučení pro stát 

vyplývají z potřeb osob se zdravotním postižením a námětů neziskových 

organizací, proto je doporučením aktivně se angažovat při legislativním procesu 

(poslední angažmá nedopadlo pro PZ úspěšně – legislativní zakotvení služby), 

proto je vhodné, aby nebylo nic opomenuto, vše bylo připraveno. Je nutné 

působit na stát ve smyslu  - vykonáváme spoustu činností vedle úřadů práce, 

mnohdy i za něj (např. pracovní rehabilitace), proto si také zasloužíme oficiální 

uznání.  
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Závěr  
 

„Dnes je podle mého názoru nejdůležitější zabývat se příčinami, proč lidstvo nedělá nic, 

aby odvrátilo hrozby, o kterých tolik ví, a proč se nechá unášet jakýmsi samopohybem. Nestačí 

vymýšlet nové stroje, nová opatření, nové instituce. Je potřeba změnit a prohloubit pochopení 

toho, kdo jsme a co na světě děláme. Pouze takové nové chápání nám umožní dospět k novým 

způsobům chování, k novému žebříčku hodnot a cílů, které naplní globální opatření, smlouvy a 

instituce novým duchem a smyslem.“         

                                                                                                         (Václav Havel) 

 

 V souvislosti s rozvojem sociální ekonomiky a nebo jeho tendencemi můžeme 

říci, že by mohlo být dosud platné tvrzení bývalého prezidenta České republiky alespoň 

zčásti překonáno. Rozvoj sociální ekonomiky ve vztahu k řešení nezaměstnanosti osob 

se zdravotním postižením můžeme chápat jako odpověď a reakci na nedostatečnou 

činnost v této oblasti a můžeme jej také chápat jako nový nástroj veřejné politiky při 

řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a to na všech úrovních. Je nutné 

ji chápat jako výzvu, která se před nás staví. V kapitole 7 byly demonstrovány různé 

varianty uspořádání a partnerství subjektů sociální ekonomiky, které je záhodno 

následovat. Smysluplné (doposud nerealizované) nám přijde propojení agentur 

podporovaného zaměstnávání (jakožto personálních agentur) a sociálních podniků 

(jakožto příjemců vhodných zaměstnanců z řad osob se zdravotním postižením) směrem 

k jejich partnerství. Pouze zaměstnání na otevřeném trhu práce, které nepochybně 

sociální ekonomika nabízí, může osobám se zdravotním postižením navodit reálný pocit 

sounáležitosti se společností. Seberealizace v subjektech sociální ekonomiky a aktivní 

zapojení se v nich může znamenat motivaci pro další rozvoj těchto osob. Z těchto a 

dalších důvodů, jež jsou zmíněny v předchozích dvou kapitolách, by sociální 

ekonomika měla být v České republice doceněna a podpořena, už pro své sociální 

dopady a malou závislost na veřejných zdrojích. Při řešení nezaměstnanosti je role státu, 

ale také neziskových organizací, nezastupitelná, a proto by se měla i nadále prohlubovat 

a pokračovat spolupráce, zejména při vytváření sociální ekonomiky, ale i jiných 

nástrojů bojujících s fenoménem nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. 

Pouze široké spektrum nástrojů může být účinné v boji s nezaměstnaností těchto osob, 

účinná je totiž zejména jejich kombinace.   
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 Náměty na zlepšení, jak na straně státu, tak neziskových organizací, obsažené 

v předchozí kapitole, chápeme jako potřebné. Ty vyvstaly v průběhu psaní diplomové 

práce, jsou proloženy příklady dobré praxe, doplněny o tvrzení expertů a jejich vývoj 

byl postupný. Rozvíjely se při získávání odpovědí na výzkumné otázky a dosahování 

specifických cílů práce. V této diplomové práci byly vymezeny nástroje politiky 

zaměstnanosti, které jsou, podle zákona o zaměstnanosti, v boji s nezaměstnaností osob 

se zdravotním postižením, využívány. Byly také představeny specifické nástroje, které 

součástí zákona nejsou, tj. podporované zaměstnávání. Dále byl nabídnut přehled 

významných dokumentů, které oblast politiky zaměstnanosti, ve vztahu k osobám se 

zdravotním postižením, upravují. Navíc se jedná o dokumenty, prostřednictvím kterých 

je možné čerpat finanční prostředky z Evropské unie, mimo jiné, také na rozvoj 

v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zároveň byli představeni 

relevantní aktéři působící na poli politiky zaměstnanosti, s jejich činnostmi a záměry. 

Role státu a neziskových organizací byla shrnuta s výstupem, který obsahuje návrhy na 

zlepšení a možnost využití či propojení teoretických východisek této práce při zkoumání 

sociální ekonomiky. Tento koncept se prolínal celou prací, jelikož je do něj, prozatím 

zejména ze strany zainteresovaných osob, „vkládána velká důvěra“. Jeho přidanou 

hodnotou je ta skutečnost, že je ve většině případů aplikovatelný na všechny rizikové 

skupiny na trhu práce. Shrnutí dosažených cílů vypovídá o tom, že jsme odpověděli na 

výzkumné otázky, které jsme si v úvodu práce položili.  

Důraz na (legislativní) úpravu některých výše uvedených nástrojů a opatření je 

na místě. Nástroje politiky zaměstnanosti jsou dostatečné, což je pro vývoj v této oblasti 

nezbytné. Musíme tedy naši hypotézu, která byla zformulována ve vymezení veřejně 

politického problému, vyvrátit. Nástroje politiky zaměstnanosti dostatečné jsou, nýbrž 

je potřeba některé oblasti upravit. A to  je možné pouze zásahem státu, který má v tomto 

případě nenahraditelný význam. Nicméně je potřeba upozornit na nedokonalosti v jeho 

činnosti, resp. v jeho nečinnosti v konkrétní oblasti. Absence legislativního zakotvení 

podporovaného zaměstnávání způsobuje mezery v zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, přesto, že se jedná o nástroj velice efektivní. Zároveň se jedná o nástroj, 

který vyplňuje mezeru státu, konkrétně úřadů práce, tím, že poskytuje pracovní 

rehabilitaci. Proto je naším zásadním závěrem a doporučením, aby bylo podporované 

zaměstnávání podpořeno ve směru legislativního zakotvení. Jedině finanční prostředky, 

které by legislativní zakotvení přineslo, mohou rozšířit službu a zpřístupnit většímu 

počtu klientů. Je nutné myslet na to, že jsou právě agentury podporovaného 
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zaměstnávání významnými řešiteli problematiky nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením, které se zaměřují na integraci těchto osob na otevřený trh práce. Výhradně v 

zaměstnání na otevřeném trhu práce se skýtá výhoda, prostřednictvím které je možné 

dosáhnout společenského začlenění osob se zdravotním postižením. Pro nesporné 

výhody této činnosti je však nezbytné, aby stát vytvořil lepší podmínky. Zejména by 

měl myslet na to, že zaměstnání osob se zdravotním postižením v důsledku upevňuje 

celou společnost, šetří sociální systém a podporuje celkovou ekonomickou prosperitu.  

Vzhledem k tomu, že je problematika velice složitým tématem, které si žádá 

hlubší porozumění, rádi bychom na tomto místě zmínili, že by bylo vhodné, navázat na 

část práce zaměřenou na propojení podporovaného zaměstnávání a sociální ekonomiky, 

resp. jejich subjektů. Bylo vy vhodné, studovat tyto a nové vazby i v budoucnu, protože 

jejich propojením se otevírají cesty dalšímu rozvoji v oblasti řešení nezaměstnanosti 

osob se zdravotním postižením. Možná právě projektové období 2007 – 2013 přinese 

žádoucí výsledky. 
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Resumé 
 

 Diplomová práce „Role státu a neziskových organizací v řešení nezaměstnanosti 

osob se zdravotním postižením“ se zabývá možnostmi řešení nezaměstnanosti u osob se 

zdravotním postižením, z pohledu státu a neziskových organizací. Definovat nástroje 

politiky zaměstnanosti a snažit se dobrat zjištění, zda-li jsou dostatečné či nikoliv, to 

bylo cílem předkládané práce.  

V úvodních částech práce je čtenář seznámen s danou problematikou, 

s konceptualizací pojmů a souvislostmi. Zde je prezentováno postavení osob se 

zdravotním postižením na trhu práce a vyzdvižen význam jejich integrace. Poté, když už 

je čtenář seznámen s problematikou, následuje kapitola vymezující konkrétní cíle práce, 

výzkumné otázky a metody. Zásadní metodou je analýza dokumentů a sekundární 

analýza dat. Konkrétní tvrzení jsou v práci obohacena o výstupy z konsultací s experty 

na danou problematiku a drobné dotazníkové šetření, jehož záměrem bylo zjistit, jak 

vnímají problematiku ti nejzainteresovanější – zástupci státních institucí a neziskových 

organizací. Dále následují teoretická východiska, která nám vytváří platformu, z které je 

možné při této práci vycházet. 

Konkrétními možnostmi řešení se zabývá kapitola analyzující strategické 

dokumenty. Na tuto část navazuje kapitola orientující se na konkrétní nástroje politiky 

zaměstnanosti, které byly vytvořeny pro boj s nezaměstnaností osob se zdravotním 

postižením. Klíčovým zákonem, který tyto nástroje zaštiťuje, je zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, jež se prolíná celou prací. Dále je čtenář seznámen s relevantními 

aktéry působícími na poli této problematiky.  

Další kapitola se věnuje podporovanému zaměstnávání jako specifickému 

nástroji, který sice není legislativně zakotven, ale umožňuje podporu osobám se 

zdravotním postižením k integraci na otevřený trh práce. Službu realizují pouze 

neziskové organizace a my se zde snažíme poukázat na jejich možné propojení se 

subjekty sociální ekonomiky. Se subjekty sociální ekonomiky proto, že tento nástroj 

chápeme jako nový a progresivní nástroj v boji s nezaměstnaností, který je však v České 

republice teprve u svého zrodu. Dalším důvodem je to, že tyto vazby nejsou dostatečně 

prozkoumány.  
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Na základě provedené analýzy v závěru práce shrnujeme role státu a 

neziskových organizací a nabízíme závěry, které jsou obohaceny o návrhy na zlepšení u 

obou těchto regulátorů společnosti.       

          

Summary  
 

The main aim of the thesis „The Role Of The State And Nonprofit Organizations 

In The Solution To The Disabled People Unemployment“ was to define the instruments 

of the employment policy and to find out, whetter are they sufficient or not. The first 

parts are devoted to the explanation of fundamental facts and a conjunctions, especially 

the status of the disabled people on the labour market and the meaning of their 

integration. Following is the chapter defining the thesis objectives, exploratory 

questions and used methods. The essential used methods are the document analysis and 

a secondary data analysis. All the factual statements are accompanied by the results of 

consultations with experts in this field and as well with a small questionnaire survey.  

Next chapter deals with the ways of solution and analyzes the strategic 

documents. This is followed by a chapter oriented to the factual emoloyment policy 

instruments made against the unemployment of the disabled. The key act for these 

instruments is the Employment Act No. 435/2004 blended in the whole thesis. The next 

chapter is devoted to the relevant subjects in this field. 

Chapter number seven treats the assisted employment as a specific tool which 

altough not being legislatively embedded enables the support to the disabled in an 

integration to the open labor market. The service of assisted employment is provided 

purely by NGOs and the aim of this thesis is to refer to their possible connection to the 

subjects of social economy – which being understood as an effective instrument in an 

„unemployment fight“. 

Based on an already made analysis there are the roles of state and NGOs 

summarized at the conclusion part of this work enriched by some suggestions for 

improvement both in the field of state and government policy, and in the field of third 

sector. 
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Příloha č. 1 -  Příčina zdravotního postižení podle pohlaví a typu 
postižení 
 

 
 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání u OZP:  
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Příloha č. 2 – Zakotvení právního rámce rehabilitace 
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Příloha č. 4 - Návrh paragrafu, který pro ministerstvo vypracovala 
Česká unie PZ 
 
 
 
 
(1) Podporovaným zaměstnáváním se podle tohoto zákona rozumí cílená činnost 
zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro uchazeče, jejichž možnosti 
získat a udržet si zaměstnání jsou podstatně omezeny. Pro získání a udržení zaměstnání 
jim nestačí využít jiných nástrojů, ale potřebují specializovanou osobní a individuální 
pomoc druhé osoby/osob. Při určování rozsahu podporovaného zaměstnávání se vychází 
z míry omezení možností uchazeče být nebo zůstat pracovně začleněn. Součástí 
podporovaného zaměstnávání je také poskytování poradenství zaměstnavateli, zejména 
v oblasti úpravy pracovních podmínek a prostředí pro uchazeče.  
 
(2) Podporované zaměstnávání pro uchazeče provádí agentura podporovaného 
zaměstnávání na základě dohody s úřadem práce. Úřad práce může před uzavřením 
dohody na agentuře požadovat doklad o kvalitě. Dokladem o kvalitě se rozumí posudek 
o úrovni poskytování služeb podporované zaměstnávání, který je vystaven nezávislým 
subjektem na základě místního šetření. Ministerstvo stanoví vyhláškou standardy 
kvality podporovaného zaměstnávání. 
 
(3) Dohoda podle odstavce 2 musí být uzavřena písemně. Obsah dohody stanoví 
ministerstvo vyhláškou. 
 
(4) O zařazení do podporovaného zaměstnávání uzavírá úřad práce s uchazečem 
písemnou dohodu. Obsah dohody stanoví ministerstvo vyhláškou. 
 
(5) Uchazeči, který pro získání a udržení zaměstnání využívá podporované 
zaměstnávání a který není zabezpečen dávkami nemocenského pojištění, starobním 
důchodem nebo nepobírá mzdu nebo náhradu mzdy, náleží po dobu využívání 
podporovaného zaměstnávání na základě rozhodnutí úřadu práce hmotné zabezpečení 
při rekvalifikaci. Hmotné zabezpečení při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba 
není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
 
(6) Za účelem získání a udržení pracovního místa lze podporované zaměstnávání 
kombinovat s dalším nástrojem podle §114 nebo 115. 
 
 
 
                                                                                                          Zdroj: ČUPZ, 2004 



 

 

Příloha č. 5 - Standardy sociální ekonomiky  
 

 
Zdroj: NTS C CIP EQUAL, 2008 

 
PRINCIPY 
SOCIÁL - 
NÍHO 
PODNIKU 

1. Obecně 
prospěšný cíl, 
který je 
formulován ve 
stanovách nebo 
statutu 

2. Participace, 
demokratické 
rozhodování a 
sociální kapitál  
 

3. Specifické 
financování a 
použití zisku 

4. Místní 
rozměr 

 
Standardy 

Sociální podnik je 
orientovaný na řešení 
otázek zaměstnanosti, 
sociálního začleňování a 
místního rozvoje.  
Vzniká a rozvíjí se na 
konceptu tzv. trojího 
prospěchu – 
ekonomického, 
sociálního a 
environmentálního. 

Je posílena role 
vnitřních a vnějších 
vztahů sociálního 
podniku:  
a) Vnitřní vztahy 
sociálního podniku  
směřují 
k maximálnímu 
zapojení 
členů/pracovníků do 
rozhodování a 
k samosprávě. 
b) Vnější vztahy 
s okolím posilují 
sociální kapitál 
sociálního podniku a 
místních 
společenstev.  

Finanční vztahy a 
hospodaření sociálního 
podniku. jsou podřízeny 
obecně prospěšnému cíli 
uvedenému ve 
stanovách/statutu/zakládac
í listině.  
Hospodaření sociálního 
podniku směřuje 
k dlouhodobé ekonomické 
stabilitě a udržitelnosti 
(interní i externí). 
Případný zisk z účasti na 
trhu je používán 
přednostně pro rozvoj 
sociálního podniku  
a/nebo pro naplnění jeho 
obecně prospěšných cílů.  
Sociální podnik nese 
ekonomická rizika.  

Sociální podnik 
uspokojuje 
přednostně 
místní potřeby a 
využívá 
přednostně 
místní zdroje. 

Komentáře 
 
 

Princip tzv. trojího 
prospěchu je překladem 
často používaného 
anglického pojmu triple-
bottom line.  
Obecně prospěšného cíle 
je dosahováno 
ekonomickými 
aktivitami, které jsou 
definovány 
v podnikatelském 
záměru, ve stanovách, 
statutu a/nebo dalších 
dokumentech. 
Sociální podnik působí 
ve všech sférách 
hospodářství. 
Právní forma sociálního 
podniku není 
rozhodující. 

Sociální podnik není 
přímo ani nepřímo 
řízen veřejnými 
institucemi nebo 
soukromými 
institucemi a jeho 
případná závislost 
nesmí ohrožovat 
žádný z jeho 
principů. 
 V sociálním podniku 
je kladen důraz na 
vyváženost mezi 
demokratickým 
rozhodováním 
(strategie)  a 
manažerským 
řízením (operativa). 
Pro organizace 
založené na členském 
principu (např. 
družstva) platí 
princip 1 člen = 1 
hlas. 

Sociální podnik se snaží o 
vytváření zisku/přebytku. 
Zisk však není primárním 
cílem podnikání.    
Převážná část zisku není 
rozdělována mezi 
společníky, manažery, 
členy, akcionáře nebo 
vlastníky.  
V závislosti na právní 
formě mohou případní 
členové nést ekonomická 
rizika prostřednictvím 
podílu na majetku, 
financování a 
rozhodování. 
Sociální podnik může mít 
vícezdrojové financování. 
 

Sociální podnik 
vstupuje do 
místních 
iniciativ a 
partnerství, 
přispívá k 
místnímu 
rozvoji 
znevýhodněných 
oblastí. 
Podporuje smysl 
pro 
společenskou 
odpovědnost na 
místní úrovni. 
 



 

 

Příloha č. 6 – Otázky k rozhovoru s ředitelem odboru výrobních 
družstev invalidů SČMVD  
 
 
 
Co je, podle Vašeho názoru, zásadní příčinou stávajícího nedostatku pracovních míst 
pro osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP)? 
 
Myslíte si, že jsou současné nástroje politiky zaměstnanosti dostačující? Je role státu a 
jeho institucí dostatečná? 
 
Je podle Vás současná právní úprava ve vztahu k zaměstnávání OZP dostatečná? Kde 
spatřujete mezery?  
 
4. Mnoho OZP nelze integrovat na otevřený trh práce. Který z nástrojů je, podle 
Vás, nejvhodnější pro tyto osoby?  
 
5. Definice sociální ekonomiky a podnikání byla sjednocena Národní tematickou 
sítí C, jíž jste členem. Jak prosazujete myšlenku (definici, koncept) dál, směrem 
k veřejnosti, veřejné správě?  
 
6.   Co brání (rozvoji a) legislativnímu zakotvení sociální ekonomiky? S jakými 
překážkami se při prosazování setkáváte?  
 
7.         Jak by měl vypadat subjekt sociální ekonomiky (financování, legislativní 
zakotvení atd.)? Na jaké bázi fungují sociální podniky? (Fungují podobně jako např. 
chráněná pracoviště, kde jsou vhodné podmínky i pro nejvíce znevýhodněné osoby)?  
 
8. Mohl byste zmínit příklad dobré praxe, který se v České republice osvědčil? 
Míněno (možný) subjekt sociální ekonomiky.   
 
9. Jak jste se již zmínil v naší e-mailové komunikaci, sociální podnikání je vyšší 
úroveň - znevýhodněný se stává nejen zaměstnaným, ale i účastným na vzniku a rozvoji 
firmy, družstva, podniku. Je tedy možné, aby bylo podporované zaměstnávání (dále jen 
PZ) jakýmsi nástrojem v rozvoji SE?  
 
10. Na konferenci Evropské unie pro PZ (pravděpodobně, podle programu) zazní 
příspěvek irských odborníků nazvaný „Podporované zaměstnávání a sociální ekonomika 
– dokonalí partneři?“ V jakém případě by bylo jejich partnerství možné? Můžete uvést 
příklad?   



 

 

Příloha č. 7 - Otázky k rozhovoru s vedoucím oddělení trhu práce, 
Úřad práce České Budějovice  
 
 
 
1. Jaká je podle Vás největší překážka osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) 
při začleňování na trh práce? 
 
 
2. Jaké jsou postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP? 
 
 
3. Který nástroj nebo opatření aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ) je podle 
Vašeho názoru nejvíce „začleňující“?  
 
 
4. Myslíte si, že jsou současné nástroje a opatření dostatečnými prostředky pro 
začleňování OZP na trh práce? 
 
 
5. Který z nástrojů či opatření APZ je nejužívanější? Proč si myslíte, že to tak je? A 
naopak, který je nejméně užívaným a proč? 
 
 
6.Který z nástrojů či opatření APZ je nejužívanější? Proč si myslíte, že to tak je? A 
naopak, který je nejméně užívaný a proč? 
 
 
7. Realizujete pracovní rehabilitaci prostřednictvím svých zdrojů? Nebo pověřujete jiné 
subjekty? 
 
 
8. Spolupracujete s nějakými neziskovými organizacemi? Pokud ano, s jakými? Jak  
hodnotíte tuto spolupráci? A v čem spočívá? 
 
 
9. Co si myslíte o konceptu sociálního podnikání? Znáte nějaký subjekt sociální 
ekonomiky fungující ve Vašem okolí? 
 



 

 

Příloha č. 8 - Výstupy dotazníkového šetření (úřady práce) 
 
Předmět šetření 
 
 Předmětem šetření byl způsob, jakým vnímají problematiku nezaměstnanosti osob 

znevýhodněných (OZP) na trhu práce zástupci institucí, jež se podílejí na jejím řešení, tedy 

zástupci úřadů práce. Dále šlo o to, zjistit názor na způsoby a možné alternativy řešení 

nezaměstnanosti OZP, jako např. sociální ekonomika a sociální podniky. 

 

Metodologie sběru dat 

Základní metodou sběru dat bylo dotazování. Nástrojem zvoleným pro šetření byl kvalitativní 

dotazník skládající se ze sedmi složených otázek. Tento byl spolu s průvodním dopisem 

rozeslán na emailové adresy potenciálních respondentů. Výzkumný vzorek byl stanoven 

následovně: 14 úřadů práce zastupujících jednotlivé kraje České republiky.  

 

Popis sběru dat 

 Sběr dat byl veden formou e-mailové komunikace. Z celkového počtu 14  oslovených 

respondentů  se úspěšně (tedy se získanými daty) podařilo kontaktovat celkem 10, tedy 71,4%. 

Šlo konkrétně o úřady práce měst Bruntál (Moravskoslezský kraj), Česká Lípa (Liberecký kraj), 

Znojmo (Jihomoravský kraj), Jičín (Královehradecký kraj), Karlovy Vary, Kroměříž (Zlínský), 

Pelhřimov (Vysočina), Rokycany (Plzeňský kraj) a Ústí nad Labem. Všem respondentům byl 

zaslán identický dotazník. Vyplněné dotazníky byly nejprve přepsány a poté několikrát pročteny 

s cílem nalézt souvislosti a odpovědi, relevantní pro naše šetření.  

 



 

 

JEDNOTLIVÉ OTÁZKY DOTAZNÍKU SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH ODPOVĚDÍ 
1. Jaká je podle Vás největší překážka osob se zdravotním 
postižením (dále jen OZP) při začleňování na trh práce? 

 Celkem 9 z 10 dotázaných ÚP se shoduje, že vedle samotného zdravotního 

postižení je největší překážkou neochota, předsudky a nezájem zaměstnavatelů, ale 

také jejich obavy, že tito zaměstnanci budou stále v pracovní neschopnosti. Jako 

překážku lze také vnímat obecný důraz společnosti na výkon, flexibilitu a mobilitu, 

což je právě to, co OZP chybí. Mnozí proto volí cestu náhradního plnění. Další 

překážku si, dle respondentů, staví uchazeči sami, poněvadž u nich převažuje 

negativní pohled na věc: „... mnohé OZP svůj handicap, při hledání zaměstnání, 

staví jako prioritní informaci spolu s informací, co nemůžou ze zdravotních důvodů 

dělat, zatímco neprezentují, co dělat mohou. Toto je zřejmě i důsledek negativní 

rekomandace OZP, která je stanovena orgánem správy sociálního zabezpečení při 

posuzování stupně postižení.“ (Konkrétní pracovník) V neposlední řadě lze mluvit o 

kumulaci znevýhodnění. 

2. Jaké jsou postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP?  Souhrnem lze zkušenosti jedné poloviny respondentů s postojem 

zaměstnavatelů popsat jako negativní. Většině zaměstnavatelů chybí určitá porce 

sociálního cítění, „...Zaměstnavatelé sledují především finanční efekt, při 

zaměstnávání zohledňují možnosti získání dotace na uchazeče z řad OZP.“ 

(konkrétní pracovník) Na druhou stranu je nutné podotknout, že zaměstnavatelé 

mající již zkušenosti se zaměstnáváním OZP zastávají spíše pozitivní, mnohdy až 

altruistický přístup. 

3. Který nástroj nebo opatření aktivní politiky 
zaměstnanosti (dále jen APZ) je podle Vašeho názoru 
nejvíce „začleňující“? Proč? 

 V této otázce se odpovědi lišily mnohem více. Dva z desíti respondentů se, 

z hlediska míry integrace OZP, vyjádřili pro chráněné dílny,  dva respondenti 

považují za dostatečně integrující obecně souhrn příspěvků, chráněných dílen i 

společensky účelných pracovních míst. Pouze jeden respondent je toho názoru, že 



 

 

příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro zaměstnavatele 

zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením je nejefektivnějším 

nástrojem APZ. Zdaleka nejvíce respondentů (5 z 10) je toho názoru, že 

nejefektivnějším integračním nástrojem APZ jsou společensky účelná pracovní 

místa. 

4. Myslíte si, že jsou současné nástroje a opatření 
dostatečnými prostředky pro začleňování OZP na trh 
práce? 

 Celkem 9 z 10 dotázaných odpovědělo kladně, pouze jeden respondent je 

toho názoru, že by nástroje mohly být širší a účelnější. 

5. Který z nástrojů či opatření APZ je nejužívanější a který 
naopak není?  

 Spolehlivě nejméně užívaným nástrojem APZ ve všech ÚP, které se šetření 

zúčastnili, je příspěvek na podporu zahájení samostatně výdělečné činnosti. Příčinou 

je, dle respondentů, obecně sdílené sebevědomí OZP na bodu mrazu a strach s rizika 

plynoucího z podnikání. Nejvíce používané nástroje APZ se u respondentů liší. 

V České Lípě, Děčíně a Kroměříži jde o příspěvek na provoz chráněných dílen, 

V Jičíně, Pelhřimově, Českých Budějovicích, Rokycanech a Karlových Varech se 

jedná o příspěvky na společensky účelná pracovní místa (50% respondentů) a v Ústí 

nad Labem o veřejně prospěšné práce. VPP se objevují hned na druhém místě také 

v Rokycanech a Karlových Varech. 

6. Spolupracujete s nějakými neziskovými organizacemi? 
Pokud ano, s jakými? Jak hodnotíte tuto spolupráci? A 
v čem spočívá? 

 Všechny dotázané ÚP spolupracují s neziskovými organizacemi. Jde 

převážně o organizace poskytující svým klientům sociální služby, konkrétně 

charitativní činnost, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, přípravu na práci, 

zprostředkování pracovních míst a také o agentury podporovaného zaměstnávání. 

Tato spolupráce je hodnocena bez rozdílu kladně, respondenti se liší pouze v míře 

spolupráce (některé ÚP s NNO spolupracují více, některé méně), shodují se ve 

vyplácení příspěvků na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní 

místa. 



 

 

7. Co si myslíte o konceptu sociálního podnikání ve vztahu k 
OZP?  

 Celkem osm z deseti respondentů (80%) považuje koncept sociálního 

podnikání za velmi přínosný nejen pro samotný neziskový sektor, ale také, v určité 

formě a za určitých předpokladů, pro osoby se zdravotním postižením při jejich 

integraci na trh práce. Zbylí dva respondenti na otázku nebyli schopni odpovědět. 

Mezi názory které zazněly zmíníme následující: „... sociální podnikání je dobrý 

princip částečného financování neziskového sektoru. A protože nedostatek financí je 

limitující pro neziskový sektor a často je překážkou pro realizaci velmi dobrých 

nápadů, sociální podnikání považuji za krok dobrým směrem v této oblasti.“ ...“do 

podpory sociálního podnikání by měly být především zainteresovány lokálně 

příslušné subjekty a organizace (vnímat jako morální povinnost, prestiž), žádoucí 

zavést po celé ČR.“(Konkrétní pracovník) 



 

 

Příloha č. 9 - Výstupy dotazníkového šetření (agentury podporovaného 
zaměstnávání 
 
 
Předmět šetření 

 

Předmětem šetření bylo zjistit, jakým způsobem vnímají podporované zaměstnávání ti nejvíce 

zainteresovaní, tedy samotní pracující v agenturách podporovaného zaměstnání. Dále šlo o to zjistit 

potenciálně se lišící vnímání problematiky podporovaného zaměstnávání (PZ) a její fungování, či 

názor na možné alternativy řešení problematiky, jako např. sociální ekonomika a sociální podniky. 

 

Metodologie sběru dat 

 

Základní metodou sběru dat bylo dotazování. Nástrojem zvoleným pro šetření byl kvalitativní 

dotazník skládající se z 12 složených otázek. Tento byl spolu s průvodním dopisem rozeslán na 

emailové adresy potenciálních respondentů. Výzkumný vzorek byl stanoven následovně: 20 agentur 

podporovaného zaměstnávání registrovaných v České unii podporovaného zaměstnávání. Svým 

rozsahem vzorek pokrýval oblast celé republiky. Všechny kontaktované agentury byly výhradně z řad 

neziskového sektoru, šlo převážně o občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. 

 

Popis sběru dat 

 

Sběr dat byl veden formou emailové komunikace, která se ukázala jako nejefektivnější, především 

z hlediska úspory času respondentů. Z celkového počtu 20 oslovených respondentů se úspěšně (tedy se 

získanými daty) podařilo kontaktovat pouze 7, tedy 35%. Dotazník, jak jsme zmínili výše, byl 

vytvořen jako soubor 12 složených otázek, majících za cíl dobrání se ke konkrétní hlubší odpovědi. 

Všem respondentům byl zaslán identický dotazník. Vyplněné dotazníky byly nejprve přepsány a poté 

několikrát pročteny s cílem nalézt souvislosti a odpovědi relevantní pro naše šetření.. 

 



 

 

 
JEDNOTLIVÉ OTÁZKY 

DOTAZNÍKU 
SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH ODPOVĚDÍ 

1. V čem spatřujete zásadní význam služby 
podporovaného zaměstnávání (dále jen PZ)?  

 Zásadní význam PZ je zároveň mezi respondenty vnímán i jako zásadní přednost PZ. Je spatřován 

v osobní, individuální rovině vztahu s klienty a vysoké efektivitě plynoucí z komplexních služeb šitých na míru 

klientovi. Jako nesporná výhoda, oproti chráněnému prostředí, je chápána možnost dosažení společenské 

inkluze, růstu sociálních dovedností, zvyšování dovedností i v dalších oblastech života uživatele (samostatnost, 

cestování, komunikace), růst klientova sociálního kapitálu. V této oblasti mezi všemi respondenty panuje 

shoda. 

2. Agentury PZ jsou výhradně neziskovými 
organizacemi, proč tomu tak, podle Vás, je? 

 Převládající názor, že chybí potřebná legislativa, je doplňován percepcí NNO jako organizací 

s převládající filantropií, ve kterých je zvýšená koncentrace kvalitních, sociálně zaměřených pracovníků. Dále 

byla zmíněna, jako důvod, nedostatečná kapacita kompetentních pracovníků a nedostatek financí ve státních 

institucích.  

3. Je možné charakterizovat klienty, s 
kterými pracujete a s jakými problémy se  
při hledání zaměstnání setkávají? 

 Nejčastěji zmiňovaným znevýhodněním na trhu práce byla duševní onemocnění, fyzický handicap, 

mentální retardace, ale také komunikační bariéry a obecně převládající nižší úroveň sociálních dovedností. 

Respondenti shodně hovoří o nedostatku pracovních míst na částečný pracovní úvazek, nedostatku míst pro 

nekvalifikovanou práci a v neposlední řadě předsudky ze strany zaměstnavatelů, doprovázené neochotou 

přizpůsobit pracovní místo znevýhodněné osobě. Jako důležitý faktor bylo, na tomto místě, také zmíněno 

nedostatečné vzdělání u fyzicky postižených klientů, což vypovídá o mezerách ve speciálním vzdělávání. 

4. Jak se o službách Vaší agentury dozvídají 
samotní klienti? 

 Mezi nejčastější zdroje informací o PZ patří periodika (zejména noviny jednotlivých městských částí, 

Internet, časopisy pro neslyšící, ostatní tisk), dále ústní doporučení, ÚP, odborní lékaři, sociální pracovnice, 

veletrhy volných pracovních míst. 

5. Co je podle Vás příčinou stávajícího 
nedostatku pracovních míst pro osoby se 
zdravotním postižením? 

 Jako hlavní příčina stávajícího nedostatku volných pracovních míst pro znevýhodněné osoby je stále 

převládající nízká informovanost zaměstnavatelů o faktech a možnostech PZ. Časté jsou případy, že 



 

 

zaměstnavatel má vůli k tvorbě pracovních míst, ale neví jak. Důraz na vysoký pracovní výkon a flexibilitu 

jsou jedny z dalších příčin nízkého počtu kvalitních pracovních míst. V mnoha případech se lze setkat s nevolí 

potenciálních zaměstnavatelů k zaměstnání znevýhodněných a uchylování se ke snazšímu způsobu povinného 

plnění, tedy odběru výrobků z chráněných dílen. 

6. Podle jakého klíče kontaktujete 
potenciální zaměstnavatele?  

 Naprostá většina respondentů se řídí metodikou PZ, tedy kontaktují konkrétní zaměstnavatele na 

žádost klienta, nebo po konzultaci představ klienta, je mu určitý zaměstnavatel doporučen. V ostatních 

případech funguje PZ na bázi spolupráce s místními ÚP, inzerce v tiskovinách, v elektronických médiích a na 

základě znalosti regionálního trhu práce. Reakce zaměstnavatelů jsou shodné, dle zkušeností respondentů, 

většinou kladné, ale i zde, jak tvrdili, existují výjimky potvrzující pravidlo. 

7. V čem spočívá a na jaké úrovni je 
spolupráce úřadů práce, MPSV, jiných 
státních institucí a agentur PZ?  

 Spolupráce s ŮP je až na výjimky (naprostý nezájem o spolupráci) hodnocena jako kvalitní a 

dlouhodobá, spočívající v konzultacích společných postupů. Opakovaně se objevil příklad, kdy ÚP nabízejí 

AgPZ i své prostory k provozu činností. Na úrovni MPSV spolupráce probíhá především z hlediska 

financování. Z odpovědí je patrný tlak na legislativní zakotvení AgPZ, kvůli zjednodušení dotování. „Pozitiva 

jsou všude tam, kde je alespoň minimální ochota ke komunikaci.“ (Konkrétní pracovník) 

8.  Jakým způsobem je Vaše agentura 
financována? Jsou finanční prostředky 
dostatečné?  

 Všichni dotázaní shodně odpověděli, že jejich financování je vícezdrojové, nebo se o něj agentury 

alespoň snaží. Faktem ovšem zůstává, že z devadesáti procent se skládá z veřejných zdrojů, tedy ESF, granty a 

dotace MPSV, městský a krajský rozpočet. Dále se jedná o finanční prostředky regionálních firem, ale také 

dary soukromých osob a výdělek z vlastní činnosti. Na otázku, zda své finanční prostředky hodnotí agentury 

jako dostatečné, odpověděla polovina pozitivně, polovina negativně. Naprosto všichni se ale shodují na 

nejistotě, která provází každé „grantovací“ období, což je okolnost společná téměř všem NNO. Shodně se 

zástupci agentur vyjádřili také v tom smyslu, že čím více peněz obdrží, tím více mají uspokojených uchazečů o 

práci. Pouze na jednu výjimku (alternativou by mohlo být sociální podnikání) se respondenti shodují, že 

poskytovatelé sociálních služeb by měli být dotováni státem – tedy v tom smyslu, „státu prodáváme služby, 

děláme je za něj, ovšem není nám ochoten za ně platit.“ (Konkrétní pracovník)  



 

 

9. Z jakého důvodu není PZ legislativně 
zakotveno?  

 Odpovědi na tuto otázku již nebyly tak jednotné, jako v otázkách předchozích. Převažující názor je 

ten, že podporované zaměstnávání stále není legislativně zakotveno z důvodu pasivity zákonodárců. „Největším 

problémem pro zákonodárce je „hraniční“ podstata služby – na hranici soc. služeb a služeb zaměstnanosti. 

Legislativní zakotvení může pomoci řešit výše uvedené problémy.“ (Konkrétní pracovník) Dalším důvodem 

pro legislativní zakotvení služby je především zprůhlednění financování. Tato neprůhlednost vede AgPZ k 

„alternativám“, jako např. „ ... od června 2007 jsme si  zaregistrovali sociální rehabilitaci metodou 

podporovaného zaměstnávání jako sociální službu. Přineslo to řadu administrativních úprav, nové tiskopisy, ...  

ducha PZ zachovávám, uvidím, co na to inspekce sociálních služeb… Tím, že PZ není v zákoně, jsou velmi malé 

možnosti na financování této služby a na žádání dotací. Proto sociální rehabilitace. Netvrdím, že je to správně, 

ale je to prozatím pro nás nejlepší cesta, jak službu ufinancovat.“ (Konkrétní pracovník) 

10. Je podle Vás možné, skloubit 
podporované zaměstnávání se sociálním 
podnikáním?  

 Odpověď byla kladná, hlavně z pohledu možnosti finanční soběstačnosti organizací neziskového 

sektoru. Nutno ovšem zmínit, že respondenti projevili určitou nejistotu a pochyby ve způsobu spojení 

podporovaného zaměstnávání a sociálních podniků (jak tyto dvě věci propojit). „ ... dokážu si to představit asi 

jen v podobě, kdy pod jednou NNO by bylo více programů – nějaká sociální firma a program PZ dohromady.“ 

(Konkrétní pracovník) 



 

 

Příloha č. 10 – Příklad dobré praxe z Itálie  
 

Pro oblast sociální ekonomiky je v Itálii zásadní Zákon č. 118 o sociálním podniku, 

který byl přijat parlamentem v roce 2005. Umožňuje různé právní formy sociálních podniků, 

tzn. nejen družstva (která jsou v Itálii rozšířená), ale i sociální podniky nebo asociace. Stanovuje 

kritéria pro definování sociálního podniku. Sociální podnik musí splňovat pět znaků pro nestátní 

neziskové organizace (viz níže). Spolu s těmito znaky musí sociální podnik vykonávat 

soustavnou ekonomickou (výdělečnou) činnost, která musí být společensky prospěšná. 

Společenská prospěšnost je stanovena pro dvanáct oblastí. Mezi nejdůležitější patří oblast 

sociálních služeb, sociálně-zdravotních služeb, vzdělávacích služeb pro děti, pro dospělé. 

 

Založení sociálního podniku 
 

K založení sociálního podniku je zapotřebí minimálně 7 členů. Tento typ organizace je 

flexibilnější, než družstvo. Sociální podnik je však stále novým pojmem, zatímco sociální 

družstva již fungují nejméně patnáct let. Zkušenost ukazuje, že sociální podniky obvykle mají 

max. 20 - 30 zaměstnanců, jejich počet je většinou nižší. Podnik však může vytvářet další 

přidružené struktury, které jsou k němu volně asociovány, jsou jím částečně financovány nebo 

působí jako projekty s vlastním rozpočtem. Jde například o různé psychoterapeutické výcviky, 

přípravu na vstup na otevřený trh práce (chápejme jako činnost podporovaného zaměstnávání 

– pozn. autorky) či poradenství.Aby mohly sociální podniky fungovat, musí splňovat výše 

uvedených pět závazných kritérií (znaků), podle kterých je kontrolována efektivita a jejich 

činnosti; musí: 

1. Vypracovat stanovy, které upravují způsob řízení, zde je určeno, zda-li se jedná o Typ A nebo B, 
nebo kombinaci) – formální část.   
2. Být soukromou právnickou osobou, stanovit hranice, co je soukromé a co není, stává se tak spíše 
veřejnoprávním. Základním kritériem zůstává to, kdo jmenuje řídící pracovníky. 
3. Omezit rozdělování zisku mezi vlastníky, z toho důvodu, aby se organizace nezaměřila výlučně 
na tvorbu zisku. Mzdy zaměstnanců jsou odvozeny od průměrného platu (v zemi). Zisk lze použít k 
rozvoji činnosti nebo k sociálně prospěšné činnosti.  
4. Zřídit samosprávu (statut, správní rada a kontrolní orgán - demokratický princip vedení). 
Podniky mají autonomní řízení, aplikují prvky samosprávné demokracie (tj. členové podniku se vyjadřují 
k jeho řízení a chodu, účastní se kontroly podniku), specifikace jsou uvedeny ve stanovách.  
5. Mít zastoupení dobrovolné činnosti. V NNO by vždy měla působit min. jedna osoba, která 
pracuje zdarma a organizaci věnuje větší část svého času.  
 

Podnik se zaregistruje u obchodní komory, ta zkontroluje, zda splňuje základní kritéria. 

Ustanovují se notářským zápisem na místním úřadě a na místním zastoupení ministerstva 

financí. Sociální podniky se budou od přijetí právní úpravy zákona (bude nutné žádat o 

akreditace, prozatím to není nutné) registrovat u hospodářských komor ve svém regionu a 

kontrola činnosti bude rozdělena mezi instituce veřejné správy zodpovědné za sociální otázky a 

instituce posuzující finanční aspekty výkonu sociálního podniku. V současnosti se v Itálii při 



 

 

posuzování kvality sociálního podniku a poskytovaných sociálních služeb vychází ze zákona č. 

328/2000, který kraji a obci stanovuje povinnost sledovat a vyhodnocovat úroveň služeb na 

místní úrovni. Kontrolu provádí příslušný odbor veřejné správy, vycházející především ze 

jmenovaného zákona. 

Zákon č. 328/2000 mimo jiné stanovuje povinnost analyzovat, plánovat a koordinovat 

sociální služby – a právě na regionální úrovni vzniká tzv. oblastní sociální plán 

(připodobňováno k našim komunitním plánům). Stát prostřednictvím krajských úřadů poskytuje 

obcím know-how – vypracoval pro ně hlavní zásady pro zpracování programu a dodává jim 

technické zázemí. Krajské úřady vyhradily těmto otázkám prostor na svých internetových 

stránkách, jsou jim k dispozici např. prostřednictvím e-mailového poradenství. 

V současnosti převažuje forma dobrovolnických organizací a pak sociálních družstev. 

Italský státní statistický úřad (1999) uvádí přes 468 tis. zaměstnanců neziskového sektoru 

pracujících na plný úvazek a 64 tis. osob pracujících na částečný úvazek. Počet sociálních 

družstev se podle údajů ISTAT byl v roce 2000 cca 6 950. Znevýhodněné osoby byly 

zaměstnány v 26,5 % sociálních družstev.  

 
Financování sociální ekonomiky 
 
 Stát přestal v 80. letech být schopen zabezpečovat financování sociálního systému a pod 

tlakem občanů byl nucen celý systém reformovat. Smíšený systém zapojuje do sociální 

ekonomiky vedle veřejných prostředků zejména soukromé finanční zdroje. „Welfare mix“ 

(smíšený systém financování a služeb) umožňuje, že větší počet subjektů může poskytovat 

služby většímu počtu osob a uspokojovat více různorodých potřeb. 

Sociálním podnikům jsou poskytovány daňové úlevy ve výši 20% zisku a jsou osvobozeny od 

odvodů sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnané znevýhodněné osoby. Veřejné 

zakázky do 200 tisíc EUR se přidělují sociálním družstvům typu B bez výběrového řízení, čímž 

dochází ke spolupráci s veřejným sektorem. Sociální družstva typu B mohou finanční 

prostředky na zaměstnávání znevýhodněných osob získávat také od ministerstva práce 

prostřednictvím krajských úřadů. Stát zvýhodňuje dary do neziskového sektoru osvobozením od 

daně. Prostředky na financování sociálních podniků ze státního rozpočtu jsou poskytovány ze 

Státního fondu pro sociální politiku prostřednictvím územních jednotek – tedy krajů a obcí – na 

základě jejich plánů aktivit v oblasti sociálních služeb (jedná se o obdobu komunitního 

plánování, jež v současnosti zavádí Česká republika). Další prostředky získávají sociální 

podniky od svých klientů. Půjčky a investice, které jsou v Itálii zabezpečeny tzv. etickými 

bankami. Projekty sociálních podniků lze podporovat i ze zdrojů strukturálních fondů. V rámci 

EU jsou dále uplatňovány regionální operační programy. 



 

 

                                                                    Zdroj: Černá, Francová, Kubů, Sztarovics, Šťastná, 2007  



 

 

 

 


