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Abstrakt 

Bakalářská práce „Realizace podporovaného zaměstnávání v České republice“ se 

věnuje sluţbě podporovaného zaměstnávání, která se v České republice vyvíjí od roku 

1995, ale zatím není zákonem upravená. Podporované zaměstnávání poskytuje podporu 

osobám znevýhodněným v oblasti pracovního uplatnění s cílem zvýšit míru jejich 

samostatnosti a umoţnit jim pracovat na otevřeném trhu práce. Práce začíná uvedením 

teoretických východisek a konceptů, které se vztahují k podporovanému zaměstnávání, 

a dále pokračuje vymezením podporovaného zaměstnávání s důrazem na jeho 

charakteristiku, cílovou skupinu a vznik této sluţby. Vzhledem k neexistenci právní 

úpravy podporovaného zaměstnávání se práce zabývá moţnostmi realizace 

podporovaného zaměstnávání v České republice a jejich právní úpravou. Pro bliţší 

pochopení procesu realizace podporovaného zaměstnávání jsou vymezeni aktéři, kteří 

se na tomto procesu podílejí, a jejich role. Práce také přibliţuje podobu podporovaného 

zaměstnávání ve dvou vybraných zemích: v Norsku a Slovenské republice. 

 

Abstract 

Bachelor thesis „Implementation of supported employment in the Czech Republic“ 

attends to a service, which has been developing in the Czech Republic since 1995, but it 

has not been regulated by law yet. Supported employment provides support for people, 

who are disadvantaged in area job opportunities with aim to improve their self-reliance 

and to enable them to participate at the open labour market. First theoretical concepts 

related to supported employment are introduced. Then supported employment is defined 

with emphasis on its characterization, target group and inception of this service. In view 

of the fact there is no legal regulation of supported employment, the bachelor thesis 

deals with possibilities of implementation of supported employment in the Czech 

Republic and their regulation in legislation. For more understanding of the process of 

realization of supported employment there are defined actors and their role in this 



process. The thesis also introduces a form of supported employment in Norway and the 

Slovak Republic. 
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Úvod 

V posledních desetiletích došlo ve vyspělých demokratických zemích 

k zásadnímu rozvoji v oblasti poskytování sociálních sluţeb. Jde o systematickou snahu 

zamezit sociálnímu vyloučení zranitelných skupin obyvatelstva. Skutečnost je totiţ 

taková, ţe existují skupiny osob, které jsou z různých důvodů vylučovány z některých 

sfér společenského ţivota. 

V této souvislosti je pro Českou republiku zlomový rok 1989, který umoţnil 

zrušení státního monopolu na poskytování sociálních sluţeb a rozvoj nestátních 

subjektů, které v současné době zaujímají v této oblasti podstatnou roli. Rozšíření 

spektra sluţeb pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné osoby a změna přístupu 

k těmto znevýhodněným osobám jsou základním předpokladem pro jejich úspěšnou 

participaci ve společnosti.   

Přestoţe nástrojů, které usilují o začlenění těchto skupin do společnosti, je 

mnoho, za klíčový nástroj, který umoţňuje plnohodnotné uplatnění v různých oblastech 

společenského ţivota, povaţuji pracovní integraci. Placená práce slouţí nejen 

k zabezpečení materiálních potřeb, ale umoţňuje také seberealizaci a sociální participaci 

jedince. Jak jiţ bylo řečeno, ne všichni ovšem disponují dostatečnou mírou dovedností 

potřebných k získání a udrţení si pracovního místa na otevřeném trhu práce.  

Tématem předkládané bakalářské práce je institut, jehoţ snahou je pomoci 

osobám, jejichţ přístup na otevřený trh práce je z různých objektivních důvodů omezen. 

Tímto institutem je podporované zaměstnávání. Podporované zaměstnávání je sluţba, 

která poskytuje komplexní podporu osobám znevýhodněným v oblasti pracovního 

uplatnění. Poskytovaná podpora je zaloţena na individuálním přístupu ke kaţdému 

uţivateli a jejím smyslem je pomoci uţivateli získat a udrţet si pracovní místo na 

otevřeném trhu práce.    

S podporovaným zaměstnáváním se můţeme setkat v celé řadě zemí, kde se 

pohybuje na různé úrovni a to především z hlediska dostupnosti této sluţby a existence 

její právní úpravy. Česká republika patří k zemím, kde podporované zaměstnávání není 

upraveno zákonem a kde výhradním poskytovatelem této sluţby jsou nestátní neziskové 

organizace – agentury podporovaného zaměstnávání. 
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1. Cíle a metodologie práce 

1.1 Cíle práce 

Cílem této práce je analyzovat institut podporovaného zaměstnání v České 

republice a to z hlediska jeho vzniku, znaků, cílů a moţností realizace. V souvislosti 

s realizací podporovaného zaměstnávání je dalším cílem této práce vymezit aktéry a 

jejich roli, kterou sehrávají v procesu realizace podporovaného zaměstnávání. Součástí 

práce bude také přiblíţení podoby podporovaného zaměstnávání ve vybraných státech, 

konkrétně v Norsku a Slovensku, jako příklad dobré praxe.  

V souvislosti s cíli práce byly formulovány následující otázky: 

 Jak a proč vzniklo podporované zaměstnání? 

 K čemu slouţí podporované zaměstnávání a jaká je jeho cílová skupina? 

 Jak jsou agentury PZ financovány? 

 Jak vypadá proces podporovaného zaměstnávání? 

 Jaké jsou moţnosti realizace podporovaného zaměstnávání? 

 Jací jsou aktéři podporovaného zaměstnávání a jakou mají roli v procesu 

realizace podporovaného zaměstnávání? 

 Jakou podobu má PZ v jiných vybraných státech? 

 

1.2 Metodologie 

  Ve své práci vycházím především ze studia relevantní odborné literatury a 

dokumentů. Jedná se především o odborné monografické publikace, články, právní 

předpisy, metodické příručky a další dokumenty se vztahem ke zvolenému tématu 

práce. Dále vycházím z některých elektronických databází na internetu, zejména 

z webových stránek České či Evropské unie pro podporované zaměstnávání a 

jednotlivých agentur pro podporované zaměstnávání.  

Za účelem získání odborného názoru také vycházím z několika příspěvků 

prezentovaných na konferencích zabývajících se problematikou podporovaného 

zaměstnávání a z polostrukturovaných rozhovorů s pracovnicemi Společnosti DUHA. 

 Ve své práci vyuţívám také výstupy z některých výzkumů týkajících se 

podporovaného zaměstnávání jako je například Podporované zaměstnávání: 

Vyhodnocení dotazníkové šetření uskutečněného v rámci projektu EQUAL (2005) či 
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Podporované zamestnávanie na Slovensku : Výsledky vstupného prieskumu projektu 

"Kvalita v podporovanom zamestnávaní" (2006) a další. 

2. Teoretická východiska a koncepty vztahující se 

k podporovanému zaměstnávání 

 

2.1 Rovnost v právech 

Lidská práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské osobnosti a jsou rovná 

a nezcizitelná. Obecným standardem v oblasti ochrany a respektování lidských práv pro 

všechny jednotlivce a všechny národy je Všeobecná deklarace lidských práv
1
, která ve 

svém čl. 1 uvádí, ţe všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Právní 

závaznost těchto zásad byla dosaţena prostřednictvím paktů ratifikovaných 

jednotlivými státy: Mezinárodní pakt pro hospodářská, sociální a kulturní práva a 

Mezinárodní pakt pro občanská a politická práva
2
.  

Rovnost v tomto pojetí ale není pojímána absolutně, neboť jedinci si svými 

dispozicemi rovni nejsou. Jednotlivec je individualitou a od ostatních jedinců se 

odlišuje svým zdravotním stavem, schopnostmi apod. Jde tedy o rovnost v lidské 

důstojnosti a v právech,  lidských i občanských [Pavlíček a kol. 2004]. 

Vhodným konceptem pro dosaţení rovnosti v právech osob je vyrovnání 

příležitostí. Princip vyrovnání příleţitostí je formulován v dokumentu Standardní 

pravidla pro vyrovnání příleţitostí pro osoby se zdravotním postiţením, jenţ byl 

schválen Valnou hromadou OSN v roce 1993. Vyrovnání příleţitostí představuje 

proces, který umoţňuje, aby sluţby, aktivity a informace byly přístupné všem. Princip 

vyrovnání příleţitostí vychází z toho, ţe potřeby kaţdého jedince jsou stejného 

významu a je tedy třeba zajistit, aby všichni měli rovné příleţitosti uspokojit tyto své 

potřeby. Zkušenosti nám ukazují, ţe je to právě okolí člověka, které určuje dopad 

poruchy či postiţení na jeho osobní ţivot, a ţe jedinec je znevýhodněn ve chvíli, kdy 

                                                 
1
 Všeobecná deklarace lidských práv [online]. [cit. 2011-01-20]. Dostupné z WWW:˂ 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf˃. 
2
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech [online]. [cit. 2011-01-20]. Dostupné z WWW:˂ 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinar.pakt-obc.a.polit.prava.pdf˃. 

Mezinárodní pakt hospodářských, sociálních a kulturních právech [online]. [cit. 2011-01-20]. Dostupné 

z WWW:˂ http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-

kulturnich-pravech.pdf˃. 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinar.pakt-obc.a.polit.prava.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf
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jsou mu odpírány moţnosti a příleţitosti ve společnosti běţně dostupné všem ostatním 

[Vysokajová 2000]. 

S rovností také úzce souvisí zákaz diskriminace.  Zákaz diskriminace je u nás 

explicitně upraven v Zákoně o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací (tzv. antidiskriminační zákon)
3
, který byl schválen v poměrně 

nedávné době, v roce 2008. Tento zákon byl přijat pod silným tlakem Evropské unie, 

neboť Česká republika neměla do té doby ve svém právním řádu obsah 

antidiskriminačních předpisů evropských společenství zapracován komplexně 

[Vysokajová 2009].  Vysokajová konstatuje, ţe diskriminace v oblasti zaměstnávání se 

vyskytovala vţdy a často, a ani dnes není zcela eliminována. To je také důvod, proč 

bylo třeba přijmout takovou právní úpravu, která přesně vymezuje diskriminaci a 

přípustné formy rozdílného zacházení a poskytuje podklad pro institucionální zajištění 

ochrany před diskriminací [Vysokajová 2009]. 

 

2.2 Sociální inkluze 

Sociální inkluzi definuje Čepelka jako „začleňování lidí z tzv. společensky 

znevýhodněných skupin do ekonomického a společenského ţivota, do ţivota většinové 

společnosti. Inkluze neznamená, ţe se menšina musí přizpůsobit většině, nýbrţ to, aby ti, 

kteří se z nějakých důvodů dostávají mimo podmínky nebo způsob ţivota většinové 

společnosti, měli příleţitost vrátit se zpět“ [Čepelka 2003: 90]. 

 Z pohledu Evropské unie představuje sociální inkluze „proces, který zajišťuje, 

aby ti, kdo jsou vystaveni riziku chudoby a sociální exkluze získali moţnosti a zdroje 

nezbytné pro plnou participaci v ekonomickém, sociálním a kulturním ţivotě a těšili se 

ţivotnímu standardu a blahobytu, který je ve společnosti, ve které ţijí, povaţován za 

normální. Sociální inkluze také zajišťuje, aby se zranitelné skupiny a jedinci mohli více 

podílet na rozhodnutích ovlivňujících jejich ţivoty a aby mohli uplatňovat svá základní 

práva“ [překlad z anglického jazyka, Di Nardo aj. 2010: 1].  

Sociální inkluze je zastřešujícím pojmem celé řady opatření sociální politiky 

přijímaných členskými státy EU. Agenda sociálního začleňování Evropské unie přijatá 

v Nice v roce 2000 je základním východiskem pro národní zprávy o strategii sociální 

                                                 
3
 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací[online]. [cit. 2011-01-20]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=198%2F2009&number2=&name=&text=˃. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=198%2F2009&number2=&name=&text
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ochrany a sociálního začleňování. Cílem agendy sociálního začleňování je překonat 

exkluzi, jakoţto důsledek selhání jednoho nebo více z následujících společnost 

integrujících společenských systémů: demokratického a legislativního systému 

zajišťujícího občanskou integraci, trhu práce zajišťujícího ekonomickou integraci, 

systému sociálního státu zajišťujícího sociální integraci, či rodiny a komunity 

zajišťujících interpersonální integraci [Berghman in Mareš, Sirovátka 2008]. 

 

2.3 Právo na práci a význam práce 

V Listině formulované právo na svobodnou volbu povolání a právo získávat 

prostředky pro své ţivotní potřeby prací
4
 vychází z obecného práva na práci upraveného 

v celé řadě mezinárodních dokumentů. V této souvislosti je třeba konstatovat, ţe 

právem na práci se rozumí právo na pracovní uplatnění, nikoli právo na konkrétní práci. 

Práci je moţné definovat jako „smysluplnou tělesnou a duševní aktivitu vedoucí 

k určitému, předem zřejmému, cíli a k vytváření hodnot, které mají význam pro jedince i 

pro společnost“ [Novosad 2009: 45]. Pro společnost spočívá význam práce především 

v materiální rovině, tedy zabezpečování potřeb společnosti. Pro jedince je práce 

zdrojem ekonomické nezávislosti a dosaţení určitého ţivotního standardu. Význam 

práce pro jedince však výrazně přesahuje rámec materiální roviny, neboť je také 

zdrojem seberealizace a společenské uţitečnosti. Prostřednictvím práce si také 

vytváříme určité sociální prostředí, v rámci kterého navazujeme různé kontakty a vztahy 

[Buchtová 2002]. 

Giddens definuje 6 základních faktorů, které podmiňují význam práce: 

 peníze - jako prostředek k uspokojování materiálních potřeb, 

 míra aktivity - prostřednictvím práce si jedinec osvojuje a udrţuje určité znalosti 

a schopnosti, 

 změna - moţnost pohybovat se i v jiném neţ jen domácím prostředí, 

 strukturovaný čas - práce konstruuje řád dne, 

 sociální kontakty - vytváření sociálních sítí, 

osobní identita - práce naplňuje potřebu sebeúcty [Giddens 1999: 308]. 

                                                 
4
 Listina základních práv a svobod, čl.26 [online]. [cit. 2011-01-20]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃ . 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text=%20
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Formou placené práce je zaměstnání. Mareš povaţuje zaměstnání za centrální 

instituci, prostřednictvím které se definujeme a z které jsou odvozovány cíle, status, 

sociální kontakty, struktura našeho ţivota i jednotlivých dnů [Mareš 2002]. 

  

2.4 Role občanského sektoru ve společnosti 

Role občanského sektoru ve společnosti je v této práci jako teoretické 

východisko koncipováno na základě dělení regulátorů ţivota společnosti na trh, stát a 

občanský sektor [Potůček 2005]. Občanský sektor je podle Potůčka 

„institucionalizovaným vyjádřením ţivota občanské společnosti. Tvoří jej organizace, 

které jsou formou dobrovolného sdruţování občanů sdílejících společné hodnoty a 

ochotných spolupracovat na společném díle“ [Potůček 2005: 103].  

Občanský sektor je tedy prostor nacházející se mezi sektorem veřejným (stát) a 

soukromým (trh), kam lidé vstupují ze svého soukromí a zakládají různé organizace. Od 

osmdesátých let 20. století začaly tyto organizace řešit nové otázky související 

s ekonomickými a sociálními změnami a tím doplňovat či nahrazovat stát a trh, neboť 

předmětem jejich zájmu jsou statky a sluţby, které veřejný sektor zajišťovat nemůţe a 

soukromý sektor z důvodu neziskovosti nechce [Dohnalová 2006]. Z odlišení 

poţadavků většinové a menšinové společnosti vychází při vymezování občanského 

sektoru Dizdarevič, kdyţ konstatuje, ţe: „Stát je zde v tomto kontextu od toho, aby 

uspokojil poţadavky většiny, občanský sektor pak poţadavky těch, kteří nemají či nikdy 

nebudou mít většinovou podporu. Nedostatek takové podpory pramení z neuvyklosti 

většiny na nějakou inovativní sluţbu, kdy organizace občanské společnosti můţe sluţbu 

vyzkoušet a stát převzít odpovědnost za její financování poté, co se osvědčí“ 

[Dizdarevič  2010: 102].  

Organizace občanské společnosti umoţňují jednotlivcům sdruţovat se za účelem 

uskutečnění společného cíle či za účelem podpory svých zájmů a ochrany svých práv. 

Právo vytvářet takové organizace, tedy právo sdruţovat se, patří mezi tzv. práva 

politická, která jsou součástí práv lidských. Právo sdruţovat se je zakotveno v Listině 

základních práv a svobod v čl. 20: „Právo svobodně se sdruţovat je zaručeno. Kaţdý 
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má právo spolu s jinými se sdruţovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruţeních.“
5
 

Toto právo je dále upraveno zákonem 83/1990 Sb., o sdruţování občanů.  

Nejčastěji vyuţívaná strukturálně–operacionalistická definice organizací 

občanské společnosti  vymezuje jejich pět základních charakteristických znaků:  

 jsou institucionalizovány, 

 mají soukromou povahu, 

 nerozdělují zisk, 

 jsou samosprávné, autonomní, 

 jsou dobrovolné [Salomon in Frič 2001: 11-12]. 

Organizace občanské společnosti se u nás nejčastěji označují jako nestátní 

neziskové organizace, coţ zdůrazňuje jejich oddělenost od státu a nepodnikatelský 

charakter. V Československu (a od roku 1993 v České republice) nastal intenzivní 

rozvoj nestátních neziskových organizací v devadesátých letech právě spolu se zákonem 

č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Základním předpokladem dlouhodobé existence a 

činnosti těchto organizací je jejich poslání, zajištění relativně minimální stability 

finančních zdrojů a schopnost vyuţívat práce dobrovolníků [Novotný 2008]. 

K základním typům nestátních neziskových organizací vyuţívaných v České 

republice patří: 

 občanská sdruţení, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 nadace, 

 nadační fondy.
6
 

Vymezení role neziskových organizací se odvíjí od velkého mnoţství funkcí, 

které neziskové organizace v demokratických společnostech plní. Kategorizace funkcí 

neziskových organizací byly vytvořeny různými autory na základě různých kritérií. 

Jednou z nich je  kategorizace, kterou navrhl Pospíšil a kol. ve výzkumné zprávě 

Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. Tato kategorizace 

rozděluje jednotlivé funkce do třech základních kategorií na základě toho, k jakému 

společenskému subsystému směřuje.  

                                                 
5
 Listina základních práv a svobod, čl.20 [online]. [cit. 2011-01-20]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃ . 
6
[http://neziskovky.cz/_dataPublic/attachments/baf51c60beabc8c02a62736620568fea/prehled_nno.pdf;  

19.1.2011] 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text=%20
http://neziskovky.cz/_dataPublic/attachments/baf51c60beabc8c02a62736620568fea/prehled_nno.pdf
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 Servisní funkce spočívající v poskytování sluţeb směřuje k ekonomickému 

subsystému. „V jejím rámci produkují a distribuují NO zboţí a sluţby, které 

mohou být peněţně oceněny a nějakým způsobem zaplaceny – buďto přímo 

příjemci nebo jiným veřejným nebo soukromým subjektem“ [Pospíšil a kol. 

2009: 12]. 

 Advokační funkce je spjata s politickým subsystémem. Jde o funkci prosazování 

zájmů a jejími základními znaky je veřejný charakter a veřejný prospěch. 

Prostřednictvím advokační funkce „přispívají NO do veřejné a politické diskuse, 

do politického rozhodování a do výkonu vládnutí“ [Pospíšil a kol. 2009: 12]. 

 Funkce budování komunity, jeţ směřuje ke komunitnímu systému, je namířena 

na zvyšování sociálního kapitálu. Projevem této funkce je „buď posilování 

skupin (vnitroskupinový neboli svazující sociální kapitál) nebo podpora sociální 

inkluze a integrace (přemosťující sociální kapitál)“ [Pospíšil a kol. 2009: 12]. 

 

3. Podporované zaměstnávání 

3.1 Vymezení pojmu podporované zaměstnávání 

 Jedním z nástrojů pracovní a sociální integrace osob znevýhodněných na trhu 

práce je podporované zaměstnávání. Podporované zaměstnávání představuje široké 

spektrum sluţeb, které poskytují podporu osobám, jeţ mají z různých důvodů omezené 

moţnosti dosáhnout pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Mezi nejčastější 

důvody sníţení schopností patří zdravotní postiţení, problémy zapříčiněné zneuţíváním 

návykových látek, návrat z výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovectví, dlouhodobá 

nezaměstnanost, příslušnost k etnické menšině apod. Výhradním poskytovatelem této 

sluţby v České republice jsou nestátní neziskové organizace – agentury podporovaného 

zaměstnávání (agentury PZ).  

3.1.1 Definice podporovaného zaměstnávání 

Definici podporovaného zaměstnávání předkládá například Česká unie pro 

podporované zaměstnávání: „Podporované zaměstnávání je časově omezená sluţba 

určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běţném pracovním prostředí, Jejich 

schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té 

míry, ţe potřebují individuální dlouhodobou a průběţně poskytovanou podporu 
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poskytovanou před i po nástupu do práce“.
7
 Hlavní myšlenka uvedené definice se 

shoduje i s řadou dalších definic podporovaného zaměstnávání. Všechny obsahují 

následující základní charakteristiky podporovaného zaměstnávání [např. Opatřilová 

2004; Valenta 2009]: 

 okamţité umístění na pracovní místo, 

 trénink přímo na pracovišti, 

 placená a konkurence schopná práce, 

 zaměstnání v běţném pracovním prostředí, 

 průběţná a „na míru šitá“ podpora, 

 aktivní přístup uţivatele sluţeb 

 časové omezení vyuţití sluţby (2 roky). 

3.1.2 Znaky podporovaného zaměstnávání 

Uţivatelem sluţby podporovaného zaměstnání je na jedné straně uchazeč o 

zaměstnání, který potřebuje podporu při hledání a udrţení vhodného místa na 

otevřeném trhu práce, a na druhé straně je to zaměstnavatel, jemuţ můţe být poskytnuta 

podpora prostřednictvím výpomoci s úpravou pracovního místa a vytvořením podmínek 

pro přijetí uţivatele.  

Podstatným rozpoznávacím znakem podporovaného zaměstnávání je fakt, ţe 

uţivatelům se poskytuje podpora při hledání pracovního místa výhradně na otevřeném 

trhu práce. Nalezené zaměstnání také musí splňovat určité kritéria. Nejde jen o 

přechodné zaměstnání, práce musí mít stabilní charakter. Práce má také odpovídat 

zájmům a dovednostem uchazeče a zároveň mu umoţňovat tyto dovednosti dále 

rozvíjet. Nalezené pracovní místo také slouţí jako prostředek pro začlenění uchazeče do 

pracovního kolektivu a potaţmo i do kolektivu společenského. Je tedy nezbytné, aby 

měl uţivatel srovnatelné pracovní podmínky jako ostatní zaměstnanci a nedocházelo tak 

k jeho stigmatizaci.  

Dalším podstatným znakem podporovaného zaměstnávání je individuální přístup 

ke kaţdému jednotlivému uchazeči. Kaţdý uchazeč disponuje rozdílnou mírou 

dovedností a schopností a rovněţ má i rozdílné zájmy a představy o svém budoucím 

zaměstnání. Poskytovaná podpora je tedy přizpůsobena potřebám jednotlivých 

                                                 
7
 [http://www.unie-pz.cz/3-pz/14-co-je-pz.html;  10.3.2011] 

http://www.unie-pz.cz/3-pz/14-co-je-pz.html
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uchazečů, čímţ je zajištěna i efektivnost této podpory. Cílem této podpory je rozvoj 

samostatnosti uţivatele, s čímţ souvisí i to, ţe podpora je poskytována jen v nezbytné 

míře a je postupně sniţována.  

Významným znakem poskytované podpory je její kontinuálnost a fakt, ţe se 

soustředí především na proces rozvoje uţivatele a nekončí uzavřením pracovněprávního 

vztahu. Důraz je rovněţ kladen na začlenění uţivatele do pracovního kolektivu a 

umoţnění mu navazovat další sociální vztahy. Podporované zaměstnávání je pak ve 

svém důsledku nástrojem nejen pracovní, ale i sociální integrace jedince [Vitáková 

2005, Kňaţko 2008]. 

Kromě pozitivního vymezení je moţné i negativní vymezení podporovaného 

zaměstnávání. Mimo podporovaného zaměstnávání totiţ existuje v České republice 

ještě řada dalších sluţeb, které mají s podporovaným zaměstnáváním některé společné 

znaky. Strategie rozvoje podporované zaměstnávání v ČR (2004) upozorňuje na 

skutečnost, ţe řada lidí včetně odborné veřejnosti nerozeznává podporované 

zaměstnávání jako specifickou metodu a ztotoţňuje jej se zcela principielně odlišnými 

sluţbami, jako jsou například chráněné dílny či stacionáře [Strategie 2004]. V této 

souvislosti je třeba vymezit sluţby, které nelze povaţovat za podporované 

zaměstnávání: 

 sluţby, jejichţ cílem je především terapie, aktivizace lidí, strukturování jejich 

času (např. programy center denních sluţeb), 

 sluţby, jejichţ cílem je osobní pomoc v oblasti zajištění základních ţivotních 

potřeb, jako je pouţívání sociálního zařízení na pracovišti (např. osobní 

asistence), 

 sluţby, jejichţ cílem je výhradně získání pracovních zkušeností nebo rozvoj 

dovedností a návyků potřebných k získání a udrţení si práce (např. přechodné 

zaměstnávání), 

 sluţby, které vedou k získání a uchování práce ve speciálním pracovním 

prostředí, převáţně mezi lidmi znevýhodněnými na otevřeném trhu práce (např. 

chráněné dílny), 

 sluţby, které jsou cíleně poskytované pouze před nástupem do práce (např. 

poradenství s osobní pomocí při jednání s úřady práce nebo zaměstnavatelem) 

[Vitáková 2005: 17-18]. 
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Znaky podporovaného zaměstnávání lze shrnout prostřednictvím pěti základních 

principů, které vyjadřují filosofii podporovaného zaměstnávání: 

 Princip uplatnění práva na práci. Kaţdý má právo na práci. 

 Občanský princip. Člověk znevýhodněný na trhu práce má stejná práva i stejné 

povinnosti jako člověk bez tohoto znevýhodnění. Cílem podporovaného 

zaměstnávání je změnit status klienta sociálních sluţeb ve status zaměstnance. 

 Princip konstruktivního přístupu. Hledání vhodného zaměstnání pro uchazeče se 

odvíjí od jeho zájmů, dovedností a moţností.  

 Princip individuálního přístupu. Podporované zaměstnávání je zaloţeno na 

individuálním přístupu ke kaţdému uchazeči.  

 Princip aktivního přístupu uţivatele sluţeb [Vitáková 2005: 11-12].  

3.1.3 Dílčí služby podporovaného zaměstnávání 

Vzhledem k tomu, ţe konkrétní podoba podpory se odvíjí od individuálních potřeb 

uţivatelů sluţeb, nelze stanovit jejich enumerativní výčet. Zpravidla se však jedná o 

tyto obecné sluţby: 

 pracovní asistence, 

 job klub,  

 trénink na pracovišti, 

 monitorování pracovního uplatnění,  

 trénink dovedností souvisejících s pracovním uplatněním,  

 doprava.
8
 

3.1.4 Cíle podporovaného zaměstnávání 

Z výše uvedených základních charakteristik a principů podporovaného 

zaměstnávání také vyplývá, co je jeho cílem. Cílem podporovaného zaměstnávání je 

umoţnit lidem získat a udrţet si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá 

jejich zájmům, schopnostem a moţnostem. Současně je také cílem zvýšit míru 

samostatnosti uţivatelů sluţeb – zlepšit jejich dovednosti potřebné k nalezení, získání a 

udrţení si práce, dále posílit jejich pracovní návyky a rozšířit zájem o profesní rozvoj.
9
 

                                                 
8
 [http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=198; 15.3.2011] 

9
 [http://www.unie-pz.cz/3-pz/14-co-je-pz.html; 15.3.2011] 
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3.1.5 Standardy podporovaného zaměstnávání 

V roce 2004 vydala Česká unie pro podporované zaměstnávání v rámci projektu 

EQUAL publikaci Standardy podporovaného zaměstnávání. Standardy jako takové hrají 

významnou roli v kaţdém systému zajištění kvality, neboť jejich prostřednictvím se 

zjišťuje, zda poskytované sluţby odpovídají stanoveným poţadavkům. „Standardy 

podporovaného zaměstnávání označují minimální úroveň, které potřeba dosáhnout, aby 

sluţba byla podporovaným zaměstnáváním“ [Standardy 2004: 4]. 

Standardy PZ vycházejí z tzv. Principů podporovaného zaměstnávání, které 

shrnují nejčastěji se vyskytující charakteristické znaky potvrzené v zemích 

s dlouholetou tradicí ve vyuţívání této sluţby (např. USA, Kanada, Austrálie, Norsko). 

Samotné Standardy pak vznikly na základě rozloţení těchto Principů do měřitelných 

kritérií. Standardy podporovaného zaměstnávání je moţné pouţít nejen jako audity, 

tedy jako měřítko pro nezávislá hodnocení kvality sluţeb, ale i jako sebehodnocení, 

tedy jako východisko pro vytvoření vnitřního systému zajištění kvality. „Očekávaným 

výsledkem pouţívání Standardů je udrţení vysoké kvality i při značném tempu rozvoje 

podporovaného zaměstnávání a zlepšení prestiţe této sluţby na poli sluţeb 

zaměstnanosti“ [Standardy 2004: 4]. 

Standardy podporovaného zaměstnávání se skládají ze dvou částí: z části 

deklaratorní a z měřitelných kritérií. Obsahem deklaratorní části je formulované poslání 

– smysl, účel podporovaného zaměstnávání, cíle a cílová skupina. Měřitelná kritéria se 

věnují procesu a výsledkům. Stanovují postupy a procedury, které je třeba naplnit, aby 

se jednalo o sluţbu podporovaného zaměstnávání. Prostřednictvím takto stanoveného 

procesu má být dosaţeno určitých výsledků – změn na straně uţivatelů [Standardy 

2004]. 

 

3.2 Cílová skupina podporovaného zaměstnávání 

3.2.1 Cílová skupina 

Podporované zaměstnávání mohou vyuţít osoby, které jsou z určitých důvodů 

znevýhodněné v oblasti pracovního uplatnění a které tak potřebují pomoc při hledání 

práce a při jejím udrţení. Důleţitým předpokladem je zájem uchazeče najít si a udrţet 

pracovní místo na otevřeném trhu práce, tedy na běţném pracovišti, kde pracují 

většinou osoby, jeţ nejsou v oblasti pracovního uplatnění znevýhodněni.  
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Pro koho je tedy podporované zaměstnávání určeno? „Sluţby podporovaného 

zaměstnávání jsou určeny lidem, jejichţ dovednosti potřebné k získání a udrţení si 

vhodného zaměstnání na otevřeném trhu práce mají oproti dovednostem jiných lidí niţší 

úroveň, takţe tito lidé mají méně příleţitostí k běţnému pracovnímu uplatnění. Zároveň 

však mají zájem pracovat na otevřeném trhu práce. Můţe se jednat i o lidi, kteří tyto 

dovednosti mají, ale v běţných pracovních podmínkách je nejsou schopni uplatnit“ 

[Vitáková 2005: 19].  

Dovednosti vztahující se k získávání a udrţení si práce jsou obecné praktické 

dovednosti v oblastech, jimiţ jsou péče o sebe a své prostředí, vzdělávání a trénink, 

zaměstnání, zdraví a bezpečnost, chování, sociální dovednosti, ochrana a advokacie. 

Základním kritériem pro posouzení vhodnosti podporovaného zaměstnávání pro 

konkrétního zájemce je právě úroveň jeho dovedností a nikoli jeho příslušnost k určité 

skupině vymezené na základě zdravotního postiţení či jiného znevýhodnění. Ve 

skutečnosti totiţ v těchto skupinách existují lidé, jejichţ dovednosti potřebné k získání a 

udrţení si práce jsou naprosto dostačující a podporu tedy nepotřebují. Stejně tak ovšem 

existují lidé, kteří nejsou příslušníky ţádné z těchto skupin, a přesto podporu potřebují, 

protoţe jejich dovednosti potřebné k získání vhodného pracovního uplatnění na 

otevřeném trhu práce dostačující nejsou. [Vitáková 2005]. Niţší míra dovedností bývá 

důsledkem zpravidla některých objektivních skutečností. Kňaţko podává 

demonstrativní výčet osob, kterých se to týká: 

 osoby v nepříznivé sociální situaci, 

 osoby ohroţené sociální exkluzí, 

 osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu sociální situace, či 

z důvodu ztráty nebo absence pracovních návyků, 

 osoby bez zkušenosti se zaměstnáním, mladí lidé opouštějící dětský domov, 

diagnostický či jiný ústav, 

 osoby se zdravotním či mentálním handicapem, 

 mladé ţeny po mateřské dovolené, samoţivitelky, 

 osoby s nízkou úrovní či s absencí potřebných sociálních a pracovních 

dovedností, 

 osoby s nízkým či chybějícím vzděláním, 

 osoby s nízkou sociokulturní či ekonomickou úrovní, 

 osoby se záznamem v rejstříku trestů, 
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 osoby ţijící nedobrovolně v podmínkách, v nichţ člověk nemá moţnost získat 

potřebné pracovní dovednosti [Kňaţko 2006: 6]. 

Tyto osoby tedy mohou být znevýhodněny v oblasti pracovního uplatnění, 

protoţe nedisponují dostatečnými dovednostmi potřebnými k získání a udrţení si 

pracovního místa na otevřeném trhu práce. Kňaţko ale upozorňuje, ţe „všichni tito lidé 

mají zároveň nějaké schopnosti a dovednosti, které mohou nabídnout a sny a přání, 

která si mohou realizovat jen tehdy, kdyţ si je budou moci dovolit“ [Kňaţko 2006: 6]. 

3.2.2 Charakteristika cílové skupiny 

Mezi uţivateli sluţby podporovaného zaměstnávání výrazně převaţují osoby se 

zdravotním postiţením a to zejména osoby s duševním onemocněním a mentálním 

postiţením [Strategie, 2004]. 

 

Graf č.1: Zastoupení cílových skupin podporovaného zaměstnávání 

 

 

Zdroj: [Strategie 2004: 12] 

 

Tuto skutečnost prokázala i studie Polívky, která vznikla na základě 

vyhodnocení dotazníkového šetření uskutečněného v rámci projektu EQUAL 

probíhajícího v letech 2003 – 2004.
10

 Z této studie dále vyplývá, ţe s ohledem na 

věkové sloţení klientů mají o sluţby podporovaného zaměstnávání zájem spíše mladší 

lidé. Ze všech zájemců je 57% tvořeno osobami ve věku do 30 let, přičemţ dokonce 

čtvrtinu všech respondentů tvoří úzká skupina ve věku 21 – 25 let [Polívka 2005]. 

                                                 
10

 Podporované zaměstnávání: Vyhodnocení dotazníkové šetření uskutečněného v rámci projektu EQUAL 

(2005). Vstupní dotazník vyplnilo 237 osob prostřednictvím 15 agentur PZ. 
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Graf č.2: Věkové složení respondentů při vstupu do podporovaného zaměstnávání 

 

 

Zdroj: [Polívka 2005: 8] 

 

Výsledky dotazníkového šetření také ukazují, ţe oproti očekávání je mezi 

klienty jen malá část (18 %) těch, kteří nemají ţádnou pracovní zkušenost. Významné je 

taktéţ zjištění, ţe plná polovina respondentů spadá do kategorie dlouhodobě 

nezaměstnaných [Polívka 2005]. Tato skupina sama o sobě patří mezi rizikové skupiny, 

kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči.
11

 Kombinace více znevýhodnění je 

přitěţujícím aspektem pro úspěšné uplatnění se na otevřeném trhu práce, a proto je zde 

ještě více zapotřebí individuální a intenzivní podpory. 

3.2.3 Cílové skupiny agentur podporovaného zaměstnávání 

Cílová skupina podporovaného zaměstnávání je tedy tvořena poměrně širokou 

skupinou osob, které se z různých důvodů potýkají se znevýhodněním v oblasti 

pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Skutečnost, ţe většinovou část uchazečů 

o sluţbu podporovaného zaměstnávání představují osoby se zdravotním postiţením, se 

promítá i do zaměření jednotlivých agentur podporovaného zaměstnávání. Většina 

z nich se nijak nespecializuje a definuje svou cílovou skupinu široce: osoby se 

zdravotním postiţením, případně osoby se zdravotním postiţením nebo jiným 

znevýhodněním (např. Rytmus, Spolu Olomouc, Slezská diakonie, MESADA). Existují 

ale i agentury, které pracují se specifickou cílovou skupinou, např.: 

                                                 
11

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,§33 [online]. [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text=%20
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 Agentura pro neslyšící: osoby se sluchovým postiţením 

 APLA Praha, střední Čechy, o.s.: osoby s poruchou autistického spektra, 

 Fokus: osoby s duševním onemocněním, 

 Pracovní a sociální agentura Pasáţ: osoby, které přestávají uţívat nelegální 

drogy, 

 TyfloCentrum Praha, o.p.s.: osoby se zrakovým postiţením.
12

 

 

3.3 Vznik a vývoj podporovaného zaměstnávání 

3.3.1 Vznik podporovaného zaměstnávání 

První podněty vedoucí obecně k deinstitucionalizaci sluţeb pro znevýhodněné 

osoby se týkaly osob s mentálním postiţením a objevují se po druhé světové válce. 

Během druhé světové války se zbrojní průmysl USA potýkal s nedostatkem pracovních 

sil a z toho důvodu byli do zbrojní výroby zapojeni klienti ústavů pro mentálně 

postiţené. Jejich schopnost učit se a pracovat, kterou prokázali, spolu s intenzivním 

prosazováním lidských a občanských práv vedly postupně k prosazování myšlenky 

začlenit tyto osoby do běţného ţivota společnosti. Teoretickým východiskem pro tyto 

snahy se stala tzv. teorie normalizace, kterou aplikoval O´Brian v pěti oblastech, jeţ 

určily směr v řadě vyspělých demokratických států při vytváření koncepcí sociálních 

sluţeb a sluţeb zaměstnanosti pro osoby s mentálním postiţením [Šiška 2005]. 

Sluţby je třeba organizovat tak, aby jedinci umoţnily: 

 ţít v normálním prostředí, tj. v podmínkách, které určují komunitu/obec, 

 mít příleţitost k informovanému a skutečnému rozhodování, a to jak na 

kaţdodenní úrovni, tak na úrovni závaţných ţivotních rozhodnutí, 

 mít příleţitost rozvíjet kompetence potřebné pro vykonávání funkčních a 

smysluplných činností, 

 být respektován a mít pozitivně hodnocenou sociální roli, 

 účastnit se ţivota komunity prostřednictvím sítě sociálních vztahů [O´Brian in 

Šiška 2005: 127]. 

 V šedesátých letech existoval v USA pro osoby s mentálním postiţením systém 

na sebe navazujících denních a pracovních programů, které byly postaveny na základě 

                                                 
12

 Seznam poskytovatelů podporovaného zaměstnávání je dostupný z: [http://www.unie-pz.cz/3-pz/23-

poskytovatele-sluzby-pz.html; 16.3.2011]. 

http://www.unie-pz.cz/3-pz/23-poskytovatele-sluzby-pz.html
http://www.unie-pz.cz/3-pz/23-poskytovatele-sluzby-pz.html
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tzv. modelu připravenosti. V kaţdém typu programu v řadě byla stanovena určitá 

úroveň dovedností, které musel jedinec dosáhnout, aby mohl postoupit do dalšího 

programu. Tradiční řada na sebe navazujících programů pak vypadala takto: 

denní aktivity → denní a pracovní aktivity → chráněná práce → práce na otevřeném 

trhu [Metodika 2004: 19]. V tomto modelu se tudíţ kladl důraz na to, aby si lidé, dříve 

neţ budou moci pracovat ve společnosti, předem v modelovém prostředí osvojili 

předepsaný soubor chování a dovedností. Zároveň se tedy předpokládalo, ţe lidé, kteří 

takovýto postup vyuţijí, si přenesou naučené chování a dovednosti ze cvičeného 

prostředí na pracoviště [Stupková 2005].  

Při hodnocení modelu připravenosti však bylo prokázáno, ţe lidé 

prostřednictvím tohoto systému na sebe navazujících denních a pracovních programů 

nedělali plánované pokroky. Studie Toma Bellamy a jeho kolegů ukázala, ţe pouze 

2,7% lidí z programů denních aktivit a 3% lidí z programů pracovních postoupí do 

následujícího programu v řadě. Bylo zjištěno, ţe vstoupí-li do tohoto systému průměrný 

dvaadvacetiletý jedinec s mentálním postiţením, který bude postupně procházet 

navazující řadou programů, dostane se na otevřený trh práce ve svých 78 letech 

[Bellamy aj. 1986 in Metodika 2004].   

Základy modelu podporovaného zaměstnávání poloţil americký psycholog Marc 

Gold. Ve své práci Try Another Way zpochybnil předpoklady modelu připravenosti a 

ukázal, ţe předpokladem úspěchu na trhu práce není úroveň postiţení či zvláštní 

dovednosti nebo chování, ale jasné instrukce a podpora. Výsledkem revize modelu 

připravenosti je model podporovaného zaměstnávání, ve kterém je změněno pořadí 

trénink – umístění na pracoviště na současnou podobu: umístění na pracoviště → 

trénink. [Metodika 2004].  

Samotný vývoj podporovaného zaměstnávání byl výsledkem řady 

průkopnických modelových projektů. Nejznámější z nich je Virginia Commonwealth 

University’s Project Emploabylity z roku 1978, který prokázal, ţe zaměstnání osob 

s mentálním postiţením na otevřeném trhu práce je moţné a atraktivní jak pro samotné 

klienty, tak i pro zaměstnavatele. Z dalších zásadních projektů je moţno uvést například 

Transitional Employment I, II ve Vermontu či Specialized Training Program na 

Univerzitě Oregon [Barbour 1999]. Jednou z prvních otázek, která se v rámci nové 

metody řešila, byla pochopitelně otázka financování. Barbour konstatuje, ţe „hned 
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zpočátku bylo jasné, ţe sluţby budou nákladné, avšak cena bude ospravedlněna tím, ţe 

se tito jedinci stanou soběstačnými členy společnosti, kteří jiţ nebudou muset být dále 

závislí na peněţité podpoře od úřadu sociálního zabezpečení či úřadů pro sociální 

péči“ [překlad z anglického jazyka, Barbour 1999: 116].  

V průběhu vývoje podporovaného zaměstnávání se začalo čím dál tím více 

pozornosti věnovat otázce udrţení si práce, coţ bylo podníceno řadou výzkumů. Shafer, 

Banks a Kregel dospěli na základě ročního výzkumu ke zjištění, ţe z celkového počtu 

302 respondentů, kteří získali zaměstnání díky vyuţití sluţby podporovaného 

zaměstnávání, si přibliţně 30% z nich udrţelo stejné pracovní místo [Shafer aj. in 

Barbour 1999]. Další výzkum ukázal, ţe z 245 jedinců bylo po šesti měsících stále 

zaměstnáno 68% z nich a ţe průměrná délka trvání pracovního vztahu je jeden a půl 

roku [Kreger aj. in Barbour 1999].  

Oficiálně bylo podporované zaměstnávání definováno v roce 1984 v USA 

v zákoně o mentálním postiţení (the Developmental Disabilities Assistance and Bill of 

Rights Act). 

3.3.2 Vývoj podporovaného zaměstnávání ve světě 

Z USA se podporované zaměstnávání dostalo nejprve do Kanady a Austrálie a 

později se prosadilo i v takových zemích jako je například Nový Zéland, Peru či Zambie 

[Kamp, Lynch 2008].  

V Evropě se podporované zaměstnávání prosadilo v roce 1986, kdy ve Velké 

Británii začaly vznikat první agentury PZ. K nejúspěšnějším průkopníkům na 

evropském kontinentě se řadí především skandinávské země a to zejména Norsko, kde 

bylo podporované zaměstnávání v roce 1996 legislativně zakotveno a zařazeno mezi 

standardní sluţby zaměstnanosti.
13

 Ve Finsku se jiţ v 80. letech rozvíjela tzv. 

„integrovaná chráněná práce“ a o něco později se začaly uskutečňovat pilotní projekty 

specializované přímo na podporované zaměstnávání. Ve Finsku zatím nedošlo 

k legislativnímu zakotvení podporovaného zaměstnávání, ale agentury PZ mají moţnost 

spolupracovat s úřady práce prostřednictvím pracovní rehabilitace. Nedostatkem je 

přetrvávající nesystémové financování na základě grantů. Specifický systém realizace 

podporovaného zaměstnávání zavedlo Švédsko, kde od roku 2002 fungují pracovní 

                                                 
13

 Více v kapitole 6.1. 
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konzultanti v rámci úřadů práce, které tak rovněţ zajišťují systémové financování této 

sluţby. Dobře fungující národní systém podporovaného zaměstnávání najdeme také 

v Německu, kde se sluţba nazývá „sluţby expertů na integraci“ a je realizována 

privátními organizacemi. Zákon o rehabilitaci z roku 2000 stanoví, ţe v kaţdém regionu 

musí existovat jedna organizace, která poskytuje sluţby podporovaného zaměstnávání 

na základě výběrového řízení a smlouvy uzavřené s místním úřadem práce [Johnová 

2003].  

Jako zastřešující organizace podporovaného zaměstnávání vznikla v roce 1993 

Evropská unie pro podporované zaměstnávání a v roce 1995 Světová asociace pro 

podporované zaměstnávání. Hlavním účelem jejich zaloţení je podpora rozvoje 

podporovaného zaměstnávání. 

3.3.3 Vznik a vývoj podporovaného zaměstnávání v ČR 

S myšlenkou podporovaného zaměstnávání se v České republice mohli seznámit 

odborníci pracující s lidmi s postiţením jiţ na počátku devadesátých let 20. století 

prostřednictvím kurzů Vzdělávacího institutu Dezidera Galského zaloţeného organizací 

The American Jewish Joint Distribution Committee. Na základě finančních prostředků 

ze zdrojů Americké vládní agentury pro mezinárodní rozvoj vznikla v České republice 

v roce 1995 první agentura podporovaného zaměstnávání (o.s. Rytmus, Praha) a o rok 

později byly tyto zdroje vyuţity i pro projekt Středisko asistence při praţském 

Jedličkově ústavu [Johnová, Vondráčková 2001].  

Od roku 2000 dochází k rozšíření podporovaného zaměstnávání do dalších 

regionů především na základě dvou nadregionálních projektů (PALMIF, EQUAL) 

financovaných z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.  

V roce 2002 byl ukončen první pilotní projekt "Ověření komplexu sluţeb 

podporovaného zaměstnávání v ČR" financovaný z evropského PALMIF, který 

probíhal v letech 2000 – 2002 pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí s cílem 

přizpůsobit norskou metodiku podporovaného zaměstnávání našim podmínkám a ověřit 

ji v praktické činnosti agentur PZ. Předkladatelem projektu byla praţská agentura PZ 

o.s. Rytmus. Ověřování probíhalo v sedmi okresech, ve kterých došlo v rámci projektu 

k rozšíření nebo ke vzniku nových agentur podporovaného zaměstnávání (Praha, České 

Budějovice, Písek, Olomouc, Chrudim, Most, Děčín). Projektem prošlo celkem 371 

občanů a 117 z nich našlo pracovní uplatnění. Z projektu vyplynuly následující závěry: 
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 Uplatnění občanů s těţším zdravotním postiţením na trhu práce je moţné (lze 

najít vhodné uchazeče i zaměstnavatele). 

 Prakticky ve všech okresech je moţné najít vhodné pracovní konzultanty i 

pracovní asistenty. 

 V rámci tranzitního projektu lze nalézt uplatnění pro mladistvé se zdravotními 

hendikepy a předejít tak jejich evidenci na úřadech práce, případně ji podstatně 

omezit. 

 Sluţba podporovaného zaměstnávání je potřebná, vyţaduje však speciální 

pomoc, přesahující běţné moţnosti úřadu práce a úpravu legislativních 

podmínek [Výroční zpráva NVF 2002: 26].  

Za účelem podpory rozvoje podporovaného zaměstnávání byla v roce 2000 

zaloţena Česká unie pro podporované zaměstnávání, jejímţ posláním je formulovat, 

šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. Česká 

unie pro podporované zaměstnávání je také členem Evropské unie pro podporované 

zaměstnávání.
14

 

 

4. Realizace podporovaného zaměstnávání 

4.1 Proces podporovaného zaměstnávání 

Proces podporovaného zaměstnávání představuje „sled činností vedoucích 

k tomu, aby uţivatel získal a udrţel si vhodné pracovní místo na otevřeném trhu práce“ 

[Vitáková 2005: 20]. Celý proces je moţno rozdělit do několika fází [Vitáková 2005; 

Johnová, Vondráčková 2001]. 

První fáze procesu spočívá v dojednávání spolupráce mezi uţivatelem sluţeb a 

agenturou PZ. V této fázi se zjišťují preference uţivatele v oblasti pracovního uplatnění, 

posuzuje se, zda jsou sluţby podporovaného zaměstnávání vhodným nástrojem k jejich 

naplnění, a dojednávají se podmínky poskytování sluţeb podporovaného zaměstnávání. 

Dojednávací fáze je pak ukončena zpravidla písemnou dohodou o poskytování sluţeb 

podporovaného zaměstnávání, kterou obě strany stvrzují, ţe se dohodly na jejích 

základních náleţitostech: 

 cíl, k jehoţ dosaţení budou směřovat, 

                                                 
14

 Více v kapitole 5.6. 
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 způsoby jeho dosahování, 

 práva a povinnosti, 

 podmínky, za kterých je moţné poskytování sluţeb ukončit [Vitáková 2005]. 

Po uzavření dohody následuje fáze plánování pracovní kariéry, coţ je „proces, 

směřující k vytvoření vize toho, co by člověk rád viděl dělat sebe sama“ [Metodika 

2004: 29]. Předtím neţ dojde k vytvoření představy o vhodném pracovním místě a 

způsobech jeho získání, je třeba vytvořit osobní profil uţivatele, který je tvořen 

souhrnem následujících informací: 

 identifikační a kontaktní údaje, 

 procedurální údaje (způsobilost k právním úkonům, registrace na úřadu práce 

atd.), 

 kvalifikace pro práci (pracovní zkušenosti, vzdělání, speciální dovednosti, 

zájmy, fyzické a psychické předpoklady, specifické potřeby), 

 vlastní představy o pracovním uplatnění (preference, motivace a očekávání), 

 podpůrné informace (míra samostatnosti při dopravě, přehled vyuţívaných 

institucí apod.) [Metodika 2004: 30-31]. 

K základním metodám zjišťování informací pro vytváření osobního profilu patří 

zejména rozhovor, dotazník, pozorování a studium relevantní dokumentace. Další 

důleţité informace mohou být získány prostřednictvím tzv. krouţku přátel, který vytváří 

„skupina lidí, ke kterým má klient důvěru, dobrý vztah a které si chce pozvat, aby s ním 

přemýšleli o jeho práci“ [Metodika 2004: 31]. Pro plánování pracovní kariéry je dále 

nezbytné získat dostatečný přehled v oblasti potřeb trhu práce, díky kterému si uţivatel 

můţe ujasnit své představy a poţadavky na pracovní místo. Konečná představa o 

vhodném pracovním místu pro konkrétního uţivatele je „výsledkem porovnání osobního 

profilu uţivatele na straně jedné a potřeb trhu práce na straně druhé“ [Vitáková 2005: 

29]. Popis vhodného pracovního místa zahrnuje následující charakteristiky: 

 druh práce a typ činností,  

 časové aspekty (pracovní doba, přestávky atd.), 

 fyzikální podmínky (bezbariérový přístup, vhodné osvětlení apod.), 

 sociální podmínky (menší pracovní kolektiv apod.), 

 mzda a způsob dalšího oceňování pracovních výsledků, 

 lokalita, 
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 typ pracovněprávního vztahu [Metodika 2004: 33]. 

Další fáze podporovaného zaměstnávání se zaměřuje na získání dovedností 

potřebných k vyhledávání a udrţení pracovního místa. Trénink potřebných dovedností, 

jehoţ účelem je především zvýšení míry samostatnosti uţivatele, probíhá formou 

individuální konzultace s pracovníkem a formou práce ve skupině účastníků (tzv. job 

klub). Při nácviku dovedností lze uplatnit poměrně široké spektrum různých metod, ať 

uţ je to právě job klub nebo metoda hraní rolí, rozbor a vysvětlování problému a 

následně nácvik v reálné situaci. Během vyhledávání vhodného pracovního místa je 

uţivatelům poskytována podpora zejména ve formě pomoci s výběrem vhodných 

způsobů vyhledávání, s rozvrţením času a ve formulování jednotlivých kroků [Vitáková 

2005].  

Před přijetím konkrétního pracovního místa je nezbytným poţadavkem 

posouzení jeho vhodnosti. Cílem podporovaného zaměstnávání není pouhé fyzické 

umístění uchazeče do nějakého zaměstnání, ale „… jde o to, aby vybrané pracovní 

místo splňovalo většinu nároků na kvalitu a navíc odpovídalo individuálním moţnostem 

a potřebám uchazeče“ [Metodika 2004: 36]. Pro účely posuzování vhodnosti 

pracovního místa slouţí obecné a konkrétní ukazatele. Obecné ukazatele se týkají 

jakéhokoli uchazeče a zahrnují například moţný vztah spolupracovníků, moţnost 

pracovního postupu, moţnost pracovního asistenta, flexibilitu zaměstnavatele a 

spolupracovníků či bezpečnost pracovních podmínek. Konkrétní ukazatele se týkají 

individuálního uchazeče a odpovídají popisu vhodného pracovního místa, který je 

vytvořen na základě osobního profilu uţivatele [Metodika 2004: 36].  

Uzavření pracovní smlouvy předchází proces dojednávání pracovních podmínek, 

coţ je proces významný zejména s ohledem na to, ţe uţivateli sluţeb podporovaného 

zaměstnávání jsou zaručeny rovné pracovní podmínky a je tedy zaměstnán na základě 

obecně platných pracovněprávních předpisů.  Pro mnoho uţivatelů je však třeba sjednat 

i individuální pracovní podmínky [Vitáková 2005]. Pracovněprávní vztah je uzavřen 

buď pracovní smlouvou, nebo dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Podpora poskytovaná uţivateli po uzavření pracovněprávního vztahu je 

zaměřena na dosaţení cíle udrţet si získané pracovní místo. Zpravidla se kombinuje 

podpora poskytovaná na pracovišti (pracovní asistence) a podpora poskytovaná mimo 

pracoviště. Pracovní asistencí se rozumí „přítomnost pracovního asistenta nebo 
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konzultanta na pracovišti s uţivatelem po celou pracovní dobu nebo po její část a 

takové systematické působení na uţivatele, které povede ke zvládnutí poţadovaných 

úkolů, očekávaného chování a postupnému osamostatnění“ [Vitáková 2005: 48]. 

Podpora poskytovaná mimo pracoviště spočívá v konzultacích konaných po pracovní 

době či dalším trénování dovedností v agentuře PZ apod.  

Jak vyplývá z definice podporovaného zaměstnávání, jedním ze základních 

znaků je postupné sniţování poskytované podpory aţ do chvíle, kdy uţivatel jiţ nebude 

podporu dále potřebovat. Podpora se postupně oslabuje v závislosti na tom, jak se 

zvyšuje samostatnost uţivatele sluţby [Johnová, Vondráčková 2004]. Fáze poskytování 

podpory uţivateli po uzavření pracovněprávního vztahu „končí shodou uţivatele, 

zaměstnavatele a pracovního konzultanta, ţe uţivatel si své pracovní místo uchová i bez 

další podpory agentury“ [Vitáková 2005: 47]. Účast v programu podporovaného 

zaměstnávání končí písemnou dohodou o ukončení poskytování sluţeb podporovaného 

zaměstnávání. Vţdy je ale třeba brát v úvahu skutečnost, ţe ukončení podpory můţe 

představovat pro uţivatele náročnou situaci a proto je třeba zajistit účinnost celého 

programu například zabezpečením další moţné podpory na pracovišti a setrváním 

v kontaktu se zaměstnavatelem [Metodika 2004]. 

 

4.2 Financování podporovaného zaměstnávání 

Pro nestátní neziskové organizace je charakteristické vícezdrojové financování, 

které zaručuje určitou míru finanční nezávislosti a je tak předpokladem dlouhodobé 

udrţitelnosti. V případě, ţe by organizace byla financována pouze z jednoho zásadního 

zdroje, mohlo by oslabení či porušení podpory tohoto zdroje vést aţ k samotnému 

zániku organizace. Čerpání finančních prostředků z většího mnoţství zdrojů tak 

umoţňuje organizaci diverzifikovat riziko a pomáhá jí překonat případné krizové 

situace vzniklé v důsledku ztráty některého zdroje [Dohnalová 2010].  

Hlavní zdroje, na kterých je nejčastěji zaloţeno vícezdrojové financování, jsou 

následující: 

 granty a dotace: státní správa a samospráva, nadace a nadační fondy (české, 

zahraniční), EU (strukturální fondy), zahraniční zastupitelstva, 

 dárcovství: firemní dárci - podnikatelé a obchodní firmy (české i zahraniční), 

individuální dárci (české i zahraniční osoby), veřejnost -  anonymní sbírka, 



26 

 

 samofinancování (příjmy z vlastní činnosti): poplatky za sluţby, prodej 

produktů, vyuţití (ne)hmotného majetku, dividendy z investic, úroky 

z bankovních účtů, 

 členské příspěvky: členské poplatky, dobrovolná práce členů (nepeněţní) 

[Novotný 2008:  60]. 

Stát poskytuje finanční prostředky nestátním neziskovým organizacím ve formě 

přímé nebo nepřímé finanční podpory. Přímá finanční podpora je poskytována 

z prostředků příslušných kapitol státního rozpočtu v rámci státní dotační politiky a to na 

celostátní i regionální úrovni. Mimo státní dotační politiku můţe stát poskytovat 

finanční podporu prostřednictvím veřejných zakázek, smluv o poskytování sluţeb, 

případně ze zákona. Vybrané nadace získaly také finanční prostředky od Nadačního 

investičního fondu v rámci rozdělování výnosů z privatizace. Přímou finanční podporou 

jsou i prostředky ze státních fondů. Nepřímá finanční podpora poskytována státem má 

formu osvobození od daní a odpočtu daru ze základu daně [Dohnalová 2010]. V rámci 

daňové politiky uplatňované státem vůči neziskovým organizacím jsou některé příjmy 

osvobozené od daně (např. členské příspěvky přijaté podle stanov, zřizovacích nebo 

zakladatelských listin) a některé příjmy nejsou vůbec předmětem daně (např. výnosy 

z hlavní činnosti).
15

  

Nestátní neziskové organizace mají také moţnost čerpat finanční prostředky z 

fondů EU a to zejména z Evropského sociálního fondu, který se zaměřuje na rozvíjení 

zaměstnanosti, sniţování nezaměstnanosti, podporu sociálního začleňování osob a 

rovných příleţitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů [Dohnalová 

2010]. 

Financování služeb podporovaného zaměstnávání 

Financování sluţby podporovaného zaměstnávání je zaloţeno téměř výhradně na 

systému grantů, které jsou udíleny krajskými a obecními úřady a MPSV ve formě 

státních dotací. Dalším důleţitým zdrojem jsou finanční prostředky z EU, které jsou 

čerpány zejména na rozvoj sítě agentur PZ. 

                                                 
15

 Podrobněji viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [online]. [cit. 2011-03-20]. Dostupné 

z WWW: < 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=586%2F1992&number2=&name=&text=>. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=586%2F1992&number2=&name=&text=%3e.
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Vzhledem k tomu, ţe sluţba podporovaného zaměstnávání není zahrnuta do 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, je její financování z tohoto hlediska velmi 

nesystémové. Finanční prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti mohou být 

ve vztahu k podporovanému zaměstnávání vyuţívány pouze na úhradu mezd 

pracovních konzultantů a asistentů. Náklady na podporované zaměstnávání mohou být 

také propláceny jako sluţba pracovní rehabilitace dle zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti. Příjemcem sluţby pracovní rehabilitace však mohou být pouze osoby se 

zdravotním postiţením. Dále existuje moţnost kombinovat podporované zaměstnávání 

s příspěvky, které úřad práce poskytuje zaměstnavatelům na vytvoření společensky 

účelného pracovního místa nebo veřejně prospěšnou práci. Tato kombinace bývá 

vyuţívána zejména v případech, kdy se jedná o uchazeče s větším znevýhodněním nebo 

jde o oblast s vysokou mírou nezaměstnanosti [Vitáková 2005]. 

Vícezdrojové financování podporovaného zaměstnávání je zaloţeno zejména na 

následujících finančních zdrojích: 

 státní dotace, dotace krajských a místních úřadů, 

 finanční zdroje úřadu práce pro úhradu nákladů na pracovní rehabilitaci, 

 fondy Evropské unie, 

 fondy nadací (prostřednictvím výběrového řízení v rámci grantových programů), 

 firemní a individuální dárci, 

 členské příspěvky, 

 příspěvky uţivatelů na úhradu sluţeb,  

 vlastní činnost agentur (např. kurzy, školení, rekvalifikace pracovníků) 

[Vitáková 2005: 66]. 

4.3 Právní úprava podporovaného zaměstnávání 

Podporované zaměstnávání prošlo od roku 1995, kdy v České republice vznikla 

první agentura PZ, značným vývojem a v současné době je jednou z významných 

institucionalizovaných podpor v oblasti pracovního uplatnění. Přesto se doposud 

nepodařilo zařadit podporované zaměstnávání mezi sluţby upravené zákonem.  

První snahy o prosazení podporovaného zaměstnávání do zákona jsou spjaty 

s projednáváním zákona o zaměstnanosti č. 435/2004. Při této příleţitosti Česká unie 

pro podporované zaměstnávání předloţila Ministerstvu práce a sociálních věcí 

vypracovaný návrh znění paragrafu, který obsahoval definici podporovaného 
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zaměstnávání a jeho další úpravu. Do zákonu však tento návrh zapracován nebyl, a ani 

jinou zmínku o podporovaném zaměstnávání v současném znění zákona nenajdeme. 

Jediný prostor, který je v zákoně otevřen pro poskytování a financování podporovaného 

zaměstnání, představuje pracovní rehabilitace, kterou mohou na základě dohody 

s krajskými pobočkami Úřadu práce poskytovat i agentury PZ. Prostřednictvím 

pracovní rehabilitace však nemůţe být zajištěno systémové financování podporovaného 

zaměstnávání, neboť pracovní rehabilitace je určena pouze pro osoby se zdravotním 

postiţením. Osoby s jiným znevýhodněním, které jsou zahrnuty v cílové skupině 

podporovaného zaměstnávání, tak pracovní rehabilitaci vyuţít nemohou. 

Agentury PZ mohou také poskytovat registrovanou sluţbu sociální rehabilitace, 

kterou pak provádějí metodou podporovaného zaměstnávání. Problémem je, ţe sociální 

rehabilitace má širší záběr neţ samotné podporované zaměstnávání. 

Právní úprava podporovaného zaměstnávání je stále aktuální otázkou, kterou řeší 

Česká unie pro podporované zaměstnávání spolu s agenturami PZ. Agentury PZ ovšem 

nejsou jednotné v názoru, zda má být podporované zaměstnávání zařazeno do oblasti 

sociálních sluţeb, či spíše do oblasti zaměstnanosti. Jisté však je, ţe právní úprava 

podporovaného zaměstnávání by podpořila jeho jednotnou koncepci, umoţnila 

systémové financování a rozšířila povědomí o této sluţbě. 

4.4 Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe podporované zaměstnávání není zahrnuto mezi 

sociální sluţby upravené zákonem, agentury PZ často přistupují k tomu, ţe vyuţívají 

metodu podporovaného zaměstnávání v rámci poskytování sluţby sociální rehabilitace. 

Jedná se o sociální sluţbu upravenou v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách a 

ve vyhlášce 505/2006 Sb., která provádí zákon o sociálních sluţbách.  

Sociální rehabilitace je definována zákonem o sociálních sluţbách jako „soubor 

specifických činností směřujících k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti  

osob, a to rozvojem  jejich  specifických schopností a dovedností,  posilováním návyků a 

nácvikem výkonu běţných, pro samostatný ţivot nezbytných činností  alternativním 

způsobem vyuţívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí“.
16

 Agentury 

                                                 
16

 §70 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách [online]. [cit. 2011-03-20]. Dostupné 

z WWW:<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=108%2F2006&number2=&name=&text=

>. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=108%2F2006&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=108%2F2006&number2=&name=&text=
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PZ, které provádí sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání, se tak 

musí vypořádat s poměrně širokým rozsahem podpory, která je poskytována nejen 

v oblasti zaměstnání, ale i v dalších oblastech společenského ţivota. Agentura PZ musí 

mít vytvořeny standardy, které jsou v souladu se sociální rehabilitací, a podporované 

zaměstnávání doplnit dalšími sluţbami či programy.  

Sociální rehabilitace realizovaná metodou podporovaného zaměstnávání pak 

sestává z těchto sloţek: 

 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začleňování. 

Jedná se o nácvik dovedností, které souvisejí například s obsluhou běţně 

dostupných přístrojů (telefon, bankomat, automat na kávu), s dodrţováním 

základní hygieny či s péčí o domácnost. Dále se jedná o nácvik dovedností 

v oblasti cestování, orientace na ulici a jednání s běţnými úřady (vyplňování 

formulářů apod.).  

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

Jde o nácvik chování v různých společenských situacích jako je například 

chování při pracovních pohovorech či zapojování se do pracovního kolektivu a 

dále nácvik vyuţívání běţných komunikačních prostředků a zdrojů informací. 

Součástí je také doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na úřady apod. 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných 

schopností a dovedností v rámci skupinových setkání.  

Tématem těchto činností můţe být například sebeprezentace, organizace času, 

zvládání krizových situací apod. 

 Pomoc při uplatňování práv a zájmů.  

Zahrnuje informování a poskytování pomoci při zajištění rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek. Dále také poskytování poradenství při objevování a 

kontaktování návazných sluţeb.
17

 

O poskytování sluţby sociální rehabilitace je s uţivatelem sjednána dohoda. 

Předtím, neţ dojde k podepsání dohody o poskytování sluţby, je uţivatel informován o 

moţnostech, podmínkách a alternativách této sluţby. Kaţdý uţivatel má svého hlavního 

konzultanta, který dále koordinuje činnost dalších sociálních pracovníků, jeţ poskytují 

uţivateli sluţby. Sociální rehabilitace můţe probíhat buď v terénu, nebo ambulantně 

                                                 
17

 [http://www.unie-pz.cz/3-pz/15-socialni-rehabilitace.html; 20.3.2011] 

http://www.unie-pz.cz/3-pz/15-socialni-rehabilitace.html
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v prostorách organizace. Sociální rehabilitace probíhá převáţně formou individuálních 

setkání, ale kaţdý měsíc se také uskutečňují skupinová setkání.
18

  

Při poskytování sluţby sociální rehabilitace je kladen velký důraz na aktivní 

zapojení uţivatele do plánování průběhu sluţby. Míra poskytované podpory se odvíjí od 

potřeb uţivatele. K ukončení sluţby dochází po vzájemné dohodě uţivatele a dalších 

zúčastněných osob z jeho přirozeného prostředí o tom, ţe uţivatel jiţ nepotřebuje další 

podporu.
19

 

4.5 Podporované zaměstnávání v rámci pracovní rehabilitace 

Agentury PZ mohou navázat spolupráci s krajskými pobočkami Úřadu práce 

prostřednictvím nástroje pracovní rehabilitace, který je upraven v zákoně č.435/2004 

Sb., o zaměstnanosti. 

 Pracovní rehabilitace je v zákoně definována jako „souvislá činnost zaměřená 

na získání a udrţení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postiţením, kterou na 

základě její ţádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady s ní 

spojené.“
20

  

Na pracovní rehabilitaci mají osoby se zdravotním postiţením právo.
21

 Kromě 

osob se zdravotním postiţením však mohou pracovní rehabilitaci vyuţít na základě 

doporučení ošetřujícího lékaře i osoby uznané za dočasně neschopné práce a na základě 

doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské 

prohlídky i osoby, které přestaly být invalidními
22

.  

Zabezpečení pracovní rehabilitace se můţe uskutečnit dvěma způsoby: 

 Pracovní rehabilitaci zabezpečí krajská pobočka Úřadu práce sama ve 

spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky. 

                                                 
18

 [http://www.unie-pz.cz/3-pz/15-socialni-rehabilitace.html; 20.3.2011] 
19

 [http://www.unie-pz.cz/3-pz/15-socialni-rehabilitace.html; 20.3.2011] 
20

 §69 odst. 2 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 
21

 Za osoby se zdravotním postiţením se povaţují fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního   

zabezpečení uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni, a dále osoby, které jsou 

rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými. Zdroj: §67 odst. 2 Zákon č. 435/2004 Sb., o  

zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 
22

 §69 odst. 5 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 

http://www.unie-pz.cz/3-pz/15-socialni-rehabilitace.html
http://www.unie-pz.cz/3-pz/15-socialni-rehabilitace.html
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 Na základě písemné dohody pověří krajská pobočka Úřadu práce 

zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou 

osobu.
23

  

Právě tento druhý způsob otevírá prostor pro vyuţití sluţeb agentur PZ. 

4.5.1 Postup při zabezpečování pracovní rehabilitace 

Zájemce o pracovní rehabilitaci se můţe o této sluţbě nejprve informovat u 

speciálního poradce a zjistit, zda je pro něj tato sluţba vhodná, nebo rovnou podat 

ţádost a současně si smluvit následnou informační schůzku. Ţádost se podává spolu 

s potvrzením o zdravotním postiţení (případně rozhodnutím krajské pobočky Úřadu 

práce nebo doporučením lékaře) na krajské pobočce Úřadu práce místně příslušné podle 

bydliště zájemce [Nováčková 2010]. Za účelem zhodnocení aktuálního zdravotního 

stavu je ţadatelem povinen podrobit se vyšetření ve smluvním zdravotnickém zařízení.  

Dalším krokem je sestavení individuálního plánu pracovní rehabilitace, který 

můţe navrhnout agentura PZ spolu s ţadatelem a následně ho doručit krajské pobočce 

Úřadu práce [Březinová 2008]. Individuální plán pracovní rehabilitace obsahuje 

předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, zvolené formy a časový průběh pracovní 

rehabilitace a dále termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem.
24

  Po 

sestavení tohoto individuálního plánu se svolá odborná pracovní skupina, kterou vytváří 

Úřad práce za účelem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace osob se 

zdravotním postiţením a která je sloţena zejména ze zástupců organizací zdravotně 

postiţených a zástupců zaměstnavatelů, jeţ zaměstnávají více neţ 50% osob se 

zdravotním postiţením
25

.   

Poté, co ţadatel individuální plán odsouhlasí, je třeba ještě schválit kalkulaci na 

zabezpečení sluţby, kterou v tomto případě vypracovává agentura PZ[Nováčková2010]. 

                                                 
23

 §69 odst. 1 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-01-16]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 
24

 §1 vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online] [cit. 

2011-03-25 ]. Dostupné z WWW: 

˂http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=518%2F2004&number2=&name=&text=˃. 
25

 §7 odst. 3 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 
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Náklady vynaloţené na pracovní rehabilitaci jsou hrazeny úřadem práce z prostředků na 

aktivní politiku zaměstnanosti.
26

   

K tomu, aby mohla započít samotná pracovní rehabilitace, je třeba dvou úkonů. 

Mezi ţadatelem a krajskou pobočkou Úřadu práce je podepsán individuální plán 

pracovní rehabilitace a mezi agenturou pro PZ a krajskou pobočkou Úřadu práce je 

podepsána dohoda o zajištění pracovní rehabilitace. Po celou dobu trvání pracovní 

rehabilitace zůstává agentura pro PZ s krajskou pobočkou ÚP v kontaktu. Agentura 

zasílá kaţdý měsíc krajské pobočce ÚP faktury a zprávy o průběhu pracovní 

rehabilitace [Březinová 2008].  

4.5.2 Formy pracovní rehabilitace 

 Konkrétní formy pracovní rehabilitace jsou, jak jiţ bylo řečeno výše, navrţeny 

v individuálním plánu pracovní rehabilitace pro kaţdého ţadatele individuálně. Mezi 

základní formy pracovní rehabilitace patří zejména: 

 Poradenská činnost 

Pracovní diagnostika prováděná pracovním konzultantem, jejímţ smyslem je 

ověřit předpoklady účastníka pracovní rehabilitace k pracovnímu uplatnění. 

Poradenství poskytované pracovním konzultantem pro volbu povolání, při 

výběru vhodných nástrojů APZ a dalších otázkách souvisejících s pracovním 

uplatněním. 

 Příprava k práci 

Příprava k práci na pracovištích a ve vzdělávacím zařízení, která směřuje 

k zapracování účastníka na vhodné pracovní místo, získání znalostí, dovedností 

a návyků nezbytných pro výkon zvoleného zaměstnání. 

 Specializované rekvalifikační kurzy 

Jejich cílem je získání nebo rozšíření kvalifikace, zajišťuje je agentura PZ 

v akreditovaných rekvalifikačních kurzech. 

 Zprostředkování zaměstnání 

Kromě přímého zprostředkování zaměstnání je součástí také poradenství s tím 

související, které je poskytováno účastníkovi i zaměstnavateli. 

 Udržení a změna zaměstnání 

                                                 
26

 Výčet konkrétních druhů hrazených nákladů stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí ve vyhlášce č. 

518/2004 Sb. 
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Individuální či skupinové aktivizační a motivační programy, které jsou 

realizovány formou teoretických i terénních konzultací. 

 Vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání 

Pracovní asistence a poradenství pro výkon zaměstnání.
27

 

4.5.3 Ideální podoba pracovní rehabilitace 

K zajištění účinného a hospodárného provádění pracovní rehabilitace je třeba, 

aby se celý tento proces řídil následujícími základními zásadami: 

 Předpokladem úspěšné pracovní rehabilitace je její včasné zahájení. 

 Efektivní fungování pracovní rehabilitace zajišťují základní atributy jako 

komplexnost, návaznost a koordinovanost. 

 Důleţitým předpokladem je dostupnost informací o pracovní rehabilitaci. 

 Pracovní rehabilitace je zaloţena na individuálním přístupu. 

 Zvláště u osob s těţším zdravotním postiţením je potřeba multidisciplinárního 

posouzení. 

 Všechny zúčastněné strany musí v rámci poskytování pracovní rehabilitace úzce 

spolupracovat [Strnadová 2009: 9]. 

Andrýsková a kol. zachycují ideální podobu pracovní rehabilitace v následujícím 

grafickém schématu: 

Obrázek č. 1: Ideální podoba pracovní rehabilitace 

                                                 
27

[http://www.rytmus.org/rytmus/index.php?p=pracovni_rehabilitace_metodou_podporovaneho_zamest&

site=default; 25.3.2011] 
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Zdroj: [Andrýsková a kol. 2008: 14] 

V současném systému pracovní rehabilitace představuje diagnostika jednu 

z forem pracovní rehabilitace a je tedy prováděna aţ po samotném započetí pracovní 

rehabilitace. Andrýsková a kol. navrhují, aby alespoň základní diagnostika byla 

provedena ještě před zpracováním individuálního plánu pracovní rehabilitace. 

„Diagnostika by neměla být formou pracovní rehabilitace, ale formy pracovní 

rehabilitace by z ní měly vycházet“ [Andrýsková aj.  2008: 14]. Na základě diagnostiky 

se nejlépe posoudí vhodnost nástroje pracovní rehabilitace v konkrétním případě. V této 

souvislosti můţe být uţitečné obrátit se na agenturu PZ, která můţe před započetím 

pracovní rehabilitace diagnostiku vypracovat. 

Za další nedostatek je povaţována skutečnost, ţe krajská pobočka Úřadu práce 

není dostatečně aktivní při vyhledávání pracovního uplatnění pro účastníka pracovní 

rehabilitace. Jednou z příčin je například kumulace funkcí osob odpovědných za 

takovou činnost na krajské pobočce Úřadu práce [Andrýsková a kol.  2008]. I v tomto 

ohledu je zřejmá výhodnost poskytování této sluţby agenturou PZ. Pracovní konzultant 

z agentury pro PZ, který se po celou dobu průběhu pracovní rehabilitace účastníkovi 

věnuje, má lepší předpoklady k aktivnějšímu vyhledávání pracovního uplatnění pro 

uţivatele.  
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4.5.4 Současná situace 

Ačkoli jsou podmínky a zásady poskytování pracovní rehabilitace dostatečně 

upraveny zákonem, vyuţívá se pracovní rehabilitace jen zřídka. Od začátku roku 2006 

do září 2010 bylo například v Praze podáno 27 ţádostí o pracovní rehabilitaci a z toho 

pouze 4 byly uskutečněny [Nováčková 2010]. Kouřil z úřadu práce uvádí následující 

důvody malého vyuţívání pracovní rehabilitace: 

 administrativní náročnost, která odrazuje zdravotně postiţené i úřad práce, 

 malá a nedostatečná nabídka firem na zabezpečení pracovní rehabilitace, 

 snadné nahrazení pracovní rehabilitace jinými nástroji aktivní politiky 

zaměstnanosti, 

 malá povědomost o tomto nástroji [Kouřil 2010].  

Vzhledem k malému vyuţívání pracovní rehabilitace je zřejmé, ţe moţnosti 

agentur PZ spolupracovat s krajskými pobočkami Úřadu práce v rámci tohoto nástroje 

jsou minimální. Přitom, jak demonstruje Březinová na příkladu dobré praxe, spolupráce 

agentur pro podporované zaměstnávání s krajskými pobočkami Úřadu práce můţe být 

velmi úspěšná [Březinová 2008]. 

 

5. Role aktérů podporovaného zaměstnávání 

5.1 Agentury pro podporované zaměstnávání 

Agentury PZ jako nestátní neziskové organizace jsou v České republice jediným 

poskytovatelem podporovaného zaměstnávání. Jsou to právnické osoby, které mají 

zpravidla formu občanského sdruţení nebo obecně prospěšné společnosti.  

5.1.1 Právní forma 

Občanské sdruţení vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR a podmínky 

vzniku jsou upraveny v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Obecně prospěšné 

společnosti jsou upraveny v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a vznikají na základě rozhodnutí rejstříkové soudu. Obecně prospěšná 

společnost je na rozdíl od občanského sdruţení povinna poskytovat obecně prospěšné 

sluţby veřejnosti, tedy všem uţivatelům za předem stanovených a pro všechny stejných 

podmínek. Občanské sdruţení můţe být zřízeno k cíli vzájemně prospěšnému, tedy 

k podpoře svých členů, nebo také k cíli obecně prospěšnému, tedy ku prospěchu 

veřejnosti [Deverová 2010]. 
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5.1.2 Poslání 

Posláním agentur PZ je poskytovat podporu lidem, kteří jsou z různých důvodů 

znevýhodněni v oblasti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Například 

Agentury PZ Vysočina a Fokus, o.s. definují své poslání takto: 

 Poskytovat podporu lidem, se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, 

k získání a udrţení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich 

představám a schopnostem.
28

 

 Poskytovat lidem se znevýhodněním na trhu práce (…) takovou podporu, aby 

mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi.
29

 

5.1.3 Poskytované služby 

Kromě samotného podporovaného zaměstnávání poskytují často agentury PZ i další 

sluţby související s pracovním uplatněním. Mezi tyto další sluţby patří nejčastěji: 

 sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání, 

 pracovní rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání, 

 job klub, 

 osobní asistence. 

5.1.4 Organizační struktura 

 Mezi základní články organizační struktury agentury PZ patří zpravidla vedoucí 

agentury, pracovní konzultant a pracovní asistent. Vedoucí agentury má na starost 

zejména organizační záleţitosti a jedná jménem agentury navenek. Zajišťuje technické a 

finanční podmínky pro provoz agentury a vytváří její koncepci. Pracovní konzultant je 

zodpovědný za celý průběh poskytované sluţby. Vyhodnocuje vhodnost nástroje 

podporovaného zaměstnávání pro konkrétního uţivatele, vytváří s ním individuální plán 

průběhu sluţby a zodpovídá za kvalitní a efektivní poskytování této sluţby. Kromě toho 

také koordinuje a metodicky vede činnost pracovních asistentů. Pracovní asistence je 

často prováděna dobrovolnými pracovníky a její náplní je podpora uţivatele v osvojení 

a rozvoji dovedností související s prací [Vitáková 2005].  

                                                 
28

 [http://apzvysocina.cz/cinnost.php; 27.3.2011] 
29

[ http://www.formika.org/index.php?cmd=page&id=18; 27.3.2011] 

http://www.formika.org/index.php?cmd=page&id=18
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5.1.5 Spolupráce se zaměstnavateli 

 Spolupráce se zaměstnavatelem je důleţitou součástí procesu podporovaného 

zaměstnávání, proto i zaměstnavatel je příjemcem poskytované podpory. „Cílem 

činností prováděných v rámci poskytování podpory zaměstnavateli je vytvoření 

stabilního pozitivního pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a uţivatelem, 

nezávislého na sluţbách PZ“ [Vitáková 2005: 54]. Předmětem této podpory je 

především pracovně-právní poradenství, pomoc se zapracováním uţivatele a konzultace 

k řešení případných problémů s uţivatelem. Zejména při zaměstnávání osob se 

zdravotním postiţením můţe být pomoc ze strany agentury pro zaměstnavatele velmi 

přínosná.  

„Kaţdý zdravotně postiţený má jiné problémy a agentura ho zná jako první, 

takţe pro nás je to velká pomoc, protoţe nás s pracovníkem naučí 

komunikovat.“
30

 

Agentura podporovaného zaměstnávání „určitě splnila očekávání. Určitě splnila 

v tom, ţe kdykoli bylo potřeba zaučit k čemukoli novému, tak agentura pomohla. 

Asistenti hned pomohli v zaučení nové činnosti.“
31

  

5.1.6 Spolupráce s rodinou uživatele 

 Nezbytnost spolupráce s rodinou uţivatele vychází především ze skutečnosti, ţe 

uţivatelé sluţeb PZ bývají často ve větší míře závislí na svých rodinách, které tak mají 

výrazný vliv na rozhodování o důleţitých otázkách jejich ţivota. Pracovníci agentur PZ 

se proto snaţí vytvořit v rodině příznivé podmínky pro to, aby uţivatel mohl získat a 

udrţet si vhodné pracovní místo. Toho se snaţí docílit především poskytováním 

podpory rodině při zvládání změn, jeţ souvisejí s nástupem uţivatele do zaměstnání a 

s jeho osamostatňováním [Vitáková 2005]. 

5.1.7 Současný stav agentur PZ 

Téměř všechny agentury PZ se sdruţují v zastřešující organizaci, kterou je 

Česká unie pro podporované zaměstnávání. V současné době sdruţuje Česká unie pro 

podporované zaměstnávání 50 agentur, coţ je nejvíce za celou existenci podporovaného 

                                                 
30

 Rozhovor se zaměstnavatelem: OP TIGER s.r.o.; [Šikýřová a kol. 2009: 36]. 
31

 Rozhovor se zaměstnavatelem: Prosaz o.s.; [Šikýřová a kol. 2009: 40]. 
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zaměstnávání v České republice. Vývoj počtu agentur v posledních letech zobrazuje 

následující graf. 

 

Graf č. 3: Vývoj počtu agentur PZ v ČR 

 

Zdroj: [vlastní graf, Česká unie pro podporované zaměstnávání] 

Kromě Plzeňského kraje jsou agentury PZ zastoupeny ve všech krajích České 

republiky. Počty agentur působících v rámci jednotlivých krajů jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č.1: Zastoupení agentur PZ v rámci krajů 

Kraj Počet 

hl. m. Praha 12 

Moravskoslezský 7 

Jihomoravský 6 

Ústecký 5 

Jihočeský 3 

Středočeský 3 

Vysočina 3 

Zlínský 3 

Olomoucký 2 

Pardubický 2 

Královéhradecký 2 

Karlovarský 1 

Liberecký 1 

Plzeňský 0 
 

Zdroj:  [vlastní tabulka, Česká unie pro podporované zaměstnávání] 
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5.2 Uživatelé služby podporovaného zaměstnávání 

Podporované zaměstnávání klade důraz na aktivní přístup uţivatele. Uţivatel tedy 

není pasivním příjemcem sluţby, ale aktivně se podílí na celém procesu. Při vytváření 

představy o vhodném pracovním uplatnění se zohledňují jeho preference, zájmy a přání 

a respektují se jeho poţadavky. Všech dalších fází podporovaného zaměstnávání, jako 

je vyhledávání pracovního místa, oslovování zaměstnavatele, sjednávání schůzky se 

zaměstnavatelem a dojednávání pracovních podmínek, se uţivatel aktivně účastní. 

Pracovní konzultant či asistent ho jednotlivými fázemi provázejí, pomáhají mu a 

poskytují podporu. Kaţdé rozhodnutí však činí uţivatel sám. Je pouze na něm, zda 

danou práci přijme či nikoli.  

Aby mohlo dojít k úspěšnému začlenění uţivatele na otevřeném trhu práce, je 

tedy třeba nejen podpory ze strany agentury PZ, ale také zájmu a aktivního přístupu ze 

strany uţivatele. Na to upozorňují i Mareš A Sirovátka, kdyţ konstatují, ţe „integrace 

na trhu práce můţe být dosaţena jen při podpoře individuálních schopností a přístupu k 

trhu práce, ale současně je k ní zapotřebí i individuální odpovědnost a vůle: solidarita 

ve společnosti se nutně doplňuje s pracovní etikou a odpovědností jednotlivce“ [Mareš, 

Sirovátka 2008: 11]. 

 

5.3 Zaměstnavatelé 

 Zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávním vztahu.
32

 

5.3.1 Povinnosti zaměstnavatelů 

 Vzhledem k tomu, ţe velkou část uţivatelů sluţeb podporovaného zaměstnávání 

tvoří osoby se zdravotním postiţením, je nezbytné zmínit povinnosti, které v souvislosti 

se zaměstnáváním těchto osob ukládá zaměstnavatelům zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti.  

 Zaměstnavatelé jsou povinni: 

 s ohledem na své podmínky rozšiřovat moţnost zaměstnávání OZP 

individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a 

vyhrazováním pracovních míst pro OZP, 

                                                 
32

 §7 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [online]. [cit. 2011-03-27]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=262%2F2006&number2=&name=&text=˃. 
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 spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace, 

 vést evidence zaměstnávaných OZP,  

 vést evidence pracovních míst vyhrazených pro OZP.
33

 

Zaměstnavatel s více neţ 25 zaměstnanci je kromě toho povinen zaměstnávat 

nejméně 4% osob se zdravotním postiţením z celkového počtu zaměstnanců. Tuto 

povinnost lze také splnit: 

 zadáváním zakázek nebo odebíráním výrobků či sluţeb  

 od zaměstnavatelů zaměstnávajících více neţ 50% OZP,  

 chráněných pracovních dílen, 

 od osob se zdravotním postiţením, které jsou osobami samostatně 

výdělečně činnými, 

 odvodem do státního rozpočtu, 

 vzájemnou kombinací uvedených způsobů.
34

 

5.3.2 Spolupráce s agenturami podporovaného zaměstnávání 

Zaměstnavatelé poskytují pracovní místa pro uţivatele sluţeb podporovaného 

zaměstnávání. Pro většinu uţivatelů je třeba pracovní místo upravit a vyjednat pracovní 

náplň. Především v počáteční fázi nástupu uţivatele do pracovní pozice zaměstnavatel 

uzpůsobuje pracovní úkony moţnostem uţivatele. Spolu s pracovním konzultantem 

rovněţ připravuje pracovní kolektiv na příchod nového zaměstnance [Kňaţko 2008]. 

Ochota ze strany zaměstnavatelů podílet se na podporovaném zaměstnávání je 

velice individuální. Řada zaměstnavatelů o moţnosti podporovaného zaměstnávání neví 

a při oslovení agenturou PZ se s touto sluţbou setkávají poprvé, coţ svědčí o 

nedostatečné medializaci podporovaného zaměstnávání. Některé zaměstnavatele 

nabídka agentur PZ zaujme a jsou ochotni spolupracovat. Existují i případy, i kdyţ 

zatím jen výjimečné, kdy se zaměstnavatel ozve agentuře PZ z vlastní iniciativy. Jedná 

se například o zaměstnavatele, který hledá pracovníka na konkrétní pozici s jednodušší 

pracovní náplní a s kratší pracovní dobou, která můţe být vhodná právě pro uţivatele 

PZ.  

                                                 
33

 §80, Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 
34

 §81, Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 
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„Sháněli jsme pracovníka na balení kníţek a jejich rozvoz, coţ je práce na den, 

dva v týdnu, a nemohli jsme najít nikoho, kdo by nám vyhovoval. To, ţe jsme se 

rozhodli zaměstnat někoho se zdravotním postiţením, vyplynulo aţ v průběhu 

času. Ţádnému z uchazečů bez postiţení nevyhovovala práce na zkrácený 

úvazek“.
35

 

Obecně je ale spolupráce s agenturami PZ ze strany zaměstnavatelů stále 

rezervovaná. To vyplývá například i z výstupů projektu podporovaného zaměstnávání 

realizovaného v kraji Vysočina [Říčan 2008]. 

Graf č. 4: Spolupráce zaměstnavatelů s agenturami PZ 

 

 

Zdroj: [Říčan 2008: 17] 

Nejvíce se zaměstnavatelé obávají zaměstnat osoby se zdravotním postiţením, 

zvláště pak s mentálním postiţením. Doleţelová z Agentury PZ Vysočina uvádí, ţe 

zaměstnavatelé jsou odrazováni zejména sloţitou administrativou související se 

zaměstnáváním osob se zdravotním znevýhodněním a potřebnou úpravou pracoviště a 

provozu. Zaměstnavatelé se také obávají reakce ostatních zaměstnanců a toho, jak se 

k uţivateli sluţeb chovat. Svou roli také sehrávají mýty a předsudky, které jsou se 

zaměstnáváním znevýhodněných osob spojovány [Doleţelová 2007]. Nutno 

poznamenat, ţe s tím vším můţe agentura PZ zaměstnavateli pomoci. Konkrétní 

zkušenosti zaměstnavatelů pak ukazují, ţe obavy ze zaměstnávání takto 

znevýhodněných osob jsou často zbytečné. 

                                                 
35

 Rozhovor se zaměstnavatelem: nakladatelství Dokořán s.r.o.;[ Šikýřová a kol.  2009: 26]. 
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„S prací Jana jsme velice spokojeni. Výborně se začlenil do celého kolektivu 

zaměstnanců logistiky firmy Schachermayer. O jeho schopnostech vypovídá to, 

ţe v měsíci březnu byl vybrán do TOP týmu za měsíc únor. Tímto naše firma 

oceňuje nejlepší pracovníky za uplynulý měsíc.“
36

 

„Pan Ladislav je velice komunikativní a pracovitý. Práce se velmi zlepšuje a 

zrychluje. Láďa dokáţe jiţ pracovat samostatně, práci si sám vyhledává a má o 

ni velký zájem.“
37

 

Jako příklad dobré praxe je moţno uvést úspěšnou spolupráci společnosti AmRest 

s.r.o. a Agentury PZ Rytmus Praha. Společnost AmRest s.r.o. je provozovatelem 

restaurací KFC, Starbucks a Burger Kinger. V říjnu 2010 se tato společnost obrátila na 

Agenturu PZ Rytmus Praha se zájmem zaměstnat osoby se znevýhodněním. Po 

vzájemných konzultacích byly uţivatelům podporovaného zaměstnávání nabídnuty 

úklidové práce, marinování masa a příprava salátů, a byla dohodnuta následná 

spolupráce s jednotlivými provozovnami. Výsledkem této vzájemné spolupráce je 

zaměstnání šesti osob, z toho s pěti osobami byla uzavřena pracovní smlouva a s jednou 

osobou dohoda o provedení práce [Švajglová 2011]. 

Šikýřová a kol. ze Společnosti DUHA shrnuje deset výhod, které můţe 

zaměstnavatel získat zaměstnáním osob se znevýhodněním. 

1. Získání motivovaného zaměstnance. Člověk se znevýhodněním si často více 

váţí získaného pracovního místa a s odhodláním vykonává i práci, kterou běţný 

zaměstnanec povaţuje za neatraktivní a nudnou.  

2. Pomoc při vytipování vhodných činností ze strany Podporovaného 

zaměstnávání. Pracovní konzultant bezplatně poradí zaměstnavateli 

s vytipováním vhodné práce pro osobu se znevýhodněním. 

3. Podpora a pomoc ze strany Podporovaného zaměstnávání při zapracování. 

Pracovní konzultant pomůţe zaměstnavateli se zaškolením zaměstnance a s jeho 

začleněním do pracovního kolektivu. 

4. Práce na „pracovní zkoušku“. Zaměstnavatel se můţe s uţivatelem a agenturou 

PZ domluvit na bezplatné časově omezené pracovní zkoušce. 

                                                 
36 Rozhovor se zaměstnavatelem: Schachermyer spol. s.r.o.; [http://www.unie-pz.cz/3-pz/21-pro-

zamestnavatele/25-priklady-dobre-praxe.html; 30.4.2011]. 
37

 Rozhovor se zaměstnavatelem: Nemocnice v Ostrově nad Ohří; 

[http://www.rytmus.org/rytmus/index.php?p=pribehy_z_praxe_pz&id=156; 30.4.2011]. 
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5. Pozitivní image díky posílení sociální odpovědnosti firmy. 

6. Sleva na dani z příjmu. Zaměstnavatel, který zaměstná osobu se zdravotním 

postiţením má nárok na slevu na dani dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. 

7. Ekonomická moţnost, jak vyřešit zákonnou povinnost zaměstnávat lidi se 

zdravotním postiţením. 

8. Státní dotace. Zákon o zaměstnanosti umoţňuje zaměstnavateli v souvislosti se 

zaměstnáním osob se zdravotním postiţením vyuţít příspěvek na vytvoření 

společensky účelného pracovního místa, příspěvek na zapracování zaměstnance, 

úhradu nákladů na přípravu k práci osob se zdravotním postiţením či příspěvek 

na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením. 

9. Sníţená minimální mzda. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě 

umoţňuje zaměstnavateli sníţit minimální mzdu osobám se zdravotním 

postiţením, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého či 

třetího stupně. 

10. Člověk se znevýhodněním je díky svému pozitivnímu přístupu obohacením 

pracovního týmu [Šikýřová a kol. 2009: 10-13]. 

 

5.4 Stát, kraje a obce 

5.4.1 Stát 

Hlavní finanční podporou ze strany státu je poskytování finančních prostředků 

v rámci státní dotační politiky. Dotační politika vychází z rozhodnutí vlády přidělit 

ročně nestátním neziskovým organizacím určitou částku peněz z veřejných rozpočtů 

[Dohnalová 2010]. Poskytování dotací se od letošního roku 2011 řídí Zásadami vlády 

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 

organizacím ústředními orgány státní správy, které byly přijaty formou vládního 

usnesení v únoru 2010. Dle Zásad se poskytují dotace na realizaci projektů nestátních 

neziskových organizací, které přispívají k naplňování cílů státní politiky [Zásady vlády 

2010].  

Kromě oblasti financování je nezbytné zmínit v rámci role státu také oblast 

legislativy. Vzhledem ke skutečnosti, ţe vláda je nejčastějším navrhovatelem zákonů, 
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představují pro agentury PZ jednotlivá ministerstva (především Ministerstvo práce a 

sociálních věcí) důleţitou podporu při prosazování legislativních změn. 

5.4.2 Obce a kraje 

Obce a kraje jsou veřejnoprávní korporace, které mají vlastní majetek a 

hospodaří s ním na základě vlastního rozpočtu. Projekty, které získají dotaci od 

ústředních orgánů státní správy, jsou často spolufinancovány právě z krajských a 

obecních rozpočtů [Dohnalová 2010]. Agentury PZ tak mohou pro svou činnost získat 

finanční prostředky i od krajů a obcí, ve kterých působí. 

Podpořit sluţbu podporované zaměstnávání mohou kraje a obce také tím, ţe 

umoţní agenturám PZ publikovat informace o podporovaném zaměstnávání ve svých 

zpravodajích či oběţnících a přispívat tak k rozšíření povědomí o této sluţbě. 

 

5.5 Úřad práce  

V dubnu 2011 došlo k podstatné změně statutu úřadů práce, neboť byla zrušena 

jejich dosavadní právní samostatnost. Zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České 

republiky, byl zřízen Úřad práce České republiky jako správní úřad s celostátní 

působností se sídlem v Praze, jehoţ nadřízeným správním úřadem je Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. V rámci Úřadu práce působí generální ředitelství a krajské pobočky, 

jejichţ součástí jsou kontaktní pracoviště.
38

  

K hlavním činnostem generálního ředitelství patří zajišťování podkladů pro 

ministerstvo ke zpracování koncepcí a programů státní politiky zaměstnanosti, 

sledování celkové situace na trhu práce a spolupráce s dalšími úřady a orgány při tvorbě 

a realizaci opatření, které souvisejí s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností. Důleţitou 

činností generálního ředitelství je i přijímání opatření na podporu a dosaţení rovného 

zacházení se skupinami osob, které mají ztíţené postavení na trhu práce v otázce 

přístupu k zaměstnání. Generální ředitelství také spolupracuje se zahraničními 

institucemi a podílí se na mezinárodní spolupráci. Jeho úkolem je dále zřizování 

                                                 
38

 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky [online]. [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=73%2F2011&number2=&name=&text=˃. 
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školicích a rekvalifikačních středisek, pro osoby se zdravotním postiţením pracovně 

rehabilitačních středisek a plnění dalších úkolů souvisejících se zaměstnaností.
39

  

Krajské pobočky plní ve svých obvodech řadu podobných úkolů jako generální 

ředitelství. Kromě toho jsou povinny poskytovat fyzickým osobám a zaměstnavatelům 

poradenské, informační a další sluţby týkající se oblasti zaměstnanosti a 

pracovněprávních vztahů.
40

 

Pro agentury PZ je významná zejména moţná spolupráce s krajskými pobočkami 

v rámci pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitace zde představuje moţnost reálného 

financování sluţby podporovaného zaměstnávání alespoň pro osoby se zdravotním 

postiţením.  Kromě toho mohou být krajské pobočky Úřadu práce také nápomocny tím, 

ţe budou informovat cílové skupiny podporovaného zaměstnávání o moţnosti vyuţití 

této sluţby a poskytovat jim v tomto směru základní informace. 

 

5.6 Zastřešující organizace 

5.6.1 Česká unie pro podporované zaměstnávání 

Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ) je nestátní nezisková 

organizace (konkrétně občanské sdruţení), která byla zaloţena v roce 2000 za účelem 

formulování, šíření a podporovaní myšlenky PZ v České republice. Velkým přínosem 

České unie pro podporované zaměstnávání je vytvoření Standardů podporovaného 

zaměstnávání, které garantují kvalitu této sluţby.  

Ke konkrétním cílům ČUPZ patří: 

 Sdruţovat poskytovatele a obhájce sluţeb PZ. 

 Vytvářet a průběţně aktualizovat metodiku PZ. 

 Podporovat vznik a rozvoj nových poskytovatelů PZ. 

 Prosazovat a obhajovat PZ jako soubor sluţeb, bez kterých se otevřená 

společnost neobejde. 

 Být aktivním členem European Union of Supported Employment. 

 Šířit vzdělanost v oboru PZ se zvláštním důrazem na potřeby členů. 

                                                 
39

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 
40

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [online]. [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW:˂ 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=2%2F1993&number2=&name=&text= ˃. 



46 

 

 Jednat s ústředními státními institucemi ČR, s reprezentanty nestátního sektoru, 

podnikatelské sféry atd. 

 Hospodářská činnost se zaměřením na poradenskou a konzultační činnost, 

zpracování odborných studií a posudků, vzdělávání, pořádání kurzů, včetně 

lektorské činnosti, provozování kulturně-vzdělávacích zařízení, veletrhů 

[Stanovy ČUPZ 2009].  

Ve vztahu k zaměstnavatelům spočívá aktivita ČUPZ zejména v pořádání 

vzdělávacích kurzů pro pracovníky v PZ, jejichţ tématem je jednání se 

zaměstnavatelem, a školení pro zaměstnavatele o PZ a jeho specifických cílových 

skupinách [Bajerová 2007]. 

Česká unie pro podporované zaměstnávání také pořádá pravidelná čtvrtletní 

setkání poskytovatelů PZ a dalších odborníků, tzv. kolokvia podporovaného 

zaměstnávání, a vydává čtvrtletní Zpravodaj IN.  

5.6.2 Evropská unie pro podporované zaměstnávání 

Evropská unie pro podporované zaměstnávání (The European Union of 

Supported Employment - EUSE) je nevládní organizace, která byla zaloţena v roce 

1993 za účelem podpory rozvoje podporovaného zaměstnávání v Evropě. V současné 

době sdruţuje 19 národních asociací včetně České unie pro podporované zaměstnávání, 

která je jejím členem od roku 2001.  

Hlavní aktivity EUSE zahrnují: 

 Organizování Evropských konferencí o podporovaném zaměstnávání. 

 Vyměňování informací prostřednictvím webových stránek, zpravodajů a 

emailové korespondence. 

 Spojování s ostatními evropskými asociacemi a spolupráce s celosvětovými 

organizacemi. 

 Podporování vzniku nových národních asociací. 

 Prosazování práv osob znevýhodněných v přístupu k zaměstnání. 

 Zkoumání a rozvíjení příkladů dobré praxe, školení zaměstnanců, standardů 

kvality a legislativy. 
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 Poskytování členských sluţeb a podpory národním asociacím.
41

 

Cílem Evropské konference pro podporované zaměstnávání, která se koná kaţdé 

dva roky, je podpora rozvoje PZ a výměna osvědčených postupů a metod při 

zaměstnávání lidí znevýhodněných na otevřeném trhu práce. Poslední konference 

proběhla v roce 2009 v Praze. Další konference se uskuteční v červnu 2011 v Dánsku.
42

 

5.6.3 Světová asociace pro podporované zaměstnávání 

Světová asociace pro podporované zaměstnávání (World Association for 

Supported Employment) je síť osob a organizací, která působí od roku 1995 s cílem 

podporovat podporované zaměstnávání v rámci celého světa.
43

 

 

5.7 Evropská unie – Fondy EU  

Fondy EU slouţí k realizaci evropské politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, 

jejímţ cílem je rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech členských států 

EU a jejich regionů. Finanční prostředky určeny k realizaci této politiky se rozdělují 

prostřednictvím tzv. strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. Strukturální fondy EU 

jsou tvořeny Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropským sociálním fondem.  

Pro právě probíhající programové období 2007 – 2013 si Česká republika 

vyjednala 26 operačních programů, na které získala z evropských fondů 26,69 miliard 

eur. Zastřešujícím orgánem pro operační programy v České republice financované 

z fondů EU je Národní orgán pro koordinaci zřízený v rámci Ministerstva pro místní 

rozvoj.
44

 

Finanční prostředky pro podporované zaměstnávání je moţné získat především 

z Evropského sociálního fondu. Evropský sociální fond slouţí k naplňování Evropské 

strategie zaměstnanosti. Jeho cílem je zajištění rovných příleţitostí při přístupu na trh 

práce, rozvíjení flexibilní pracovní síly a další podpora související s rozvojem 

zaměstnanosti a trhu práce. Česká republika můţe v současném programovém období 

čerpat prostředky z ESF na základě tří základních programů: 

 Lidské zdroje a zaměstnanost. 

                                                 
41

 [http://www.euse.org/about-euse; 1.4.2011] 
42

 [http://www.unie-pz.cz/43-euse/63-9th-euse-conference.html; 1.4.2011] 
43

 [http://www.wase.net/about.html; 1.4.2011] 
44

 [http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU; 7.4.2011] 
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 Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 Praha – adaptabilita.
45

 

Z Evropského sociálního fondu jsou v současné době financovány například 

následující projekty podporovaného zaměstnávání: 

 Podporované zaměstnávání lidí s duševní nemocí 

Občanské sdruţení Baobab získalo cca 3,5 milionů na vytvoření agentury 

podporovaného zaměstnávání pro lidi s duševní nemocí na Kladensku. 

 Podporované zaměstnávání v chrudimském regionu 

Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim získala cca 1,9 milionu na 

financování podporovaného zaměstnávání a kurzů pro lidi se zdravotním 

postiţením. 

 Tak pochodují sloni 

Občanské sdruţení Rytmus získalo cca 4,6 milionů na projekt realizovaný ve 

Středočeském kraji, jehoţ cílem je podpořit zapojení lidí s mentálním postiţením 

na trh práce a zlepšit moţnosti jejich pracovního uplatnění. 

 Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob 

do české praxe 

Česká unie pro podporované zaměstnávání získala cca 3,6 milionů na projekt, 

jehoţ cílem je rozvoj spolupráce mezi českými a evropskými poskytovateli 

podporovaného zaměstnávání.
46

 

 

5.8 Rodina 

Jak jiţ bylo řečeno, uţivatelé sluţby podporovaného zaměstnávání jsou často silně 

vázáni na svou rodinu. Proto je podpora rodiny v průběhu sluţby podporovaného 

zaměstnávání, kdy se uţivatel osamostatňuje, velmi důleţitá. Po celou dobu 

poskytování sluţby podporovaného zaměstnávání je rodina v kontaktu s agenturou PZ, 

která jí poskytuje informace o průběhu práce. Rodina má tak moţnost konzultovat 

s agenturou PZ své otázky, názory a obavy, s kterými se můţe potýkat při procesu 

osamostatňování jejich dítěte – uţivatele sluţby. Pro rodinu je zásadní sledování vývoje 

                                                 
45

 [http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr; 7.4.2011] 
46

 [http://www.esfcr.cz/modules/projects/index.php?data[mask]=[[%3A%3C%3A]]CZ\.1\.04\%2F[0-

9]\.[0-9]\.[0-9]{2}\%2F[0-9]{2}\.[0-

9]{5}[[%3A%3E%3A]]&data[call_number]=&data[fulltext]=podporovan%C3%A9+zam%C4%9Bstn%

C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&data[realisator_name]=&data[project_number]=&data[participant]=&da

ta[region]=&data[pub_grant]=&data[is_running]=1&data[find]=more; 7.4.2011] 
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jejich dítěte v průběhu podporovaného zaměstnávání a nakonec zjištění, ţe je schopné 

mít práci a naučit se samostatnosti. 

 Mimo to, rodina je také důleţitým zdrojem informací potřebných pro sestavení 

osobního profilu uţivatele. 

 

5.9 Veřejnost 

Veřejnost je významným činitelem, který vytváří podmínky pro to, aby se i osoby 

s nějakým znevýhodněním mohly naplno zapojit ve všech společenských sférách ţivota, 

tedy i ve sféře pracovní. Podle Novosada to znamená, „(…) ţe kaţdý z nás bude 

připraven na přirozenou koexistenci se spoluobčany s postiţením, ţe se zbavíme 

falešného soucitu i paušální předpojatosti, natoţ ignorance, a budeme se vzájemně 

respektovat a hodnotit ne podle míry zdravotních problémů či poškozených funkcí, ale 

podle vlastností, schopností a toho, čím kaţdý člověk spoluvytváří ţivot nás všech“ 

[Novosad 2009: 81]. Svým postojem můţe veřejnost také vyvíjet tlak na vztah 

zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se znevýhodněním [Novosad 2009]. 

Svou roli sehrává veřejnost i v otázce financování sluţby podporovaného 

zaměstnávání. Fyzické i právnické osoby mohou poskytnout agentuře PZ finanční 

prostředky ve formě daru. Obdobnou formou daru je také dobrovolnictví, které je 

definováno jako „svobodně zvolená práce pro druhé bez nároku na finanční odměnu“ 

[Pospíšilová 2010: 125]. Pracovní asistenti agentur PZ pracují ve většině případů jako 

dobrovolníci. 

Následující schéma zobrazuje ve zjednodušené podobě aktéry podporovaného 

zaměstnávání a jejich vzájemné vztahy.  

 

Obrázek č. 2: Schéma aktérů podporovaného zaměstnávání 
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Zdroj: autorka 



51 

 

6. Podporované zaměstnávání ve vybraných státech 

6.1 Podporované zaměstnávání v Norsku 

V rámci Evropy je v oblasti podporovaného zaměstnávání nejvyspělejší zemí 

Norsko. Pilotní projekt podporovaného zaměstnávání (norsky Arbeid med bistand) 

probíhající v letech 1993-1995 byl financován norskou vládou a jeho snahou bylo 

zabránit dalšímu zvyšování výdajů na sociální dávky. V roce 1996 pak bylo 

podporované zaměstnávání právně upraveno a zařadilo se mezi standardní sluţby 

zaměstnanosti [Johnová 2003]. 

Podporované zaměstnávání je v Norsku celostátním programem, který je 

financován norským pracovním a sociálním úřadem. Poskytovateli této sluţby jsou 

státní i soukromé subjekty, které poskytují také pracovní trénink a další rehabilitační 

programy. Podporované zaměstnávání je v Norsku integrální součástí systému pracovní 

rehabilitace a tzv. job coachs (v ČR pracovní konzultanti) pracují kromě metody 

podporovaného zaměstnávání ještě s dalšími formami pracovní či sociální rehabilitace 

[Spjelkavik, Evans 2007]. Podporované zaměstnávání tak nepředstavuje pouze 

izolovanou sluţbu, ale je součástí komplexní podpory, která je poskytována osobám 

znevýhodněným v oblasti pracovního uplatnění. Příznivé prostředí pro podporované 

zaměstnávání je vytvářeno samotnou státní politikou zaměstnanosti, která vychází 

z následujících principů: 

 Kaţdý má právo na pracovní uplatnění. 

 Více příleţitostí pro lidi znevýhodněné na trhu práce. 

 Otevřený trh práce je preferován před chráněným. 

 Práce musí mít přednost před pobíráním dávek [Johnová 2003: 9]. 

Stejně jako v ostatních zemích, kde existuje podporované zaměstnávání, tak i 

v Norsku je vyuţití sluţby časově omezeno a to maximální dobou 3 roky. Většina 

uţivatelů sluţby podporovaného zaměstnávání je odkazována na tuto sluţbu 

prostřednictvím Norského pracovního a sociálního úřadu. Poskytovatelé podporovaného 

zaměstnávání jsou pak obvykle povinni tyto uţivatele přijmout bez moţnosti zváţení 

jiných variant podpory, čímţ bohuţel můţe dojít i k situaci, ţe se uţivatelem sluţby 

podporovaného zaměstnávání stane osoba, pro kterou by byla vhodnější jiná forma 

podpory. Norská pravidla pro podporované zaměstnávání vymezují cílovou skupinu 

jako osoby znevýhodněné v oblasti zaměstnávání, které k tomu, aby získaly práci na 
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otevřeném trhu práce, potřebují průběţně poskytovanou podporu [Spjelkavik, Evans 

2007].  

Národní zastřešující organizací v Norsku je Forum For Arbeid med Bistand. 

 

6.2 Podporované zaměstnávání na Slovensku 

Podporované zaměstnávání je na Slovensku definováno jako „časově 

ohraničená sluţba určená občanům se zdravotním postiţením a dlouhodobě 

nezaměstnaným občanům, kteří hledají řádné zaměstnání na otevřeném trhu práce za 

rovných mzdových podmínek“ [překlad ze slovenského jazyka, Štandardy 2009]. Je 

realizováno agenturami podporovaného zaměstnávání ve spolupráci s úřady práce, 

sociálních věcí a rodiny, s dalšími organizacemi a se zaměstnavateli, kteří jsou ochotni 

zaměstnávat lidi se znevýhodněním [Stupková, M. 2009]. 

Podporované zaměstnávání se prosadilo na Slovensku koncem devadesátých let. 

Hlavním podnětem byl program „Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postiţením 

na volném trhu práce“, který předloţilo v roce 1998 Sdruţení pro pomoc lidem 

s mentálním postiţením v rámci projektu PHARE „Decentralizace a transformace 

sociálních sluţeb“ [Reptová a kol. 2006]. V rámci toho projektu vznikla také v roce 

1999 v Bratislavě první Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. 

Na základě zkušeností z prvních pilotních projektů bylo podporované 

zaměstnávání právně upraveno zákonem č.5/2004 Zb. o sluţbách zamestnanosti, jehoţ 

přijetí je povaţováno za završení transformačního procesu politiky zaměstnanosti na 

Slovensku [Reptová a kol. 2006]. 

Přijetím tohoto zákona se podporované zaměstnávání zařadilo mezi aktivní 

opatření na trhu práce a agentury podporovaného zaměstnávání se staly zákonným 

poskytovatelem sluţeb zaměstnanosti. Zákon definuje agenturu podporovaného 

zaměstnávání jako „právnickou nebo fyzickou osobu, která poskytuje sluţby občanům se 

zdravotním postiţením, dlouhodobě nezaměstnaným občanům a zaměstnavatelům, 

zaměřené na ulehčení získání nebo udrţení zaměstnání, nebo zaměřené na ulehčení 

získání zaměstnanců z řad občanů se zdravotním postiţením a dlouhodobě 
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nezaměstnaných občanů“ [překlad ze slovenského jazyka].
47

 Tato definice vhodně 

reflektuje skutečnost, ţe příjemcem sluţby podporovaného zaměstnávání je nejen 

uchazeč o zaměstnání, ale i samotný zaměstnavatel. Pro občany se zdravotním 

postiţením nebo dlouhodobě nezaměstnané občany vykonává agentura podporovaného 

zaměstnávání zejména tyto činnosti: 

 poskytování odborného poradenství zaměřeného na podporu a pomoc při 

získání a udrţení si pracovního místa, 

 zjišťování schopností a odborných zručností vzhledem k poţadavkům trhu 

práce, 

 vyhledávání vhodného zaměstnání a jeho zprostředkování.
48

 

Pro zaměstnavatele vykonává pak zejména tyto činnosti: 

 poskytování odborného poradenství při získávání zaměstnanců, kteří jsou 

občany se zdravotním postiţením nebo dlouhodobě nezaměstnanými občany, 

a při řešení problémů během jejich zaměstnávání, 

 provádění výběru vhodného občana se zdravotním postiţením nebo 

dlouhodobě nezaměstnaného občana na pracovní místo na základě poţadavků 

a nároků zaměstnavatele, 

 poskytování odborného poradenství při úpravě pracovního místa a pracovních 

podmínek při zaměstnávání občana se zdravotním postiţením.
49

 

Podporované zaměstnávání můţe agentura PZ vykonávat pouze na základě 

povolení od Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny (ÚPSVaR), které se uděluje nejvýše 

na dobu pěti let s moţností prodlouţení na ţádost. Výše uvedené činnosti pak můţe 

agentura PZ vykonávat na základě písemné dohody uzavřené s úřadem práce, sociálních 

věcí a rodiny. Za sluţby poskytované zaměstnavateli můţe agentura PZ vybírat od 

zaměstnavatele dohodnutou úhradu. Na činnost pracovního asistenta poskytuje úřad 

práce měsíční příspěvek a to maximálně ve výši 90% z celkové ceny práce.
50
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Ačkoli zákonná úprava podporovaného zaměstnávání na Slovensku byla velkým 

krokem vpřed, první zkušenosti ukázaly, ţe zákon nevytvořil agenturám PZ základy 

ekonomické stability. V průzkumu uskutečněném v roce 2005 v rámci projektu EQUAL 

– Kvalita v podporovaném zaměstnávání  bylo například zjištěno, ţe několik agentur PZ 

nevyvíjí vůbec ţádnou činnost, ačkoli oficiálně existují a jsou na seznamu ÚPSVaR. 

Jako důvod byl uváděn nedostatek finančních prostředků. Dalším zjištěným problémem 

bylo nedostatečné zastoupení agentur PZ v rámci krajů Slovenska a chybějící informace 

o jejich působení [Reptová a kol. 2006]. V posledních letech počet agentur PZ výrazně 

vzrostl. Ke dni 31. 1. 2011 bylo v registru ÚPSVaR zapsáno 58 agentur podporovaného 

zaměstnávání.
51

 

Problém financování agentur PZ byl potvrzen stejným průzkumem i v roce 

2007. Stále existovaly agentury, které nemohly z finančních důvodů provozovat ţádnou 

činnost. Řada agentur uvedla, ţe samotné podporované zaměstnávání jim existenci 

nemůţe zajistit, a proto vykonávají aktivity ještě i v jiných sektorech sluţeb [Reptová a 

kol. 2007].  

Doporučení, která vzešla z průzkumu z roku 2005, se týkala především 

vypracování standardů kvality a vzdělávání pracovníků agentur PZ. Obě tato 

doporučení byla naplněna. Standardy kvality podporovaného zaměstnávání byly 

vypracovány v roce 2009 rámci projektu EQUIP – zaměstnatelnost a kvalita v praxi.  

Standardy jsou rozděleny na tři části: organizačně - provozní, personální a procesuální 

standard, které vymezují minimální úroveň, jíţ musí být dosaţeno, aby se jednalo o 

podporované zaměstnávání. 

V roce 2004 také vznikla Slovenská unie pro podporované zaměstnávání, jejímţ 

cílem je zastřešovat a obhajovat zájmy a cíle poskytovatelů podporovaného 

zaměstnávání. 

 

 

 

                                                 
51

 [http://www.upsvar.sk/; 16.4.2011] 



55 

 

Závěr 

Pracovní integrace na otevřeném trhu práce je klíčovým faktorem, který 

umoţňuje jedinci dosáhnout určité míry nezávislosti, soběstačnosti a aktivně se účastnit 

společenského ţivota. Podpora na otevřeném trhu práce umoţňuje sociálně, zdravotně 

či jinak znevýhodněným osobám zapojit se mezi osoby, které se nepotýkají s ţádným 

znevýhodněním, a zároveň pomáhá překonávat společenské obavy a předsudky vůči 

těmto znevýhodněným osobám.  

Podporované zaměstnávání představuje nástroj pracovní i sociální integrace, 

jehoţ smyslem je poskytovat potřebnou efektivní podporu osobám, které nedisponují 

dostatečnou mírou dovedností potřebných pro získání a udrţení si pracovního místa na 

otevřeném trhu práce. Jedná se o flexibilní formu podpory, která je přizpůsobena 

individuálním potřebám a moţnostem uţivatele. Vznik podporovaného zaměstnávání 

podnítila převratná myšlenka umístit nejprve znevýhodněné osoby na pracoviště a 

následně trénovat potřebné dovednosti. 

Ačkoli je podporované zaměstnávání v řadě zemí, jako je například Norsko či 

Slovensko, právně upraveno a zařazeno k politice zaměstnanosti, v České republice 

zůstává podporované zaměstnávání na pozici neoficiální sluţby poskytované v rámci 

občanského sektoru. Výhradním poskytovatelem této sluţby jsou nestátní neziskové 

organizace, které jsou obecně významným aktérem v oblasti sociálních sluţeb, neboť 

svou činností často doplňují sluţby, které státní instituce nejsou schopny poskytovat.  

Důsledkem neexistence právní úpravy podporovaného zaměstnávání je 

především to, ţe není zajištěno systémové financování této sluţby, coţ se promítá do 

omezení moţností realizace podporovaného zaměstnávání. Některé agentury 

podporovaného zaměstnávání tedy ve snaze zajistit financování své sluţby přistupují 

k tomu, ţe si registrují sluţbu sociální rehabilitace, kterou poskytují metodou 

podporovaného zaměstnávání. Jinou moţností je spolupráce s krajskými pobočkami 

Úřadu práce ČR v rámci pracovní rehabilitace. Obě tyto moţnosti mají však poměrně 

značné nedostatky. Sociální rehabilitace představuje širší rozsah podpory, neţ poskytuje 

samotné podporované zaměstnávání, a moţnost pracovní rehabilitace je limitována 

zejména jejím omezením pouze na osoby se zdravotním postiţením a také velmi 

nízkým vyuţíváním této sluţby ze strany Úřadu práce.  
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I s ohledem na výše uvedené je důleţitá spolupráce všech aktérů, kteří se na 

procesu realizace podporovaného zaměstnávání podílejí. Důraz je kladen především na 

zaměstnavatele, kteří kromě toho, ţe umoţňují zaměstnávání znevýhodněných osob, 

jsou sami objektem sluţby podporovaného zaměstnávání. Na straně zaměstnavatelů 

však nadále přetrvávají určité předsudky a obavy ze zaměstnávání znevýhodněných 

osob a jejich ochota ke spolupráci s agenturami podporovaného zaměstnávání tak není 

příliš vysoká. V této souvislosti je třeba usilovat o zvýšení míry informovanosti o 

moţnostech podporovaného zaměstnávání a zprostředkovávat osobní zkušenosti 

zaměstnavatelů, kteří s agenturami PZ spolupracují.  

Důleţitou roli zaměstnavatelů reflektuje například právní úprava podporovaného 

zaměstnávání na Slovensku, kde zákon o sluţbách zaměstnanosti vymezuje jak činnosti, 

které agentury podporovaného zaměstnávání vykonávají pro uţivatele sluţby, tak i 

činnosti, které vykonávají pro zaměstnavatele. 

Vzhledem k obecné snaze začleňovat znevýhodněné osoby do společnosti je 

podporované zaměstnávání vhodným nástrojem pro integraci těchto osob na otevřeném 

trhu práce. V tomto kontextu můţe být pro Českou republiku inspirativní přístup 

Norska, kde jedním z klíčových principů politiky zaměstnanosti je preference 

otevřeného trhu práce před chráněným a kde má podporované zaměstnávání své pevné 

místo.  

Podporované zaměstnávání je sluţba, která svým přístupem a filozofií umoţňuje 

znevýhodněnému jedinci zapojit se do otevřeného trhu práce a spolu s tím i do dalších 

oblastí ţivota společnosti. Efektivnější vyuţití podporovaného zaměstnávání by 

podpořila legislativní úprava této sluţby, která by umoţnila její systémové financování 

a zároveň rozšířila povědomí o této sluţbě mezi zaměstnavateli i celou veřejností.   

 

 

 

 

 



57 

 

Souhrn 

Tématem bakalářské práce Realizace podporovaného zaměstnávání v České 

republice je podporované zaměstnávání jako sluţba, která poskytuje podporu osobám 

znevýhodněným v oblasti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.  

Na úvod práce navazují teoretická východiska a koncepty, které se vztahují 

k podporovanému zaměstnávání. Konkrétně se jedná o východisko rovnost v právech, 

v rámci kterého byl rovněţ zmíněn princip vyrovnání příleţitostí a zákaz diskriminace, 

a představen byl také koncept sociální inkluze. Dalším východiskem je význam práce 

pro člověka a role občanského sektoru ve společnosti.  

Následující kapitola obecně vymezuje podporované zaměstnávání. V této části 

byly tedy uvedeny znaky a cíle podporovaného zaměstnávání a vymezena cílová 

skupina. Bakalářská práce také seznamuje se vznikem a vývojem podporovaného 

zaměstnávání ve světě i v České republice. 

Další část práce se zaměřila na samotnou realizaci podporovaného 

zaměstnávání. Na začátku kapitoly byl popsán proces podporovaného zaměstnávání a 

principy, které jsou při něm uplatňovány. Do této kapitoly byla také zahrnuta 

problematika financování podporovaného zaměstnávání. Dále se jiţ práce zabývá 

moţnostmi realizace podporovaného zaměstnávání v České republice a jejich právní 

úpravou. Byla tedy popsána moţnost poskytovat sluţbu sociální rehabilitace metodou 

podporovaného zaměstnávání a moţnost spolupracovat s krajskými pobočkami Úřadu 

práce v rámci pracovní rehabilitace. Na tuto část pak navazuje kapitola, která je 

věnována jednotlivým aktérům, kteří se podílejí na realizaci podporovaného 

zaměstnávání. Zdůrazněna byla role zaměstnavatelů. Dalším z důleţitých aktérů, 

kterým se bakalářská práce věnuje, jsou zastřešující organizace pro podporované 

zaměstnávání na národní i nadnárodní úrovni. Opomenuta nebyla ani role, kterou mají 

v rámci realizace podporovaného zaměstnávání samotní uţivatelé této sluţby, jejich 

rodiny a veřejnost. Na závěr této kapitoly bylo vytvořeno schéma, které ve 

zjednodušené podobě zobrazuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými aktéry. 

Poslední část bakalářské práce přiblíţila podobu podporovaného zaměstnávání 

v Norsku a Slovenské republice. 
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Summary 

The main topic of this bachelor thesis „Implementation of supported 

employment in the Czech republic“ is a service, which provides support for people, who 

are disadvantaged at the open labour market.  

After the introduction there were introduced theoretical concepts related to 

supported employment. Concretely it is background equality in rights and in this context 

is also mentioned the principle of equalization of opportunities and the prohibition of 

discrimination. Next background is the importace of work for human being and the role 

of non-profit sector in society. 

Next chapter defined supported employment. There were characters, objectives 

and target group defined. Bachelor thesis also dealt with inception and development of 

supported employment in the world and in the Czech Republic. 

The following part aimed at implementation of supported employment. First the 

process of supported employment and its principles were presented. This chapter also 

included issue of funding of supported employment. Then the thesis attended to 

possibilities of implementation of supported employment in the Czech Republic and 

their legal regalations. There was described posibility to provide service social 

rehabilitation method of supported employment and posibility to cooperate with labour 

office through vocational rehabilitation. This part was followed by chapter, which is 

devoted to actors, who participate in implementation of supported employment. The 

role of employers was underlined. One of the most important actors are the umbrella 

organizations for supported employment on the national and transnational level. There 

was also mentioned the role of users, their family and society. At the end of this chapter 

there was created scheme representing relations between actors in simplified form. 

Last chapter introduced a form of supported employment in Norway and the 

Slovak Republic.  
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