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1. Úvod – zdůvodnění výběru tématu 

V současné době je velmi diskutován nově přijatý Zákon o rovném zacházení a     

o právních prostředcích ochrany před diskriminací tzv. antidiskriminační zákon. Tento 

zákon  mimo jiné zahrnuje právo na zaměstnání a přístup k zaměstnání. Nejen přijetí 

tohoto zákona poukazuje na aktuálnost tématu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v inkluzívní formě reprezentuje 

právě služba podporované zaměstnávání. 

Pro fungování služeb zaměstnanosti je velmi důležité ustanovit legislativní podmínky 

pro podporu osob se zdravotním postižením, tak aby mohli pracovat v běžném prostředí  

jako ostatní lidé. Zároveň je také důležité zajistit efektivní služby, které mohou osobám se 

sníženou schopností pomoci najít si zaměstnání a udržet si ho. V České republice jsou 

reprezentanty tohoto odvětví nestátní neziskové organizace a to především občanská 

sdružení či obecně prospěšné společnosti. V problematice podporovaného zaměstnávání 

pracuji již čtyři roky a jak se ukazuje finanční stabilita poskytování této služby není 

zajištěna ani po patnácti letech, co je tato služba v ČR poskytována. Tato situace, dle mého 

názoru, ukazuje i na  nestabilitu občanského sektoru v českých podmínkách. Funkčnost 

služeb, které poskytují nestátní neziskové organizace závisí na legislativní podpoře státu, 

ale také na finančních prostředcích, na které by měla organizace dosáhnout.  

Tématem diplomové práce je financování služby podporovaného zaměstnávání 

v České republice. Jedním z cílů diplomové práce je návrh kroků ke koncepčnímu 

financování agentur pro podporované zaměstnávání v podmínkách českého občanského 

sektoru. K vymezení tohoto cíle přispívá ujasnění si základních podmínek, za jakých 

v současné době NNO v této oblasti v rámci Evropy a ČR fungují. Důležitým cílem práce 

je vypracování přehledové studie, vztahující se k legislativním podmínkám podporovaného 

zaměstnávání v rámci Evropy. První část práce, je proto věnována  podporovanému 

zaměstnávání v evropských státech, které již aplikovaly PZ do státní legislativy. Tuto 

situaci dokresluje také sonda do tří neziskových organizací v Evropě. Dalším cílem 

diplomové práce je objasnit vztah mezi NNO (agenturami pro podporované zaměstnávání) 

a státním sektorem, který  reprezentují úřady práce. Spoluprací mezi agenturami pro 

podporované zaměstnávání a úřady práce se zabývá výzkum prováděný Českou unií pro 

podporované zaměstnávání, na kterém jsem se podílela. Jeho výsledky jsou součástí 

praktické části práce. 
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Pro dosažení cílů jsou formulovány následující hypotézy. V současné době 

neexistuje v České republice koncepční systém financování NNO – agentur pro 

podporované zaměstnávání. Pro návrh koncepčního řešení financování služby 

podporovaného zaměstnávání lze využít některých současných nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. V podmínkách České republiky je aplikovatelná politika jiných států 

Evropské unie směřující k financování poskytovatelů služby podporované zaměstnávání . 

 V první části práce je vymezen pojem podporované zaměstnávání jako sociální 

služby, kam je v současné době legislativně zařazena v rámci ČR. Jelikož tato služba do 

České republiky přišla ze zahraničí a v dalších státech Evropské unie s ní mají dlouholeté 

zkušenosti, nejen co se týká poskytování služeb, ale i jejich financování, jsou v práci  

uvedeny příklady vybraných států EU. Tyto příklady slouží k inspiraci a porovnání, jakým 

způsobem je služba podporované zaměstnávání financována v zahraničí. 

Pro dosažení cílů vychází práce z následujících otázek. Jakým způsobem financují 

službu podporované zaměstnávání v jiných státech EU? V čem spočívá nesystémové 

financování služby podporované zaměstnávání v rámci České republiky? Lze i nadále 

využít některých stávajících koncepcí financování NNO v rámci ČR? Jsou funkčně 

využívány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v oblasti financování agentur pro 

podporované zaměstnávání?  Jaké koncepce financování služby PZ ze zahraničí lze využít 

v českých podmínkách? . 

Další část diplomové práce se věnuje podmínkám financování NNO s aplikací na 

agentury podporovaného zaměstnávání. Jako důležité téma je v textu zmiňována aktivní 

politika zaměstnanosti, respektive jeden z nástrojů této politiky, kterým je pracovní 

rehabilitace. Tématu pracovní rehabilitace se věnuje výzkumná část práce. Pro její 

zpracování bylo využito metody kvantitativního výzkumu, formou písemného dotazování. 

Respondenty byly agentury pro podporované zaměstnávání a úřady práce. K získání 

relevantních údajů ze zahraniční a české literatury  byla použita  metoda obsahové analýzy 

dokumentů a textů. K navržení konceptu financování podporovaného zaměstnávání 

v rámci České republiky bylo využito především metody komparace jednotlivých přístupů 

států EU k financování této služby. 

Jelikož všechny subjekty zajišťující službu podporované zaměstnávání v ČR jsou 

nestátní neziskové organizace,  bylo nezbytné definovat právní možnosti financování této 

služby vzhledem k typu neziskových organizací. Agentury pro podporované zaměstnávání 
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jsou reprezentanty občanského sektoru v ČR, zároveň také poskytují sociální služby, takže 

se k nim vztahují specifické zákony, které jsou v této diplomové práci citovány. 

Problematiku financování agentur pro podporované zaměstnávání dokreslují také 

sondy do konkrétních třech neziskových organizací a to o.s. Rytmus, o.s. Formika a 

agentury Osmý den, o.s.. V práci se využívá porovnání s organizacemi z jiných 

Evropských zemí a to irskou Intowork, slovenskou APZ Banská Bystrica a rakouskou 

WIN – Wiener Integrations Netwerk . 

Na základě srovnání s financování NNO věnující se Podporovanému zaměstnání 

z jiných evropských zemí, které se touto problematikou zabývají, se v závěru práce 

objevuje návrh jakým směrem by se mohlo financování této služby v České republice 

ubírat, vzhledem ke specifickým podmínkám českého občanského sektoru. Cílem této 

práce je navrhnout konceptuální řešení, které nezasahuje pouze do problematiky 

samotných nestátních neziskových organizací, ale  také i do státní správy. 

 

2. Co je to podporované zaměstnávání? 

Pokud zkoumáme občanskou společnost  v České republice po roce 1989 naše 

pozornost by se měla zaměřit na oblasti služeb poskytovaných samotným občanům. 

Především však jejich pojetí, kde se hlavním cílem stává vnímání samotných uživatelů 

služeb. Jedná se především o zrovnoprávnění uživatelů služeb se zbytkem společnosti. 

Občan má právo rozhodovat o kvalitě jemu poskytované služby. Služba podporované 

zaměstnávání se k takovému konceptu tvorby občanské společnosti hlásí (Rytmus, 2005: 

11). 

Cílem služby podporované zaměstnávání (PZ) je odstranit pojmy „práce schopný“ a 

„práce neschopný“. A to způsobem objevování pracovního potenciálu namísto zaměření se 

na omezení u uživatelů této služby. Dále se pak PZ řídí myšlenkou uplatnění práva na 

práci, pro něž je pracovní uplatnění  na trhu práce ve srovnání s ostatní populací obtížnější 

(Rytmus, 2005: 11)  

Podporované zaměstnávání je služba postavená na principu vyrovnávání příležitostí 

pracovního uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení či dalších nepříznivých 

podmínek mají obtížnější přístup na otevřený trh práce, což se může stát i důvodem jejich 

společenské exkluze.  
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Podporované zaměstnávání je i služba zaměstnavatelům, pro které je určena podpora 

při zaměstnávání lidí se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním. Cílem 

podporovaného zaměstnávání je vzájemné propojení potřeb zaměstnavatelů a lidí se 

zdravotním či jiným znevýhodněním, uzavírající pracovní poměr na otevřeném trhu práce 

(Rytmus, 2005 :11) 

2.1. Principy podporovaného zaměstnávání 

V České republice se službou podporované zaměstnávání poprvé setkáváme v roce 1995, 

prostřednictvím občanského sdružení Rytmus.V současné době tuto službu mohou využít 

občané většiny území České republiky (Rytmus, 2005: 9) 

V souvislosti s podporovaným zaměstnáváním literatura hovoří o pěti principech. 

Především se jedná o princip uplatnění práva na práci, který vychází z toho, že každý 

člověk má právo na práci. Jedná se také o svobodu volby povolání a stejně tak i o zajištění 

vhodných a uspokojivých pracovních podmínek a ochrany před nezaměstnaností. Což u 

lidí se zdravotním či jiným znevýhodněním je mnohdy složitější než u běžné populace 

(Rytmus, 2005: 11). 

Dalším principem, kterým se podporované zaměstnávání vyznačuje je Občanský 

princip. Tento princip vystihuje předpoklad, že člověk znevýhodněný na trhu práce má 

stejná práva a zároveň i stejné povinnosti jako ostatní lidé. Jedná se především o zamezení 

diskriminace a podpory zaměstnavatele v reálném pohledu na pracovní výkon a 

odpovídající mzdu za tuto práci, odváděnou zaměstnancům se znevýhodněním. Pracovníci 

poskytující službu podporované zaměstnávání pracují na předcházení dalším 

stigmatizacím, vznikajícím na základě znevýhodnění či naopak pozitivní diskriminace 

oproti ostatním zaměstnancům. Cílem je přeměnit roli uživatele sociální služby v roli 

zaměstnance (Rytmus, 2005: 11). 

 Princip konstruktivního přístupu poukazuje na označení občanů „práce neschopný“. 

Takovéto označení vyjadřuje spíše postoj většinové populace k zaměstnávání lidí se 

znevýhodněním, než jejich skutečné možnosti pracovat na otevřeném trhu práce. 

Podporované zaměstnávání vychází z možností, zájmů, přání, nadání a dovedností lidí 

znevýhodněných na otevřeném trhu práce. Nejedná se o posuzování zda je člověk schopen 

či neschopen pracovat, přesněji řečeno jde o nalézaní cesty, jakým způsobem by to šlo a 

jak sladit schopnosti a možnosti člověka se znevýhodněním s potřebami zaměstnavatele 

(Rytmus, 2005: 11) 
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Čtvrtým principem je individuální přístup ke každému jednotlivci, na základě 

respektování výjimečnosti každého člověka. Důsledkem tohoto principu je utváření 

individuálního plánu, jakým způsobem nalézt a udržet si práci na otevřeném trhu, v rámci 

poskytované služby, která odpovídá možnostem a schopnostem jednotlivce (Rytmus, 2005: 

12).  

Služba podporované zaměstnávání se opírá o „Princip aktivního přístupu uživatele 

služby“ Tento princip je dodržován prostřednictvím podpory uživatelů v informovaném 

rozhodování, za podpory pracovníků agentur pro podporované zaměstnávání. Není cílem 

rozhodovat za uživatele, ale informovat a podporovat (Rytmus, 2005: 12). 

2.2. Koncepce služby podporované zaměstnávání 

Podporované zaměstnávání je služba lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené 

zaměstnání na otevřeném trhu práce. Schopnosti uživatelů služby PZ jsou z určitého 

důvodu omezeny,  proto využijí intenzivní pomoc po dobu hledání i po nástupu do 

zaměstnání. Doba poskytování služby je časově omezená jedná se o dva max tři roky.  

Podporované zaměstnání poskytuje lidem se sníženými schopnostmi najít si práci, 

která bude odpovídat jejich zdravotním možnostem,  individuálním přáním a představám, 

osobním zájmům a možnostem. Další nedílnou součástí poskytování služby PZ je zvýšit 

samostatnost uživatelů této služby a to nácvikem vedoucím k rozvinutí dovedností, které 

jsou potřebné k nalezení, získání a udržení si pracovního místa. Rozvoj dovedností také 

souvisí s osvojením si pracovních návyků a rozšířením si povědomí o pracovním uplatnění 

(Rytmus, 2005: 16). 

Rozdíl mezi podporovaným zaměstnáváním a chráněným prostředím je takový, že 

cílem podporovaného zaměstnávání je inkluze, tedy nalezení pracovního místa v běžných 

firmách ne v chráněném prostředí. Pracovní asistence je uživateli a zaměstnavateli 

poskytována jen po dobu nezbytně nutnou, tedy po tu kdy ji obě strany považují za 

přínosnou. Zaměstnání, které uživatel PZ hledá má stabilní charakter tedy usiluje o získání 

pracovní smlouvy a to v ideálním případě na dobu neurčitou. Nalezené pracovní místo 

odpovídá zájmům, schopnostem i zdravotním dispozicím uživatele PZ. V průběhu 

zaměstnání by měl uživatel na daném pracovním místě získat nové dovednosti popřípadě 

mít možnost dalšího pracovního růstu. V případě pracovního zařazení uživatel má mít 

stejné pracovní podmínky jako ostatní zaměstnanci tzn. pracovní prostředí, pracovní 

pomůcky, mzdu, typ smlouvy. Co se týče typu práce, jedná se vždy o hodnotnou a 
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smysluplnou činnost, kdy jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel má z této činnosti užitek. 

Nedílnou součástí pracovního zařazení je také získání nových sociálních kontaktů, kdy se 

uživatel setkává jak s kolegy, tak i např. se zákazníky. Má možnost se zúčastnit i jiných 

aktivit pořádaných zaměstnavatelem, jako jsou společenské a sportovní akce pro 

zaměstnance (Rytmus, 2005: 16). 

Ze strany agentury PZ je poskytovaná podpora individuální tzn. každý uživatel má 

svého klíčového pracovníka (pracovního konzultanta), se kterým se po dobu služby 

pravidelně schází. Tato podpora je zaměřena na potřeby daného uživatele a 

zaměstnavatele. Je poskytována v nezbytné možné míře, tak aby byla efektivní a uživatele 

nečinila závislým na poskytování této služby. Klíčové je především osamostatnění 

uživatele. Na základě osamostatňování je podpora ze strany agentury PZ snižována.  

Uživatel službu PZ využívá i v době po nalezení zaměstnání. Cílem je udržení si 

zaměstnání a zapracování se v něm. Na pracovišti je podpora poskytována prostřednictvím 

pracovní asistence, kdy s uživatelem služby na pracoviště dochází pracovní asistent, který 

mu pomáhá se práci naučit, získat potřebné dovednosti, naučit se komunikovat s okolím a 

získat potřebnou jistotu k vykonávání dané práce. Pracovní konzultanti dále zaměstnavateli 

pomáhají s pracovně právním poradenství, vytipováním pracovních pozic pro osoby se 

zdravotním postižením. S uživateli služeb pracovníci agentury spolupracují především při 

kontaktování úřadů, vyřizováním si záležitostí k nástupu do práce ( výpis z rejstříku trestů, 

návštěva lékaře…atp.),  při zvládání pracovních povinností jak na pracovišti tak i mimo něj 

(trénink pracovních dovedností). Podporované zaměstnávání učí uživatele osvojit si 

návyky důležité k hledání, získání a udržení si práce. Pracovní konzultanti s uživateli 

pracují na motivaci k práci, získání pracovních dovedností, osvojení si firemní kultury a 

zvládání životních změn souvisejících se získaným zaměstnáním (Rytmus, 2005: 17). 

S podporou na pracovišti také souvisí vyhledávání přirozené podpory. Tou se míní 

podpora na pracovišti i mimo něj. Jedná se o osoby z blízkého okolí uživatele služby, kteří 

mu mohou poskytnou podporu v době, kdy uživatel potřebuje pomoc se zvládáním nové 

situace. Na pracovišti to může být pomoc s pochopení  pracovního postupu. Mimo 

pracoviště se pak jedná především s činnosti související s pracovním uplatněním např. 

včasný odchod do práce, omluva v případě onemocnění, zařízení si volna v době dovolené 

atp (Rytmus, 2005: 17).  
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Součástí poskytování služby PZ je také zajištění následných služeb, které mohou 

uživatele podpořit v udržení si zaměstnání. Jedná se především o osobní asistenci u lidí, 

kteří potřebují pomoc s dopravou do zaměstnání (Rytmus, 2005: 17).  

Podpora, kterou uživatel ze strany agentury využívá, musí být činěna tak aby byla co 

nejpřirozenější a na uživatele zbytečně neupozorňovala. Cílem podpory je také aktivní 

účast uživatele při hledání práce, dojednávání pracovních podmínek a rozhodování o svém 

pracovním uplatnění (Rytmus, 2005: 17). 

Pokud mluvíme o podpoře zaměstnavatele jedná se především o pomoc v oblasti 

vytváření pracovních podmínek – úprava pracovního místa, náplně práce, komunikace 

s uživatelem, vytvořením vhodného klimatu pro přijetí uživatele do kolektivu zaměstnanců 

(Rytmus, 2005: 17). 

2.3. Cílová skupina služeb podporovaného zaměstnávání 

Cílovou skupinou uživatelů služeb podporovaného zaměstnávání jsou lidé, jejichž 

schopnosti k nalezení a udržení si vhodného zaměstnání jsou, oproti ostatní populaci, 

snížené. Dovednosti, kterými disponuji mají nižší úroveň, čímž se zmenšuje i možnost 

nalezení vhodného pracovního uplatnění bez využití podpory. Lidé využívající služby PZ 

mají zájem pracovat na běžném pracovišti (Rytmus, 2005: 19). 

Úroveň dovedností se u jednotlivých uchazečů o službu PZ posuzuje individuálně. 

Nejedná se o diagnózu ve smyslu mentální postižení, DMO, smyslové postižení, lidé po 

výkonu trestu atp. avšak jde o to jaká je úroveň dovedností potřebných k získání a udržení 

si práce. Uživatelům služeb PZ k získání zaměstnání nepostačuje absolvování kurzu, 

školícího programu či poradenství personální agentury. Potřebují mnohem intenzivnější 

podporu k tomu, aby získali odpovídající zaměstnání (Rytmus, 2005: 19) 

Jednotlivé agentury pro podporované zaměstnávání se však od sebe mohou lišit 

cílovou skupinou a to na základě diagnózy či životní situace, jelikož přístup k daným 

cílovým skupinám z hlediska sociální práce a způsobu učení získání potřebných 

dovedností je rozdílný (Rytmus, 2005: 19). 

 Dovednosti vztahující se k získání a udržení si práce jsou veškeré dovednosti 

ovlivňující tento proces. Jedná se o sociální chování, pohyb v obci, návštěvu veřejných 

institucí, vyhledávání pracovních příležitostí, oslovování zaměstnavatelů, představa o 
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pracovním uplatnění, provádění pracovních úkonů, orientace v hierarchii pracovníků a 

kolektivu atp. (Rytmus, 2005: 19). 

2.4. Poskytovatelé služeb PZ 

V České republice jsou poskytovateli služby podporované zaměstnávání výhradně 

zástupci občanského sektoru a to nevládní neziskové organizace. V rámci ČR se jedná o 

agentury pro podporované zaměstnávání. Nejvíce agentur pro podporované zaměstnávání 

sídlí v hl.m. Praze, nejméně pak v Karlovarském kraji. Pokrytí ani kapacita současných 

služeb však neodpovídá poptávce ze strany uživatelů. Např. čekací doba u agentur pro 

podporované zaměstnávání v Praze může činit přibližně půl až jeden rok (Rytmus, 2005: 

14).  

3. Podporované zaměstnávání a jeho financování ve světě  

Služba podporované zaměstnávání vznikla v sedmdesátých letech ve Spojených 

státech amerických. Cílovou skupinou pro kterou byla poskytována byli lidé s mentálním 

postižením. V roce 1984 bylo Podporované zaměstnávání (PZ) ukotveno v zákoně 

Development Disabity Act. Dále se  PZ rozšířilo do Kanady a Austrálie. Do Evropy se PZ 

dostalo v devadesátých letech. V současné době se s touto službou můžeme setkat např. 

třeba v Peru, Zambii, Hongkongu či na Novém Zélandu (Rytmus, 2005: 13) 

3.1. Norsko 

Jako nejúspěšnější stát využívající službu podporované zaměstnávání je 

vyzdvihováno Norsko, kde jsou principy PZ zakotveny ve státní politice zaměstnanosti. To 

znamená, že je upřednostněno zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním na 

otevřeném trhu práce a zároveň je práce upřednostněna před pobíráním dávek. Již v období 

1993-1995 za finanční dotace Norské vlády proběhl pilotní projekt, jehož výsledkem bylo 

zakotvení podporovaného zaměstnávání ve vyhlášce. Největším argumentem pro PZ byla 

jeho ekonomická výhodnost, proto se v Norsku PZ od roku 1996 řadí mezi běžné služby 

zaměstnanosti((Rytmus, 2005: 13). Podporované zaměstnávání je v Norsku řízeno a 

regulováno vládou. Administrativa týkající se  trhu zaměstnanosti má k dispozici směrnice, 

předpisy a doporučení zaměřené na podporované zaměstnávání. Problematika financování 

této služby je v působnosti národního úřadu práce a veřejných služeb pro osoby se 

znevýhodněním na trhu práce. Podporované zaměstnávání je také financováno 
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Ministerstvem práce. Finance z tohoto zdroje jsou přerozdělovány prostřednictvím 

okresních úřadů práce  (www.quip.at [cit. 20. března 2008]).  

V Norsku působí 106 poskytovatelů služby podporované zaměstnávání. Tito 

poskytovatelé pokrývají celé území Norska. Celková kapacita poskytovatelů je 1600 míst 

pro osoby se zdravotním postižením, kteří mohou prostřednictvím služby podporované 

zaměstnávání nalézt práci. Služba je v Norsku poskytována po dobu tří let.  Podporované 

zaměstnávání v Norsku je regulováno vládou. Vychází z legislativní úpravy Zákona o 

zaměstnanosti , ze Zákona o národním pojištění a část také ze Zákona o pracovním 

prostředí „Working Environment Act“. V legislativě je zakotvena vyhláška, regulace a 

popis služby podporované zaměstnávání. Co se týče financování PZ je součástí národní 

politiky zaměstnanosti a veřejných služeb pro osoby se znevýhodněním na trhu práce. 

Podporované zaměstnávání je tedy financováno prostřednictvím Ministerstva práce a dále 

jsou finance rozdělovány  prostřednictvím krajských úřadů práce. V Norsku je úloha 

zaměstnavatelů zakotvena do Zákona o pracovním prostředí. Neexistuje zde žádná 

speciální zaměstnanecká politika věnující se integraci lidi se zdravotním postižením a 

pravidla pro zaměstnavatele vychází z opatření státních služeb. Stát je zodpovědný za 

politiku zaměstnanosti  pro osoby se zdravotním postižením po celém Norsku. Existují ale 

i neziskové organizace, které se této problematice věnují (www.quip.at [cit. 20. března 

2008]).   

3.2. Anglie 

Mezi hlavní pilíře v politice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Anglii 

se řadí centrální vládní Úřad pro vzdělávání a zaměstnanost (Department for Education and 

Employment DfEE). Ten poskytuje široké množství finančních prostředků a iniciuje 

programy prostřednictvím speciálně utvořených oddělení a služby zaměstnanosti skrz 

Programy podporovaného zaměstnávání (Supported Employment Programme SEP) 

(www.quip.at [cit. 20. března 2008]). 

V roce 1994 Úřad pro vzdělávání a zaměstnanost sloučil schéma chráněného 

prostředí, program náhrady mzdy s financováním chráněných dílen a vytvořil flexibilnější 

službu zastřešený  Programem podporovaného zaměstnávání. To je důležité především 

proto, že vládní užívání termínu „podporované zaměstnávání“ je podstatně rozdílné od 

mezinárodně akceptované definice a to vede k všeobecnému zmatku v oblasti 

problematiky podporovaného zaměstnávání (www.quip.at [cit. 20. března 2008]).. 
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Úřad pro vzdělávání a zaměstnanost má také regionální „Týmy služeb pro osoby 

s postižením“ (Disability Service Teams DST), které zaměstnávají poradce pro zaměstnání 

osob s postižením (Disability Employment Advisors DEA), jež hrají hlavní úlohu jako 

vstupní průvodci v „přístupu k práci“. Tito poradci uzavírají smlouvu s žadateli za 

předpokladu, že mohou nalézt široké spektrum podpory pro osoby s postižením, kteří 

získají zaměstnání na více hodin než 16 hod za týden , ačkoliv některé regiony připouští, 

že dohodu k přístup k práci uzavřou stejně tak při 8 hod za týden (www.quip.at [cit. 20. 

března 2008]). 

Nová iniciativa Úřadu pro vzdělávání a  zaměstnanost se nazývá „ New Deal“ 

program, část tohoto progamu je zaměřena na zajištění osobního poradce pro osoby se 

zdravotním postižením, kteří poskytují koordinovanější službu pro osoby hledající 

zaměstnání. „New Deal“ smlouvy jsou běžně nabízené v Anglii(www.quip.at [cit. 20. 

března 2008]).. 

Většina financí z Úřadu pro vzdělávání a zaměstnanost je zacílena na udržení 

národní sítě chráněných dílen poskytovaných pomocí „Remploy“ (program) a dále přes 

rozšířený dobrovolnický sektor a místní poskytovatele služeb. Od roku 1994 je vidět 

znatelnou změnu směřující k flexibilnějšímu schématu financování, podporujícímu jasnější 

záměr a to uzavření chráněných dílen (www.quip.at [cit. 20. března 2008]).. 

Za zmínku stojí také to, že lidé s potížemi v učení jsou stále málo reprezentováni a 

spíše opomíjeni v hlavních programech Úřadu pro vzdělávání a zaměstnanost. 

Ministerstvo zdravotnictví je hlavním poskytovatelem financování podporovaného 

zaměstnávání (tak jak je definováno v programu Leonardo). Úřad sociálního zabezpečení 

raději pověří poskytováním přímé služby externí agentury (www.quip.at [cit. 20. března 

2008]).. 

Poskytovateli služby podporované zaměstnávání v Anglii jsou tedy Úřad pro 

vzdělávání a zaměstnanost prostřednictvím regionálních týmů, externě nasmlouvané 

neziskové organizace, místní úřady a soukromé podniky, externí chráněné dílny mající 

kontrakt se SEPACS a s Remploy (nezisková organizace) (www.quip.at [cit. 20. března 

2008]).. 

Hlavní nástroje integrace osob se zdravotním postižením na trhu práce jsou ty, které 

jsme již zmínila výše. Nejdůležitějším pro koordinaci politiky zaměstnanosti OZP je 

v rámci Spojeného království Úřad pro vzdělávání a zaměstnanost, dále pak služby 



11 

zaměstnanosti „Job centra“ v každé obydlené oblasti. Důležité je to, že každé  Job centrum 

je řízeno regionálně (www.quip.at [cit. 20. března 2008])..  

Ministerstvo zdravotnictví přímo financuje díky zdravotní dohodě a Úřad sociálního 

zabezpečení  poskytovatele sociálních služeb. „Přímá platba“  znevýhodněným osobám 

byla zvolena v roce 1999 a osvědčila se. Lidé díky této platbě začali nakupovat vlastní 

služby podporovaného zaměstnávání. Dobrovolnický sektor hraje také velkou roli 

v poskytování služby podporovaného zaměstnávání ve Spojeném království (www.quip.at 

[cit. 20. března 2008]).. 

Zaměstnavatelé jsou v současné době vyvíjejícími se partnery. To bylo také 

podpořeno například relativně nízkými dávkami v nezaměstnanosti v jížní části Anglie. 

Agentury pro podporované zaměstnávání jsou úspěšné v oblastech s vysokou 

nezaměstnaností (AfSE Survey 1998/1999, Bayer at all (1996)). 

Role státu v podporovaném zaměstnávání je v tom, že vláda podporuje vzrůstající 

počet poskytovatelů podporovaného zaměstnávání. Nestátní neziskové organizace byly 

hlavním tvůrcem vývoje služeb zaměstnanosti dokud  se vláda  nerozhodla vyhnout se 

místním poskytovatelům. Například v Esexu,  „Into Employment“ rozšířené služby 

podporovaného zaměstnávání byly nastaveny dle uzavřenému dvouletému vývojovému 

kontraktu, který udělil místní Realife dobrovolné vývojové agentuře. „Into Employment“ 

je jedinečný příklad krajské spolupráce  mezi dobrovolným sektorem, sociálními službami 

a službami zdravotních agentur (www.quip.at [cit. 20. března 2008]).. 

Vládní politika „Welfare to Work“ klade nároky na kraj a komunální politiky utvořit 

tříletý plán „Welfare to Work Joint Investment Plan“. Tyto plány utváří partnerství  mezi 

Úřadem pro zdravotnictví, místní vládou, Úřadem pro vzdělání a zaměstnanost, 

občanským sektorem, zaměstnavateli a soukromým sektorem při vytváření úsilí pro 

podporu znevýhodněných osob na trhu práce (www.quip.at [cit. 20. března 2008]).. 

Vládní program „New Deal“ určený pro mladé lidi, dlouhodobě nezaměstnané a 

nezaměstnané osoby se zdravotním postižením je zkoušen na modelu „osobního poradce“. 

Hlavní politický cíl Úřadu pro zdraví je iniciovat  komunitní péči v prevenci 

využívání  segregujících služeb. Toto vede ve velké míře ke proměně denních center napříč 

Anglií a směřuje k podporovanému zaměstnávání, sociálním firmám a komunitám 

založených na podpoře (www.quip.at [cit. 20. března 2008])..  
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Podporované zaměstnávání proniklo do Velké Británie v 80.letech minulého století. 

Počáteční práce byla ovlivněna především systémem práce založeným na „Training In 

Systematic Instructions“. Dobrovolnické agentury se zavázaly prosazovat podporované 

zaměstnávání  pro všechny osoby s potížemi v učení, bez ohledu na to jak velkou podporu 

by potřebovali. Tato iniciativa běžela po dobu tří let ve spolupráci s Úřadem pro zdraví a 

národním vývojovým týmem, v roce 1990 „Real Job Iniciative“, který financoval výzkum 

nejlepší praxe v podporovaném zaměstnávání pro osoby s potížemi v učení napříč Vekou 

Británií. To bylo hlavním úspěchem  iniciativy včetně vzniku prvního národního průzkumu 

a financování Asociace pro podporované zaměstnávání (Association for Supported 

Employment AfSE), členské organizace a EUSE člena reprezentujícího Anglii  s dalšími 

jednotlivými členy ve Wellsu, Skotsku a Severním Irsku (www.quip.at [cit. 20. března 

2008]). 

V roce 2001 bylo ve velké Británii více jak 200 poskytovatelů služby podporovaného 

zaměstnávání. Mluvíme tedy o Anglii a Walesu. Skotská unie pro podporované 

zaměstnávání a Severoirská unie pro podporované zaměstnávání mají své další členy 

(www.quip.at [cit. 20. března 2008]). 

Politické shromáždění zabývající se podporovaným zaměstnáváním bylo v roce 2001 

požádáno ministryní pro osoby se zdravotním postižením, publikovat národní rámcový 

dokument pro implementaci podporovaného zaměstnávání.  Tento dokument měl status 

dokumentu určeného pro diskusi, nejednalo se o dokument, který by byl zahrnutý 

v politice Úřadu pro vzdělávání a zaměstnanost. Asociace pro podporované zaměstnávání a 

agentury pro podporované zaměstnávání mají specifikovanou službu a průvodce kvalitou, 

na základě podnětů komisařů, kteří vycházeli z existujících pravidel a standardů Asociace 

pro podporované zaměstnávání (www.quip.at [cit. 20. března 2008]) . 

3.3. Švédsko 

Další zemí, kde je PZ financováno systémově je Švédsko. Ve Švédsku se 

prostřednictvím Švédské asociace podporovaného z městnávání (SUIS), jež je od roku 

1993 členem Švédského výboru pro trh práce, povedlo převést veškeré job coache 

(pracovní konzultanty) na úřady práce. Tudíž v současné době tito odborníci působí jako 

zaměstnanci státní správy. Ve Švédsku působí cca 200 pracovních konzultantů a poskytují 

PZ po dobu 12 měsíců (www.dobromysl.cz: [cit. 29. září 2008] ) 
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 V roce 1995 Švédská asociace pro podporované zaměstnávání (Svenska Foreningen 

for supported employment -SFSE) začala šířit poznatky o podporovaném zaměstnávání 

jako způsobu integrace osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce. SFSE se stala 

členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání v roce 1997 (www.sfse.se [cit.  2. 

srpna 2009]). 

 

3.4. Německo 

Mezi země kde funguje národní systém podporovaného zaměstnávání se řadí také  

Německo. PZ se nazývá „Služba expertů na integraci“ a je zajištěno prostřednictvím 

soukromých organizací. V Německu byl založen Spolkový svaz pro Podporované 

zaměstnání (BAG UB) v roce 1994 (www.bag-ub.de [cit. 20. července 2009]). Služba PZ 

spadala pod zákon o rehabilitaci z roku 2000, podle něhož byla v každém  regionu na 

základě výběrového řízení, vybrána jedna organizace, která tento druh služby zajišťovala 

za podpory úřadu práce. Od 1. 1. 2009 je v účinnosti zákon o zavedení podporovaného 

zaměstnávání. Důvodem zavedení jednotné legislativní koncepce je usnadnění financování 

služby podporované zaměstnávání. Zákon zahrnuje také školení a externí pracovní místa. 

Jedná se o tzv. Outsourcing  pracovních míst. Kde pracovní místa nejprve budou sloužit, 

jako přechodná zaměstnání (www.talentplus.de [cit. 19. srpna 2009]).  

Nový zákon o podporovaném zaměstnávání je důležitým bodem ke zlepšení 

integrace v pracovním životě pro osoby se zvláštními potřebami. Díky tomuto zákonu je 

možné aplikovat službu PZ po celém území Německa a ne jen v určitých regionech 

(www.bag-ub.de [cit. 20. července 2009]).. 

Financování probíhá prostřednictvím uchazečů registrovaných na úřadu práce. 

Služba podporované zaměstnávání je v Německu poskytována  9 měsíců (Rytmus, 2005: 

13).  

3.5. Rakousko 

Agentury v Rakousku, které  jsou zodpovědné za správné nastavení systému 

zaměstnávání lidí se zdravotním postižením jsou na úrovni výkonné moci, Federálního 

úřadu pro sociální záležitosti, speciálně odvětví pracovní rehabilitace poskytované 

službami zaměstnanosti a krajskou vládou.  Ministerstvo pro sociální ochranu a generaci 
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(The Ministry for Social Security and Generations) je zodpovědné za podporu tohoto 

odvětví na  legislativní úrovni (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

i. 

V rámci legislativního zakotvení podporovaného zaměstnávání v Rakousku je 

nejdůležitější zákon pro zaměstnávání osob se znevýhodněním a tím je „Disabled Persons 

Employment Act“. V tomto zákonu jsou určené systémy, dle čeho se  přizvánává finanční 

podpora. Dále zahrnuje podporované zaměstnávání a ochranu proti ztrátě zaměstnání atp. 

Kromě této části Federálního zákona se touto problematikou zabývá úřad práce a Zákon o 

službě zaměstnanosti a sociálním pojištění  (The Labour Market Service the Social 

Insurace Act ) stejně jako okresní právo pro osoby se zdravotním postižením včetně 

opatření na podporu zaměstnání lidí se zdravotním postižením (www.quip.at  [cit. 20. 

března 2008]).  

Role federální a regionálních vlád je financování opatření pro přímou podporu a 

řízení služeb. Přestože jsou některé služby poskytované státem, nejvíce služeb dotýkající 

se  zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Rakousku jsou poskytovány 

neziskovými organizacemi a regulovány regionálními zákony. Což je také důvodem, proč 

se služby v různých částech Rakouska tak liší (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

Do dnes měli zaměstnavatelé nízké povědomí o tom jak být partnerem státu a 

neziskovým organizacím v souvislosti s přídělovým systémem, kde je zakotvena filosofie 

síly zaměstnavatelů v tom, že zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. V Rakousku  

není tradice, jako například v Anglii či USA, společenské odpovědnosti firem či aktivního 

partnerství mezi státem a soukromým sektorem (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).    

V roce 2000 proběhla v Rakousku diskuse o cílech sociální podpory obecně. Byla 

vytvořena pracovní skupina, která  diskutovala o změně plošně distribuovaných sociálních 

podpor na podpory závislé na finanční situaci. Výsledkem bylo, že tyto  „testované“ dávky 

mohou odporovat původním cílům tohoto opatření. Později se rozpoutala debata nad 

zvedajícími se platbami v této oblasti a stejně tak nad zmenšující se speciální ochranou 

proti propuštění ze zaměstnání (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

Vládní program pro zlepšení integrace do zaměstnání osob se zdravotním postižením 

je právě realizován. Nazývá se „Disability billion“, znamená že dohromady miliarda 

bývalých rakouských šilinků je investována do integrace osob se zdravotním postižením, 

osob s potížemi v učení a mentálním postižením, stejně jako  pro lidi se smyslovým 
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postižením. Plánovány jsou tyto kroky: představení poskytovatelů a sítí pro 

zaměstnavatele, užití příkladů nezaměstnavatelského fóra pro postižené ve Spojeném 

království, ovlivnit veřejné vztahy kampaní zaměřenou na zvýšení povědomí o problémech 

„normalizace“ a mainstremu. Také mezi dalšími, pracovní konzultace, náhrada mzdy a 

kurzy personálního managementu ve firmách budou financovány v rámci tohoto programu. 

Tento program je administrován Federálním úřadem pro sociální záležitosti (www.quip.at  

[cit. 20. března 2008]).  

Podporované zaměstnávání v Rakousku bylo poprvé uvedeno v praxi v roce 1992 

prostřednictvím dvou  modelových projektů zaměřených na osoby s mentálním postižením. 

V této době jen pár dalších projektů nabízelo podporované zaměstnávání. První setkání 

organizací nabízejících podporované zaměstnávání se v Rakousku uskutečnilo v roce 1993. 

Množství projektů se vyvíjelo a v roce 1999 bylo již toto číslo na 83. Těchto 83 

poskytovatelů, kteří jsou většinou neziskovými organizacemi, bylo pověřeno 

poskytováním služby podporované zaměstnávání Federálním úřadem pro sociální 

záležitosti a mělo 174 zaměstnanců. Podle studie Blumberga (2001) cca 3500 osob 

využívalo službu podporované zaměstnávání v roce 1998 a v roce 1999 to bylo již 9000 

osob. Uživateli těchto služeb byli ze 42% lidé s mentálním postižením, z 16 % lidé se 

sníženým intelektem, 15% osoby s duševním onemocněním a 11% osob s  kombinovaným 

postižením (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).   

Zákon na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením zahrnuje také podporu 

podporovaného zaměstnávání. Mimo tento právní rámec je speciální vyhláška  uvádějící 

úkoly a cílové skupiny, finanční podmínky a informační systém podporovaného 

zaměstnávání. Projekty podporovaného zaměstnávání  by měly mít otevřený přístup 

k cílovým skupinám, profesionální zaměstnance a nabízet rady a poradenství. V průměru je 

určeno, že jeden pracovní asistent se stará o 20 lidí a konzultace by neměly přesahovat 1 

rok (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

Podporované zaměstnávání v Rakousku je financováno  prostřednictvím Fondu na 

kompenzaci osob s postižením (Disabled Persons Compensation Fund ATF). Skládá se 

z kompenzační daně placené, pokud neplní kvótní systém. Dále je PZ financováno 

národními úřady práce, regionálními vládami a stejně tak i Evropským sociálním fondem 

(www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  
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V Rakousku  v roce 1993 byl vládou přijat nový koncept podpory osob se 

zdravotním postižením, který upřednostňuje integraci na běžný trh práce před segregací na 

chráněném trhu. Tento program se nazývá „ Arbeitsassistenz“ (Pracovní asistence). 

Důvodem pro přijetí tohoto programu bylo rozhodnutí Federálního ministerstva pro 

sociální ochranu a generace v roce 1992 o nutnosti změny politiky zaměstnanosti. V té 

době byl v Rakousku  vzrůstající počet nezaměstnaných osob se zdravotním  postižením. 

Cílem programu bylo asistovat lidem s postižením při nalezení a udržení si zaměstnání. 

Tento program byl spolufinancován Evropským sociálním fondem od roku 1995 a 

koresponduje s cíly prvního pilíře o zaměstnanosti uvedeného ve Směrnici 9 Evropské 

komise, o integraci osob se zdravotním postižením na trh práce (Blumberger, 2001: 1) 

Hlavními cíly programu „Arbeitsassistenz“  je podpora osob s postižením v udržení 

si zaměstnání, umožnit lidem návrat do jejich původního zaměstnání, podpora při nalezení 

prvního zaměstnání, dále pak podpora integrace v pracovním prostředí a v neposlední řadě 

působení na  zaměstnavatele a veřejnost v otázce rovných příležitostí na pracovišti  a 

podporovat integraci.  Cílovou skupinou tohoto programu byli lidé s mentálním 

postižením, ale tato skupina byla později rozšířena na nezaměstnané osoby s postižením či 

osoby ohrožené ztrátou zaměstnání v souvislosti s psychickým či mentálním postižením 

(Blumberg, 2001: 2). 

Aby mohl být člověk zařazen do programu „Arbeitsassistenz“, musí mít přiznané 

zdravotní postižení. Jeho postižení musí odpovídat schopnostem umožňující práci na 

chráněném pracovním trhu (Blumberger,  2001: 2). 

Odpovědným úřadem za program „Arbeitsassistenz“ je jak už jsem zmínila Federální 

ministerstvo pro sociální ochranu a generace, dále pak Veřejný úřad práce, Úřad sociálního 

zabezpečení a regionální vlády. Fungování programu zajistí jen velká míra koordinace 

výše zmíněných úřadů. Klíčovými poskytovateli této služby jsou soukromé neziskové 

organizace (Blumberger,  2001: 2). 

  

3.6. Maďarsko 

V počátcích 90. let se legislativa v Maďarsku snažila zlepšovat podmínky pro osoby 

se zdravotním postižením. Několik právních nástrojů na vyšší i nižší úrovni bylo přijato 

k přetvoření existujícího právního systému. V souladu se Zákonem o zaměstnanosti z roku 

1991  by organizační podmínky pro pracovní rehabilitaci osob se zdravotním postižením  
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měly být zajištěny prostřednictvím centrálních i místních úřadů a organizací na trhu práce. 

Bylo rozhodnuto o implementaci podporovaného zaměstnávání mezi cíle politiky 

zaměstnanosti. Pravidla, která definují pravomoc a podmínky zaměstnání, mají na starosti 

lokální a regionální rehabilitační komise, jež jsou zodpovědné za pracovní rehabilitaci a 

trénink. Práce těchto komisí je supervidována Ministerstvem práce a sociálních věcí 

(www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

Pracovní rehabilitace je poskytována prostřednictvím okresních a místních úřadů 

práce. Ty jsou pověřeny propagací pracovní rehabilitace osob se sníženým přístupem 

k zaměstnání a zastávají také související řídící administrativní funkce. Co se týče 

efektivního komplexního uspořádání záležitostí osob se zdravotním postižením, musí 

úřady spolupracovat efektivně s magistráty, různými specializovanými agenturami, orgány 

sociální ochrany a zaměstnavateli. Výše zmíněné právní nástroje zavazují organizace, 

zabývající se touto problematikou, ke spolupráci. Role a váha  neziskových organizací 

v politice, vztahující se k osobám se zdravotním postižením, roste. V praxi jsou NNO také 

značně finančně podporovány. V roce 1998 byla řada klíčových pracovních úřadů 

přeměněna na takzvané společnosti veřejné podpory. Zákon z roku 1998 také ustanovil 

Národní úřad pro osoby se zdravotním postižením.. Tento úřad pomáhá vládě plnit 

související funkce a vést části vypracování a implementace Národního programu pro osoby 

se zdravotním postižením. Existuji proudy reprezentující národní zájmy, mezi ně se řadí  

organizace lidí se zdravotním postižením a neziskové organizace. Neziskové organizace 

v tomto kontextu asistují  osobám se zdravotním postižením a  mají zástupce  na místních 

úřadech (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

   V souvislosti s uvedením podporovaného zaměstnávání v legislativě Maďarska, je 

důležité zmínit Ústavu Maďarské republiky z roku 1949, kde se hovoří o právu na vlastní 

zaměstnání a o rovném platu za stejnou práci. Zákon o zaměstnanosti z roku 1991 zahrnuje 

výjimku na ochranu zaměstnanců se sníženými schopnostmi k pracovnímu uplatnění. 

Zákon poskytuje podporu při zaměstnávání  nezaměstnaných osob. Veřejné doporučení 

Ministra zdravotnictví a Ministra financí z roku 1983 vyjadřuje podporu pro osoby se 

sníženou schopností nalezení zaměstnání. V Kodexu o zaměstnanosti z roku 1992 je 

zakázána negativní diskriminace v důsledku okolností, které nesouvisí s pracovním 

zařazením. Jsou nabízeny možnosti pro pozitivní diskriminaci  znevýhodněných skupin. 

Rozhodnutím vlády je prostřednictvím Finančních fondů pro pracovní trh financován 

systém rehabilitace (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).   
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Zaměstnavatelé se zavázali vyzkoušet zaměstnávat pracovníky se sníženými 

pracovními možnostmi na jejich původní pozici v jejich původním zaměstnání. 

Zaměstnavatel využije pracovního potenciálu osoby se zdravotním postižením, tak aby se 

díky této aktivitě dále nezhoršoval jeho zdravotní stav. Proto zaměstnavatelé upravují 

pracovní podmínky, pořádají školení zaměstnanců, či zaměstnance přeřazují na jiná 

pracoviště, která odpovídají jejich věku, kvalifikaci a zdravotnímu stavu. Zaměstnanci se 

sníženými schopnostmi mohou být také zaměstnáni na jiném oddělení v podniku, pokud  to 

jejich práce dovoluje, či si mohou svou práci vzít domů nebo pracují na zkrácené úvazky. 

Výdaje na tyto politiky vynakládají zaměstnavatelé (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]). 

Vzhledem k nařízení a dodatku z roku 1998 se zaměstnavatelé snaží zaměstnat osoby 

se zdravotním postižením ve větší míře. Před tímto nařízením se tato problematika týkala 

pouze určitých odvětví či chráněných dílen. V Maďarsku je povinný podíl při 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením již u firem zaměstnávajících 20 osob a více. 

Množství osob se sníženou schopnost pracovat je 5%. Zaměstnavatelé, kteří neplní 

povinný podíl zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností, musí platit příspěvek 

na rehabilitaci neboli kompenzační poplatek. Roční součet těchto příspěvků na rehabilitaci 

je násobek rozdílu mezi počtem zaměstnaných znevýhodněných osob vzhledem k 

předepsanému počtu na jedné straně  a příspěvku na rehabilitaci na straně druhé 

(www.quip.at  [cit. 20. března 2008]). 

Chráněné dílny jsou podporovány místními městskými úřady a znevýhodněné osoby 

a osoby se sníženými pracovními schopnostmi jsou obvykle zaměstnáváni doma nebo 

mimo svůj domov. Počet alternativních způsobů zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením v 90. letech v Maďarsku vzrostl, především na poli zaměstnání jako 

rehabilitace. V této oblasti hrají důležitou roli neziskové organizace, které dosáhly dobrých 

výsledků v utváření příležitostí pro osoby se sníženými pracovními schopnostmi a pro 

osoby se zdravotním postižením (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

Přípěvky na rehabilitaci jsou součástí složky Fondu na pracovní trh, který je oddělen 

od státního rozpočtu. To je primární zdroj pro pomoc v zaměstnání lidem se zdravotním 

postižením. Prostřednictvím poskytování asistence pro zaměstnavatele podle daných 

kritérií a také zahrnutím otevřeného trhu práce do tohoto procesu začíná být možné 

postupně budovat diferenciovanou zaměstnaneckou strukturu pro osoby s postižením. 

Součástí rehabilitace na trh práce by měla být podpora zaměstnavatelům, kteří 

zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností o 40% nebo jejichž schopnost 
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vstoupit do zaměstnání  či si práci udržet je snížená díky zhoršení jejich psychického či 

mentálního stavu. Podpora může být garantovaná investičními projekty, dodatečnými 

projekty a rozšířením hmotných pobídek. Všechny zmíněné projekty podporují zaměstnání 

osob se sníženými pracovními schopnostmi. Takováto podpora může být splatná, nesplatná 

či mohou být kombinovány různé formy. Nesplatná podpora může zvýšit bezpečnost 

zaměstnanců, to znamená udržení si zaměstnání, je určená pro zaměstnavatele trpící 

dočasnou finanční krizí a zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností  o 40% a 

v důsledku krize by jim hrozilo propuštění z práce. Podpora může být poskytnuta od 

zaměstnavatelské složky  Fondu trhu práce k podpoře investic pro zaměstnavatele, kteří 

zamýšlí zaměstnat osoby se sníženými pracovními schopnostmi, které jsou registrované 

jako nezaměstnané. Podpora může být  poskytována formou příplatku k platu,  formou 

podpory veřejně prospěšných prací nebo placením příspěvku na sociální pojištění místo 

zaměstnavatele, což se uvádí jako zvláštní příklad zaměstnání. Maďarská daňová politika 

umožňuje udělit daňové zvýhodnění zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby 

s postižením. Zaměstnavatel, který nemá povinnost  zaměstnávat osoby s postižením, 

protože má méně zaměstnanců než 20, si může snížit daňový základ na základě 

odpovídajícího zákona o daních, týkající se zaměstnávání lidí se sníženou pracovní 

schopností (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

Opatření pro pracovní rehabilitaci jako je pracovní poradenství, hledání práce a 

pracovní trénink jsou financována z Fondu pro pracovní trh. Právní rámec by měl být 

utvořen. Do roku 2001 neexistovalo takovéto právní zakotvení. 

Doprava, adaptace a technická pomoc je financována z Fondu rehabilitace, který je 

částí Fondu pro pracovní trh. Místní úřady stejně jako někteří zaměstnavatelé, kteří 

zaměstnávají  osoby s postižením, soupeří o finanční zdroje. Chybí institucionální 

zakotvení  služby podporované zaměstnávání (www.quip.at  [cit. 20. března 2008]).  

Při pohledu na další evropské země je vývoj podporovaného zaměstnávání podobný. 

S výjimkou Maďarska a Slovenska není tato služba legislativně zakotvena v rámci 

národních politik zaměstnanosti. Rovněž síť poskytovatelů této služby není dostačující a 

nezahrnuje veškeré regiony národních států. Proto je pro poskytovatele služeb zbývajících 

států důležitý vliv zastřešujících organizací jako je  Europe Union of Supported 

Employment – EUSE (Evropská unie pro podporované zaměstnávání) a World Association 

of Supported Employment –WASE (Světová organizace pro podporované zaměstnávání. 

Na základě členství v těchto organizacích mohou jednotlivé Národní unie podporovaného 
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zaměstnávání lobovat za prosazení PZ do národní legislativy daných států. Mají možnost 

se vzdělávat a čerpat z příkladů dobré praxe států, které již mají PZ legislativně zakotvené 

(Rytmus, 2005: 13)  

Na Slovensku první pilotní projekt proběhl v roce 1999 v rámci projektu PHARE 

„Decentralizace a transformace sociálních služeb“. Od roku 2001 v součinnosti 

s Rakouským partnerem realizován „Pilotní model financování podporovaného 

zaměstnávání“. V rámci Slovenské republiky působí dvě skupiny poskytovatelů PZ. A to 

za prvé nezávislé agentury poskytující služby širšímu spektru uživatelů a za druhé 

poskytovatelé, kteří mají v nabídce více služeb (tedy nejen PZ), které poskytují jen  jedné 

cílové skupině (např. lidem s mentálním postižením) (Johnová, 2008.). 

V Evropě existuje více cest jakým způsobem jsou služby podporovaného 

zaměstnávání financovány. Ve Španělsku a Portugalsku je běžné, že Úřady práce financuje 

projekty podporující pracovní tréninkové kurzy a organizace musí každý rok znovu žádat o 

podporu těchto kurzů. Některé z těchto organizací vyžívají jako doplňkové financování 

místních či regionálních samospráv. Tyto způsoby  financování, které staví na pracovních 

tréninkových kurzech placených Ministerstvem práce a na mimo sponzorských projektech 

můžou lákat. Všeobecně  pracovní kurzy nepřinesou dost prostředků do větších agentur. 

Jak autoři ve své studii píší, organizace věnující se podporovanému zaměstnávání ve 

Španělskou a Portugalsku mají zkušenost s dramatickými finančními škrty. S těmito škrty 

souvisí velký stupeň nejistoty o budoucnost a dlouhodobé financování této služby (Evans, 

Spjelkavik. 2007: 9, 10). 

3.7. Holandsko 

Systém „ no job/outcome- no pay“ – „ žádná práce/příjem – neplatíme“ je typický 

pro Holandsko. Každý rok se zde vypisuje možnost účastnit se procesu veřejné soutěže, 

kde „Public Insurance Organization (UWA)“ (Veřejná pojišťovací společnost) vybere 

organizace mezi existujícími poskytovateli. Vybrané služby podporovaného zaměstnávání 

se snaží pro každého klienta  zajistit práci a díky tomu je pak teprve placen  pracovní 

konzultant. Množství přiznaných peněz organizaci, potažmo pracovnímu konzultantovi 

závisí na  počtu odpracovaných hodin klienta. To znamená, že pokud klient nemá plný 

pracovní úvazek, tak pracovní konzultant s ním pracuje méně hodin, což znamená méně 

dotace. Financování na  klienta v podporovaném zaměstnávání trvá po dobu třé let. První 

rok organizace dostávají 15% hodin klientovi práce, druhý rok  pak 7, 5 % hodin klientovi 
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práce a třetí rok 6%. Finanční ohodnocení  je 72 euro na hodinu.  Pokud  tedy klienti 

pracují více hodin, tak do organizací poskytujících podporované zaměstnávání přináší více 

peněz, než ti co pracují na pár hodin.  Ti co pracují méně hodin, potřebují obvykle větší 

podporu, což znamená, že peníze získané od klientů, kteří pracují na plný úvazek, dotují ty 

klienty, kteří mají nižší úvazky a potřebují větší podporu. Pokud se stane, že  klient nezíská 

práci, organizace může stále dostávat určitou částku peněz po dobu, kdy může prokázat, 

jaké úsilí bylo vytvořeno k tomu, aby klient práci našel. Jeden z pracovních konzultantů 

s odkazem na klienta, který má menší schopnosti  či není schopný získat práci na více 

hodin, řekl: „ Když máme obtížné klienty měli bychom dostat více peněz, 100% financí za 

10% platu“ (Evans, Spjelkavik. 2007:  10). 

Holandský systém financování „no job- no pay“ jednoduše znamená, že pokud 

služby podporovaného zaměstnávání nezajistí plat klientovi, nemají nárok na finanční 

dotaci. To zřetelně ovlivňuje silnou potřebu umístit klienta do práce, avšak podle 

pracovních konzultantů se tak ukazují nevýhody jako: „ Vždy získáme pracovní smlouvy. 

Uvědomujeme si, že bychom pracovali daleko lépe s každým klientem, kdybychom 

dostávali pevnou částku každý rok. Když jsou dotace fixní, můžeme hledat lepší 

zaměstnavatele bez obavy, že to bude moc stát. To dělá naši práci stabilnější.“ (Evans, 

Spjelkavik. 2007:  10). 

3.8. Irsko 

Podporované zaměstnávání v Irsku je financováno v hlavním proudu a to 100% 

prostřednictvím Ministerstva práce. Podle pravidel, služby pro podporované zaměstnávání 

se skládají z dvouměsíční fáze profilování  a čtyřměsíční fáze hledání zaměstnání,  ale 

v reálné situaci Ministerstvo práce připouští flexibilní přístup do té doby dokud mu 

organizace poskytující podporované zaměstnávání dává dobré důvody proč potřebují více 

času. 

Zajímavé je, že v Irsku, které má  národní program podporovaného zaměstnávání , si 

pracovní konzultanti  stěžují na změnu skladby klientů v podporovaném zaměstnávání a 

zároveň poukazují na nedostatky systému jako v ostatních zemích: „ Nejvíce frustrující  je 

dotační systém.  Preferoval bych kontrakt, ne tyto dotace každý rok. Rádi bychom uznání 

z národní úrovně.“ (Evans, Spjelkavik, 2007:  11). 
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3.9. Skotsko 

V systému Skotska, financování leží na UK Workstep programme, na zdrojích místní 

komunity a na Evropských programech, avšak nakonec podporované zaměstnávání u 

jednotlivých poskytovatelů má sklon k uzpůsobení se  některým formám financování. 

V rámci služby podporované zaměstnávání ve Skotsku se věnuje značný čas péči o  

klienty, avšak poskytovatelé nemají zákonem podepřeno, že  to takto mohou automaticky 

dělat.  

Projekty  napříč Skotskem jsou všeobecně organizovány jak státní správou tak i 

existují organizace pro lidi se znevýhodněním, které jsou financované z různých zdrojů, 

včetně programů  vlády Velké Británie, ze Skotských vládních programů, místní 

samosprávy, zdravotních služeb, Evropských strukturálních fondů, Evropského sociálního 

fondu a peněz z loterií.  Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání zmiňují tři hlavní 

proudy financování, a to financování místní samosprávou, financování vládou 

prostřednictvím „UK workstep programme“ a Evropským sociálním fondem. Poslední 

druh dotací je určen na rok, ostatní jsou poskytovány na delší období (Evans, Spjelkavik. 

2007:  11). 

Financování služby podporované zaměstnávání je důležitým bodem ve všech 

zemích, které zde zmiňuji.  Ve Finsku je financování služby podporované zaměstnávání 

prováděno prostřednictvím systému financování obecních sociálních služeb, úřadů práce a 

organizací poskytujících sociální pojištění. Forma financování prostřednictvím takto 

odlišných druhů služeb záleží na situaci klienta. Úřady z principu poskytují dotace na 

uchazeče o zaměstnání, kteří nepobírají důchod a sociální pojišťovny poskytují dotace na 

klienty pobírající důchod. Úřady práce financují služby pracovních konzultantů po dobu 60 

dnů, sociální pojišťovny zabezpečují 60 dnů pracovní zkušenosti a zároveň po tu dobu 

finančně podporují pracovní konzultanty. Názor pracovních konzultantů je takový, že by 

doba klidně mohla být dvojnásobná a pro klienty s potížemi v učení by mohl mít navýšený  

limit 180 dnů. Pracovní rehabilitace poskytuje klientům takovou podporu, že mohou na 

pracovišti vydržet delší dobu. Běžně jsou Centra podporovaného zaměstnávání (ESC)  

jednak poskytovately služby pro podporované zaměstnávání, obecní sociální služby, 

obecní zdravotní péče a sociálního zabezpečení odpovědni uživatelům, kteří mají cíl nalézt  

zaměstnání na otevřeném trhu práce. ESC prostřednictvím služeb od různých organizací a 

poskytovatelů využívají třetí či soukromý sektor pro nezaměstnané uchazeče o práci, kteří 

jsou s i bez postižení (Evans, Spjelkavik. 2007: 11). 



23 

Co se týká financování podporovaného zaměstnávání ve Skotsku, panuje zde 

soutěživost na národní úrovni. V Dánsku upozorňují na problém nově vznikajících agentur 

pro podporované zaměstnávání, protože v tom lidé vidí finanční zdroj a příležitost 

k obchodování. V souvislosti s tím, je pak vidět problém  „UWV“ organizace, zabývající 

se financováním, která se zaměřuje pouze na kvantitativní výsledky. Je potřeba aby se 

spíše zaměřila na kvalitu práce poskytovanou těmito subjekty (Evans, Spjelkavik. 2007:  

12).  

 

4. Příklady poskytovatelů Podporovaného zaměstnáváním v rámci EU 

V rámci Evropské unie je řada poskytovatelů služby podporované zaměstnávání ať 

už se jedná o nestátní neziskové organizace, komerční firmy či poskytování služby 

prostřednictvím státního aparátu. V jednotlivých státech EU je podporované zaměstnávání 

zakotveno v různých legislativních rámcích, čemuž také pak odpovídá skladba 

poskytovatelů této služby.  

V souvislosti se legislativním zakotvením služby podporované zaměstnávání v rámci 

jednotlivých států EU je důležité také upozornit na to, že se setkáme s různým označením 

této služby. V některých případech se také jedná o rozdělení služby na několik dalších 

podslužeb jako je například pracovní asistence,  job coaching, pracovní poradenství 

osobám se zdravotním postižením atd. 

Cílem představení vybraných tří organizací ze států EU, kteří se v různé formě věnují 

službě podporované zaměstnávání je demonstrování různých principů jak samotné služby, 

tak i jejího financování. 

4.1. Intowork (Skotsko) 

Je dobrovolnická organizace, která působí ve Skotsku. Poskytuje podporované 

zaměstnávání  lidem s postižením v Edinburghu, Midltohonii a západním Lothianu. Tým 

zaměstnanců poskytuje přímou podporu  a poradenství lidem, kteří chtějí získat 

zaměstnání. Původně vznikl nejprve Itowork výzkumný tým v roce 1993. Organizace 

Itowork byla zřízena pod městem a financována ze skotské exekutivy a byla řízena přímo 

jako projekt Lothinaského místního úřadu. Cílem tohoto projektu bylo ukázat cesty ke 

zvýšení zaměstnanosti postiženým a organizacím zaměstnavatelů prostřednictvím 
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spolupráce, vývojem a sdílením výzkumů a vývojem mechanismů pro usnadnění sdílení 

informací a ideí (www.intowork.org.uk [cit. 5. května 2009]). 

Pojmenováním rozdílů v zajištění služeb a pohled na způsoby jejich naplnění se 

v některých případech objevil jako koncept pro nové projekty. Poznatků z výzkumů 

týkajících  se  dobré praxe a identifikace projektů či aktivit může být využito i v jiných 

lokalitách. Kolem roku 1998/99 se organizace Intowork přesunula do nové fáze a začala 

poskytovat služby přímé podpory a poradenství lidem s postižením, kteří hledají práci. 

(www.intowork.org.uk [cit. 5. května 2009]) 

Organizace Intowork poskytuje službu Podporované zaměstnávání, která obsahuje 

pět stupňů podpory pro klienty v práci. Jedná se o tzv. připravenost na práci – lidé 

s postižením jsou netrpěliví najít práci a vyhledávají podporu  organizací  poskytující 

podporu v tomto procesu. Následujícím bodem spolupráce je utvoření profilu zaměstnance, 

jedná se o zjišťování míry potřebné podpory pro člověka s postižením a to především na 

základě dohody vedoucí k rozvoji dovedností, schopností, podpory rozvoje potřeb, aspirací 

a cílů. Další fází je hledání práce, kdy agentura spolupracuje s klientem na vyhledávání 

práce na otevřeném trhu či doporučuje klienty zaměstnavatelům a trénuje dovednosti dle 

potřeb zaměstnavatele. Služba Podporované zaměstnávání  dále obsahuje představení 

klienta zaměstnavateli, odstranění bariér, anlýzu pracovního místa, projednání náplně 

práce, seznámení s charakteristikou zaměstnání člověka s postižením manažerů a 

spolupracovníků, podpora při nástupu a uzavírán smlouvy a seznámení s tím jak bude 

probíhat podpora nového zaměstnance ze strany pracovního konzultanta. Další fází 

Podporovaného zaměstnávání v organizaci Intowork je podpora na pracovišti a její 

ukončení. Tato fáze zahrnuje pracovní asistenci, podporu, monitorovací návštěvy, 

telefonáty a podporu kolegů (www.intowork.org.uk [cit. 5. května 2009]). 

Intowork se skládá ze tří poskytovatelů podporovaného zaměstnávání. Každá tato 

služba má jinou cílovou skupinu. Intowork  Edinbourgh poskytuje podporu lidem 

s autistickkým chování včetně Aspergerova Syndromu a lidem po poranění mozku. 

Současně poskytují podporu v jiných činnostech na základě jejich zapojení v Konsorciu 

zaměstnanosti, které se zabývá širší škálou potřeb lidí se zdravotním postižením. 

V Konsorciu zasedají jak zástupci dobrovolného sektoru, tak i zástupci veřejných 

organizací,které se věnují problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

(www.intowork.org.uk [cit. 5. května 2009]). 
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Pobočka Intowork v západním Lothianu poskytuje Podporované zaměstnávání lidem 

s mentálním postižením. Třetí pobočka „Bits and Bobs“ poskytuje podporu lidem 

s potížemi v učení a po poranění mozku (www.intowork.org.uk [cit. 5. května 2009]). 

4.2. APZ Banská Bystrica (Slovensko) 

Agentura pro podporované zaměstnávání Banská Bystrica vznikla v červnu 2001 

jako nezisková organizace. Zakladateli APZ Banská Bystrica je město Banská Bystrica a 

občanské sdružení Divadlo z pasáže. Projekt „ Podpora zamestnavania zdravotne 

postihnutých občanov“, který inicioval vznik APZ v Bratislavě, Banské Bystrici a Vranově 

nad Toľou, byl financován prostřednictvím programu Phare a další zahraniční pomoci 

Ministerstva práce a sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, Národního úřadu práce 

a Ministerstva sociálního zabezpečení a s garancí Rakouska, Komory práce v Horním 

Rakousku (www.apzbb.sk  [cit. 30. června 2009]). 

Hlavním cílem této neziskové organizace je poskytnutí potřebné podpory 

nezaměstnaným i zaměstnaným občanům se zdravotním postižením a zároveň vyhledání 

nových pracovních míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Všechny  služby 

APZ Banská Bystica jsou poskytovány zdarma www.apzbb.sk  [cit. 30. června 2009]. 

Mezi partnery podporující aktivity APZ Banská Bystrica se řadí Národní úřad práce, 

Město Banská Bystrica, Nadace ETP Slovensko, Nadace Ekopolis, Komunitní nadace 

Zdravé město, Nadace PONTIS, Evropská komise v Slovenské republice, Fond sociálního 

rozvoje, UPSVaR Banská Bystice, Zvolen, Banská Štiavica a Brezno www.apzbb.sk  [cit. 

30. června 2009].  

4.3. WIN – Wiener Integrations Netwerk (Rakousko) 

WIN je nezisková organizace, která  se zabývá integrací osob se zdravotním 

postižením do všech oblastí života. Organizace vznikla v květnu 2003 a dále se rozšiřuje. 

Důležitým projekty, kterým se WIN věnuje pomoc v integraci  na otevřeném trhu práce a v 

oblasti mobility. WIN byla založena prostřednictvím ArbeitsasssistentInnen a 

ClearingInnen s cílem poskytovat profesionální služby (www.win.or.at [cit. 8. srpna 

2009]). 

Posláním organizace je podpořit samostatnost a nezávislost uživatelů. Pracovníci se 

zaměřují na podporu člověka se všemi jeho silnými i slabými stránkami. Vycházejí 

z předpokladu, že participace ve společnosti pozdvihuje kvalitu života lidí se zdravotním 
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postižením. Důležitým polem působnosti pro WIN je vytváření tlaku na politický a 

ekonomický rámec v oblasti sociálního a pracovního znevýhodnění (www.win.or.at [cit. 8. 

srpna 2009]). 

Cílovou skupinou poskytovaných služeb jsou lidé s psychickým, fyzickým či 

kombinovaným postižením. Definice postižení pro účely této služby je ztráta pracovního 

potenciálu min ze 30%. Cílovou skupinou jsou také mladí lidé mezí 15 – 24 lety, kteří mají 

postižení a v současné době se věnují studiu. Mimo tyto dvě skupiny se WIN věuje také 

zaměstnavatelům (www.win.or.at [cit. 8. srpna 2009]). 

WIN WIENERINTEGRATIONSNETWERK poskytuje uživatelům službu osobní 

asistentece. Jedná se o komplexní podporu osob se zdravotním postižením či 

znevýhodněním, kteří hledají pracovní uplatnění, vracejí se zpět do zaměstnání či jim hrozí 

ztráta zaměstnání. WIN poskytuje také podporu zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (www.win.or.at [cit. 8. srpna 2009]) .  

Asistenti, kteří poskytují podporu přímo na pracovišti jsou financování federálním 

úřadem sociální péče, tedy z prostředků Státního úřadu ve Vídni Ausgleichstaxfonds a 

službami zaměstnanosti Vídně. Na financování služby se také podílí vídeňský sociální fond 

(www.win.or.at [cit. 8. srpna 2009]). 

Služba zahrnuje podporu podniků v těchto oblastech: pomoc při vyhledávání 

zaměstnanců, právní informace v legislativních otázkách, přizpůsobení pracoviště 

zdravotnímu omezení zaměstnance s postižením, poradenství a pomoc při financování 

vzniklého pracovního místa, dále pak v případě potřeby podporu během řešení konfliktů na 

pracovišti a pomoc při využívání dotací na mzdy. Služba pracovní asistence je 

poskytována na 1 rok a je pro uživatele i zaměstnavatele zdarma (www.win.or.at [cit. 8. 

srpna 2009]). 

WIN také poskytoval službu Jobcoachingu , od ledna 2009 tuto službu již 

neposkytuje. Jobcoaching je pomoc a podpora v rámci pracoviště. Je to služba velmi 

napomáhající k integraci OZP do zaměstnání (www.win.or.at [cit. 8. srpna 2009]). 

5. Legislativa v  EU vztahující se k zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Statut  osoby zaměstnané je důležitý nejen pro získání finančních prostředků, avšak 

především pro zapojení  se do aktivního života společnosti.  Důležitým ukazatelem pro to, 

abychom se věnovali zaměstnávání osob se zdravotním postižením je  vysoká míra 
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nezaměstnanosti, která dle statistik a Evropského fóra zdravotně postižených tvoří až 42%. 

Alarmující je také, že ve vysoké míře jsou  zaměstnanci se zdravotním postižením, placeni 

méně, oproti pracovníkům bez postižení.  Dalším tématem v oblasti zaměstnanosti OZP je 

vysoká míra nezaměstnanosti žen. Těmito oblastmi se zabývá právě legislativa v rámci 

Evropské unie, která vydává směrnice, kterými by se měli řídit členské státy EU. Současná 

situace však ukazuje, že zatím se nepodařilo prostřednictvím politických aktivit zvýšit míru 

zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Je nutné utvořit  komplexní politický 

přístup, který umožní otevření běžného pracovního prostředí i osobám s zdravotním 

postižením (NRZP, 2005.) 

Důležitý dokument v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci 

Evropské unie je „Směrnice EU proti diskriminaci v zaměstnání“ . Tato směrnice se věnuje  

veškerým formám diskriminace objevujícím se v pracovní oblasti. Dalším velmi 

podstatným dokumentem  je „Evropský akční plán o rovných příležitostech osob se 

zdravotním postižením“. Členské státy EU jsou povinné každé dva roky podávat „Národní 

zprávy o situaci osob se zdravotním postižením“. EU také utváří „Evropskou strategii 

zaměstnanosti“ (ESZ) jíž musí odpovídat „Národní akční plány zaměstnanosti“ jež má tedy 

i Česká republika, jako člen EU. Důležitou roli pro podporu zaměstnanosti OZP a její 

financování hraje Evropský sociální fond. Finanční prostředky z tohoto fondu mohou 

čerpat všechny státy EU také na opatření politiky zaměstnanosti OZP. Z těchto fondů jsou 

financovány aktivity značné části nestátních neziskových organizací (NRZP, 2005.). 

Směrnice Evropské unie proti diskriminaci v zaměstnání byla přijata EU v roce 2003. 

Bylo určeno, že členské země EU jsou povinni do roku 2006, důležité body v oblasti 

diskriminace v zaměstnání implementovat do legislativy.  V oblasti implementace této 

směrnice hrají významnou roli nestátní neziskové organizace. Obsahuje především prvky 

týkající se diskriminace týkající se oblasti zaměstnanosti, tudíž nezahrnuje  systém 

sociálního zabezpečení (NRZP, 2005.). 

V Lucemburku v roce 1997 poprvé zazněla informace o „Evropské strategii 

zaměstnanosti“. Tato strategie zahrnuje otevřené metody koordinace zaměstnávání 

v zemích Evropské unie.  Cílem bylo aby průměr zaměstnanosti v EU vzrostl na 70% , 

v případě zaměstnanosti žen to mělo být 60%. V roce 2010 má být dosaženo plné 

zaměstnanosti a silnější soudržnosti. Toho se však díky současné ekonomické krizi 

nedosáhne. Hlavními mechanismy strategie je přijetí společných pokynů a tvorba 

výročních národních akčních plánů (NAP). Tyto plány jsou jednoroční a vždy se do nich 
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promítá, k jakému pokroku v dané zemi během roku došlo a jaká opatření pro zvýšení míry 

zaměstnanosti v následujícím roce daný stát bude aplikovat (NRZP, 2005.). 

Rada a Evropská komise každý rok vydávají společné zprávy o zaměstnanosti  a 

doporuční členským státům, která vycházejí z předkládaných výročních národních  akčních 

plánů. Důležitým bodem  v oblasti zaměstnanosti je snížení chyb v politice zaměstnanosti  

znevýhodněných či diskriminovaných osob. Což se přímo dotýká především osob se 

zdravotním postižením, žen, etnických minorit, starších osob atd. S politikou 

zaměstnanosti úzce souvisí také systém daní a dávek, které je nutné měnit  v souvislosti 

s politikou zaměstnanosti. Evropské strategie zaměstnanosti by měla podporovat 

především rozvoj tří cílů a to plné zaměstnanosti, kvalitu a produktivitu práce, soudržnost a 

začleňování (NRZP, 2005.). 

V implementaci cílů Evropské strategie zaměstnanosti, na národní úrovni, hrají  

důležitou roli národní rady zdravotně postižených. Podílí se na tvorbě národních akčních 

plánů zaměstnanosti. Vytváří si kontaktní vazby na vládní ministerstva a úřady  a také by 

měli spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi, které jsou angažované právě 

v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NRZP, 2005.).. 

Důležitým dokumentem v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 

v rámci Evropské unie je „Evropský akční plán rovných příležitost pro osoby se 

zdravotním postižením“ , který v roce 2003 schválila Evropské komise. Hlavními oblastmi 

kterými se EAP zabývá je přístup k udržení zaměstnání včetně boje  proti diskriminaci, 

celoživotní vzdělávání jako nástroje ke zvýšení zaměstnanosti, přizpůsobivosti, osobního 

rozvoje a aktivního občanství a v neposlední řadě  pak přístupnosti veřejného vystavěného 

prostředí (NRZP, 2005.).. 

EAP zavazuje Evropskou komisi k vydávání dvouletých zpráv o situaci osob se 

zdravotním postižením. První zpráva vyšla v roce 2005 a  vždy by měla pojednávat o 

úspěšnosti  v oblasti integrace osob se zdravotním postižením s důrazem na národní akční 

plány zaměstnanosti a sociálního začleňování. „ European disability formu“(Evropské 

fórum zdravotně postižených) utvořilo příspěvek určený pro lobbing nestátních 

neziskových organizací u států podílejících se na implementaci těchto procesů (NRZP, 

2005.).. 

V roce 1960 vznikl Evropský sociální fond, který je zacílen na podporu politiky 

směřující k investování do lidského kapitálu. Jedná se o celoživotní učení, aktivní politiku 
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zaměstnanosti a boj proti sociálnímu vyloučení.  ESF finančně podporuje tuto oblast. Další 

iniciativou v této oblasti byl EQUAL. 

Nestátní neziskové organizace, které chtějí ze zdrojů ESF získat finanční podporu 

musí žádat na regionální či národní úrovni. Vlády jednotlivých členských zemí mají 

pravomoc ve schvalování projektů. Evropská komise rozhoduje o obecném obsahu priorit. 

ESF je hlavním nástrojem financování evropských iniciativ na podporu zaměstnanosti  

(NRZP, 2005.).. 

Všechny zmíněné nástroje, které směřují k zaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením v EU, mají za cíl nejen zvýšit zaměstnanost OZP, ale i zmírnit izolovanost, 

zvýšit společenskou aktivitu  a především zmírnit sociální vyloučení této skupiny obyvatel.   

 

Graf č. 1  Pracovní aktivita osob se zdravotním postižení v rámci EU  

aktivní lidé se zdravorním
postižením v rámci EU

neaktivní lidé se
zdravotním postižením V
rámci EU

 

Zdroj: NRZP, 2005. (výpočet vlastní) 
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Graf č. 2 Pracovní aktivita žen s těžším zdravotním postižením v rámci EU 

 

 

 

Zdroj: NRZP, 2005. (výpočet vlastní) 

 

Graf č. 3 Pracovní aktivita žen s lehkým zdravotním postižením v rámci EU 

účast žen s lehkým zdravotním postižením na trhu práce v rámci EU

Neaktivní ženy s lehkým zdravotním postižení na trhu práce v rámci EU

 

Zdroj: NRZP, 2005. (výpočet vlastní) 

 

neaktivní ženy s těžkým zdravotním postižením na trhu práce v rámci EU

účast žen s těžkým zdravotním postižením na trhu práce v rámci EU
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5.1. Legislativní zakotvení podporovaného zaměstnávání v Rakousku 

Pravděpodobně největší dopad na rakouský systém integrace v oblasti vzdělávání a 

zaměstnanosti související s podporou lidí s postižením představuje „Kampaň 

zaměstnanosti rakouské vlády“ z roku 2001. Prostřednictvím této kampaně se zvýšila 

investice do tohoto odvětví přibližně o 78 miliónů Eur.  Pomocí těchto dotací byly 

financovány služby jako je Clearing. Jedná se o službu, která umožňuje plynulý přechod ze 

školy do pracovního prostředí  Pracovní asistence pro mladé lidi v roce 2001, integrační 

vzdělávací trénink v roce 2003 a Osobní asistence v práci v roce 2004 byly realizovány 

prostřednictvím těchto financí(Koenig,  2007: 12)  

Politika zaměřená na osoby se zdravotním postižením v Rakousku je organizována 

prostřednictvím subjektů na politickém poli, prostřednictvím kompetencí a předpisů na 

úrovni federální i regionální. To začalo být vidět speciálně v politice zaměřující se na 

školní integraci lidí s postižením,  s odpovědností na veřejném úřadu práce, který spadá 

pod Federální ministerstvo ekonomiky a pracovního trhu, Federální úřad sociálního 

zabezpečení, a je pod působností Federálního ministerstva sociálních věcí a ochrany 

zákazníků a stejně tak spadá do kompetence Sociálního úřadu v devíti oblastech Rakouska 

(Koenig,  2007: 6). 

Ze všech programů na podporu integrace osob se zdravotním postižením na běžný 

pracovní trh je pouze „Arbeitsassistenz“ (pracovní asistence) zmíněna v  „Disabled Person 

Employment Act (DEA)“ (Zákon o zaměstnávání osob se zdravotním postižením). V roce 

2006 v Rakousku prošel Antidiskriminační zákon. V pokračujícím ratifikačním procesu 

Úmluvy spojených národů „ National disability Law“ (Národní zákon o osobách se 

zdravotním postižením) – tento zákon určuje rozdílné kompetence na národní a federální 

úrovni. To souvisí s rozšířením a ukazuje na  kontrolu  a poddajnost práv, které jsou 

zahrnuty v Úmluvě spojených národů (Koenig, 2007: 13). 

Vývoj konceptu Podporovaného zaměstnávání v Rakousku dle Koniga je příznačný  

pro vývoj podpůrného systému pro osoby se zdravotním postižením. Pracovní asistence – 

je rakouskou verzí Podporovaného zaměstnání. Od roku 1995  využívají poskytovatelé 

pracovní asistence financování z Evropských strukturálních fondů.  V roce 1999 byla 

pracovní asistence legálně ukotvena jako jediný podpůrný nástroj v DEA, a v roce 2001 

tento krok byl oceněn jako Evropský příklad dobré praxe ve výročí „Peer Review 

programme“. S realizací „Kampaní zaměstnanosti“ se dřívější celostní přístup Pracovní 
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asistence rozdělil na různá opatření.  Tudíž, základní prvky, které byly součástí pracovní 

asistence se staly samostatnými programy například Clearing a Job coaching. Následně po 

zhodnocení pracovní asistence a jejím celostátním zavedení v roce 2003 můžeme sledovat 

počátek vzrůstající debaty o úspěšné kvalitě a přínosu dramatického zvýšení investičních 

kvót,t nastavených finančními orgány. Pracovní asistence je dokonce v oficiálních 

výstupech politických zástupců považována za podporu a  investiční nabídku osobám 

s postižením vnímaných jako „Jobready“ (připravených k práci), což je v opozici ke 

konceptu Podporovaného zaměstnávání. Podporované zaměstnávání je totiž určeno 

osobám, kteří potřebují významnou pomoc, tak aby mohli zaměstnání na běžném 

pracovním trhu vykonávat. V současné formě se rakouský model Pracovní asistence  velmi 

oddaluje od konceptu Podporovaného zaměstnání (Koenig, 2007: 16). 

Legislativní podpora v Rakousku zakládá podmínky pro osobní asistenci na 

pracovišti , která funguje od roku 2004.  Tato legislativní podpora vede ke zkvalitnění jak 

této služby, tak i její  větší dostupnosti  pro osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují 

osobní individuální podporu, tak aby mohli participovat na běžném pracovním trhu, 

vzhledem k jejich vzdělávacímu plánu a individuálním  možnostem, formou nezávislé a 

autonomní cesty.  Na rok 2004 bylo poskytnuty tři milióny Eur v rámci balíčku 

ekonomického růstu. Avšak, není utvořena legislativní podpora speciálně pro službu 

osobní asistence. Osobní asistence je poskytována jako služba pro osoby s postižením, 

která byla vyvinuta mimo hnutí zabývající se právy osob s postižení jako je „Wiener 

Assistenz Genossenschaft“ ve Vídni. Model Osobní asistence, který funguje v Rakousku 

není běžně aplikovatelný pro lidi s potížemi v učení (Koenig, 2007: 16) 

Finanční  pobídky k práci jsou placeny jak státním Úřadem práce, federálním 

Sociálním úřadem a v některých provinciích také příslušnými sociálními ministerstvy na 

základě principu subsidiarity. Hlavní finanční prostředky  jsou směřovány k integračním 

iniciativám, které jsou obvykle garantovány na tři roky. Od roku 2005  klesající množství 

dotací každý rok a klesající iniciativa na podporu mezd často vede ke ztrátě zaměstnání u 

lidí s postižením. Obě dvě finanční pobídky jsou formovány podle logiky snižujících se 

plateb V roce 2004 integrativní odborný trénink představoval zrušení kvalifikační propasti 

u osob s postižením (Klonig,2007: 17)..  

Chtěla bych ukázat dva příklady dobré praxe, kdy politika Rakouska  funguje, tak jak 

je ve své studii představuje Koenig.  Jedná se O projekt SPAGAT a „Chanceforum“.  
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SPAGAT začal jako projekt Evropské unie v roce 1997.  Tento projekt byl iniciován 

skupinou rodičů dětí integrovaných do škol, kteří nechtěli, aby integrace skončila pouze 

školní docházkou. Prostřednictvím SPAGATU mohli být všichni účastníci tohoto projektu 

integrováni na běžný pracovní trh přes placené zaměstnání s ohledem na dávky sociální 

péče. Dnes je SPAGAT  hlavní program pro všechny mladé lidi s postižením ve 

Vorlalrbergu a umožňuje jim přechod ze školy do práce. Účastníci mají svobodu 

rozhodnout se, zda chtějí pracovat v chráněné dílně či na otevřeném trhu práce 

prostřednictvím podporovaného zaměstnávání. Hlavním prostředkem k uskutečnění 

přechodu ze školy do práce je „plánování zaměřené na člověka“.  Určení mentorů v 

organizacích, kteří budou provádět podporu účastníkům.   Mezinárodně uznávané 

standardy Podporovaného zaměstnávání zajišťují kvalitní parametry pro činnost programu 

SPAGAT. Pracovní míst jsou upravena podle individuálních kompetencí a možností  

pracovních míst jednotlivých organizací. V roce 2007 rozšířil program o osoby, pro které 

zaměstnání a práce nejsou motivací. SPAGAT uspořádal „ Integrativní strukturovaný 

týden“, který obsahoval specifické integrační aktivity, plánované a ušité na míru 

individuálním potřebám. Hlavními faktory pro úspěch programu SPAGAT je perfektní 

finanční zázemí od  vlády kraje Vorlarberg. Dotace na platy byly dodávány organizacím ne 

byrokratickou cestou.  Prostřednictvím tohoto programu se dokonce podařilo objevit nové 

kariérní příležitosti. Tyto  podmínky pro práci jsou zatím možné jen v Rakousku, avšak 

koncept projektu SPAGAT bude přenesen do regionu „Alto Adige“ v Itáli a dokonce do 

dalších regionů v Rakousku(Koenig, 2007, 18) 

Druhým příkladem dobré praxe je projekt „Chanceforum“, který běží 

prostřednictvím organizace AUTARK in Carinthia.  Projekt „Chanceformu“  je částí 

strategie směřující k rozvoji budoucnosti podpůrných služeb pro osoby s postižením 

v Carinthii.  Lidé se zdravotním postižením, kteří byli automaticky posílání do chráněných 

dílen, mají možnost díky tomuto programu získat práci na zkrácený úvazek na otevřeném 

trhu práce. Vláda Carinthie platí stejné množství peněz , jako na zaměstnání osob 

v chráněných dílnách., poskytovatelům služeb, kteří jsou nyní zaměstnavateli osob se 

zdravotním postižením. Zaměstnanecký kontrakt je  nastaven organizací AUTARK jako 

leasingovou společností, která hledá pracovní příležitosti na otevřeném trhu práce. 

Společnosti tedy nemusí platit za pracovní výkon osob se zdravotním postižením, ale berou 

na sebe zodpovědnost v poskytování smysluplných pracovních příležitostech uvnitř 

společnosti v integračních podmínkách. Podle Koeniga by mezinárodně uznávaná  fakta 
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založená na nástrojích podpory jako je podporované zaměstnávání, plánování zaměřené na 

člověka a Osobní asistenci měla být přijata širokou veřejností.  Politika v této oblasti by 

měla být více transparentní a více spolupracovat s organizací „Sebeobhájců“ (Koenig, 

2007: 19, 20). 

6. Legislativa v ČR vztahující se k zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Kromě výše zmíněné pracovní rehabilitace je v rámci České republiky podporováno 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením na běžném trhu práce také příspěvky 

poskytovanými úřady práce na základě aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se především 

o příspěvky na chráněné pracovní místo a na společensky účelné pracovní místo. Tyto 

příspěvky však neřeší financování služby podporované zaměstnávání, ale podporují 

zaměstnanost osob se zdravotním postižením, které jsou v evidenci úřadu práce. 

Stát podporuje běžné zaměstnavatele (tedy ty, kteří zaměstnávají méně než 50% osob 

se zdravotní postižením), kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením také 

prostřednictvím zákona č. 586/ 1992 Sb. (§35) o daních z příjmů. Na základě tohoto 

zákona mohou zaměstnavatelé uplatnit daňovou slevu na každého zaměstnance se 

zdravotním postižením. 

 Stát podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením určením zákonné 

povinnosti každému zaměstnavateli, který má více než 25 zaměstnanců. Tento 

zaměstnavatel je povinen  zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to tak, že na 

každých 25 zaměstnanců bez zdravotního postižení, pracujících na plný úvazek, připadá 

jeden zaměstnanec se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatelé neplní tento podíl 

musí ho řešit náhradním plněním a to odebíráním výrobků od firem, které zaměstnávají 

více než 50 % osob se zdravotním postižením  či odvodem financí do státního rozpočtu. 

 

6.1. Legislativní zakotvení podporovaného zaměstnávání v rámci  ČR 

Česká republika je členským státem Evropské unie a tím se zavazuje k realizaci 

politiky zaměstnanosti v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti. Legislativně je 

problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením zakotvena v Zákoníku práce – 

zákon č. 226/2006 a v Zákonu č. 435/2004 o zaměstnanosti.  

Pro sociální ekonomiku jsou typickými faktory: ekonomická efektivita, 

konkurenceschopnost, princip sociální soudržnosti a v neposlední řadě také 
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konkurenceschopnost a podpora regionálního rozvoje. Pokud takto charakterizujeme  

sociální politiku v České republice, můžeme mezi její subjekty řadit také agentury pro 

podporované zaměstnávání(Ag PZ). 

6.2. Česká unie pro podporované zaměstnávání 

Zastřešující organizací pro agentury podporovaného zaměstnávání je v České 

republice Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ). Jedná se o nestátní 

neziskovou organizaci, která má za poslání šířit myšlenku  podporovaného zaměstnávání 

v ČR a zároveň také formulovat hranice této služby (www.unie-pz.cz [cit. 21. ledna 

2009]). 

Česká unie pro podporované zaměstnávání sdružuje poskytovatele a obhájce služby 

podporované zaměstnávání. ČUPZ se také zasadila o vytvoření metodiky podporovaného 

zaměstnávání na základě požadavků European Union of Supported Employment (EUSE), 

která je zastřešující organizací pro poskytovatele služby podporované zaměstnávání 

v rámci Evropy. European union of Supported Employment je zastřešující organizací pro 

podporované zaměstnávání v Evropě. Členové EUSE jsou národní asociace pro 

podporované zaměstnávání. EUSE byla  založena v roce 1993, jejím  cílem je podporovat 

rozvoj podporovaného zaměstnávání napříč Evropou. EUSE pracuje na zviditelnění 

podporovaného zaměstnávání prostřednictvím výměny zkušeností, vědomostí a především 

dobrých praxí mezi evropskými zeměmi. EUSE je také poskytovatel platformy pro členy a 

tvoří síť s dalšími organizacemi a sdruženími na Evropské a mezinárodní úrovni. Členy 

EUSE jsou národní asociace těchto států: Rakouska, České republiky, Dánska, Anglie, 

Finska, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Nizozemí, Severního Irska, Norska, 

Portugalska, Skotska, Španělska a Švédska (www.euse.org  [cit. 12. ledna. 2009]). 

S členstvím v EUSE souvisí aktivita na poli mezinárodní spolupráce v oblasti 

Evropy, která v roce 2009 byla zastoupena Evropskou konferencí o podporovaném 

zaměstnávání v Praze. Dalším cílem ČUPZ je zasadit se o rozvoj podporovaného 

zaměstnávání prostřednictvím podpory vzniku a dalšího rozvoje nově vznikajících 

poskytovatelů této služby. Úkolem ČUPZ je podporovat vzdělávání v oboru 

podporovaného zaměstnávání v rámci ČR, ve spolupráci a dle požadavků členů ČUPZ. 

Důkazem plnění tohoto závazku jsou rekvalifikační kurzy pracovních konzultantů a další 

možnost vzdělávání v tomto oboru. Posláním ČUPZ je také jednat v zájmu podporovaného 

zaměstnávání se zástupci státních institucí v ČR a dále také s reprezentanty nestátního 
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sektoru a podnikatelské sféry. Důležitou  roli tedy ČUPZ plní při lobování na úrovni 

MPSV, ať už se jedná o legislativního zakotvení služby podporovaného zaměstnávání 

v Zákonu o zaměstnanosti či o sociálních službách. Dále pak ČUPZ má licenci k provádění 

auditů kvality v jednotlivých agenturách pro podporované zaměstnávání, které by měly být 

podkladem pro možnost získání finančních prostředků pro tuto službu. Tento nástroj jak 

pomoci MPSV lépe se zorientovat v množství poskytovatelů sociálních služeb se však 

dodnes nesetkal s praktickým využitím a finanční dotace jsou poskytovány nesystematicky 

a dle neprůhledných pravidel (www.unie-pz.cz [cit. 21. ledna 2009]). 

Mezi členy České unie pro podporované zaměstnávání se řadí tito poskytovatelé 

služby podporovaného zaměstnávání: AGAPO, Agentura PZ při Diakonii v ČCE 

v Litoměřicích, Agentura Pondělí, Asistence, o. s., Centrum služeb Slunce všem, Česká 

ambilympijská asociace, Elim Vsetín, Fokus Mladá Boleslav, Fokus Vysočina, Formička, 

o. s., MESADA, o. s., Občanské sdružení JURTA, Rytmus Benešov, o. p. s., Rytmus 

Praha, o. s., Rytmus Chrudim, o.p.s., Rytmus Liberec, o. p. s., Sdružení Piaf, Společnost 

DUHA, Spolu Olomouc a Tyflocentrum Praha. Služby podporovaného zaměstnávání 

nejsou do dnes poskytovány v Karlovarském a Královehradeckém kraji. Cíl pokrytí všech 

14 krajů ČR tedy zatím naplněn nebyl. Z důvodů nesystémového financování 

podporovaného zaměstnávání některé agentury přestaly v průběhu roku 2007 podporované 

zaměstnávání poskytovat (Ledovec,…). Většina agentur podporovaného zaměstnávání 

(PZ), v souvislostí s registrací PZ jako sociální služby začaly nazývat sociální rehabilitací 

s využitím metody PZ (www.unie-pz.cz [cit. 21. ledna 2009]). 

.Jednou z významných aktivit ČUPZ na poli financování služby podporovaného 

zaměstnávání byl projekt „Podpořte podporované zaměstnávání“, financovaný z 

prostředků Transition facility. Tento projekt byl realizován v roce 2007 a věnoval se 

navázání spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují službu 

podporované zaměstnávání a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Byla vytvořena 

odborná pracovní skupina, která se skládala ze  zástupců neziskové a státní sféry. Cílem 

této pracovní skupiny bylo navržení systémového rámce financování služby podporované 

zaměstnávání. Na základě setkání pracovní skupiny bylo konstatováno, že současné právní 

předpisy v oblasti sociálních služeb a zároveň i služeb v oblasti zaměstnanosti neobsahují 

vymezení služby podporované zaměstnávání, a proto je tato služba již několik let 

financována nesystémově a převážně z prostředků evropských fondů. Základním 

dokumentem, ze kterého pracovní skupina vycházela je Národní plán podpory a integrace 
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osob se zdravotním postižením 2006-2009. V rámci tohoto projektu Česká unie pro 

podporované zaměstnávání realizovala  výzkum, který je součástí této diplomové práci. 

Jedná se o výzkum- analýzu zaměřenou na funkční využití pracovní rehabilitace jako 

nástroje aktivní politiky, která by mohla sloužit i jako prostředek pro finanční zajištění 

podporovaného zaměstnávání. Tento výzkum je zaměřen na dvě skupiny respondentů a to 

na samotné agentury pro podporované zaměstnávání a na úřady práce. Výzkum se zaměřil 

na praktické využívání zákona  o sociálních službách  v souvislosti s registrací Agentur pro 

podporované zaměstnávání a zákona o zaměstnanosti jako podkladu k financování  služeb 

určených osobám se zdravotním postižením a to především nástroje pracovní rehabilitace 

(www.unie-pz.cz [cit. 5. března 2009]). 

6.3. Agentury pro podporované zaměstnávání  

Agentury pro podporované zaměstnávání se řadí mezi neziskové organizace 

poskytující sociální služby pro nezaměstnané. Pro tento typ služby je typická flexibilita 

směrem k uživatelům. Uživateli jsou převážně lidé ohrožení sociálním vyloučením např. 

zdravotně postižení či znevýhodnění, lidé dlouhodobě nezaměstnaní ..atp..Podporované 

zaměstnávání je individuálně zaměřená služba, která vychází z potřeb a možností 

uživatele. Součástí této služby je poradenství, trénink pracovních dovedností a job kluby. 

Cílem podporovaného zaměstnání je pomoci získat a udržet si zaměstnání v běžném 

pracovním prostředí lidem s určitým typem znevýhodněním(Dohnalová, 2006:  209, 210). 

Podporované zaměstnávání v České republice legislativně spadá pod pojem pracovní 

rehabilitace. Pracovní rehabilitace je popsána v Zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 

69. Na základě tohoto zákona může být podporované zaměstnávání  financováno 

prostřednictvím Úřadů práce. V praxi to funguje tak, že osoba se zdravotním postižením, 

požádá úřad práce o pracovní rehabilitaci. Na základě rozhodnutí pracovní skupiny, pak 

může být dotyčnému poskytovaná pracovní rehabilitace  prostřednictvím úřadu práce, 

který ji poskytuje ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky či zabezpečením 

pracovní rehabilitace pověří jinou právnickou osobu a tou může být právě agentura pro 

podporované zaměstnávání. Pracovní rehabilitace zahrnuje řadu prostředků, které vedou 

k nalezení a udržení zaměstnání např. poradenská činnost pro volbu povolání, volba 

zaměstnání či jiné výdělečné činnosti,  teoretická a praktická příprava pro volbu povolání, 

zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu pracovního uplatnění a vytvoření 
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vhodných podmínek pro výkon zaměstnání  či jiné výdělečné činnosti ( Dohnalová, 2006: 

211). 

7. Financování NNO v rámci České republiky 

Při financování nestátních neziskových organizací v rámci České republiky, můžeme 

sledovat více zdrojů. Jedním z nich je financování prostřednictvím státních dotací. Tato 

dotační politika by měla směřovat především k neziskovým organizacím, které poskytují 

služby alternativní či doplňkové, ke službám poskytovaným státem. Financování 

z prostředků státních dotací  se uskutečňuje na úrovni ústředních orgánů státní správy a 

zároveň na úrovni regionální samosprávy. Je nutné také zmínit zákonnou povinnost státu 

dotovat ze státního rozpočtu doplňkové služby jako jsou církevní organizace, politické 

strany, církve a soukromé školy (Vyskočilová., 2001: 38) 

Institucí zabývající se stanovením priorit a určením oblastí, kde mohou NNO 

působit, je Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Její úlohou je především 

předkládání návrhu vládě, který obsahuje analýzu předchozího období a zároveň také 

navrhuje oblasti, kde jednotlivé resorty podpoří finanční NO v nadcházejícím rozpočtovém 

období.   

Pokud mluvíme o dotacích pro NO, které poskytují samotná města či obce, nejedná 

se o  prostředky ze státní dotační politiky, ale v tomto případě mluvíme o financování NO 

z veřejných prostředků. 

Jako zdroje financí pro jednotlivé NO jsou samosprávy a ministerstva, která se 

zabývají oblastmi, kde jednotlivé NO působí. Pokud mluvím o neziskových organizacích 

v České republice zahrnuji sem občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová 

zařízení církví (Vyskočilová, 2001: 38).  

Žádosti o financování projektů jsou adresované příslušným ministerstvům, přičemž 

finanční rozvaha nesmí přesáhnout jeden rok, tak aby to odpovídalo jednomu 

rozpočtovému roku ministerstva, a zároveň z této částky může být pokryto maximálně 

70% výdajů na projekt. Z posledního pravidla mohou být určeny výjimky a dotace mohou 

pokrýt celý projekt. Žádosti o financování projektů procházejí dotačním řízením, na 

základě nichž orgány státní správy vyhlašují a vyhodnocují, které projekty podpoří a které 

ne. Dotace ze státního rozpočtu jsou rozdělovány jednotlivými ministerstvy NNO, které 

žádají finance na projekty spadající pod resort daného ministerstva.Způsoby financování  

činnosti neziskových organizací se dělí na financování na základě výběrového řízení, bez 
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výběrového řízení (vybraným NNO, můžou se každoročně opakovat, tzv. nákupem služeb 

dle zákona č. 199/ 1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek(přičemž v tomto případě se 

mluví o nákupu a ne státní dotaci), dále  se jedná o  státní dotace na vrcholový sport přes 

sportovní občanská sdružení, doplňkové zajišťování tělesné přípravy policistů a 

zaměstnanců MV – provádí občanské sdružení UNITOP, Všeobecná pokladní správa 

dotuje několik vybraných občanských sdružení a na závěr se jedná o spolufinancování 

formou spolupořádání kulturních akcí, které pořádají NNO (Vyskočilová, 2001: 39). 

Mezi hlavní nedostatky státní dotační politiky, se v Usnesení Vlády ze dne 13. 

července 2009 č. 885, které se věnuje informování o poskytování dotací na projekty 

nestátních neziskových organizací, se řadí nejasnosti kolem pojmu veřejná prospěšná 

aktivita, dále pak nepoměr mezi podporou oblastí, které jsou považovány za veřejně 

prospěšné, nedodržování zásad vlády určitými dotujícími ministerstvy, nevhodný 

harmonogram poskytování dotací, neochota k hledání cesty k víceletému financování 

vybraných aktivit či služeb, nejsou ujasněná pravidla správného nakládání s veřejnými 

financemi a je nevyjasněný způsob úhrady režijních a správních nákladů NNO, dále pak 

nadace a nadační fondy nejsou považovány za možné příjemce dotací  z veřejných 

rozpočtů, zároveň obecně prospěšné společnosti nemohou žádat o dotace z více státních 

zdrojů (Vyskočilová, 2001). 

Veřejně prospěšná aktivita je pojem, který se objevuje v mnoha zákonech týkajících 

se NNO, avšak pokaždé v trochu jiném významu. Tato nejednotnost zabraňuje jasnému 

rozdělování dotací. Tuto problematiku by měl vyřešit zákon o organizacích se statusem 

veřejné prospěšnosti (Usnesení vlády ze dne 13. července 2009 č.885, s.4). 

U rozdělování dotací ze státního rozpočtu ČR narážíme na nepoměr rozdělování 

finančních prostředků do různých oblastí služeb či aktivit, které pokrývají NNO. Například 

na sportovní aktivity a volný čas se vynakládá daleko více financí než například na oblast 

ochrany lidských práv či bezplatné právní poradenství znevýhodněným skupinám atp 

(Usnesení vlády ze dne 13. července 2009 č.885, s.4). 

Nedodržování určeného postupu ministerstev při přidělování dotací jednotlivým 

NNO, se projevuje pozdním vyhlášením výběrových řízení, jejich zdlouhavým 

vyhodnocováním, zpožděným vyhlášením výsledků, často až v době, kdy měla být dotace 

použita a v neposlední řadě poskytnutí peněz cca v polovině probíhaného projektu. Toto je 

důsledek toho, že se zatím nepodařilo prosadit závazný harmonogram zahájení, průběhu a 
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ukončení dotačního řízení. Díky takto nevhodnému harmonogramu se velká část NNO 

ocitá ve finanční tísni, kdy musí první třetinu či polovinu projektu financovat z jiných 

zdrojů než je přiznaná dotace. Dalším problémem při financování NNO formou dotací  je 

nejistota financování v dlouhodobějším horizontu. Dotace jsou přiznávány na období 

jednoho roku, což znemožňuje NNO plánování pokračování poskytování  služeb či 

plánování aktivit. Jednotlivá ministerstva se bohužel dlouhodobějšímu financování aktivit 

NNO brání. Některá ministerstva se snaží o určitý druh víceletého financování. Například 

Ministerstvo práce a sociálních věcí od roku 2010 zavádí systém akreditací pro NNO, který 

žadateli umožní získat na tři roky přednostní právo při přidělování dotací v rámci 

dotačního řízení na podporu rodiny  Dále například probační a mediační služba České 

republiky se snaží ve spoluprácí s Ministerstvem spravedlnosti o prosazení modelu 

dlouhodobého financování nevládních organizací Dále pak Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničí podporuje víceleté financování 

projektů NNO (Usnesení vlády ze dne 13. července 2009 č.885, s.4, 5, 6 ). 

Diskutovanou problematikou při přidělování dotací jsou pravidla nakládání 

s veřejnými financemi a způsob úhrady provozních a správních nákladů NNO. Vůči NNO 

se zpřísňují pravidla pro využívání veřejných prostředků, metody a kontroly. Zároveň však 

nejsou NNO poskytnuty prostředky na profesionální pracovníky, jejich mzdy a náklady 

spojené s pokrytím správou organizací. To vede k tomu, že NNO zůstávají na bázi 

dobrovolnických neprofesionálních subjektů (Vyskočilová, 2001). 

Ministerstva mezi podporované subjekty státními dotacemi nezahrnují nadace a 

nadační fondy, přestože rozpočtová pravidla republiky poskytování dotací těmto subjektům 

umožňují. Stejně tak i obecně prospěšné společnosti nejsou podporované v takovém 

měřítku jak by mohly. 

Podle uvedených údajů z tohoto usnesení vlády se nejedná o problém nedostatku 

finančních prostředků, avšak spíše o procesuální pochybení což je o to více 

alarmující(Usnesení vlády ze dne 13. července 2009 č.885, s.6). 

Financováním NNO  mimorozpočtovými zdroji státu v podmínkách ČR představují 

výnosy z privatizace, které byly prostřednictvím Nadačního investičního fondu rozděleny 

mezi vybrané nadace, které dle svého zaměření mohou poskytnout prostředky na práci 

dalších NNO jakou jsou např. Agentury podporovaného zaměstnávání (Dohnalová, 2006: 

135).   O finanční prostředky lze v nadacích žádat podobným způsobem jako při podávání 
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žádostí o dotace z EU. Je jen na zvážení nadace, zda projekt podpoří a za jakých podmínek 

(Vyskočilová, 2001). 

7.1. Samofinancování NNO – agentur pro podporované zaměstnávání  

Pokud mluvíme o samofinancování nestátní neziskových organizací (NNO), musíme 

zmínit také právní úpravu tzv. nepřímou podporu státu při financování neziskových  

organizací (NO), kterou stát reguluje podmínky a předpoklady pro podnikání NO a 

hospodaření s vlastním majetkem NO.  Tímto jsou jasně určena pravidla a regulace 

finanční závislosti či nezávislosti NO  na daných zdrojích financí (Vyskočilová, 2001). 

Jestliže se zmiňujeme o podnikání prostřednictvím NO  jedná se o kontroverzní 

téma, ke kterému mají různé přístupy, jak jednotlivé NO, tak i stát. Jedná se o pluralitu 

názorů na straně politiků a zároveň úředníků státní správy, ale i samotných NO. Můžeme 

se setkat s názory, že samofinancování NO je chápáno jako vítaná možnost, jak se NO 

mohou stát nezávislé na zdrojích ze státního sektoru. Avšak také se setkáváme s obavou ze 

strany  NO, zda tato „podnikatelská činnost“ nebude odvádět jejich pozornost od 

samotného poslání organizace. Tato obava pramení z praxe, kde je těžké skloubit ziskové 

aktivity s neziskovými a zachovat si tak statut neziskové organizace. Autorka textu hovoří 

o tom, že přibližně třetina NO se přiklání k tomu rezignovat na ziskové aktivity, tak aby 

zůstaly nezisková činnost a poslání organizace nedotčeny (Vyskočilová, 2001.: 56). 

Další překážkou při přibírání podnikatelských aktivit vytváří složité daňové a účetní 

předpisy, které ukládají při podnikání vést podvojné účetnictví. Značné množství NO při 

provozování podnikatelských aktivit např. prodeji výrobků z chráněných dílen, výběru 

vstupného na charitativní projekty přistupuje k „podvodu“ tak že se tváří, že nejde o 

podnikatelské aktivity a vedou je v jednoduchém účetnictví. Důvodem je také to, že zisk na 

pokrytí mzdových nákladů na profesionála (účetní) se shánějí ze všech financí nejobtížněji 

(Vyskočilová, 2001: 57) 

Pro politiky a státní správu je nejvíce znepokojující to, že v podnikání NO vidí 

konkurenci trhu a nebezpečí pro státní rozpočet. Ale i přes tyto kritické hlasy, panuje shoda 

na tom, že NO by mělo být umožněno samofinancování, otázkou však je jakým způsobem 

to zařídit, tak aby se nezměnilo poslání NO (Vyskočilová, 2001: 57). 

Pokud se podíváme na zákon č. 513/ 1991, kde je definice  podnikatelské činnosti, 

„jako soustavné  činnosti prováděné samostatně  podnikatelem vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. Z toho vyplývá , to že pokud nejsou 
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všechny body dodrženy, nejedná se o podnikání. V rámci občanského sektoru se často 

setkáváme s činností, která je kombinací podnikatelské a neziskové činnosti. Mezi 

samofinancován můžeme zařadit: členské příspěvky, hospodaření s majetkem NO,  

poplatky a příspěvky za služby z hlavní činnosti organizace a vedlejší činnost – podnikání, 

příjmy z prodeje činnosti a výtěžky z loterií (Vyskočilová, 2001: 57, 58). 

V legislativě České republiky se liší zdanitelná a podnikatelská činnost. V zákoně o 

daních z příjmů se mezi zdanitelné činnosti řadí: činnost související s posláním organizace, 

u které však příjmy nepřevažují náklady, nejedná se tedy o zisk,činnost, která je posláním 

organizace, avšak je poskytována na základě obchodní smlouvy a pro zisk a činnost 

prováděná na základě živnostenského oprávnění (Vyskočilová,  2001: 43). 

7.2. Státem poskytovaná finanční podpora NO formou daňových úlev 

Finanční podporu státu vůči neziskovým organizacím v České republice lze dělit na 

přímou a nepřímou. Za nepřímou podporu se považuje, ten typ podpory, jejíž výše se nedá 

určit a má několik forem. Jedním z nich je osvobození NO od daní. U NO nepodléhají dani 

z příjmu: darované movité a nemovité věci např. peněžní dary, dotace, granty, úroky 

z účtu. Další finanční úlevou pro NO jsou příjmy osvobozeně od daně z příjmu  a mezi ty 

se řadí: členské příspěvky schválené ve stanovách, statutech nebo ve zřizovacích, 

zakládacích listinách, výnosy z kostelních sbírek u nadací jsou to pak výnosy z nadačního 

jmění. Třetí kategorií jsou příjmy podmíněně osvobozené: jsou to činnosti výslovně 

uvedené ve statutu či zřizovací, zakládací  listině. Příjmy, které jsou z hlavní činnosti a 

převyšují náklady organizace na její vytváření, podléhají dani z přijmu. Příjmy mohou být 

peněžitého či nepeněžitého rázu. Příjmy nepeněžitého rázu jsou například nehrazené 

protislužby. Dani nadále podléhají také příjmy z podnikatelské, vedlejší, hospodářské a 

doplňkové činnosti organizací. Osvobození od daně z příjmu se také týká NO,  u kterých 

příjem nepřesáhl 300 tis. za jedno zúčtovací období. Organizace je povinna platit  zákonné 

odvody z mezd a dovozní clo (Dohnalová,  2006: 135). 

Dalším finančním zvýhodněním podporujícím NO je Odpočet daru ze základu daně. 

Stát tím poskytuje možnost fyzickým i právnickým osobám při darování částky nad 1000 

respektive 2000 Kč, odpočet ze základu daně u fyzických osob 10% a u právnických osob 

tento odpočet činní 5%. Avšak v praxi se tato daňová úleva nepovažuje za příliš motivující 

(Dohnalová, 2006: 135)   
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Pokud mluvíme jak obecně o financování NO, tak konkrétně i o financování 

jednotlivých subjektů občanského sektoru, pro účel této diplomové práce především o 

financování agentur pro podporované zaměstnávání musím se zmínit i o získávání financí 

formou daňových asignací. Tento model v současné době v České republice není využíván, 

avšak funguje již např. v Maďarsku, na Slovensku. Daňovou asignací se rozumí, část 

zaplacené daně, kterou plátce, za určitých předem stanovených podmínek, může asignovat 

konkrétní neziskové organizaci (Dohnalová, 2006:  136) Další výhodou tohoto systému, 

jak se ukazuje v Maďarsku, kde systém funguje již od roku 1996, je podpora menších a 

regionálních NO, které hůře získávají granty či zakázky vládních agentur, ale zároveň 

pokrývají  konkrétní potřeby regionu (Vyskočilová, 2001: 49). Mezi které v České 

republice můžeme řadit i agentury pro podporované zaměstnávání, které ve většině případů 

působí regionálně, jak je dáno i smyslem celé služby podporované zaměstnávání.  

Na Slovensku byl tento systém daňových asignací použit v roce 2002, kde se jednalo  

o 1%  z daní daňových poplatníků, které mohlo být využito na veřejně prospěšné účely. 

V roce 2006 už se jednalo o 2%. Tímto způsobem do občanského sektoru přichází více 

finančních prostředků a zároveň s zvyšuje konkurence mezi samotnými NO, což může také 

zvýšit kvalitu služeb, které poskytují. Touto formou se také může pozitivně posílit vztah 

mezi plátci daně a neziskovými organizacemi (Dohnalová, 2006: 136). V tomto smyslu 

nelze mluvit o daru, jelikož mluvíme o daních, které by v každém případě byly odvedeny, 

jen jiným způsobem přerozděleny. U obou zmíněných zemích tento systém využila jedna 

třetina daňových poplatníků (Vyskočilová , 2001: 49).  

Nesmíme ovšem zapomenout, že se objevují i argumenty proti zavedení daňových 

asignacích mezi které se řadí složitost celého systému  a zároveň také možnost jeho 

zneužití. O daňových asignacích se v ČR jedná již od roku 2001, avšak dodnes zákon o 

daňových asignacích nebyl schválen (Dohnalová, 2006:  136). 

7.3. Financování služby podporované zaměstnávání v ČR 

Jak uvádí autoři  Souhrnné metodiky podporovaného zaměstnávání (2005) 

financování této služby v rámci ČR stojí výhradně na grantovém systému. Jedná se 

především o státní dotace MPSV, granty krajských a obecních úřadů a příspěvky nadací. 

Rozšiřující se síť agentur podporovaného zaměstnávání je financována především 

z prostředků EU. Pokud mluvíme o financování z prostředků určených na aktivní politiku 

zaměstnanosti, lze konstatovat, že při financování této konkrétní služby se prostředky 
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využívají nesystémově. Těmito prostředky lze pokrýt pouze náklady mezd pracovníků 

agentur a to pouze personálu, který se přímo věnuje práci s klienty tzn. pracovní 

konzultanty a pracovní asistenty. Nejčastěji místní úřady práce proplácí agenturám pro 

podporované zaměstnávání náklady na dobu zácviku uživatele na pracovišti a individuální 

získávání dovedností potřebných k pracovnímu zařazení. Ojediněle je agenturám PZ 

proplácena celá služba podporovaného zaměstnávání a to jako určitá forma pracovní 

rehabilitace. Tato dotace se týká výhradně osob se zdravotním postižením (Rytmus, 2005: 

14) 

V zákoně o zaměstnanosti se uvádí pojem pracovní rehabilitace již od roku 2004. Pro 

ilustraci praktického využívání tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v oblasti hl. 

m. Prahy byla do konce roku 2008 ukončena pouze jedna úspěšná pracovní rehabilitace 

formou podporovaného zaměstnávání (poskytovatelem bylo o. s. Rytmus) na území hl. 

města Prahy. 

Z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, lze také při poskytování služby 

podporované zaměstnávání kombinovat s příspěvky úřadu práce na společensky účelné 

pracovní místo, chráněn místo či veřejně prospěšnou práci. Tyto příspěvky jsou nejčastěji 

využívání v regionech s větší mírou nezaměstnanosti či u osob s těžším zdravotním 

znevýhodněním (Rytmus, 2005: 15). Avšak tyto finance jsou spíše dotací pro 

zaměstnavatele na běžném pracovišti a tudíž nepokrývají samotné poskytování služby 

podporované zaměstnávání. 

7.4. Financování agentur pro podporované zaměstnávání  

Pokud se podíváme do databáze České unie pro podporované zaměstnávání, která 

zastřešuje registrované organizace zabývající se službou podporované zaměstnávání, 

můžeme také zjistit právní úpravu těchto organizací. Nejčastěji se jedná o občanská 

sdružení (OS) a obecně prospěšné společnosti (OPS) ( www.unie-pz.cz [cit. 21. ledna 

2009]). 

Typ právní úpravy organizace je velmi důležitý při hledání možnosti 

samofinancování jednotlivých organizací, tak zároveň i služeb, které organizace poskytují. 

Občanská sdružení se v oblasti podnikatelské činnosti a registrace řídí živnostenským 

zákonem a obchodním zákoníkem. To jak OS bude nakládat se ziskem není regulováno 

ničím, kromě vlastních stanov organizace. Jestliže finance OS získává z činnosti, pro 

kterou bylo založeno nejedná se o podnikání a zároveň OS může zakládat obchodní 
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společnosti (V. 58). Zákon o sdružování občanů nedostatečně reguluje činnost občanských 

sdružení a proto je do budoucna nutná změna tohoto systému. Mezi zdroje 

samofinancování OS můžeme také počítat členské příspěvky a výnosy z hospodaření 

s vlastním majetkem. Stanovy OS musí upravovat  jakým způsobem  se bude s těmito 

prostředky hospodařit (Vyskočilová , 2001: 58) 

Agentury pro podporované zaměstnávání dle Zákona o sociálních službách nemohou 

za svou činnost vybírat od uživatelů poplatky za služby, takže tento zdroj samofinancování 

je v tomto případě vyloučen. 

Obecně prospěšné společnosti (OPS) mohou žádat o zápis do obchodního rejstříku či 

si zřídit živnostenské oprávnění. Zisk z této vedlejší činnosti musí být znovu investován do 

veřejně prospěšné činnosti sdružení. OPS nesmí zakládat obchodní společnosti a ani být 

jejich podílníkem. Zisk z činnosti OPS nesmí být využit ve prospěch zakladatelů, členů, 

jejich orgánů a ani zaměstnanců a po zdanění se musí převést do rezervního fondu. Tímto 

se komplikuje situace OPS, při vyplácení mezd zaměstnancům a úhradu provozních 

nákladů na konci roku, kdy veškeré zbývající prostředky jdou do rezervního fondu, 

bohužel není jasně dáno kolik prostředků se může použít na obnovu a rozvoj společnosti. 

Některé z agentur pro podporované zaměstnávání fungují jako účelová zařízení 

církví (ÚZC). Jejich výhodou je to, že ÚZC nejsou v podnikatelské činnosti nijak 

omezovány. Mohou hospodařit s vlastním majetkem a se zisky jak z hlavní, tak i vedlejší 

činnosti (Vyskočilová , 2001.: 59). 

7.5. Financování NNO prostřednictvím dárcovství a sponzoringu 

Pro pochopení rozdílu mezi dárcovstvím a sponzoringem je nutné oba termíny 

rozlišit. Termín dárcovství neboli filantropie představuje jednu z forem dobročinnosti. 

Dárcovství může mít několik forem a to prostřednictvím materiálního daru (převod movité 

či nemovité věci), finančního daru či časovou formu (tím rozumíme dobrovolnou činnost 

ve prospěch obdarované organizace). Za tyto dary, dárce od organizace neočekává a nemá 

nárok na smluvní protiplnění. Tato transakce probíhá na základě darovací smlouvy dle 

občanského zákoníku § 628 a násl. (www.neziskovky.cz [cit.4. 1. 2009]); (Vyskočilová. 

2001: 50)  

Od dárcovství se odlišuje termín sponzorování tím, že je založeno na poskytnutí 

propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. V tomto duchu je také 

sponzorský příspěvek chápán jako platba za poskytnuté služby. Mezi subjekty se uzavírá 
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smlouva o reklamě, nikoliv smlouva darovací (www.neziskovky.cz [cit.4. 1. 2009]) Dárce 

se odlišuje od sponzora také tím, že svým darem  podporuje činnost organizace, avšak 

neočekává žádné další výhody pro sebe či svou firmu. 

7.5.1. Dárcovství a sponzoring v agenturách pro podporované zaměstnávání  

Dárcovství a sponzoring v Agenturách pro podporované zaměstnávání je důležitou 

součástí fundrisingu. Je však otázkou nakolik je tento nástroj financování  AgPZ  

využíván.  Při zjišťování dostupných informací týkající se financování AgPZ 

prostřednictvím dárcovství vycházím z poskytnutých údajů, které jednotlivé AgPZ 

zveřejnily na svých webových stránkách či a to především ve výročních zprávách. 

Jako příklad uvádím AgPZ o.s. Rytmus, o.s. Formika a Agenturu Osmý den o.s.. Při 

prostudování finančních zdrojů jednotlivých agentur vychází výsledek, že dárcovství se na 

financování této služby podílí cca z 6 %. Finanční podpora získaná prostřednictvím 

dárcovstvím tudíž není rozhodujícím finančním zdrojem pro udržení této služby. 

Sponzoring není využívaným nástrojem financování pro NNO, které se pohybují 

v oblasti podporovaného zaměstnávání. Ani jedna z výše zmíněných AgPZ ve svých 

výročních zprávách neuvádí využití sponzoringu jako prostředku financování svých aktivit.  

   

8. Nestátní neziskové organizace v ČR – agentury pro podporované zaměstnávání   

V této kapitole bych ráda představila tři neziskové organizace, zabývající se 

podporovaným zaměstnáváním v rámci České republiky. Jedná se o o. s. Rytmus, o.s. 

Formika a Agentura Osmý den, o.s. 

Pokud se zaměříme na financování výše zmíněných nestátních neziskových 

organizací, musíme zmínit také možnosti jakých mohou v případě své činnosti právě tyto 

organizace využít. V případě financování služby sociální rehabilitace (Podporovaného 

zaměstnávání) v organizacích  o.s. Rytmus, o.s. Formika a   Agentura Osmý den, o.s. 

mohlo být využito finančních prostředků ze státního rozpočtu formou dotací, dotacemi ze 

zdrojů Evropské unie (Evropský sociální fond), dárcovstvím, sponzoringem či jinou 

ziskovou aktivitou na základě živnostenského oprávnění. 
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8.1. o.s. Rytmus  

O. s Rytmus je nestátní neziskovou organizací, která byla založena v roce 1994. 

Posláním tohoto občanského sdružení je „umožnit lidem se znevýhodněním aktivní 

zapojení a seberealizaci zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném 

prostředí“( www.rytmus.org [cit. 18. června 2009]). 

Mezi hlavní aktivity této organizace patří aktivity v oblasti pracovního uplatnění, 

aktivity v oblasti inkluze dětí se znevýhodněním a sociální služby. V rámci této diplomové 

práce se věnuji především aktivitám v oblasti pracovního uplatnění a jejich financování. 

Mezi tyto aktivity se v rámci organizace řadí především sociální rehabilitace a to formou 

podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu, dále pak, poradenská činnost 

v oblasti zaměstnání, výzkumná a publikační činnost. Aktivity v oblasti inkluze dětí se 

znevýhodněním spadá osobní asistence, poradenství v oblasti výběru škol, zastupování 

rodičů dětí s postižením při jejich jednání s úřady a školami, publikační osvětová činnost 

na podporu inkluze, pořádání akcí na  podporu školní inkluze  a dále vzdělávací akce pro 

učitele.  Z oblasti sociálních služeb o. s. Rytmus poskytuje sociální rehabilitaci metodou 

podporovaného zaměstnávání a osobní asistenci (Rytmus, 2008) . 

Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách sociální rehabilitace metodou 

podporovaného zaměstnávání se vyznačuje především podporou uživatelů v získání a 

rozvíjení sociálních dovedností, získání a udržení si zaměstnání v běžných podmínkách, 

kde měřítkem je co největší míra samostatnosti uživatele služby. Důležitou součástí 

sociální rehabilitace v rámci o.s. Rytmus je také posilování uplatnění práva a aktivního 

zapojení do občanské společnosti (Rytmus, 2008). 

Cílovou skupinou  služby sociální rehabilitace o.s. Rytmus jsou lidé se zdravotním 

nebo sociálním znevýhodněním, převážně s mentálním postižením. A dále lidé, kteří 

potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si 

zaměstnání. Podmínkou užívání služby podporovaného zaměstnávání je především hledání 

zaměstnání v běžných podmínkách. Uživateli této služby mohou být pouze lidé 

v produktivním věku (Rytmus, 2008). 

V rámci organizace jsou pracoviště, které se zabývají především službou sociální 

rehabilitace, tyto pracoviště se nazývají Agentury pro podporované zaměstnávání.  Hlavní 

sídlo organizace je v Praze. V hl.m. Praha fungují dvě agentury pro podporované 

zaměstnávání a to agentura pro podporované zaměstnávání Bruselská a agentura pro 
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podporované zaměstnávání Dejvice. Organizace má také mimopražské pobočky, ale ty od 

roku 2008 působí zcela samostatně jako obecně prospěšné společnosti (OPS). Jedná se o 

Rytmus Benešov o.p.s.,  Rytmus Liberec o.p.s.,  Rytmus Chrudim o.p.s.  a Rytmus 

Litvínov o.p.s. O oddělení poboček jako samostatně fungujících a financujících se 

organizací rozhodla rada občanského sdružení Rytmusu v roce 2007 na základě finanční 

situace a udržení chodu celé organizace. V rámci České republiky je financování 

neziskových organizací v celorepublikovém měřítku mnohem složitější než získání financí 

na provoz neziskové organizace v rámci regionu. Jedná se především o to, že pobočky jako 

samostatné právnické subjekty žádají celorepublikově o dotace na svou činnost, ale 

organizace pro pobočky, které nejsou samostatné právnické subjekty, žádá o dotace  

celoplošně, resp. nemůže být zařazena do regionálního výběru. V současné době, díky 

tomu, že podporované zaměstnávání může být zařazeno do resortu sociální politiky, 

některé z mimo pražských poboček o.s.Rytmus může žádat o Individuální granty, které 

zajistí dlouhodobější financování poskytovaných služeb cca čtyři roky (Rytmus, 2008). 

V průběhu mé praxe a profese jako pracovní konzultantky podporovaného 

zaměstnávání a v současné době jako vedoucí z jedné poboček o. s. Rytmus jsem pomocí 

rozhovoru s vedoucími pracovníky zjistila preference financování ve třech agenturách pro 

podporované zaměstnávání  o. s. Rytmus a to v Agentuře pro podporované zaměstnávání 

Bruselská,  Rytmus Benešov o.p.s.,  Rytmus Liberec o.p.s. a  Rytmus Chrudim o.p.s.  

o. s. Rytmus – zdroje financování sociální rehabilitace  

(podporovaného zaměstnávání) za rok 2007 

Tabulka č.1 

 

 

 

 

 

   Zdroj: Rytmus, 2008 (výpočet vlastní) 

Státní rozpočet 28,74% 

Kraje a obce 13,43% 

Granty nadací 0,29% 

Zahraniční zdroje 50,68% 

Dary 6,87% 
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Graf č. 4 – Zdroje financování podporovaného zaměstnávání o.s. Rytmus za rok 2007 

Zdroje financování

Státní rozpočet

Kraje a obce

Granty nadací

Zahraniční zdroje

Dary

 

Zdroj: Rytmus, 2008 (výpočet vlastní) 

 

8.2. o.s. Formika 

Občanské sdružení Formika působí v Praze od roku 2003. Hlavním posláním 

organizace je poskytovat lidem s mentálním, fyzickým, kombinovaným a duševním 

onemocněním či sociální izolací takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných 

podmínek jako ostatní zaměstnanci. Věková hranice pro využívání služeb o.s. Formika je 

18 až 64 let. K uplatnění svého poslání o. s. Formika užívá službu podporované 

zaměstnávání, která je registrována jako sociální rehabilitace tzn. sociální služba.  O.s. 

Formika poskytuje službu podporované zaměstnávání na území Hl. m. Prahy a ve 

Středočeském kraji. Službu PZ tato organizace poskytuje na základě Souhrnné metodiky 

pro podporované zaměstnávání. Organizace je členem Unie pro podporované 

zaměstnávání, Krajské rady humanitárních organizací a Informačního centra neziskových 

organizací (Formika, 2008.). 

Vedle hlavní činnosti, kterou je poskytování podporovaného zaměstnávání, o. s. 

Formika má také doplňkové činnosti mezi, které se řadí  zajištění odborných praxí 

studentům VOŠ Sociálně právní Jahodová, dále pak studentům Zdravotně sociální fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a FSV UK Katedře veřejné a sociální 

politiky. Dále se pracovníci agentury pro podporované zaměstnávání o.s. Formika v roce 

2007 věnovali konzultační činnosti ke kvalitě sociálních služeb, vedli stáže pracovníků 
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z jiných organizací, spolupracovali na  vytváření metodiky programu JOB klub v rámci 

projektu „Cesta k lidem s lidmi“ o.s. Asistence, poskytovali supervizi organizacím 

podobného zaměření a dále se zapojují do komunitního plánování. Program „Podporované 

zaměstnávání  v regionech Hl.m. Praha a Středočeský kraj“ byl díky aktivitě o.s. Formika 

v listopadu r. 2007 zapsán do registru Ministerstva práce a sociálních věcí jako sociální 

služba (Formika, 2008.). 

Pro financování neziskové organizace je důležitá propagační činnost (Public 

relations). O.s. Formika k propagaci svých aktivit v roce 2007 využila den otevřených 

dveří, prezentovala se na evropské konferenci, podílela se na workshopu k projektu „Cesta 

k lidem- s lidmi“, dále pak články v tisku, distribucí informačních materiálů o PZ  atd 

(Formika, 2008.). 

Jak vyplývá z výroční zprávy o.s. Formika převážná většina příjmů tohoto 

občanského sdružení pochází z dotací a grantů, druhou podstatnou formou financování o.s. 

Formika jsou dary fyzických osob, firem a příspěvky uživatelů a příjmy z doplňkové 

činnosti ze současných a  minulých let (Formika, 2008.)  . 

Na financování o.s. Formika se v roce 2007 podíleli dárci mezi něž se řadí především 

některé Městské části hl. města Prahy, MPSV, Humanitární fond Středočeského kraje a 

další (Formika, 2008.)   

o. s. Formika – zdroje financování sociální rehabilitace 

(podporovaného zaměstnávání) za rok 2007 

Tabulka č. 2 (Tabulka je v tis. Kč) 

dotace a granty 2 531 83% 

tržby z prodeje služeb 282 9% 

dary 186 6% 

ostatní 45 2% 

 



51 

Graf č. 5 Zdroje financování podporovaného zaměstnávání o.s. Formika za rok 2007 

Zdroje financování 

dotace a granty 

tržby z prodeje služeb 

dary 

ostatní

 

Zdroj: Formika, 2008 (výpočet vlastní) 

 

8.3. Agentura Osmý den, o.s. 

V roce 2003 v rámci projektu Centrum sociálních aktivit Děčín založilo občanské 

sdružení Jurta agenturu Osmý den. Hlavním cílem projektu bylo vyrovnání příležitostí 

občanů se specifickými potřebami (www.osmyden.cz [cit. 18. června 2009]). 

Mezi lety 2004-2006 se agentura Osmý den osamostatnila o rozšířila působnost do 

Ústí nad Labem, kde v současné době také sídlí vedení agentury. Specifikem Agentury 

osmý den je od roku 2006 Audit pracovních příležitostí, který nabízí tato organizace 

zaměstnavatelům vedle služby Podporované zaměstnávání. Od roku 2007 je agentura 

Osmý den akreditována jako poskytovatel služeb sociální rehabilitace, zároveň také 

poskytuje sociální poradenství a je realizátorem motivačních a vzdělávacích programů 

„Moje kariéra“ pro mládež z dětských domovů. Na tomto projektu agentura spolupracuje 

s OPS při Nadaci Terezy Maxové (www.osmyden.cz [cit. 18. června 2009]) 

Společně s Občanským sdružením Jurta je agentura Osmý den partnerem projektu I 

MY potřebujeme znát svoje práva. Jedná se o kampaň zaměřenou na podporu práv lidí 

s mentálním postižením. Dále se organizace aktivně zapojuje do kulturní akce Týden pro 

duševní zdraví. Od 1.1. 2009 se jméno Agentura změnilo na Agentura Osmý den, o.s. 
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Uživateli služeb podporované zaměstnávání v Agentuře Osmý den o.s. jsou lidé se 

zdravotním postižením, lidé dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních, s duševním 

onemocněním, absolventi speciálních škol či mladí lidé  ukončující pobyt v dětském 

domově ve věku od 18 do 64 let. Oblast působnosti agentury Osmý den, o.s. je Ústecký 

kraj (www.osmyden.cz [cit. 18. června 2009]). 

Podporované zaměstnávání je agenturou Osmý den,o. s. poskytováno v průměru 9- 

24 měsíců.Specifickou klientelu této agentury tvoří lidé se zdravotním znevýhodněním, 

klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením, či absolventi speciálních a 

praktických škol (Osmý den, 2008.). 

Finanční podporu v roce 2007 agentura Osmý den získala od Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, Úřadu práce v Děčíně, Úřadu práce v Ústí nad LABEM, Magistrátu 

města Děčín a Magistrátu města Ústí nad Labem (Osmý den, 2008).  

 

Agentura Osmý den, o.s – zdroje financování sociální rehabilitace 

 (podporovaného zaměstnávání) za rok 2007 

Tabulka č. 3 

dotace ze státního rozpočtu(MPSV, Kraje) 399 34% 

dotce z rospočtu měst a obcí 150 13% 

Dotace z fondů EU 537 46% 

Úhrady od uživatelů služeb 6 0,50% 

Dary právnických a fyzických osob 53 4,50% 

Vlastní zdroje 24 2% 
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 Graf č. 6 Zdroje financování podporovaného zaměstnávání Osmý den o.s.     

za rok 2007 

Zdroje financování 

dotace ze státního
rozpočtu(MPSV, Kraje)
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obcí
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Úhrady od uživatelů
služeb

Dary právnických a
fyzických osob

Vlastní zdroje

 

Zdroj: Osmý den, 2008.(výpočet vlastní) 

  

Všechny ze jmenovaných českých poskytovatelů služby podporované zaměstnávání 

se v roce 2008  připojili ke generální stávce služeb Bed In, jež je důsledkem dlouhodobé 

nespokojenosti se stávající státní, krajskou a regionální politikou sociálních služeb.  

9. Výzkum – podporované zaměstnávání (financování prostřednictvím Úřadů práce) 

Jako jednu za možností financování podporovaného zaměstnávání v rámci této 

diplomové práce uvádím pracovní rehabilitaci, což je nástroj aktivní politiky zaměstnanosti 

v rámci České republiky. Pracovní rehabilitace je v legislativě ČR (Zákon č. 435 o 

zaměstnanosti) zakotvena již od roku 2004.   

Výzkumu využívání tohoto zdroje financování se věnovala Česká unie pro 

podporované zaměstnávání. Jedná se o kvalitativní výzkum metodou dotazníkového 

šetření. Respondenti byli osloveni formou e-mailu. Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik je 

tato aktivní politika využívána prostřednictvím agentur pro podporované zaměstnávání. 

Dalším cílem bylo také označit hlavní překážky ve využívání takovéhoto zdroje 

financování ze strany agentur PZ a úřadů práce, kteří jsou tím, kdo navrhuje a přiznává 

možnost využití takovéhoto nástroje aktivní politiky u daného žadatele. Z toho tedy 



54 

vyplývají dvě skupiny respondentů tohoto výzkumu a to agentury pro podporované 

zaměstnávání a úřady práce (ČUPZ, 2007.). 

Výzkum proběhl v srpnu 2007 a zúčastnilo se ho 22 agentur pro podporované 

zaměstnávání. Tabulku odpovědí z agentur pro podporované zaměstnávání uvádím 

v příloze č. 1 této diplomové práce. Z této tabulky můžeme vyčíst následující výsledky. 

Pokud se jedná  o iniciativu úřadu práce s vytipováváním podporovaného zaměstnávání 

jako možného modelu pracovní rehabilitace, pouze 5 agentur pro PZ uvádí, že je ke 

spolupráci vyzval některý z úřadů práce. Iniciativa ze strany agentur PZ je oproti tomu 

opačná. Z výzkumu vyplývá, že pouze 6 z dotázaných agentur pro PZ se na úřad práce 

neobrátilo. Nejčastější argumenty, se kterými se setkávají agentury PZ ze strany UP při 

žádosti o pracovní rehabilitaci jsou finanční náročnost, nedostatečná metodická podpora 

UP, administrativní náročnost, časová náročnost, jiné priority UP, nedostatečné personální 

zajištění či nezájem uchazečů a zájemců o pracovní rehabilitaci. Mezi další problematické 

body při jednání o pracovní rehabilitaci  s ÚP agentury uvádí špatnou komunikaci a 

dohody mezi institucemi, že agentury PZ si mohou financovat službu z jiných zdrojů než je 

ÚP, dále je znát malá informovanost lidí se zdravotním postižením. Některé úřady práce 

také agenturám uvedly, že dosud žádného žadatele o pracovní rehabilitaci  neměli (ČUPZ, 

2006.). Možná by stálo za otázku čím to je? 

Jako konkrétní problém při užití financí na pracovní rehabilitaci přímo agentury pro 

PZ vidí, snahu ÚP využít jiných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a to především 

rekvalifikace či poradenství. Pro značnou řadu úředníků (zaměstnanců ÚP) je PR 

administrativně náročná,  a proto se jí snaží využívat v co nejmenší míře. Pokud se podaří 

pracovní rehabilitaci realizovat ukazuje se, že v rámci ní jsou nejvíce doporučovány a 

financovány chráněné dílny. Pohled na pracovní rehabilitaci ze strany UP a agentur PZ je 

také odlišný v tom, že agentury PZ vidí v pracovní rehabilitaci nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti(APZ) určený všem lidem se zdravotním postižením či znevýhodněním. 

Kdežto ÚP vidí PR jako nástroj APZ určený především lidem po úrazu či nemoci, kteří se 

chtějí vrátit do původního zaměstnání.  Dalším problémem využívání   PR jako efektivního 

nástroje financování agentury uvádí, to že pracovní skupiny, které rozhodují o přiznání 

pracovní rehabilitace nefungují, tak jak by měly často jsou neodborné, nemají dostatek 

informací o žadateli o PR, scházejí se sporadicky a především vyřízení žádosti o PR 

zpravidla trvá od podání až po její realizaci cca jeden rok, což často znamená, že žadatel 

má již nalezené zaměstnání prostřednictvím agentury pro PZ. Bohužel se také ukazuje, že 
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ÚP nevnímají agentury pro PZ jako partnery pro zajištění PR, jelikož nejsou vzdělávacími 

institucemi. Příčinu důsledku  nedostatečného počtu zájemců o PR zástupci agentur vidí 

v tom, že UP nedostatečně informují uchazeče a zájemce o zaměstnání se zdravotním 

postižením o možnosti využít tohoto nástroje APZ.  Agentury jako mínus pozorují malou 

flexibilitu v plánování a financování PR. Jde o to, že na začátku PR je dán rozpočet, který 

nelze v rámci realizace PR překročit. Neflexibilnost v plánování je také dána tím, že 

žadatel má již na začátku PR dán Individuální plán, kde je rozvržen časový harmonogram, 

který se později musí v souvislosti se změnami skoro vždy znovu upravovat. Při podpoře 

uživatele, který již využívá služeb některé z agentur pro PZ, v podání žádosti o PR, ÚP 

často nerespektuje, že zájemce se již rozhodoval o tom, zda chce hledat práci na běžném 

pracovišti či v chráněné dílně a to, že si vybral agenturu PZ je pro ÚP druhořadé (ČUPZ, 

2007.). 

V rámci výzkumu agentur pro PZ se ukázaly i problematické body na jejich straně. A 

to především nezájem o PR, z důvodu využívání jiných finančních zdrojů. Tudíž 

pracovníci těchto agentur ani nemají důvod motivovat uživatele k podání žádostí o PR. 

Některé z agentur pro PZ nabízejí i jiné služby než je jen PZ a to především chráněné 

dílny.  

V další části výzkumu se agentury vyjadřovaly konkrétně ke zkušenosti se spoluprací 

s ÚP. Tyto zkušenosti uvádím také v příloze č. 1 této diplomové práce, jelikož se jedná o 

autentické výpovědi a dokreslení situace týkající se problematiky financování služby PZ 

touto metodou, tedy prostřednictvím pracovní rehabilitace (ČUPZ, 2006.).  

Druhá část výzkumu ohledně pracovní rehabilitace, jak už jsem uvedla výše, byla 

zaměřena na další cílovou skupinu a to úřady práce. Výzkumu se účastnilo 45 úřadů práce 

z celé ČR. Odpovědi byly zjišťovány prostřednictvím kvantitativního výzkumu a to 

dotazníkového šetření. Vyhodnocení výsledkového šetření dotazníků pracovní rehabilitace 

ze srpna 2007 uvádím v příloze č. 2. 

Na základě těchto výsledků, lze z výzkumu vyvodit následující výsledky. 

Z oslovených úřadů práce využívá pracovní rehabilitaci necelá polovina a to 44% 

oslovených úřadů práce. Z hlediska ÚP je největší překážkou nevyužívání PR především  

nezájem uchazečů a zájemců o práci. Další nejčastější důvodem k nevyužití  PR je pro ÚP 

upřednostňování jiných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Další důvody uvádím 

v příloze č. 2 této diplomové práce. Jako nejčastěji využívaný nástroj aktivní politiky 
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zaměstnanosti u osob se zdravotním postižením či znevýhodněním ÚP dle výzkumu 

nejčastěji používají  rekvalifikaci či poradenskou činnost (ČUPZ, 2006.).  

Informovanost zájemců a uchazečů o zaměstnání o možnosti využití pracovní 

rehabilitace úřad práce nejčastěji zajišťují prostřednictvím poradenského rozhovoru. Ve 

výzkumu se také zjišťovalo množství žádostí o pracovní rehabilitaci. Z výsledků vyplývá, 

že nejvíce žádostí bylo v roce 2006. Z tabulky také vychází to, že množství podaných 

žádostí je spíše stoupající.  

Zajímavé jsou odpovědi na otázku „S jakými překážkami  nebo problémy se 

setkáváte při realizaci PR?“ Kde zástupci ÚP uvádí: složitou administrativu, nedostatečnou 

a chybějící metodiku, nepružnost systému OK práce ( interní sytém úřadů práce), nezájem 

uchazečů, nezájem zaměstnavatelů, obavy uchazečů z revize zdravotního stavu, zdlouhavý 

proces, nedostatečnou legislativu, chybějící rehabilitační střediska, nedostatek 

spolupracujících partnerů, provedení pouze s určitými subjekty či předčasné ukončování 

aktivit (ČUPZ, 2006.).. 

Ve výzkumu se také zjišťovalo v čem pracovníci ÚP vidí výhody pracovní 

rehabilitace. Uvádí zde např. Zlepšení kvality života, vytvoření nové sítě profesních a 

společenských kontaktů, možnost zapracování osob se ZP, možnost přípravy na práci u 

konkrétního zaměstnavatel či rozšíření  služeb pro OZP atd (viz. Příloha č. 2). Tudíž ani 

ÚP nevidí pracovní rehabilitaci jako neúčinný nástroj APZ pro osoby se zdravotním 

postižením (ČUPZ, 2006.).. 

Frekvence scházení pracovních skupin na ÚP se dle výzkumu, zdá také spíše 

stoupající. Což souvisí s nárůstem žádostí o pracovní rehabilitaci.  Dalším zajímavým 

výstupem z výzkumu je to, že počet uzavřených dohod o PR neodpovídá počtu žádostí o 

PR. To může být důsledkem nabídnutí jiné formy APZ, či odstoupení zájemců o PR od 

podané žádosti (ČUPZ, 2006.).. 

Úřady práce při zajištění pracovní rehabilitace uvedly, že z  52% případů 

spolupracovaly s jinými subjekty a to především se zaměstnavateli a agenturami pro 

podporované zaměstnávání. Avšak ÚP u takovéto spolupráce uvádí spíše značné množství 

nevýhod než výhod viz. Příloha č. 2. 

Co se týče forem PR, které jsou nejčastěji využívané, tak se jedná především o 

poradenskou činnost a přípravu v práci. V 85% odpovídající uvádí, že vnímají 

podporované zaměstnávání jako jednu z variant pracovní rehabilitace. Dále výzkum 
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zjišťoval, zda by pracovníci ÚP měli zájem o vzdělávání v oblasti problematiky osob se 

zdravotním postižením. Z čehož vyplynulo, že z odpovídajících by o takovouto možnost 

měli zájem všichni.  Jako vhodná témata uvedli pracovní rehabilitaci,  podporované 

zaměstnávání,  problematiku zaměstnávání OZP či sociální a zdravotní služby pro OZP 

(ČUPZ, 2006.). 

Nejobšírnější otázkou výzkumu u ÚP byla „S jakými překážkami nebo problémy se 

setkáváte při realizaci PR?“ Na tuto otázku odpovídali pracovníci ÚP formou otevřených 

opovědí. Plné znění uvádím také v příloze č. 2. Často se zde opakují odpovědi z předešlých 

otázek (ČUPZ, 2007.). 

Při porovnání výsledků obou oslovených skupin respondentů tedy úřadů práce a 

agentur pro podporované zaměstnávání můžeme vycházet z potvrzení hypotézy, že 

pracovní rehabilitace není často využívaným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti ani 

ze strany ÚP, tak ani ze strany agentur pro podporované zaměstnávání. Důvodů k tomu je 

mnoho, jak jsem již uvedla výše. Aktivita pro prosazení tohoto nástroje APZ však 

nevychází od samotných úřadů práce, které raději používají jiné druhy APZ, ale právě od 

agentur pro podporované zaměstnávání. Agentury PZ vidí v pracovní rehabilitaci jeden ze 

zdrojů financování služby podporované zaměstnávání což reflektuje i Česká unie pro 

podporované zaměstnávání (ČUPZ, 2007.).  

Tento výzkum byl předložen jako podklad pro jednání meziresortní skupiny při 

Ministerstvu práce a sociálních věcí jako doložení současné situace spolupráce státního a 

občanského sektoru při řešení otázky zaměstnávání osob se zdravotním postižením a 

především k podpoře návrhu zakotvení služby podporované zaměstnávání v legislativě 

České republiky, tak aby se podporované zaměstnávání stalo službou zaměstnanosti či 

sociální službou. Jak jsem již zmínila meziresortní skupina byl součástí projektu 

„Transition facility“, který realizovala Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ, 

2007.). 

V rámci projektu Transition facility byl jako poklad pro jednání meziresortní skupiny 

předložen výzkum České unie pro podporované zaměstnávání, zaměřený na Úspěšnost 

v zabezpečování pracovní rehabilitace agenturou PZ a úspěšnost PZ.V rámci tohoto 

kvantitativního výzkumu se ukázalo, že využívání nástroje podporovaného zaměstnávání 

jako možné formy pracovní rehabilitace, je podprůměrné viz. Graf č. 7. 
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Graf č. 7  Spolupráce agentury PZ s ÚP 
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Zdroj: ČUPZ, 2007.(výpočet vlastní) 

10.  Porovnání modelů financování PZ v rámci Evropských států a ČR 

V rámci EU existuje legislativa věnující se zaměstnávání osob se zdravotním 

postižení na nadnárodní úrovni. Jedná se o legislativu Evropské unie a doporučení pro 

státy, které jsou členy Evropské unie. Státy EU nesou odpovědnost v plnění legislativních 

doporučení v EU. Každý stát musí mít vytvořen „Národní akční plán zaměstnanosti“. 

Plnění těchto plánů sleduje EU formou každoročních zpráv o plnění těchto plánů, které 

státy EU vypracovávají. Jednotlivé kroky, které státy EU v implementaci do legislativy a 

politiky svých států uvedou, závisí na rozhodnutí samotných států. Tím je také řečeno, proč 

se legislativa jednotlivých států od sebe liší. 

Pokud porovnáváme legislativní zakotvení podporovaného zaměstnávání u výše 

zmíněných států a v České republice,  je důležité si uvědomit jakým způsobem jednotlivé 

státy přistupují k integraci osob se zdravotním postižením. V některých státech Evropy je 

podporované zaměstnávání uvedeno již v legislativě vztahující se k zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Jedná se o Norsko, Německo, Anglie, Irsko, Slovensko a 

Maďarsko. V Rakousku je podporované zaměstnávání také implementováno do politiky 

zaměstnanosti, ale nemluví se zde o podporovaném zaměstnávání, ale o službách pracovní 

asistence, jobcoaching a clearing. V porovnání s Českou republikou jsou tyto státy 

v implementaci podporovaného zaměstnávání úspěšnější. V ČR  stále probíhá diskuse o 

tom do jaké oblasti politiky  podporované zaměstnávání spadá. V současné době může být 

služba PZ financována prostřednictvím sociální politiky, a to jako služba sociální 
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rehabilitace, a stejně tak lze PZ zařadit do politiky zaměstnanosti jako službu pracovní 

rehabilitace. 

S legislativou  v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, také souvisí 

jaké subjekty v rámci jednotlivých států vlastně poskytují službu podporované 

zaměstnávání.U států, které mají implementováno PZ v rámci legislativy vidíme větší 

propojenost se státní politikou zaměstnanosti i u poskytování této služby.  Například 

v rámci Německa je podporované zaměstnávání poskytováno samotnými úřady práce tzn. 

pracovní konzultanti jsou zaměstnanci státní správy. V České republice je poskytování této 

služby pouze záležitostí občanského sektoru.  

Všechny jmenované státy s výjimkou Norska, využívají k financování služby PZ, 

Evropské strukturální fondy. Některé státy včetně Norských fondů. Tyto finanční zdroje 

využívají především nestátní neziskové organizace poskytující službu podporované 

zaměstnávání.   

V jednotlivých evropských státech se pak také odlišuje politika vůči zaměstnavatelů, 

kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. České republice je nejblíže politika 

zaměstnanosti Maďarska.   

11. Návrh řešení financování služby podporované zaměstnávání v ČR 

 Postavení  agentur pro PZ v rámci ČR vychází z legislativy vztahující se k  NNO, 

jak již vyplývá z předešlých kapitol. Nedílnou součástí financování NNO je spolupráce se 

státem na partnerské úrovni. To znamená poskytnutí státních prostředků , těm organizacím 

(pro účel této diplomové práce agenturám pro PZ), které projdou úspěšně dotačním 

řízením. To co v současné době brání takto financovat Ag PZ je neprůhledný systém 

dotační politiky v rámci České republiky. Nejsou jasně definovaná kritéria, podle nichž by 

se dotační politika řídila. Státní správa rozhoduje o dotacích nekoncepčně. To, že NNO 

funguje již několik desítek let či její služby jsou osvědčené není důvodem, proč by dotace 

ze státního rozpočtu měla být udělena. Státní dotace jsou jedním z nejvýznamnějších 

zdrojů financí, ze kterých v současné době jsou  financovány NNO. Důležitou změnou, 

která by měla být uskutečněna v procesu  přidělování dotací je harmonogramu, je jasné 

definování kritérií pro přidělení dotace a možnost kontroly systému přidělování. Dále je 

nezbytné, aby dotace, když jsou přiděleny, přicházely do NNO v čas podle daného 

harmonogramu. Tak aby se NNO nedostávali do situací, kdy si na provoz i poskytovanou 

službu musí brát půjčky, i přestože mají přidělané finanční prostředky. Tento zdroj 
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financování by ovšem měl být doplněn dalšími zdroji financování čímž se rozumí 

prostřednictvím nadací, podniků, podnikatelů a individuálních dárců. 

Dalším důležitým legislativním krokem, který  podpoří přehlednější financování 

služeb poskytovaných NNO, je jasné definování pojmu veřejné prospěšnost. Tudíž, by 

mělo dojít k upřesnění definice, co je veřejně prospěšné a co už do této kategorie nelze 

zařadit. 

Významným krokem pro ujasnění a zprůhlednění financování agentur pro 

podporované zaměstnávání je jejich zařazení do zákona o zaměstnanosti či do zákona o 

sociálních službách, tak aby bylo dané ze kterých zdrojů státních dotací by tato služba 

měla být financována a také definované co taková služba podporované zaměstnávání 

zahrnuje. V současné době není tato služba v České republice bohužel nijak definována 

mimo Souhrnnou metodiku podporovaného zaměstnávání (o. s. Rytmus) a není možné  

poskytovatele této služby nějakým způsobem zavázat k dodržovaní standardů služby 

podporovaného zaměstnávání. Česká unie pro podporované zaměstnávání má nástroj k 

posouzení kvality poskytované služby PZ, ale je pouze na rozhodnutí organizací, zda 

inspekci kvality podstoupí a budou mít dostatek finančních prostředků na její zaplacení. 

Také Česká unie pro podporované zaměstnávání nemůže vystupovat jako organizace, které 

o kvalitě poskytované služby rozhoduje. 

Další cesta k určitému zdroji financování služby podporované zaměstnávání v rámci 

České republiky, dle prostudovaných zdrojů a zkušeností, se může naskytnout ve 

spolupráci státu respektive státní správy (úřady práce) a agentur pro podporované 

zaměstnávání v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a to prostřednictvím nástroje 

„Pracovní rehabilitace“. V rámci tohoto nástroje se služba podporované zaměstnávání 

shoduje s průběhem pracovní rehabilitace a vytváří tak komplementární službu k nabídce 

úřadu práce. Stát by tak prostřednictvím NNO mohl poskytnout svým občanům intenzivní 

službu, která již přes  15 let v České republice funguje, ale stále není ještě dostatečně 

legislativně zakotvena.   

Pokud se budeme inspirovat politikou vztahující se k podporovanému zaměstnávání 

v rámci evropských států je možné se inspirovat několika body. Lze si všimnout, že PZ je 

ve všech výše zmíněných státech zahrnuto v politice zaměstnanosti, a tak je důležité si 

uvědomit, že v rámci legislativního zakotvení v české legislativě by mělo PZ spadat pod 

služby zaměstnanosti. Další důležitou otázkou je, zda by v rámci České republiky bylo 
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možné a přínosné rozdělit službu PZ na podslužby jako je tomu například v Rakousku. 

V zhledem k tomu, že PZ je komplexní služba, která je poskytována již několik desítek let 

a je osvědčen i její průběh, nebylo by vhodné jednotlivé oblasti od sebe oddělit, jelikož 

jsou vytvořené tak, aby na sebe navazovaly a poskytly uživatelům komplexní podporu 

v nalezení a osamostatnění na otevřeném trhu práce. 

V problematice poskytování služby PZ je nezbytné si uvědomit, že nejde o opatření 

na straně NNO, avšak především o opatření státní správy, která umožní fungování a ž 

12. Závěr 

V první teoretické části práce se formou  přehledové studie se podařilo zjistit, jakým 

způsobem je aplikováno podporované zaměstnávání  v některých evropských státech. 

Přehledovou studii doplňuje podrobnější příklad financování podporovaného zaměstnávání 

v Rakousku a dále pak sonda do tří neziskových organizací v rámci EU. Tato přehledová 

studie, byla také důležitým podkladem pro splnění dalšího cíle práce, a to pro navržení 

konceptu financování podporovaného zaměstnání. Důležitá část práce se také věnuje 

podporovanému zaměstnávání v českých podmínkách, tuto část dokresluje sonda do 

praktického fungování a financování tří agentur pro podporované zaměstnávání a to 

o.s.Rytmus, o.s. Formika a Osmý den o.s.  

V konceptu financování služby podporované zaměstnávání hraje velkou roli mnoho 

faktorů. Cílem této práce je navržení způsobů jak by mohla být takto služba financována 

v České republice. Návrh tohoto konceptu je zpracován v předešlé kapitole a věnuje se 

především legislativnímu rámci služby podporované zaměstnávání, který v podmínkách 

České republiky chybí. V návrhu koncepce je jako hlavní bod uvedena nutnost ukotvení 

služby podporované zaměstnávání v legislativě České republiky. Tato legislativní úprava 

může zajistit přehledné a pravidelné financování služby podporované zaměstnávání. 

Dalším cílem, na který práce odpovídá je propojení občanského sektoru se státním 

sektorem. Otázkou propojení státního a občanského sektoru se zabývá výzkum, který se 

věnoval otázce pracovní rehabilitace. Z výzkumu vyplynulo, že nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti, který je v České republice legislativně zakotven již několik let, není 

využíván v takové míře jak by mohl. Na další otázku využití některých zdrojů ze 

současných koncepcí financování v rámci ČR. Odpovídá také výzkumná část této práce. Ta 

se věnuje funkčnosti využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanost v oblasti financování 

agentur pro podporované zaměstnávání. V rámci výzkumu bylo osloveno 22 agentur pro 
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podporované zaměstnávání a 45 úřadů práce. Tento výzkumný vzorek je v podmínkách 

České republiky reprezentativní A proto lze výsledky výzkumu zevšeobecnit a posuzovat 

dle tohoto výzkumu skutečný stav spolupráce úřadů práce a agentur pro podporované 

zaměstnávání v ČR. Z výzkumu vyplynulo, že nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou 

využívány nedostatečně a to souvisí jak s nabídkou úřadu práce, tak i zájmem neziskových 

organizací. Problematické je také byrokratické zatížení NNO i státních úředníků. Dalším 

zdrojem je financování prostřednictvím dotační politiky, avšak čerpání těchto zdrojů by v 

budoucnu muselo být upraveno pravidly a podmínkami, které umožní NNO stabilní 

finanční zajištění. V současné době je tento zdroj financování nejasný. Důvody 

nevyužívání tohoto nástroje financování služby podporovaného zaměstnávání je uveden 

v kapitole č. 10. 

Při porovnávání konceptů financování podporovaného zaměstnávání v rámci států 

Evropy a České republiky, byla potvrzena hypotéza, že v České republice se nejedná o 

koncepční model financování. Tato hypotéza vychází z faktu, že podporované 

zaměstnávání není v rámci České republiky legislativně ošetřeno. Z čehož vyplývá 

nekoncepční financování této služby. Také nejasné vymezení, zda jde o sociální službu či o 

službu zaměstnanosti přispívá k nejistotě financování pro neziskové organizace poskytující 

službu PZ.    

Práce potvrzuje i hypotézu týkající se aplikovatelnosti politik směřující k financování 

NNO, věnujících se službám PZ, z jiných států EU. Česká republika se může inspirovat 

legislativní úpravou podporovaného zaměstnávání u několika států. Koncepty jednotlivých 

států jsou uvedeny v první komparativní části.  

Způsoby financování služby PZ se liší v jednotlivých státech Evropy. Financování 

služby PZ představuje kapitola Podporované zaměstnávání v Evropě. Jednotlivé koncepty 

se liší vzhledem k legislativní úpravě služby podporované zaměstnávání. Dalším důležitým 

faktorem ovlivňující tuto službu je také sociální politika jednotlivých států, která zasahuje 

také do politiky zaměstnanosti. 

Státy EU mají jeden společný zdroj financování služeb zaměstnanosti a tím je 

Evropský sociální fond. V České republice neziskové organizace (agentury pro 

podporované zaměstnávání využívají především Operační program lidské zdroje a 

zaměstnanost. 
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Nejvyužívanějším zdrojem financování služby PZ v zahraničí je státní politika 

zaměstnanosti a to přes úřady práce. V České republice je do praxe uveden pouze jeden 

nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který může být využit jako zdroj financování PZ a 

tím je již zmíněná pracovní rehabilitace. Důležité je, aby se služba podporované 

zaměstnávání objevila jako nástroj, který je funkční a slouží k zařazení osob se zdravotním 

postižením na otevřený trh práce. NNO nemají za cíl legislativní zakotvení podporovaného 

zaměstnávání, avšak finanční prostředky ze státních zdrojů se lépe čerpají v případě 

zakotvení služby v legislativě.  

Česká republika je členem Evropské unie a v rámci tohoto členství musí 

implementovat doporučení EU do státní politiky. Jak jsem již zmínila tato doporuční se 

týkají také politiky zaměstnanosti a to také v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Podporované zaměstnávání by se mohlo stát nástrojem aktivní politiky 

zaměstnanosti. Rozhodnutí, zda se tak stane závisí na přístupnosti státní politiky 

zaměstnanosti a aktivitách nestátních neziskových organizací. NNO – agentury pro 

podporované zaměstnávání mohou politiku ovlivnit prostřednictvím lobbingu.   

 Je důležité připomenout jaké byly životní podmínky osob se zdravotním postižením 

v České republice až do roku 1989. Dalšími kroky v oblasti zaměstnanosti bylo a je 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných dílnách. Jako nejvyšší stupeň 

integrace OZP je zaměstnání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce.   

V současné době je důležité zajistit fungování služeb, které mají za cíl integraci osob 

se zdravotním postižením ve všech podobách. Je tedy důležité v blízké budoucnosti zajistit 

legislativní rámec i finanční prostředky na podporu fungování NNO poskytující tyto 

služby, tak aby mohly být poskytovány v dostatečné kvalitě a zároveň mohly být přístupné 

co největšímu počtu uživatelů. 
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Příloha č. 1 

KVALITATIVNÍ VÝZKUM:  

Výsledky dotazníkového šetření– Praktické problémy ve vztahu k pracovní 

rehabilitaci 

Cílová skupina : Agentury podporovaného zaměstnávání – Česká republika 

Vyhodnocení:  Dotazník pro agentury PZ 

PRAKTICKÉ PROBLÉMY VE VZTAHU K PRACOVNÍ REHABILITACI 

 

Obrátil se na vás ÚP se žádostí o spolupráci na zabezpečení PR? 

Ano 5 23% 

Ne 17 77% 

Obrátila se vaše agentura na ÚP se žádostí na spolupráci o zabezpečení PR? 

Ano 16 73% 

Ne 6 27% 

S jakými reakcemi se setkáváte na ÚP při žádosti o PR pro svého klienta? 

nedostatek financí 

Ano 13 59% 

Ne 2 9% 

bez odpovědi 7 32% 

administrativní náročnost 

Ano 10 45% 

Ne 3 14% 

bez odpovědi 9 41% 

nedostatečná metodická podpora 

Ano 12 55% 

Ne 2 9% 

bez odpovědi 8 36% 

nedostatečné personální zajištění 

Ano 4 18% 

Ne 8 36% 



 

bez odpovědi 10 46% 

časová náročnost 

Ano 8 36% 

Ne 4 18% 

bez odpovědi 10 46% 

nezájem uchazečů a zájemců o práci 

Ano 3 14% 

Ne 7 32% 

Neodpověděli 12 54% 

jiné priority ÚP 

Ano 8 36% 

Ne 4 18% 

bez odpovědi 10 46% 

Jiné /uveďte jaké/ 

- Komunikace a dohody mezi institucemi 

- Zabezpečení PR ze svých zdrojů 

- Malá informovanost lidí se zdravotním postižením 

- Dosud jsme žádného klienta, který by chtěl podat žádost o PR neměli. 

 

 

 

4. Popište konkrétní problémy při spolupráci s ÚP v souvislosti se zabezpečením PR 
 

1) nedostatek financí na PR ze strany ÚP ze strany ÚP využívání jiných nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti  - rekvalifikace, poradenství 

2) PR administrativně náročná  

3) v rámci PR nejvíce doporučovány a financovány chráněné dílny 

4) poskytování PR rehabilitace, je dle pracovníků ÚP především určeno lidem po úrazu či 

nemoci, kteří se chtějí vrátit do původního zaměstnání, tedy ne všem OZP 

5) nefunkčnost odborných skupin PR – neodborné, nedostatek informací, scházejí se 

sporadicky, než vyřídí žádost trvá cca 1 rok, uživatelé již zpravidla mají práci 

6) agentury PZ nejsou brány ÚP jako partneři, pro zajištění PR – nejsou vzdělávacími 

institucemi 



 

7) nedostatečná informovanost pracovníků ÚP o zajištění a nabídce PR, žádosti o PR 

nejsou volně k dispozici, zároveň tedy neinformovanost  uchazečů a zájemců (OZP) 

práci 

8) malá flexibilita v plánování a financování PR – jednou dán rozpočet, nelze s ním 

hýbat, jedná se o maximum co ÚP v rámci PR Agentuře proplatí. Co se týče 

individuálních plánů –je v nich časový harmonogram, avšak později se musí vzhledem 

k změnám skoro vždy upravovat. 

9) ÚP domlouvá zajištění PR jedním subjektem, to že již uživatel využívá služeb 

Agenturou PZ nebere v úvahu 

problémy ze strany Agentur PZ 

• finance z jiných zdrojů, pokrývají zatím činnosti agentur PZ, nemají tedy 

důvod  k motivování uživatelů k podání žádosti o PR  

• agentury samy nabízí i jiné formy zaměstnávání než PZ (kombinace PZ a 

chráněné dílny)  

 



 

 

Liberec 

Spolupracujeme se 2 ÚP. Na jednom z nich  jsme pár PR začali 

nedotáhli je však úplně do konce, většinou z důvodů klienta. Proces 

PR je administrativně komplikovaný, přesto všechno se snažíme 

pokračovat dál a dovést PR do konce. Na druhém ÚP jsme podali 

pouze Nabídku Poradenské činnosti, kterou ÚP zatím nevyužil. 

Nicméně jsme tam poslali klienta, kterému jsme podali informace o 

možnosti PR na ÚP. Čekáme jaká bude odezva. Myslím, že problém 

je v komunikaci mezi organizacemi. 

 

Chrudim 

pracovnice ÚP chápala PR jako nástroj vhodný pouze pro lidi po 

úraze či nemoci, kdy pak nemohli vykonávat původní povolaní a 

bylo třeba je „pracovně rehabilitovat“. Dále viděla problém v tom, 

že nejsme zařízení, které by mohlo PR realizovat - viz §72 zákona o 

zaměstnanosti že nejsme vzdělávací zařízení 

 

Osmý den 

ÚP se snaží zmapovat si poskytované sociální a další služby v ÚL. 

Naše agentura byla oslovena, protože nás ÚP vnímá jako platného 

partnera při zabezpečování PR. Prakticky žádná žádost na ÚP v ÚL 

nebyla podána, takže v tomto směru to nemohu zatím ohodnotit. Již 

teď však vnímáme jako největší problém nedostatek finančních 

prostředků, kterými ÚP disponuje. Sám ÚP si neumí představit kolik 

peněz by na zajištění PR potřeboval, ale již teď se obává, že i když 

bude mít možnost služby nakoupit nebude na ně mít 

 

Litoměřice 

spolupráci s ÚP v otázce pracovní rehabilitace jsme zatím 

nenavázali, ÚP nám dlouho sděloval, že pracovní rehabilitaci 

nerozjel, a také vzhledem k tomu, že zatím hledáme pro uživatele 

práci jiným způsobem a zatím také nepotřebujeme na svou činnost 

finance, protože jsme plně hrazeni ze SROPU. V brzké budoucnosti 

se na něj zase zkusíme obrátit. 

 

Fokus MB. Jednalo se panem ředitelem, který řekl, že si toto zajistí ÚP sám. 



 

Jinak na ÚP máme zprostředkovatelku, se kterou se scházíme dle 

potřeby. S ní je spolupráce na partnerské úrovni. Posílá nám klienty, 

kterým ÚP už nemá co nabídnout. Žádné služby nám nikdy ÚP 

nebyly proplaceny. 

Ledovec 

Rokycany 

Úřad práce v Rokycanech přijal v těchto dnech první žádost o PR. 

Vzhledem k tomu, že je žádost „čerstvá“ a žadatel ještě musí doložit 

několik potřebných dokumentů, nejsem schopná posoudit, zda 

vyřizování bude „hladké“ či s potížemi. V každém případě nemám 

pocit, že by se ÚP v Rokycanech bránil vyřízení či kladl nějaké 

překážky, má snahu žádost kladně vyřídit a je s žadatelem 

v kontaktu, např. napomáhal vyplňování žádosti apod. 

 

Agapo 

V současné době máme jeden zdroj financování - ESF, z něhož je 

placen celý chod agentury. V takové situaci je pro nás 

administrativně velmi problematické mít uživatele, jehož službu by 

platil úřad práce. Museli bychom odečítat alikvotní podíly z nákladů 

proplácených z ESF. To ale není problém, který by se týkal PR a 

úřadů práce. Do budoucna je PR vítanou alternativou. Pokud jde 

konkrétně o spolupráci s ÚP, jsme v současné době členy pracovní 

komise PR na ÚP Brno-město, jde spíše o formalitu, bez konkrétních 

výsledků. Zkušenosti s externím subjektem při realizaci PR úřad 

práce nemá žádné. Obecně je PR celkem „nepopulární“ nástroj APZ 

, a to z většiny výše uvedených důvodů (ad 3).  Bližší spolupráci by 

se úřad práce při realizaci PR, dle vyjádření z poslední pracovní 

komise (za 2 roky byly 2), nebránil, skutečnost je ovšem jiná, spíše 

šlo o zdvořilostní vyjádření pracovnice ÚP. Jako mnohem důležitější 

nám momentálně připadá možnost prosazení PR do zákona o 

sociálních službách. 

 



 

Asistence 

Na ÚP bylo konzultantce sděleno, že PR vůbec neposkytují (v r. 

2006) ÚP často nabízí jiné prostředky aktivní politiky zaměstnanosti 

(např. rekvalifikaci) - Další komplikací je časová náročnost - 

k sepsání dohody o PR mezi klientem a ÚP  došlo cca po jednom 

roku od podání žádosti o PR 

 

CAA 

Myslím, že úřad práce pracovní rehabilitace až tak nezajímá - snaží 

se lidem poskytovat nějaké vzdělávání (my poskytujeme poradenské 

programy pro lidi se ZP), rady, psychologické vyšetření, ale asi i 

vzhledem k nedostatku peněz, je pro ně pracovní rehabilitace příliš 

náročná. Samozřejmě nemají na uchazeče tolik času jako my 

v agenturách, ale asi je to tak moc netrápí. Na druhou stranu o nás 

velice dobře ví, když mají problematického klienta - pro toho u nás 

rádi domluví konzultaci - tuto informaci máme přímo z úřadu práce.   

Rytmus Dejvice 

1)Odborná pracovní skupina - nefunkční, neefektivní, neodborná 
(účastníci nemají předem žádné podklady, přitom UP trvá na 
osobním setkání,…) 2) Před každou PR vyžadováno dlouhé a 
finančně náročné ergodiagnostické vyšetření -závěry jsou ve většině 
případů nic neříkající, někdy diskriminační (neschopna práce na 
OTP) 3) zprostředkovatelky UP - i specialistky pro OZP o PR nic 
nevědí, na UP nejsou volně k dispozici žádosti o PR, 4) OZP 
s těžším postižením jsou automaticky nabízeny v rámci PR chráněné 
dílny 5) individuální plán PR i poučení má formu těžko 
srozumitelnou pro uživatele 6) plán musí předem odhadnout, kdy se 
najde práce, takže téměř vždy bude muset docházet k úpravám 
plánu, tj. dalším administrativním složitostem. UP neproplácí 
agentuře v rámci PR doprovody na UP, na diagnostiku, vytváření 
plánu PR (tj. nic před uzavřením dohody o PR 
 

Fokus Vysočina 

Úřady práce jsou v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě ochotné pouze 
diskutovat, deklarují sice zájem, ale v praxi se bohužel ještě nic 
neuskutečnilo. Jediný případ pracovní rehabilitace v Pelhřimově 
s naším klientem dopadl „špatně“ BEZ VÝSLEDKU. ÚP po závěru 
řízení rehabilitace doporučil našemu klientovi, aby dále pokračoval 
ve spolupráci s APZ a ÚP - se zprostředkovateli.  
 

Mesada 

Do nabídky nelze zahrnout asistenci přímo, je-li potřebná, pak se to 
obchází tím, že se označuje jako poradenská činnost přímo na 
pracovišti - pracovní asistent je tudíž v Nabídce zabezpečení 
pracovní rehabilitace označován jako poradce. Za dobu platnosti 
Zákona o zaměstnanosti jsme dělali cca 5 pracovních rehabilitací (1 
ve spolupráci s ÚP Písek, zbytek s ÚP České Budějovice). Nejvíce 
pracovních rehabilitací se uzavírá s chráněnými dílnami - např. 



 

v Dubu u Prachatic (chráněná dílna) je v současné době cca 20 osob 
na pracovní rehabilitaci. Kalkulace k pracovní rehabilitaci je příliš 
strnulá, jakmile ji jednou dáme, tak se sní jen těžko pohne - např. 
jsme zjistili až v průběhu rehabilitace, že by poradce alias pracovní 
asistent potřeboval supervizi (tedy cestovné do Písku), ale už to tam 
nešlo zpětně nijak dát. Teď už to tam dáváme automaticky. Do 
kalkulace lze zahrnout náklady na režii, ale konečná částka 
neodpovídá skutečným nákladům. Např. rehabilitace na období 
3.9.2007 - 30.6.2008 zahrnuje 144 hodin činnosti poradce (1 hod = 
60,- Kč), 50,-/1 měsíc - náklady na účetní, 200,- Kč na cestovné, 
200,- Kč na pojištění odpovědnosti, 50,- Kč/1 měsíc na telefony, 
178,50 x 4 na zpracování mezd poradce firmou, 3 199,- na odvody a 
8 191,50 případně firmě, u které rehabilitant pracuje. Celkem tedy 
22 144,50 Kč.  ÚP se neosvědčila vize, že do PR půjdou hlavně lidé 
po úrazu, kteří jsou ještě na neschopence, aby se sociálně 
rehabilitovali co nejdříve. Tito lidé nemají o PR velký zájem. Pro 
ostatní OZP (s výjimkou mentálně postižených) není PR výhodná, 
protože je příliš dlouhá a chodit do práce za pouhý příspěvek při 
rekvalifikaci se jim pochopitelně nevyplatí. V ČB jsme měli 4 osoby 
na PR jenom proto, že v rámci tranzitního programu pracujeme 
s lidmi poměrně hodně mentálně postiženými a ty tamní ÚP vidí 
v současnosti jako nejvhodnější cílovou skupinu. Takových osob ale 
není mnoho. Přemýšlím, co dodat kladného k PR a přiznám se, že 
mě nic nenapadá - snad to, že ji v podstatě lze člověku ušít na míru 
(ale i to je omezeno představami ÚP o finanční náročnosti PR a tudíž 
ne příliš výhodné pro poskytovatele PR. Jednání s konkrétními lidmi 
na ÚP ČB je příjemné a snaží se nám vyjít vstříc, co se týká rad 
ohledně vypracování nabídky a kalkulace 
 

Ninive 

ÚP zprvu odpovídal na náš zájem o spolupráci při zabezpečování PR 
souhlasně. Průběžně od nás o PR požádali 4 klienti (ÚP věděl, že jde 
o naše klienty). Nakonec ale ÚP zahájil spolupráci při 
zabezpečování PR s jinou než naší organizací. PR začal ÚP 
realizovat v závěru loňského roku. Od 1.srpna začneme 
spolupracovat na přípravě k práci jednoho klienta - ovšem v roli 
zaměstnavatele, protože se k práci bude připravovat v chráněné 
dílně, kterou též naše organizace provozuje (viz §72, odst.2b ZOZ). 
 

Pondělí 

ÚP odkazuje na to, že dosud stále nemá konkrétnější informace o 
provádění PR, proto se do realizace PR  nepouští.OK systém pro 
pracovní rehabilitaci je příliš složitý. 
 

RÚT Český Těšín 

Problém s prokazováním odborné způsobilosti pracovníků střediska 
Rút pro zajištění PR, budování důvěry a aktivní spolupráce, problém 
s profinancováním nákladů - jejich uznatelnost. Administrativní 
náročnost prokazování našeho statutu, není problém proplácet 
chráněné dílně nebo škole, ale je problém platit něco agentuře. Zatím 
funguje spolupráce tak, že nám ÚP neproplácí žádné náklady, 
spolupráce probíhá v rámci projektu. Poskytujeme pouze asistenci 
osobám, které v rámci PR pracují ve škole a v CHD. Myslím, že až 



 

bychom chtěli nějaké náklady proplácet, vznikl by mnohem větší 
problém s dokladováním, s povolením MPSV apod. 
 

Rytmus Praha 2 

Na začátku bylo rozmlouvání PR uživatelce, poté se změnila 
zprostředkovatelka, která nebyla o PR informovaná, po přijetí PR 
doporučili uživatelce chráněnou dílnu. 
 

Spol Olomouc 

Dosud jsme nepodporovali žádného klienta při podání žádosti o 
pracovní rehabilitaci. Zástupci naší APZ se před dvěma lety sešli 
s vedením ÚP na jednání o možnosti poskytování pracovní 
rehabilitace. Toto jednání proběhlo relativně konstruktivně. Zástupci 
úřadu práce předložili schéma postupu při poskytnutí pracovní 
rehabilitaci, kterým by se museli řídit a poukazovali na 
administrativní a časovou náročnost takového postupu. Sami 
zástupci ÚP nás vyzvali k předložení nabídky na poskytování 
poradenské činnosti pro uchazeče o zaměstnání. Na základě 
předložené nabídky nám byla poradenská činnost schválena 
v loňském i letošním roce. Samozřejmě při pracovní rehabilitaci by 
bylo možné poskytovat klientům více činností za úhradu plynoucí 
z ÚP. Leč konečné rozhodnutí o tom, co vše si ÚP zadá u 
dodavatele, je na něm. Proto jsme zatím o možnosti poskytovat 
pracovní rehabilitaci znovu nejednali, neboť představa toho, že nám 
ÚP svěří svého uchazeče o zaměstnání a v rámci pracovní 
rehabilitace s ním dělejte, co umíte a my vám to zaplatíme, je sice 
hezká, ale asi v dnešní době nereálná.  
 

Rytmus Benešov 

Na ÚP Benešov jsme se obrátili s požadavkem na PR, ÚP nás 
požádal o seznam lidí z naší agentury, kteří by přicházeli v úvahu, 
vše jsme dodali a tím aktivita ÚP skončila. Někteří naši klienti i 
vyplnili žádost o PR a řádně podali na ÚP. Do dnešního dne se nám 
nikdo neozval. Lidé, kteří měli o PR zájem se nám již podařilo 
zaměstnat.      
ÚP - Benešov:  Hlavní prioritou jsou uchazeči. Zájemci „nesníží 
procento nezaměstnaných“, tudíž jsou nezajímaví - ÚP z jejich 
zaměstnání nemá žádný efekt, nemá tedy PROČ by se snažil. Jak je 
motivovat?..                                                                                                                                        
ÚP - Benešov:  Mají s lidmi se znevýhodněním špatné zkušenosti 
(prý nespolehlivost), ÚP přijdou  tyto peníze jako zbytečně 
vynaložené.   
Zkoušíme teď v rámci nového projektu prorazit s PR v Kutné Hoře. 
Už se toho ale předem místí úředníci obávají, že dost jasně nevědí, 
co vlastně mají dělat. Minimálně tedy zmapujeme terén, neboť se 
chystáme podat 8 žádostí :)) 
Jeden z problémů se dá popsat také jako „nedostatečná znalost 
problematiky cílové skupiny“ (komunikace, specifika – jak 
s dotčenou cílovou skupinou mluvit, jednat…). 
 

Rytmus Litvínov 
Již v jednom z předchozích materiálů určených pro monitorování 
situace ohledně pracovní rehabilitace a jejího zabezpečení ze strany 
Agentury pro podporované zaměstnávání či jiných subjektů, jsme 



 

zdůrazňovali, že přístup Úřadu práce v Mostě k pracovní rehabilitaci 
v zásadě není odmítavý, ale stále je nám zdůrazňováno, že prostě 
nejsou peníze. Jejich nedostatek způsobuje, že doposud nebyla 
spolupráce s ÚP v tomto směru realizována. Ochota ÚP by byla. Co 
se týče již realizovaných PR, tak ty se vůbec v klasické podobě, 
jakou jsme pro lidi s postižením očekávali, nerozběhli. Ve velké 
části Ústeckého kraje a co my víme, tak i v dalších krajích to 
proběhlo způsobem podobným - PR proběhly stylem hromadného 
projektu vybrané organizace, který realizovali ve spolupráci s ESF a 
ÚP, proběhla u vytipovaných lidí určitá diagnostika a poté jim byly 
nabídnuty rekvalifikační kurzy, z nichž si mohli vybrat (na výběr 
bylo zhruba 7 kurzů). Pokud si nevybrali, nebo nebyli vybráni, tak 
jen čekali, až uběhne lhůta do konce tohoto projektu. Organizace se 
v počátku zavázala, že se bude snažit vyhledávat těmto lidem práci, 
ale co víme od jedné takové organizace, která toto praktikovala 
v oblasti Mostecka, Chomutovska nebo Žatecka, tak nedokáží 
prokázat, jakým způsobem práci lidem vyhledávají a vůbec tyto lidi 
nekontaktují, pouze pokud by se v jejich tzv. databázi našlo vhodné 
místo, na které by se nejlépe hodili, což se většinou nestalo. Takže 
vlastně jako v klasické agentuře. Pakliže se tedy klient na žádnou 
práci nehodí, do konce projektu klienty vůbec nekontaktují, nijak 
nespolupracují a počítají s tím, že po uplynutí lhůty projektu 
spolupráce automaticky končí. Dokonce ani ÚP většinou vůbec neví, 
co se během takové spolupráce se zájemcem o práci děje, nijak 
situaci nemonitorují. Takže většinou, alespoň u lidí s postižením, 
kteří potřebují právě individuální přístup a spolupráce a vyhledávání 
pracovního místa pro ně vyžaduje intenzivnější, užší spolupráci jak 
s klienty, tak se zaměstnavateli, tento projekt ve většině případů 
neměl valný smysl. Na druhou stranu nám vždy bylo od ÚP řečeno, 
že již žádné peníze na PR nejsou (tyto projekty byly většinou 
připraveny delší dobu dopředu a spolupráce s ÚP byla domluvena a 
ÚP počítal s tím, že do toho nebude muset investovat moc peněz, 
případně žádné. Také se „zapíše“ více bodů u více lidí, se kterými 
bylo „něco během jejich nezaměstnanosti děláno“. Na malé 
agentury, které se chtěli zabývat PR tak, jak se o ní bavíme v rámci 
PZ, již peníze nezbyly. Od té doby je situace vlastně čím dál víc 
horší. ÚP se stále potýká s nedostatkem peněz na řešení 
nezaměstnanosti obecně. Ředitel ÚP v Mostě již několikrát v tomto 
směru jednal na ministerstvu, ale moc nepochodil. Průběžně se 
informujeme, zda se situace zlepšila a nějaké finance na aktivní 
politiku zaměstnanosti či jiné nástroje nějaké peníze od státu 
nepřišli. 
 

Formika 
Časová náročnost - Může se stát, že než se vyřídí žádost o poskytnutí 
pracovní rehabilitace, klient je již v zaměstnání.   
 

 



 

Příloha č. 2 

Vyhodnocení výsledkového šetření  dotazníků pracovní rehabilitace srpen 

2007 

Ano 28 43,75 Využíváte nástroj pracovní rehabilitace 
Ne 36 56,25 

            
Nedostatek financí 12 6,32 

Administrativní náročnost 24 12,63 

Nedostatečná metodická podpora 23 12,11 

Nedostatečné personální zajištění 11 5,79 

Nedostatečné proškolení zaměstnanců 27 14,21 

Časová náročnost 22 11,58 

Nezájem uchazečů a zájemců o práci 37 19,47 

Pokud nevyužíváte PR jaké 
jsou důvody 

Raději využíváme jiné nástroje 34 17,89 

Celkem       190 100,00 
            

Rekvalifikace 17 24,29 
SUPM 15 21,43 
Chráněné dílny, místa 10 14,29 
Poradenskou činnost 16 22,86 
Projekty ESF 2 2,86 
SVČ 2 2,86 
Bilanční diagnostiku 2 2,86 

Jiné využívaná nástroje 

VPP 6 8,57 

Celkem       70 100,00 
            

Poradenský rozhovor 52 71,23 
Leták ÚP 15 20,55 
tisk 6 8,22 

Jakým způsobem informuje 
váš ÚP uchazeče a zájemce 
o možnosti využívání PR 

Jinak 0 0,00 
Celkem       73 100,00 
            

v roce 2004 16 x 
v roce 2005 137 x 
v roce 2006 183 x 

Kolik žádostí o PR jste 
přijali 

k 30.6.2007 73 x 
složitá administrativa 
nedostatečná a chybějící  metodika 
nepružnost OK práce 
nezájem uchazečů 
nezájem zaměstnavatelů 
obavy uchazečů z revize zdravotního stavu 
zdlouhavý proces 

S jakými 
překážkami 
nebo 
problémy se 
setkáváte při 
realizaci PR 

nedostatečná legislativa 



 

chybějící rehabilitační střediska 
nedostatek spolupracujících partnerů 
provedení pouze s určitými subjekty 
předčasné ukončování aktivit 

            
zlepšení kvality života 
vytvoření nové sítě profesních a spol. kontaktů 
uvědomění si své hodnoty 
obnova pracovních návyků 
kompl. příprava  s následnou možností zapojení do prac. procesu 

uplatnění zbytkového pracovního potenciálu 
možnost zapracování osob se ZP 
možnost přípravy na práci u konkrétního zaměstnavatele 
rozšíření služeb pro OZP 
široký sortiment forem PR - umožňující prac. uplatnění 

V čem 
spatřujete 
výhody 
pracovní 
rehabilitace 

při fingujícím systému vhodný nástroj pomoci lidem se ZP 
            

2004 34 x 
2005 58 x 
2006 76 x 

Kolikrát se 
sešla odborná 
pracovní 
skupina pro 
PR od 
účinnosti 
zákona o 
zaměstnanosti 
z roku 2004 

30.6.2007 35 x 

            
2004 0 x 
2005 19 x 
2006 149 x 

Kolik dohod o 
PR jste 
uzavřeli od 
účinnosti 
zákona o 
zaměstnanosti 
z roku 2004 

30.6.2007 53 x 

            
Ano 33 51,56 Spolupracujete s jinými subjekty při zabezpečování 

PR Ne 28 43,75 
            

Zdravotnická zařízení 14 19,18 
Zaměstnavatel 19 26,03 
Zařízení pro sociální služby 9 12,33 
Agentury práce 4 5,48 
Agentury pro PZ 17 23,29 

Pokud ano s 
jakými 

Jiné - vzdělávací zařízení 8 
10,96 

         -  neziskové organizace 2 
2,74 

Celkem 73 100,00 
            

Výhody externí zajištění, nezatěžujeme vlastní 
pracovníky 

  větší spolupráce klientů v rámci externí 
instituce 

  méně pracné 

  pohled z jiné strany na uchazeče 

V čem 
spatřujete 
výhody a 
nevýhody 
spolupráce 

  vyjádření odborníků a jejich využití v 



 

průběhu PR 

  výměna informací a zkušeností 

          
Nevýhody finančně náročné 

  mohou vzniknout problémy při změně 
zaměstnav. 

  v počátku očekávání nepřiměřeného zisku  

  kontrola podmínek dodržování dohod 

  administrativa, vzdálenost středisek 

  možnost zneužití fin. prostř. ze strany 
zaměstnavatele 

  ztráta přehledu o průběhu práce s 
klientem 

  součinnost státních organizací a 
organizací soc. sféry 

  neschopnost řešení PR komplexně 

  riziko kvality poskytovaných služeb 

            
Poradenská činnost 22 36,67 
Příprava na budoucí povolání 2 3,33 
Příprava k práci 19 31,67 
Specializované rekvalifikační kurzy 14 23,33 
Udržení a změna zaměstnání a změna 
povolání 

0 
0,00 

Jaké formy 
pracovní 
rehabilitace 
především 
využíváte 

Vytváření vhodných podmínek pro výkon 
zaměstnání 

3 
5,00 

Celkem 60 100,00 
            

Ano 55 85,94 Vnímáte podporované zaměstnávání jako jednu z 
variant pracovní rehabilitace Ne 3 4,69 
            

Ano 64 100,00 Máte zájem o vzdělávání pracovníků v oblasti 
problematiky OZP Ne 0 0,00 
            

Problematika zaměstnávání OZP 50 14,08 
Chráněné dílny 35 9,86 
§ 78 příspěvek pro zaměstnavatele 31 8,73 
Integrace zdravotně znevýhodněných 49 13,80 
§ 81 plnění povinného podílu OZP 28 7,89 
Pracovní rehabilitace 59 16,62 
Podporované zaměstnávání 57 16,06 

Vhodná 
témata pro 
zařazení do 
modulu PR 

Soc. zdrav. Služby pro OZP 46 12,96 
Celkem 355 100,00 

Název ÚP S jakými překážkami nebo problémy se setkáváte při realizaci PR 

Prachatice 

1. problém: Přípravu k práci pro nezaměstnané lze provést jen u 
vyjmenovaných realizátorů (viz ZoZ), konkrétně máme na mysli rozšířit 
možnost PR i na "obyčejného" zaměstnavatele na FO i PO. 2. problém: 
Administrativní náročnost agendy 3) nedořešené chyby  



 

Opava 
absence jakékoli metodické podpory či proškolování zaměstnanců ÚP, 
zatím v kraji chybí ergodiagn. Pracoviště, zaměstnavatelé legislativně 
nemotivování k zaměstnávání OZP či vytváření podmínek k PR 

Praha-východ 

Administrativní problémy: finan. Nákladovost, časová náročnost již při 
pouhém začátku / setkání prac. Skupiny - schválení apod. zástupci 
různých organizací s odlišnými pohledy na PR - složité dospění ke 
společnému závěru, resp. Návrhu na IP PR /: otázkou  

Ústí n. Orlicí 

částečná nefunkčnost modulu PR v systému OK práce/nelze uzavřít 
dodatek ke smlouvě/…2. Malá motivace řešit svoji situaci, přijmout 
odpovědnost za rozhodnutí změnit zaběh. Život. Styl, strach o zdrav. 
Stav. 3. Minimální zájem ze strany zaměst., nedostatek  

Domažlice Dosud jsme nerealizovali 

Chomutov 

Chybějící metodika k zabezpečování a realizaci PR, nedostatek subjektů, 
které by mohly být vyzvány ke spolupráci při zabezpečování PR např. k 
zabezp. Spec. Rekval. Kurzů, pro práci s osobami s mentálním 
postižením, práci s osobami s vážným /kombinovaným p 

Karviná 

Chybí instituce zajišťující komplexní PR, chybí instituce zabezp. bilanční 
diagnostiku vč. pozitivní prac. rekomandace, nedostatečné pers. zajištění, 
administr. náročnost, časová náročnost, nezájem uchazečů a zájemců o 
práci 

Bruntál 
Chybí metodika, pravidelné aktivy k výměně zkušeností vzdělávání !!! 
Málo chráněných dílen, potřeba ergodiagnostického pracoviště, složitá 
administrativa 

Rokycany 
malý zájem o využívání prac. Rehabilitace ze strany OZP i 
zaměstnavateli. Chybí pracovně rehab. Střediska pro osoby se ZP, Práce 
s "pracovní rehabilitací" je příliš složitá 

Přerov 

malý zájem uchazečů a zájemců o zam., zkreslené představy realizátorů 
PR - zejména při přípravě k práci, neochota zaměstnavatelů zaměstnávat 
OZP, často jde spíše o prac. Terapii - prac. Činnost nekoresponduje se 
vzděláním či předchozí praxí 

České Budějovice 

Malý zájem zam. a organizací o OZP, vnitřní komunikační problémy (mezi 
osobami zodpovědnými za přímé provádění rehabilitací a vedení nebo 
účetními a jinými zaměstnanci) Nezájem firem o následné zam. 
rehabilitovaných 

Liberec 

máme problém připravit plán prac. Rehabilitace, poradenská firma 
zaměstná klienty dříve, než stačíme PR realizovat. Legislativa není právě 
povedená a praxe u budoucího zaměstnavatele s asistentem by asi byla 
velice účinná, ale dle legislativy v podstatě n 

Praha-západ 

Nástroj PR prozatím nebyl na ÚP Praha-západ realizován zejména z 
důvodů výše uvedených (především se jednalo o finanční zátěž, kterou 
PR pro ÚP zejména v minulých období přestavovala a pak i o nezájem ze 
strany klientů), proto ÚP prozatím nemůže hovořit o 

Chrudim 

nedostatečná metodika ze strany MPSV. Zatím nelze dle platné legislativy 
přípravu na práci realizovat u běžného zaměstnavatele, ale pouze v CHD 
či u stávajícho zaměstnavatele - velmi omezující. Nedostatek fin. 
Prostředků 

Karlovy Vary Nedostatečný zájem ze strany uchazečů a zájemců o zam. 

Plzeň-město 
Nedostatek informací a jasných metodických pokynů k provádění PR, 
nezkušenosti a chybějící školení k provádění PR 

Třebíč 
nedostatek nabídek od fyzických a práv. osob, které mohou zajistit prac. 
Rehabilitaci nebo jednotlivé její formy 

Plzeň-jih 
nedostatek práv. nebo fyz. osob, které by se věnovali zabezp. PR v 
našem regionu, malý zájem zaměst. o přípravu k práci, nedostatek 
volných vhodných míst pro OZP 



 

Mělník 

nedostatek spolupracujících partnerů, raději v rámci porad. Pohovoru 
nabízíme běžná řešení APZ. Ze strany žadatelů (a především zájemců) 
nereálné představy o řešení jejich situace, dále pak v případě, že jim 
konkrétní řešení nabídnete naprosto nereagují a 

Frýdek-Místek 

Nedostatek subjektů, které by měly zájem realizovat PR nebo přípravu k 
práci. Zákon o zam. velmi úzce vymezuje možnosti využití přípravy k 
práci, zařízení provádějící PR nemůže mít žádný zisk z této aktivity, 
nedostatky modulu PR (např. nelze uzavřít doda 

Ostrava-město 
nedostatek vhodný zařízení, u nichž lze PR realizovat. Není dostatečný a 
jednoznačný výklad právních předpisů v oblasti PR  

Kutná Hora Nemáme zkušenosti 
Břeclav nemáme zkušenosti, protože PR nerealizujeme 

Uh.Hradiště 
nepružný systém v OK - práci, žádná metodická podpora, obtížné 
prokazatelná efektivita vynaložených nákladů, legislativní problémy při 
financ. Některých aktivit v rámci PR 

Zlín 
nezájem klientů o PR, nedostatek finančních prostředků. Vhodnější, 
administrativně jednodušší a finančně méně nákladnější je využití jiných 
forem APZ/viz bod 1.1/, o které je ze strany uchazečů o zam. Zájem!!!! 

Kolín nezájem uchazečů a zájemců o práci 

Tábor 
nezájem zaměstnavatelů zaměstnávat klienty PR, administrativní 
náročnost, legislativní nedostatky 

Vsetín 

Novým prvkem k PR je možnost přípravy k práci, v rámci které náleží 
účastníkovi PR podpora v rekvalifikaci.Aby se mohla dohoda o přípravě k 
práci uzavřít, je potřeba najít pro klienta zaměstnavatele, který bude 
ochotný se přípravě k práci věnovat. Přes zvý 

Nový Jičín 

Omezená nabídka pracovního uplatnění pro osoby zdrav. Znevýhodněny. 
V regionu chybí prac. Rehabilitační zařízení zajišťující prac. Rehabilitaci 
komplexně, příprava a realizace PR je časově i administrativně vysoce 
náročná. Zájemci o PR jsme schopni nabídn 

Louny 
přílišná administrativa zatěžuje nejen pracovníky ÚP, časová náročnost 
příliš široké možnosti při omezení finanč. Prostředcích 

Sokolov 
složitá administrace celého procesu PR, nezájem oslovených uchazečů, 
obavy uchazečů se ZP z revize jejich zdrav. Posouzení, problémy se 
smluvním zdravot. Zařízením 

Rakovník spolupráce s podniky/zaměstnavateli 

Brno-město 
systematická soustavná dlouhodobá péče by měla přinést změnu postojů 
OZP k práci a integraci na TP 

Most V průběhu aktivit končí velká část frekventantů ze zdrav. důvodů 

Pelhřimov 
vzhledem k malému počtu uzavřených dohod na PR nemáme dostatek 
poznatků o případ. Překážkách a problémech 

Česká Lípa 
vzhledem k tomu, že jsme tento nástroj dosud nepoužili, nemůžeme se k 
této otázce vyjádřit 

Vyškov 
vzhledem k tomu, že OZP si dosud nepodali žádost o PR, nelze se 
vyjádřit k překážkám či problémům při realizace PR 

Teplice 
Z hlediska klienta se jedná o zdlouhavý proces, proto raději využíváme 
nástroje APZ, dalším problémem je nedostatečné legisl. ošetření ukonč. 
Procesu PR 

Mladá Boleslav 

Zaměstnavatelé nemají zájem o vytváření prac.míst pro přípravu k práci. 
Pokud klient má zájem o PR, pak je to o zapojení do zaměstnání. Jinak 
klienti využívají jiné nástroje APZ - poradenskou činnost, rekvalifikace, 
chráněnou dílnu, SÚPM. Nebo se aktivní  



 

Jablonec nad 
Nisou 

zasahování rodinných příslušníků do průběhu řízení a ovlivňování výběru 
vhodné formy PR, uchazeč trvá na požadované formě PR i přesto, že 
posudkový lékař ÚP i s ohledem na zdrav. Stav nedoporučí a odmítá 
spolupracovat na výběru jiných forem PR 

Litoměřice 
zatím jsme nerealizovali, poskytli jsme pouze porad. Činnost + příspěvek 
ke mzdě (SÚPM) 

Kladno Zatím nebyly závažné problémy 
Semily zatím s žádnými 

Benešov 

zatím s žádnými, protože osoby se ZP z řad uchazečů a zájemců o zam. 
Jsme byli schopni uspokojit vhodnou aplikací ostatních uvedených 
nástrojů APZ ve spolupráci s interní porad. Činností a dále pak zařazením 
do velmi variabilních projektů ESF 

Jindřichův Hradec žádnými 

 



 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem financování nestátních neziskových organizací, které 
poskytují službu podporované zaměstnávání v rámci České republiky. Teoretické část 
práce  představuje  službu podporované zaměstnávání, popisuje situace financování této 
služby v několika státech Evropy a České republiky. Tato část vychází z literatury a 
elektronických informačních zdrojů. Popisuje především legislativní rámec, který se 
vztahuje k financování služby podporované zaměstnávání. K objasnění situace financování 
služby PZ je v praktické části práce zahrnut kvantitativní výzkum zaměřený na financování 
PZ prostřednictvím Úřadů práce.Tento výzkum byl realizován Českou unií pro 
podporované zaměstnávání. Problematiku stávajících podmínek působení NNO v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením  na otevřeném trhu práce přestavují praktické 
příklady nestátních neziskových organizací, které tuto službu poskytují jak v rámci 
Evropy, tak i České republiky. V rámci České republiky jsou představeny tři neziskové 
organizace tzv. agentury pro podporované zaměstnávání. V závěru diplomové práce je, na 
základě analýzy jednotlivých přístupů k financování podporovaného zaměstnávání  
navržena koncepce změny, která by měla nastat v rámci České republiky. 
 
Abstract 
The graduation theses is interested in theme funding nongovermental nonprofit 
organizations, which are providing supported employment service in the area Czech 
republic. 
The teorethical part of the graduation theses presents supported employment (SE) service, 
describes situation funding these service in some European states and in the Czech 
republic. These part of theses is steaming from literature and electronic informations 
sources. The theses describes to legislative framework, which referes to funding supported 
employment service. There is practical part, which consists of  quantitative research 
directed on funding SE by the employment office, in the these. These research was realized 
by Czech union of supported employment. The practical examples nongovernmental 
nonprofit organizations, which are providing supported employment,  showes existing 
problems nonprofit organizations in these area employment people with disabilities in the 
open labour market in Europe and the Czech republic. There are presents three czech 
nonprofit organizations (agencies for supported employment) in the framework Czech 
republic. There is projects conceptions into change on the base analyse eache apporoaches 
to founding supported employment in the framework the Czech republic , at the close the 
these. 
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