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ABSTRAKT 

Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou chráněného zaměstnávání osob se 

zdravotním postiţením jako jednou z moţných cest jejich integrace do většinové 

společnosti. Nezaměstnanost, moţná negativa práce v chráněných podmínkách a nebezpečí 

sociálního vyloučení je v této práci představeno jako sociální problém, na jehoţ řešení se 

do jisté míry podílejí aktéři se všech tří sektorů – stát, organizace soukromého ziskového i 

neziskového sektoru. V teoretické části je popsán současný systém podpory zaměstnávání 

osob se zdravotním postiţením u nás a je rozebrána jeho efektivita a moţné dopady na 

ţivot této skupiny občanů. Součástí práce je rovněţ výzkum realizovaný v rámci 

chráněných pracovišť provozovaných organizacemi občanského sektoru a obchodních 

společností. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem zkoumané subjekty 

přispívají ke zvyšování kvalifikace a motivace zaměstnaných osob pro případný posun na 

otevřený trh práce mezi většinovou společnost.    

 

ABSTRACT  

Presented thesis deals with theme of protected employment of people with disabilities as 

one of the posssible ways of their integration into mainstream society. Unemployment, 

potential negative impacts of work in protected conditions and the risk of social exclusion 

are in this thesis presented as a social problem, in the solution of which are to some extent 

involved participants of all three sectors – the state as well as organizations of private 

profit- and non-profit sector. The theoretical part describes the current system of 

employment support for people with disabilities in our country and its effectiveness, and 

analyses the potential impact on lives of this group of citizens. The thesis also includes 

research conducted within protected workrooms, operated by the civic sector organizations 

and business companies. Its main objective is to determine whether and how the examined 

employers contribute to development of skills, vocational qualification and motivation of 

the disabled citizens for a possible moving into the open labor market and the mainstream 

society. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Chráněné pracovní místo, chráněný trh práce, osoby se zdravotním postiţením, pracovní 

rehabilitace, integrace, socializace, aktivní politika zaměstnanosti, povinný podíl, 

organizace občanského sektoru, obchodní společnosti, sektorové rozdělení společnosti 
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1 ÚVOD 

 

 

„Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim 

chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity“. 

Johann Wolfgang Goethe 

 

 

Získat a udrţet si zaměstnání patří v dnešní době k neodmyslitelným měřítkům 

úspěchu a je jednou z hlavních cest k účasti na ţivotě komunity. Prostřednictvím 

zaměstnání se daný jedinec integruje do širší společnosti, získává statut váţnosti, navazuje 

sociální kontakty, je ekonomicky nezávislý a zvyšuje své sebevědomí. Být pracovně 

aktivní je pro většinu lidí významnou podmínkou důstojné existence a vědomím či 

uznáním společenské uţitečnosti. Pro osoby se zdravotním postiţením hraje pracovní 

realizace velice významnou roli. Vedle nesporného ekonomického přínosu pro ně 

představuje cestu, jak se do co nejvyšší míry zapojit do ţivota daného společenství, ze 

kterého jsou vzhledem svému handicapu často více či méně vyloučeni a izolováni.    

 

Nezaměstnanost je uţ od počátku trţních ekonomik bohuţel neodmyslitelným 

znakem moderní doby a postihuje všechny členy naší společnosti. Vysoká míra 

nezaměstnanosti se dotýká jak většinové „normální“ populace
1
, tak o to významněji i osob 

se zdravotním postiţením, které patří mezi ohroţené skupiny (nejen) na trhu práce.
2
 

Lidé s různými typy zdravotního postiţení získávají zaměstnání (zejména pak na 

otevřeném trhu práce) zpravidla se značnými obtíţemi, které v první řadě souvisí se 

zmenšenou pracovní schopností plynoucí z podstaty jejich postiţení. Ve hře je ovšem celá 

řada dalších faktorů, které přístup k práci těmto skupinám občanů znesnadňují. Vedle 

zmíněných omezení způsobených jejich zdravotním stavem se v neposlední řadě jedná i 

o přístup celé společnosti k postiţeným, o strach z neznámého, stigmatizaci, nedostatek 

informací, někdy aţ příliš ochranitelský přístup a stále nepříliš pruţný a funkční systém 

podpory jejich pracovního uplatnění.     

                                                           
1 Ve 4. čtvrtletí 2013 dosahovala obecná míra nezaměstnanosti v ČR 6,7 % - zdroj ČSÚ, Dostupné z: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace>, [cit. 21. 4. 2014] 
2 Obecná míra nezaměstnanosti OZP dosahovala na konci roku 2013 10,5 %;  Dostupné z: 
<http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace> [cit. 21. 4. 2014]  
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Osobám se zdravotním postiţením je u nás v současnosti k dispozici celá soustava 

podpory přístupu k zaměstnání, která se skládá z různých zákonných opatření, sociálních 

sluţeb a nástrojů státní aktivní politiky zaměstnanosti. Kaţdá ze součástí zmíněného 

systému se liší typem, způsobem a mírou podpory, kterou poskytuje. Zdravotně postiţení 

lidé by za ideálních podmínek měli (samozřejmě za předpokladu, ţe jim to míra a typ 

postiţení umoţňuje a mají o to sami zájem) v rámci tohoto systému postupovat směrem 

k niţšímu stupni pomoci aţ k pracovnímu uplatnění na otevřeném trhu práce – tedy mezi 

většinovou „zdravou“ populací. Za spolupráce všech zainteresovaných institucí a subjektů 

by mělo docházet k systematickému rozvíjení jejich potenciálu, motivace, k tréninku 

schopností a dovedností, které by zdravotně postiţeným pomáhaly vést co moţná 

nejsamostatnější, bohatý a plnohodnotný ţivot v rámci většinové společnosti.  

 

Podpora zaměstnávání na otevřeném trhu práce je velice významná právě především 

z důvodu svého velkého inkluzivního potenciálu – pomáhá zdravotně postiţeným nejen 

v rozvoji svých schopností a dosahování limitů, ale umoţňuje jim vystoupit z izolace (ať 

uţ svých domovů či chráněných pracovišť), navazovat nové sociální kontakty, a 

překonávat tak i jistou segregaci a stigmatizaci ze strany okolní společnosti, kterou je tato 

část naší populace stále významně zatíţena. Z preference pracovního uplatnění zdravotně 

postiţených na otevřeném trhu práce plyne bezpočet výhod jak pro samotné zdravotně 

postiţené a okolní společnost, tak i pro státní rozpočet, který tak není zatíţen 

poskytováním sociálních dávek pro ekonomicky neaktivní osoby se zdravotním postiţením 

nebo příspěvky na podporu chráněných pracovních míst a chráněných pracovišť.
3
 

 

Bývá zatím bohuţel pravidlem, ţe úřady práce (ať uţ z personální nedostatečnosti či 

malé informovanosti a absence zkušeností) zdravotně postiţené hledající práci posílají 

spíše rovnou do chráněných pracovišť místo vyuţití jiných alternativ (jako je sluţba 

pracovní rehabilitace, aktivní spolupráce s neziskovými organizacemi nabízejícími 

podporované zaměstnávání apod.). Cílené soustředění osob s postiţením do chráněných 

pracovišť můţe jen dál prohlubovat jejich izolovanost od ostatní společnosti. 

 

Je bezpochyby pozitivní, pokud zdravotně postiţený začne pracovat alespoň na 

chráněném pracovišti, neţ aby zůstal závislý pouze na sociálních dávkách a seděl doma.  

                                                           
3 Ty jsou daleko nákladnější neţ příspěvky na pracovní rehabilitaci či sociální sluţbu podporovaného zaměstnávání - ať 
uţ z důvodu niţších dotací, tak z omezeného časového charakteru této sluţby. 
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Práce na chráněném pracovním trhu je jistě v řadě ohledů přínosná - pro některé zdravotně 

postiţené představuje strop jejich moţností a nachází v nich smysluplné uplatnění či 

realizaci. Nicméně pokud má daný člověk po získání určitých dovedností a návyků (a často 

i potřebné dávky sebedůvěry ve své schopnosti) potřebný potenciál a zájem vystoupit 

z poměrně izolovaného chráněného prostředí na otevřených pracovní trh, pak by byla 

škoda, aby byly jeho schopnosti zakonzervovány a nerozvinuty. V popsané situaci, kdy do 

jisté míry můţeme sledovat selhání státu v zajištění plnohodnotné podpory zapojení osob 

se zdravotním postiţením do „normálního“ ţivota, je činnost a působení samotných 

zaměstnavatelů provozujících chráněná pracoviště o to důleţitější. Mohou mít příleţitost 

podporovat osobní rozvoj a posun zaměstnanců (kteří disponují potřebnými předpoklady) 

na otevřený trh práce, kde by dostali šanci uplatnit se mezi většinovou populací - v daleko 

konkurenčnějších, ale rovnoprávnějších podmínkách. 

Vhledem ke zmíněnému pozitivnímu významu uplatnění na otevřeném trhu práce a 

nesnázím, na které osoby se zdravotním postiţením při hledání a udrţení takové práce stále 

naráţejí, povaţuji za hodnotné se tomuto tématu v rámci své práce věnovat. 

 

Hlavním cílem této práce je analýza vybraných chráněných pracovišť u nás, primárně 

s ohledem na to, zda a jak přispívají k „pracovní rehabilitaci“ osob se zdravotním 

postiţením. Pracovní rehabilitaci uvádím v uvozovkách, protoţe ji nebudu v rámci této 

práce a výzkumu pojímat jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
4
, ale jako 

moţnou roli a velký přínos samotných chráněných pracovišť, jeţ by mohly pomáhat 

osobám se zdravotním postiţením (které disponují potřebným potenciálem k osobnímu i 

pracovnímu rozvoji) při posunu na otevřený trh práce. Výzkum bude zacílen na organizace 

občanského sektoru a obchodní společnosti, které zaměstnávají více jak 50 % osob se 

zdravotním postiţením (dále jen OZP) – tedy na chráněném trhu práce. Původním 

záměrem bylo zahrnutí i chráněných pracovišť fungujících ve veřejném sektoru, ale téměř 

ţádná taková bohuţel neexistují.
5
  

 

Realizovaný výzkum se bude soustředit právě na provozovatele chráněných 

pracovišť, protoţe jsou významnými aktéry v rámci celého systému podpory zaměstnávání  

 

                                                           
4 Který je vyuţíván v nedostatečné míře, blíţe se mu věnuji v jedné z následujících subkapitol – 2.3.6 Pracovní 
rehabilitace. 
5 V čemţ můţeme spatřovat další selhání či nedostatečnost státu v této oblasti. 
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OZP. Pokud pomineme samotné motivy a osobnostní charakteristiky kaţdého jednotlivého 

zdravotně postiţeného (které jsou bezpochyby významné, ale nebude na ně zaměřen tento 

výzkum), pak je pro podporu zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce role a aktivita 

samotných organizací provozujících chráněná pracoviště jistě stěţejní a ţádoucí. 

Předpokládám, ţe pokud se dané organizace takto významně orientují na zdravotně 

postiţené (tedy zaměstnávají více jak 50 % OZP), mohly by mít moţnost a potřebné 

nástroje k tomu, aby k rozvíjení pracovního potenciálu zaměstnaných OZP (a tím i 

zvyšování šancí na jejich následné uplatnění na otevřeném trhu práce) přispívaly.  

 

Mezisektorová analýza byla zvolena proto, aby pomohla odhalit případné rozdíly 

mezi tím, do jaké míry se tuto roli daří naplňovat chráněným pracovištím provozovaným 

organizacemi občanského sektoru na jedné straně a obchodními společnostmi na straně 

druhé. Podle řady teoretických konceptů
6
 lze očekávat, ţe subjekty z obou sektorů budou 

k této problematice přistupovat do jisté míry odlišným způsobem. Hlavním smyslem 

činnosti obchodních společností je především maximalizace zisku, zatímco organizace 

občanského sektoru cílí zejména na poskytování vzájemně či veřejně prospěšných sluţeb. 

Sektorové srovnání se pokusí případné rozdíly v jejich přístupu k tomuto tématu odhalit a 

popsat (a tím i porovnat reálnou situaci s představenými teoretickými koncepty).   

 

Dalším výstupem této práce by měla být doporučení na vhodné systémové a 

organizační změny (na úrovni státu, legislativy či veřejné správy) v rámci podpory 

zaměstnávání OZP u nás jako takového, opět vyplývající z pohledu zaměstnavatelů OZP 

z obou zmíněných sektorů. Na změny, které by mimo jiné mohly roli chráněných 

pracovních míst v rámci chráněných pracovišť jako odrazových můstků k pracovnímu 

uplatnění na otevřeném trhu práce posílit. Při sledování tohoto tématu budou při výzkumu 

reflektovány rovněţ nedávné legislativní změny
7
, které oblast podpory zaměstnávání OZP 

významně ovlivnily. Zvýšená pozornost bude prostřednictvím srovnávací analýzy 

věnována také systémům podpory zaměstnávání OZP na chráněném a otevřeném trhu 

práce ve vybraných evropských zemích
8
, které by mohly být inspirací a příkladem dobré 

praxe. 

                                                           
6 Popsaných v kapitolách 2.1.4 - Teoretický model čtyř sektorů (regulátorů života ve společnosti), 2.1.5 - Vymezení 
občanského sektoru  a 2.1.6 - Trh, stát a občanský sektor. 
7 Podrobně popsány v kapitole  2.4.7 - Legislativní vývoj podpory zaměstnávání OZP v ČR. 
8 Detailně popsány v kapitole – 2.5 - Podpora zaměstnávání OZP v EU. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

V této kapitole bude pozornost věnována především teoretickému ukotvení rámce mé 

práce a prováděného výzkumu. Budou popsána důleţitá témata, souvislosti a pojmy, které 

se k obsáhlé problematice zdravotně postiţených a jejich integraci do majoritní společnosti 

váţou.  

 

První část se zabývá obecnou teorií z veřejné a sociální politiky, která je základním 

předpokladem ochrany práv a prosazování uznaných zájmů obyvatel dané společnosti, tedy 

i osob se zdravotním postiţením (dále jen ZP). Dalším velice důleţitým a rozebraným 

tématem je chápání sektorového rozdělení společnosti, v jehoţ rámci jsou kaţdodenní 

činnosti, prosazované hodnoty a směřování celého společenství regulovány. Zaměření 

předloţené práce souvisí především s vysokou nezaměstnaností a moţnostmi pracovního 

uplatnění zdravotně postiţených, jako jedním z významných způsobů a cest jejich 

integrace do společnosti. Postavení OZP v České republice, celkovému systému podpory 

jejich plnohodnotné integrace, existujícím formám pracovního uplatnění osob se ZP, jejich 

moţným přínosům a zároveň i negativním aspektům jsou proto věnovány některé 

z obsáhlejších subkapitol. Tato kapitola dále nabízí rešerši relevantní odborné literatury, 

několika proběhlých výzkumů spojených s problematikou zdravotně postiţených, 

zákonných opatření a dalších nástrojů podpory, které mají příleţitosti OZP na 

plnohodnotné účasti ve všech sférách ţivota vyrovnávat. 

 

 

2.1 Regulátory života ve společnosti 

 

Většina soudobých lidských společností je poměrně sloţitými systémy, které by bez 

určitého směřování a organizace nemohly dlouho přeţívat a fungovat. Jednotlivé nastavení 

regulátorů společenského ţivota pak podle Martina Potůčka: „... zásadním způsobem 

ovlivňuje motivaci a chování lidí i institucí a vytváří tak předpoklady k tomu, aby se 

společnost ubírala určitým, v demokratické diskusi stanoveným, směrem.“ (Potůček 1997; 

11)  
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Nastavení těchto regulátorů bude vţdy odvislé od specifického vývoje té které 

společnosti
9
, státního zřízení, sdíleného systému hodnot, aktuálních problémů a uznaných 

společensky prospěšných zájmů. Tyto zájmy se pochopitelně mohou napříč různými 

společnostmi (i v rámci té samé v průběhu času) diametrálně lišit a proměňovat.  

 

 

2.1.1   Teorie vývoje lidských práv 

 

Pro společnost obecně, a pro potřeby určitého hodnotového základu veřejných 

politik konkrétně, je velice důleţitá geneze lidských práv. To, jaké hodnoty a normy 

chování daná společnost sdílí, je nezbytným předpokladem pro způsob, jakým ke členům 

své společnosti přistupuje a jak koordinuje jejich jednání. 

S ohledem na postupný vývoj lidských práv lze kvantifikovat, ţe v 18. století docházelo 

k formování občanských práv, v 19. století politických práv a ve 20. století práv 

sociálních.
10

 Tento vývoj šel ruku v ruce s vývojem moderních států, v jehoţ etapách byla 

postupně ukotvována jednotlivá lidská práva. (Motilal, Nanda 2006; 77)   

Vzhledem k tématu této práce (tedy integraci OZP do společnosti a uplatnění na 

trhu práce jako jedné z cest této integrace) jsou velice významná práva sociální, která 

vymezují záruky důstojné lidské existence (a částečně napravují nerovnosti způsobené 

rozvojem kapitalismu) - jedním z nejdůleţitějších sociálních práv je pak právě právo na 

práci a uspokojivé pracovní podmínky. 

 

 

2.1.2   Teorie z veřejné a sociální politiky  

 

Veřejných politik existuje velké mnoţství a můţeme je dle zaměření dělit do 

rezortních oblastí – jedná se např. o politiku bezpečnostní, dopravní, hospodářskou, 

populační, rodinnou, vzdělávací či zdravotní – pro naše téma je stěţejní politika 

zaměstnanosti
11

 a sociální politika.   

                                                           
9 Především pak od stupně rozvoje demokracie, svobody jednotlivce a uznání lidských práv. 
10 Podle zmíněné Marshallovy koncepce vývoje lidských práv jsou tyto tři komponenty nedílnými součástmi práv občana 
v moderních státech. Občanská práva souvisejí s individuální svobodou, politická práva umoţňují podílet se na politické 
moci, sociální práva představují právo podílet se na uţívání sociálního dědictví dané společnosti a právo ţít lidsky 
důstojně. (Motilal, Nanda 2006; 77)    
11 Detailně si jí věnují kapitoly 2.4.3 – Aktivní politika zaměstnanosti-obecné nástroje a 2.4.4 Specifické nástroje APZ – 
podpora zaměstnanosti OZP. 
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Veřejná politika je poměrně novou sociální vědou
12

, pro kterou neexistuje obecně 

sdílená definice. Někteří autoři ji chápou jako souhrn všech činností vlády i záměrů, které 

stojí v pozadí těchto činností. Jiný výklad o veřejné politice mluví jako o politických 

rozhodnutích, které implementují programy řešící sociální problémy. Harold Laswell ji 

jednoduše definoval jako „kdo dostane co, kdy a jak“. (Birkland 2011; 8) 

 

Veřejná politika
13

 má své praktické uplatnění především při řešení sociálních 

problémů14, se kterými se potýká kaţdá společnost. To, jaké sociální problémy je třeba 

řešit - jinými slovy co je veřejným zájmem, který má stát prostřednictvím svých aktivit 

podporovat – je alfou a omegou celé veřejné politiky a organizace aktivit v daném státě. 

Stanovení aktuálního veřejného zájmu je vţdy podmíněno jistou (a často problematickou a 

kontroverzní
15

) generalizací bezpočtu dílčích zájmů, a vţdy tedy bude jistým 

kompromisem. Podle Martina Potůčka jsou obec, subjekty občanské společnosti a stát těmi 

institucemi, které: „... nabízejí institucionální mechanismy pro artikulaci, agregaci a 

koordinaci, případně i realizaci dílčích zájmů do podoby, v níž je už možné hovořit 

o zájmech veřejných.“ (Potůček 2005; 12)    

Obecně můţeme říci, ţe veřejným zájmem v kaţdé společnosti je (měla by být) všestranná 

podpora rozvoje celého společenství a řešení jeho aktuálních sociálních problémů. 

 

  Nezaměstnanost obecně a konkrétně nezaměstnanost OZP, která mimo jiné 

způsobuje či dále prohlubuje jejich sociální vyloučení, je jedním z tradičně uznávaných 

témat pro veřejnou a sociální politiku a oblastí veřejného zájmu. 

Nezaměstnanost je bezpochyby jedním ze sociálních problémů objevující se snad ve všech 

soudobých společnostech. Stát jej musí v součinnosti s ostatními sektory řešit - zajištění 

plné a svobodně zvolené zaměstnanosti je jedním z klíčových úkolů hospodářské a sociální 

politiky. (Wildmannová 2005; 116)   

 Ani pro sociální politiku nemůţeme v literatuře dohledat všeobecně uznávanou 

definici a jasné ukotvení. Někteří autoři její vznik spojovali se snahou předejít konfliktům  

                                                           
12 Zrodila se v 60. letech 20. století z politologie, sociologie, ekonomie a dalších sociálních věd. (Birkland 2011; 7) 
13 Martin Potůček nabízí tuto syntetickou definici řady zmíněných odlišných přístupů: „Veřejnou politiku vymezujeme 
jako disciplínu propracovávající a aplikující výkladové rámce sociologie, ekonomie, politických věd, práva, teorie řízení 
a dalších oborů k analýze, prognóze procesů formování a uplatňování veřejných zájmů vážících se na řešení 
diferencovaných sociálních problémů. Věnuje se přitom především institucionálnímu zprostředkování těchto procesů 
veřejným, občanským a do jisté míry i soukromým sektorem v poloze, která je využitelná politickou praxí.“ (Potůček 
2005; 21) 
14 Sociální problémy jsou takové problémy, kdy jedinci nebo skupiny lidí ne svou vlastní vinou nejsou schopni uspokojit 
své společensky uznané potřeby a zájmy. (Wildmannová 2005; 128) 
15 Do formulace a realizace veřejného zájmu promlouvá dlouhá řada institucí a jedinců, prosazování vlastních zájmů před 
zájmy ostatních je jedním z velkých problémů a potenciálních konfliktů v kaţdé společnosti. 
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mezi společenskými třídami, jiní její vznik dávají do souvislosti především s neblahými 

důsledky rozvoje kapitalismu, který s sebou přinesl řadu sociálních problémů. Na ty se 

programy sociální politiky
16

 snaţily (a stále snaţí) reagovat a zmírňovat jejich nepříznivé 

dopady. (Rosner 2003; 17) 

  

V souvislosti s tématem této práce je důleţité zmínit především její ochrannou funkci 

(řeší a zmírňuje dopady sociálních důsledků – např. vznik postiţení), přerozdělovací funkci 

(sociální dávky a snaha o začleňování jednotlivců do společnosti) a funkci stimulační (za 

pomoci různých nástrojů se snaţí ovlivňovat sociální procesy ţádoucím směrem – např. 

podpora vzdělanosti či politika státní zaměstnanosti). (Potůček 2005; 247) 

 

Se sociální politikou úzce souvisí i pojem sociální stát
17

, k jehoţ velkému rozvoji 

dochází přibliţně po konci druhé světové války. Ve zkratce se dá definovat jako způsob, 

jakým stát prostřednictvím své administrativy poskytuje materiální příspěvky občanům, 

kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat či potřebují podporu v osobním rozvoji 

(nezaměstnaní, staří, zdravotně postiţení apod.). Podle některých autorů je moţné sociální 

stát a sociální politiku povaţovat za synonyma, protoţe oba pojmy popisují aktivitu státu 

v oblasti regulace osobních příjmů, péče o zdraví, bydlení, vzdělávání, pracovního výcviku 

a sociálních sluţeb – jinými slovy v poskytování sociálních jistot. (Mareš 2002; 159) 

 

Podle toho, do jaké míry se stát podílí na poskytování veřejně sociálních sluţeb sám 

a do jaké míry na jejich poskytování participují organizace ze soukromého sektoru 

(především organizace občanského sektoru – dále jen OOS), můţeme identifikovat čtyři 

základní podoby či typy sociálního státu. Zmíněnou klasifikaci navrhli autoři Salamon a 

Anheier v rámci svého výzkumu historických příčin vzniku rozdílných podob sociálního 

státu v různých zemích – porovnáváním výše sociálních výdajů státu a velikosti 

občanského sektoru zaměřeného na poskytování sociálních sluţeb. Jedná se o sociální stát 

liberální
18

, sociálnědemokratický
19

, korporativistický
20

 a etatistický
21

. (Anheier 2005; 34)   

                                                           
16 Programy sociální politiky jsou tradičně zaměřeny především na problémy souvisejícími s nezaměstnaností, nemocí, 
postiţením či ztrátou zaměstnání z důvodu odchodu do důchodu. (Rosner 2003; 5-6)  
17 Pro sociální stát existuje řada dalších označení – např. welfare state, stát veřejných sociálních sluţeb či stát blahobytu.  
18 Organizovaná občanská společnost je rozsáhlá a sociální výdaje státu jsou nízké; tento model se prosadil především 
v USA, kde se hybnou silou staly silné střední třídy a jejich individualistické hodnoty.   
19 Je protikladem prvního modelu – sledujeme rozvinutý sociální stát, role OOS v sociálně-servisní oblasti je zbytková; 
můţeme se s ním setkat především ve skandinávských zemích. 
20 Tento model se uplatnil především v Německu, Rakousku či Francii. Relativně vysoké sociální výdaje státu jsou 
doplněny velkou organizovanou občanskou společností. 
21

 Především Japonsko – nízké sociální výdaje jsou doprovázeny malým rozsahem organizované občanské společnosti. 
Sociální sluţby zde zajišťují tradičně rodiny či soukromé trţní společnosti. 
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Tabulka č. 1: Čtyři typy sociálního státu 

Sociální výdaje státu 
Sektor servisních neziskových organizací 

malý velký 

nízké etatistický liberální 

vysoké Sociálně demokratický korporativistický 

Zdroj: Skovajsa 2010, str. 47; upraveno 

 

Českou republiku není moţné jednoznačně zařadit ani do jednoho ze zmíněných 

modelů, především vzhledem k jejímu pestrému historickému vývoji. Příslušnost k některé 

z těchto kategorií se bude pravděpodobně profilovat v nejbliţších desetiletích. Momentálně 

u nás lze identifikovat jakýsi smíšený typ vztahu mezi státem a OOS v této oblasti.  

 

 

2.1.3   Normativní modely veřejné politiky 

  

Existuje velké mnoţství praktikovaných veřejných politik, které jsou utvářeny na 

základě hodnotových soustav, koncepcí veřejného zájmu a idejí jednotlivých společností.  

Kaţdá veřejná politika potřebuje určité kriteriální ukotvení, které by ulehčovalo dialog 

o tom, co je veřejným zájmem – tedy o tom, jaké problémy se v daném společenství 

vyskytují a jakými způsoby je třeba je řešit. (Potůček 1997; 87) 

Jednotlivé politické ideologie vymezují funkční rámec a ovlivňují konkrétní směřování 

dané společnosti, ve veřejně politické praxi soupeří a mohou se do jisté míry i prolínat. Liší 

se zpravidla především svým chápáním rovnosti, svobody, v potřebě (a míře) sociální 

podpory a vyrovnávání negativních důsledků vyplývajících především z fungování trhu. 

 

S ohledem na omezený rozsah této práce a její zaměření není moţné nabídnout 

vyčerpávající výčet (ani hlavních) existujících politických doktrín. Z přehledu Martina 

Potůčka (Potůček 2005; 24-29) jsem proto vybrala pouze tyto tři, které z mého pohledu 

pomáhají vyrovnávat šance pro uplatnění (nejen) OZP ve společnosti. Bez přítomnosti 

těchto uznávaných hodnotových rámců by v dané společnosti nebylo moţné prosazovat 

veřejnou politiku ochraňující zájmy a potřeby OZP. 
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Prvním je model „zmenšení nerovností“, jehoţ zastánci upozorňují na některé stinné 

stránky fungování trţních vztahů. Trh dle nich nebere ohledy na rozdílné dostupné zdroje, 

se kterými kaţdý člověk vstupuje do trţních transakcí. Trh není citlivý na specifické 

potřeby kaţdého jednotlivce. Bez regulace a přerozdělování zdrojů (pomocí veřejných 

rozpočtů a sluţeb) pak řada lidí disponuje velmi omezenými prostředky k uspokojování 

svých potřeb.  

Autor modelu „kritérium lidské důstojnosti“ Karl Popper nevidí cíl společenského 

rozvoje v maximalizaci blaha co nejvyššího počtu lidí, ale v úsilí odstranit utrpení 

maximálního počtu členů dané společnosti. Hodnota kaţdého člověka se nemá posuzovat 

podle jeho měřitelného prospívání společnosti, ale tím, ţe se narodil jako člověk.   

Zastánci modelu „kultivace a uplatnění lidského potenciálu“ prosazují názor, ţe i 

kdyţ se lidé nerodí se stejnými dispozicemi, je třeba jim poskytnout záruku rovných 

příleţitostí a podporovat jejich osobní rozvoj. 

 

 

2.1.4   Teoretický model čtyř sektorů (regulátorů života ve společnosti) 

 

Vzhledem ke komplexnosti zkoumaného tématu a sektorovému zaměření výzkumu, 

povaţuji za vhodné představit jednotlivé sektory, které se na řešení sociálních problémů či 

prosazování určitých cílů ve společnosti podílejí (v našem případě jde o integraci OZP 

obecně a o podporu jejich zaměstnanosti konkrétně).  

Proces sociálního začleňování (nejen) lidí se ZP do většinové společnosti je obsáhlý 

proces, který se skládá z několika stupňů či součástí
22

 a podílí se na něm řada aktérů ze 

všech čtyř (níţe detailně popsaných) sektorů – od rodiny a lokálního společenství aţ po 

státní instituce, neziskové organizace a samotné zaměstnavatele. 

 

Sektorových vymezení jednotlivých regulujících součástí společnosti či národního 

hospodářství v odborné literatuře nalézáme celou řadu. Podle různých autorů můţeme 

podle vybraných kritérií identifikovat tři či čtyři sektory. Např. Charles Lindblom mezi 

politicko-ekonomické mechanismy (neboli regulátory) ovlivňující ţivot lidí řadil stát (jako 

výraz politické moci), trh (zprostředkující směnu) a výchovu (indoktrinaci
23

). Podle 

Streecka a Schmittera je sociální řád ve společnosti udrţován především pomocí solidarity,  

                                                           
22 Podrobně popsáno v subkapitole 2.2.3.1 Význam ucelené rehabilitace. 
23 Mezi její prostředky řadil především vzdělávací soustavy a masmédia. 
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trhu, státu a asociací. Další autoři se namísto o asociacích zmiňují o občanském sektoru či 

občanské společnosti. (Potůček 2005; 85-86) 

Syntézu předchozích teorií a velmi propracované sektorové vymezení popsal 

švédský ekonom Victor Pestoff. Ten národní hospodářství rozdělil na základě tří kritérií
24

 

na čtyři sektory – na ziskový soukromý sektor
25

, neziskový veřejný sektor
26

, neziskový 

soukromý sektor
27

 a neziskový sektor domácností
28

. (Rosenmayer 2005; 33) 

Organizace třetího (občanského) sektoru musí splňovat tři z uvedených kritérií (tedy musí 

být formální, soukromé a neziskové), pro vymezení ostatních sektorů stačí splnění dvou 

kritérií. Kaţdá ekonomická jednotka musí dle této teorie do některého sektoru patřit – viz 

schéma níţe znázorňující tento koncept – tzv. trojúhelník blahobytu.     

 

Obrázek č. 1: Pestoffův trojúhelník blahobytu 

 

Zdroj: Pestoff 1998 

 

V rámci této práce zkoumané subjekty zaměstnávající OZP (tedy organizace 

občanského sektoru a obchodní společnosti) spadají optikou tohoto rozlišení do 

neziskového soukromého sektoru (jinými slovy sektoru občanského či třetího) a ziskového 

soukromého sektoru.    

                                                           
24 Podle kritéria financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový, podle kritéria vlastnictví na sektor 
soukromý a veřejný, podle míry formalizace na sektor formální a neformální.  
25 Tvoří jej soukromé subjekty zaměřené na dosaţení zisku, jádrem tohoto sektoru je trh. 
26 Součástí tohoto sektoru je stát a samospráva – tedy veřejná správa. 
27 Zahrnuje soukromé subjekty zaměřené na jiné cíle, neţ je dosaţení zisku. 
28 Do tohoto sektoru řadíme neformální komunity–jako je rodina, sousedství, domácnosti atd. (Skovajsa et al. 2010; 32)
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Instituce veřejnosti, trhu, státu a občanských sdruţení se pak v podobě tzv. welfare 

mixu, symbolizovaného Pestoffovým trojúhelníkem sektorového rozdělení, podílí na 

správě celé společnosti. (Dohnalová, Průša et al. 2011; 18) 

V rámci své diplomové práce budu sledovat jejich (vzájemné) působení v oblasti podpory 

integrace a zaměstnanosti OZP. 

 

 

2.1.5   Vymezení občanského sektoru 

 

Podle názoru části odborné veřejnosti ovšem popsané sektorové vymezení
29

 

neposkytuje vhodnou či dostatečnou definici a uspokojivé vymezení prostoru mezi trhem a 

státem, případně i domácnostmi. Jiné definice - vytvářené společenskými vědami - nabízejí 

poněkud pozitivnější definici, která občanský sektor
30

 nevymezuje negativně jen jako 

určitou „zbytkovou kategorii“. 

Vrcholem snah o pozitivní vymezení neziskového sektoru je všeobecně uznávaná 

strukturálně-operacionální definice, která jiţ nebyla na rozdíl od řady předchozích 

zaměřena pouze na konkrétní ekonomické či právní rysy, coţ znemoţňovalo mezinárodní 

srovnávání organizací občanského sektoru. Toto vymezení stanovila autorská dvojice 

L. M. Salamon a H. K. Anheier, kteří navrhli identifikovat organizace občanského sektoru 

dle pěti znaků. Jsou jimi organizovanost
31

, soukromý charakter
32

, zásada 

nerozdělování zisku
33

, samosprávnost a dobrovolnost.
34

  (Skovajsa et al. 2010; 38-39) 

Všech těchto pět znaků musí daná organizace splňovat, aby se o ní mohlo mluvit 

jako o organizaci občanského sektoru.  

V rámci své práce budu pouţívat termín občanský sektor a organizace občanského 

sektoru (dále jen OOS). Podle např. Romana Bačuvčíka se jedná o daleko vhodnější 

pojmenování, protoţe dává jasně najevo, ţe se jedná o organizace vzniklé z iniciativy 

občanů a nejde jen o negativní vymezení proti něčemu jinému. (Bačuvčík 2005; 44) 

 

                                                           
29 Které vychází především z ekonomického pohledu, jenţ občanský sektor chápe jako součást národního hospodářství. 
Jde o negativní vymezení, které tento sektor vyčleňuje vůči dalším třem sektorům. Dle tohoto modelu se mu říká „třetí 
sektor“ – jako sektor, kterému „zbylo to, co trh ani stát nechtěl“. (Bačuvčík 2005; 39)     
30 V souvislosti s občanským sektorem se setkáváme i s řadou jiných označení – jedná se zejména o neziskový sektor, 
nestátní neziskový sektor, nevládní sektor či dobrovolnický sektor. (Rosenmayer 2005; 37) 
31 Daný subjekt musí být do určité míry institucionalizovaný. 
32 Nesmí být závislý na státu, ani jím být řízen. 
33 Organizace nerozděluje zisk mezi své členy, vlastníky ani manaţery; pokud je zisku dosaţeno, musí být reinvestován 
do podpory poslání dané organizace – které je buď vzájemně či veřejně prospěšné – tím se odlišují od obchodních 
organizací.  
34 Svou činnost vykonává za pomoci dobrovolníků, neznamená to ale, ţe musí převaţovat nad zaměstnanci na standardní 
pracovní poměr. 
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2.1.6   Trh, stát a občanský sektor  

 

Veřejná politika věnuje pozornost především těmto třem politicko-ekonomickým 

mechanismům regulujícím činnosti jednotlivců i organizací, mechanismům zajišťujícím  

potřeby v demokratických společnostech s trţní ekonomikou: jsou jimi trh, stát a 

občanský sektor. (Potůček 2005; 86) 

Kaţdý ze zmíněných regulátorů má své nepopiratelné specifické výhody i nedostatky. Je 

nesmírně významné (a pro fungování a efektivní řešení problémů dnešních společností 

nanejvýš zásadní), aby bylo jejich vzájemné fungování a regulace společnosti co nejlépe 

optimalizována a sladěna. Je ţádoucí, aby bylo moţné vzájemnou spoluprací kompenzovat 

nedostatky kaţdého z těchto regulátorů a zefektivňovat tak řešení sociálních problémů a 

prosazování veřejného zájmu ve společnosti. V našem případě je tímto zájmem integrace 

OZP do společnosti a podporování jejich zaměstnanosti.      

 

Trh můţeme definovat jako: „... samoregulační systém, ve kterém poptávka a 

nabídka, dosažený zisk či ztráta, alokují vzácné zdroje (statky) efektivněji než kterýkoli 

z dalších známých regulačních mechanismů. Soustavy cen efektivně regulují výrobu i 

spotřebu.“ (Potůček 1997; 13)  

Trh má řadu předností (zmíněná efektivnost v alokaci poptávaných statků, sklon 

k inovacím, pruţné reagování na změny atd.) i poměrně dlouhou řadu problémů (nepřihlíţí 

k distribuční spravedlnosti, a řada lidí je tak vytlačována na okraj společnosti, produkuje 

externality, nedokáţe poskytovat veřejné statky, nehledí na budoucnost aj.). (Potůček 

2005; 91-95) 

Tyto problémy musí být vyvaţovány dalšími dvěma popsanými regulátory, 

především pak zásahy státu
35

. V souvislosti se zaměstnáváním OZP jsou takovým státním 

zásahem např. nastavená pravidla - konkrétně institut povinného podílu
36

 - která 

zaměstnavatelům (nejen) z řad obchodních společností (dále jen OS) stanovují povinnost 

zaměstnávat OZP, čímţ se je snaţí do procesu integrace OZP zapojit. Tato povinnost je 

pak doprovázena řadou úlev.  

Mezi právní formy obchodních společností (či obchodních korporací) u nás řadíme 

především společnosti s ručeným omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní  

 

                                                           
35 Trh ve své čisté podobě v podstatě usiluje pouze o maximální zisk podnikatelů, coţ přináší řadu negativ. Oprávněnost a 
míra státních zásahů do trţních mechanismů byla (a stále je) jablkem sváru a předmětem řady diskusí.  
36 Detailně popsáno v kapitole 2.4.4.4 – Povinný podíl. 
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společnosti, komanditní společnosti a výrobní druţstva – tento výčet nabízí zákon 

o obchodních korporacích.
37

 

 

Stát a jeho politická moc je relativně jednoduše uplatnitelným zdrojem regulace dané 

společnosti. V ideálním případě by měl být stát nástrojem (pouze) pro prosazování 

veřejného blaha a veřejných zájmů – prostřednictvím výkonu politické vůle dané 

společnosti, tvorby zákonů, ochrany lidských práv, soudnictví, měnové politiky, 

zajišťováním vnitřní a vnější bezpečnosti, rozvojem infrastruktury, péče o ţivotní 

prostředí, vzdělávací, sociální a zdravotní politiky atd. 

Oproti trhu je stát efektivnější tam, kde se rozhoduje na základě jiných kritérií neţ 

kritérií ekonomické efektivnosti, dokáţe rychle mobilizovat a vyuţívat zdroje, zabezpečuje 

kontinuitu a kvalitu sluţeb apod. Selhání státu můţeme pozorovat na úrovni vzniku 

totalitárních států, v selhávání přímé i reprezentativní demokracie či při výkonu správy. 

(Potůček 2005; 97-100) 

Vzhledem ke sledovanému tématu je stěţejní především legislativní tvorba a 

fungování státní správy a samosprávy – právě zde dochází často k problémům, které 

zapříčiňují neefektivnost některých částí systému podpory OZP.
38

 

 

Občanský sektor tvoří organizace občanské společnosti (dále jen OOS), které jsou 

institucionálním vyjádřením občanské společnosti
39

 jako takové. V první řadě je třeba 

zmínit, ţe z hlediska právních předpisů mohou v ČR tyto organizace nabývat poměrně 

rozmanitých forem. Pojmová situace je v této oblasti ještě „zpestřena“ nedávným vydáním 

nového občanského zákoníku, který názvoslovím v této oblasti významně zamíchal. Do 

konce roku 2013 mezi nejčastější a ryzí subjekty občanského sektoru patřila především 

občanská sdruţení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a evidované 

právnické osoby církve. (Skovajsa et al. 2010; 39)  

S počátkem roku 2014 byla ovšem zrušena řada zákonů upravující tyto původní 

formy a nový občanský zákoník
40

 znamenal (nejen) pro neziskový sektor řadu změn.
41

  

                                                           
37 Ustanovení § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
38 I přes nedávnou sociální reformu jde často především o přetíţení jednotlivých úředníků, nedostatky v koordinaci mezi 
jednotlivými subjekty veřejné správy, nedostatečnou kvalifikaci a individuální přístup k OZP atd.; problémům 
současného systému podpory OZP se detailně věnuje kapitola 2.4.8 - Problémy současného systému podpory 
zaměstnávání OZP v ČR. 
39 Občanskou společnost lze definovat jako nezávislou samoorganizující se společnost, jejíţ části se dobrovolně zapojují 
do veřejné činnosti, aby uspokojovaly svoje individuální, skupinové nebo veřejné zájmy.  (Skovajsa et al. 2010; 63) 
40 Změny pro OOS viz ustanovení § 210 aţ § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
41 V první řadě z dosavadních občanských sdruţení se stávají zapsané spolky – stávající o.s. mají 3 roky na to, aby své 
fungování sladila s novou právní úpravou; stávající obecně prospěšné společnosti mohou dále fungovat podle staré právní  
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V současné době v ČR mohou existovat tyto základní právní formy soukromých OOS – 

spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy a evidované 

právnické osoby církve.
42

 

Důleţitým specifikem občanského sdruţování je fakt, ţe je na rozdíl od obchodních 

společností vedeno jiným neţ ziskovým motivem. OOS tedy bývají efektivnější neţ trh a 

stát v regulacích činností, které generují malý nebo ţádný zisk, vyţadují vcítění do potřeb 

ostatních, okamţitou pomoc a značnou důvěru klientů či dobrovolnou práci. (Potůček 

2005; 107) 

Ani záměry činností OOS nelze chápat jen pouze pozitivně a nelze si je plošně 

idealizovat – v některých případech můţe docházet i k selhání ve smyslu zástěrky 

ziskového motivu oportunistických jedinců. Pro minimalizaci takovýchto případů je nutná 

důsledná a efektivní kontrola fungování, především ze strany státu.  

Slabiny či selhání občanského sektoru dle Helmuta Anheiera tkví především v těchto 

čtyřech oblastech: filantropická nedostatečnost43
, filantropický partikularismus44

, 

filantropický paternalismus45
 a filantropický amatérismus46

. (Anheier 2005; 130-131) 

 

 Mezi hlavními funkcemi/úlohami OOS
47

 ve společnosti jsou řadou autorů 

spatřovány především jejich: servisní funkce (poskytování veřejně prospěšných sluţeb 

v oblastech, kde je stát a/nebo trh nedostatečný), advokační funkce (prosazování a 

obhajování zájmů v politickém procesu), expresivní funkce (poskytují prostor pro 

vyjádření různorodých názorů a rozvoj schopností), charitativní či filantropická funkce, 

inovační funkce (věnují se zanedbávaným tématům, ukazují nové pohledy a řešení 

aktuálních problémů atd.) a význam pro budování komunity a sociálního kapitálu 

(občanské sdruţování upevňuje důvěru mezi lidmi, vzájemné vztahy a solidaritu). (Pospíšil 

et al. 2009; 4-10) V souvislosti se zkoumaným tématem je důleţitá především servisní, 

advokační a inovační funkce OOS.  

 

                                                                                                                                                                                     
úpravy, ale nové jiţ vznikat nemohou – občanský zákoník je nahrazuje tzv. ústavy; do třetice je zavedena zcela nová 
právní forma – tzv. sociální družstva, která mají podpořit rozvoj sociálního podnikání. 
42 Existují i jisté hraniční organizace – např. společenství vlastníků bytových jednotek, profesní komory, veřejné vysoké 
školy nebo politické strany a hnutí. 
43 OOS nedokáţí nabízet sluţby řešící všechny problémy moderní společnosti, nemohou uspokojit veškerou poptávku.  
44 OOS mají tendenci zabývat se jen určitými tématy, a soustředit se tak na pouhý výsek potenciálních klientů a jejich 
potřeby. 
45 Představitelé OOS mohou někdy inklinovat k nahlíţení do dané problematiky svým pohledem a nedostatečně 
reflektovat skutečné potřeby či názory příjemců dané sluţby. 
46 Toto selhání popisuje nedostatečnou profesionalizaci v OOS – většina pracovníků jsou amatéry bez potřebné 
kvalifikace. 
47 Dle Martina Potůčka můţeme ještě obecně dělit na sociální funkci OOS (servisní a participativní význam) a politickou 
funkci OOS (tlumočení poţadavků občanů, artikulace přání a potřeb společnosti). (Potůček 2005; 105) 
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2.1.6.1 Teoretické koncepty vzájemných vztahů 

 

 Existuje mnoţství teoretických konceptů popisujících působení zmíněných tří 

regulátorů ve společnosti. Jak jiţ bylo řečeno - kaţdý z výše popsaných regulátorů má své  

výhody, nevýhody, specifické oblasti působení, efektivního uplatnění a moţnosti 

kooperace s ostatními. Níţe popsané teorie se mimo jiné věnují vysvětlení vzniku OOS, 

jejich roli v dnešní společnosti a kooperaci se státem a obchodními společnostmi.  

Vzhledem k tématu zkoumanému v rámci této práce se zaměřím na ty teorie, které mohou 

být kladeny do souvislosti s procesem integrace OZP do společnosti a zajišťováním jejich 

potřeb a pracovního uplatnění.  

 

Teorie heterogenity poptávky (či teorie veřejných statků)  

Podle tohoto modelu stát nemá kapacitu na zajišťování všech sluţeb či statků, které 

potřebují a poptávají členové dané společnosti. Z důvodu svých omezených moţností musí 

primárně produkovat sluţby zajišťující veřejné statky
48

 uspokojující potřeby tzv. 

mediánového voliče
49

. (Anheier 2005; 121) 

V některých oblastech můţe být stát v poskytování jiných sluţeb zastoupený jak trhem, tak 

občanským sektorem. Pokud ovšem není pro obchodní společnosti poskytování dané 

sluţby výhodné, pak bývá poslední šancí na řešení daného problému právě občanský 

sektor. V souvislosti s naším tématem jde především o poskytování sociálních sluţeb pro 

OZP, které jsou pro obchodní společnosti vzhledem k malé ziskovosti zpravidla nevýhodné 

a veřejný sektor je nedokáţe zajišťovat v dostatečné kvalitě a rozsahu. Stát není v ČR příliš 

efektivní v uplatňování pracovní rehabilitace pro OZP a na různých úrovních své správy 

často neposkytuje dostatečně individuální přístup, který je pro aktivizaci a integraci OZP 

potřebný. OOS svým působením tato selhání kompenzují.  

 

Teorie vzájemné závislosti  

Na rozdíl od předchozí se tato teorie soustředí na partnerskou dimenzi vztahu státu a 

OOS, ne pouze na konkurenční rovinu či na úlohu OOS ve vyrovnávání nedostatků státu a  

                                                           
48 Můţeme dále dělit na čisté veřejné statky (vyznačují se nedělitelností a nevylučitelností ze spotřeby s nulovými 
mezními náklady) a kvazi-veřejné statky (je moţné vyloučit ze spotřeby, zpravidla za niţší poplatek). Čisté soukromé 
statky jsou pak s ohledem na rozmanitá individuální přání spotřebitelů schopny nejefektivněji dodávat především trţní 
společnosti. (Anheier 2005; 117-118)  
49 Jinými slovy uspokojuje potřeby většiny, která se vyprofilovala prostřednictvím voleb; skupiny či jednotlivci se 
speciálními potřebami často nejsou v ohnisku hlavního zájmu státu – ať uţ kvůli chybějící kapacitě potřebné sluţby 
zajistit, či s ohledem na preferenční zájem pro další volební cyklus.  
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trhu. Říká, ţe mezi OOS a státem můţeme sledovat i vztah jisté závislosti a spolupráce
50

, 

v rámci které se vyrovnávají nedostatky obou zmíněných sektorů. (Anheier 2005; 130)   

Stát občanský sektor finančně (ať uţ přímo nákupem sluţeb či nepřímo prostřednictvím 

např. daňových úlev a dotací) a organizačně podporuje. Občanský sektor (a částečně i trţní 

společnosti) vyrovnávají svým působením nedostatky státu – především neschopnost 

zajistit plné a uspokojivé naplnění potřeb všech občanů. Spolupráce je oboustranně 

výhodná – stát prostřednictvím OOS zajistí potřebné sluţby a OOS dostávají finance, šanci 

k rozvoji a zapojení se do politického procesu. Tato teorie je pro rámec mého výzkumu 

velmi důleţitá - v řešení nezaměstnanosti OZP musí docházet k funkční spolupráci a 

vyrovnávání vzájemných nedostatků či omezených kompetencí – především mezi státem a 

OOS, ale i trţními obchodními společnostmi (které mohou být významným 

poskytovatelem pracovních míst pro OZP).  

 

Neoinstitucionální teorie 

Tato teorie všechny tři zmíněné regulátory vnímá v synergii a funkční spolupráci. 

Dle Selmy Muhič Dizdarevič nelze kaţdý ze jmenovaných sektorů pojímat veskrze 

pozitivně či negativně
51

, stát OOS ani komerční firmy nedisponují samostatně prostředky 

pro udrţitelný rozvoj či dostatečné uspokojení všech veřejných zájmů. Veřejný a soukromý 

sektor si vzájemně pomáhají překonávat tyto své nedostatky, občanský sektor je v rámci 

této teorie někdy dokonce chápán jako jakási tmelící substance, která tvoří síť vztahů mezi 

jednotlivými sektory. (Skovajsa et al. 2010; 108)  

Tato teorie můţe nabídnout výchozí bod pro další ladění komplementárního 

uplatnění všech tří sektorů, protoţe v zájmu efektivního řešení sociálních problémů ve 

společnosti se zdá být vyuţití pozitiv kaţdého z těchto regulátorů a nasměrování 

společných aktivit k ţádoucímu cíli tou nejlepší moţností. Není reálné prosazovat 

jednostrannou preferenci jednoho z nich
52

, v případě integrace OZP do společnosti by to 

ani nebylo dost dobře moţné vzhledem k šíři této problematiky přesahující do všech sfér 

ţivota a společnosti. 

                                                           
50 Touto dimenzí se zabývá i transakční model spolupráce mezi státem a OOS. Podle něj mohou stát a OOS spíše 
vstupovat do vztahu směny, neţ aby si konkurovaly jako alternativní mechanismy v poskytování veřejných statků. 
(Skovajsa et al. 2010; 103); tato smluvně zavedená spolupráce je také někdy nazývána koncept PPP (= Public Private 
Partnership). 
51 Kaţdý má své přednosti ale i nedostatky a v určitých oblastech svého působení selhává – viz kapitola 2.1.6 – Trh, stát 
a občanský sektor. 
52 Nejen z historie je patrné, ţe taková preference ve výsledku nemůţe vést k uspokojivému naplňování veřejných zájmů 
– v socialismu byla přeceňována role státu v zabezpečování všech sluţeb a úloha volného trhu i občanské společnosti 
byla potlačena, jednostranná preference trhu v rámci neoliberalismu neřeší výrazné nerovnosti, které trh produkuje atd. 
(Potůček 2005; 116); stát v ČR v současné době nedokáţe v ţádoucí míře a kvalitě zajišťovat všechny sluţby společenské 
potřeby, je pozitivní, ţe jejich zajišťování deleguje na OOS či OS. 
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2.1.6.2  Mezisektorová spolupráce na řešení nezaměstnanosti OZP v ČR 

 

Optikou teorie synergického působení trhu, státu a občanského sektoru je moţné 

říci, ţe do procesu integrace a pracovního uplatnění OZP jsou zapojeny všechny tři 

zmíněné sektory (i kdyţ k harmonické a funkční spolupráci u nás ještě notný kus cesty 

zbývá
53

). Kaţdý sektor hraje ve zkoumané oblasti v současné době určitou roli a jsou na 

něj delegovány (či si je sám bere za své) jisté úkoly. Níţe uvádím přehled oblastí, do 

kterých jednotlivé sektory v rámci zkoumané problematiky u nás promlouvají. 

  

VEŘEJNÝ SEKTOR – státní správa a samosprávy  

Pro zaměření této práce je významné, ţe stát vytváří potřebný právní a 

institucionální rámec – v první řadě pro fungování OOS a OS. Neméně významná jsou 

zákonná opatření vztahující se k ochraně lidských práv obecně, specifickému přístupu 

k OZP a podpoře jejich zaměstnanosti konkrétně.
54

  

V rámci tvorby veřejné politiky se stát dále snaţí pomocí pobídek a dotací 

delegovat zajišťování určitých sluţeb (uspokojující veřejný zájem – zde konkrétně 

integraci a pracovní uplatnění OZP) na další dva sektory. Jedná se především o politiku 

zaměstnanosti a sociální politiku. Státní politiku zaměstnanosti stát provádí především 

skrze Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), Úřad práce, Českou správu 

sociálního zabezpečení a její lékařské posudkové komise atd.
55

 MPSV je dále zodpovědné 

za podporu rozvoje sociálních sluţeb a čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. 

Stát by dále měl prostřednictvím svých samospráv podporovat činnost OOS v této 

oblasti a koordinovat součinnost jednotlivých aktérů – ať uţ z řad státních institucí, 

organizací občanského sektoru či obchodních organizací.  

 

TRH – Obchodní společnosti 

Subjekty z řad obchodních společností hrají v tomto systému zatím asi tu 

nejpasivnější roli. Vzhledem k (ne)ekonomické povaze sociálních sluţeb figurují 

především v roli zaměstnavatelů – ať uţ „zdravých lidí“ bez omezení, tak občanů se ZP. 

Vzhledem k rozsáhlosti trţního sektoru by měla být státní politika zaměstnanosti (ve  

                                                           
53 Více v jedné z dalších kapitol – 2.2.3.1 - Význam ucelené rehabilitace. 
54 Této oblasti se podrobně věnuji v dalších kapitolách 2.2.2 Ukotvení práv osob se zdravotním postižením, 2.2.4 
Vymezení osob se zdravotním postižením a legislativa, 2.4.1. Ochrana OZP na trhu práce a 2.4.7 Legislativní vývoj 
podpory zaměstnávání OZP v ČR. 
55 Těmto stěţejním oblastem jsou věnovány kapitoly 2.4.3 Aktivní politika zaměstnanosti – obecné nástroje a 2.4.4 
Specifické nástroje APZ – podpora zaměstnanosti OZP. 



 

23 

 

smyslu podpory vytváření a udrţování pracovních míst pro OZP) směřována především na 

ně.    

 

OBČANSKÝ SEKTOR – Organizace občanského sektoru 

Vzhledem ke zkoumanému tématu hrají organizace občanského sektoru velice 

významnou roli.
56

 Působí téměř na všech úrovních systému podpory integrace a 

zaměstnávání OZP – v některých oblastech je jejich úloha přinejmenším stěţejní, 

momentálně moţná aţ nezastupitelná. 

OOS jsou v první řadě významným poskytovatelem sociálních služeb, které stát ani 

trh nedokáţe efektivně zajišťovat. Díky svým specifickým pozitivům, popsaným v jedné 

z předcházejících kapitol, je dokáţou nabízet v potřebné kvalitě. V souvislosti s podporou 

integrace a zaměstnanosti OZP se jedná především o sluţby, které podporují rozvoj 

samostatnosti a schopností uţivatelů, které jsou nezbytné pro zvýšení šance na budoucí 

pracovní uplatnění. Více viz sociální rehabilitace v kapitole 2.2.3.1 Význam ucelené 

rehabilitace. 

Další významnou úlohu, které OOS plní, je osvěta veřejnosti (i potenciálních 

zaměstnavatelů) prostřednictvím různých akcí a kampaní. Stát tuto úlohu bohuţel 

nenaplňuje v potřebné míře a OOS tuto jeho nedostatečnost, tolik potřebnou k integraci  

OZP do společnosti, do jisté míry kompenzují. OOS se rovněţ angaţují v přípravě a 

připomínkování legislativních změn spojených (nejen) s problematikou OZP.  

V neposlední řadě jsou OOS i zaměstnavateli osob se ZP – na tyto organizace je zacílen i 

tento výzkum.   

 

Velmi účinné jsou dále aktivity OOS, které se zabývají tzv. podporovaným 

zaměstnáváním osob se zdravotním postiţením. Pomáhají jim vyhledávat a 

zprostředkovávat pracovní zařazení na otevřeném pracovním trhu, často se zaměřují na 

komplexní pracovní rehabilitaci - tzn. ţe kromě aktivního hledání a pomoci udrţet práci 

osobám se ZP poskytují také poradenství v oblasti volby povolání, teoretickou a praktickou 

přípravu pro zaměstnání. Poměrně novým fenoménem a sluţbou, kterou OOS nabízejí, 

jsou také tranzitní programy (jedná se o kombinaci sociální sluţby a vzdělávání, jsou 

mostem mezi vzděláním a trhem práce).  

                                                           
56 Organizace občanského sektoru působí přirozeně i v jiných oblastech společenského ţivota, neţ je integrace OZP do 
široké veřejnosti – dále působí např. v oblastech humanitární pomoci, práva a obhajoby zájmů, sportu a volného času, 
výchovy, vzdělání a výzkumu, kultury, umění, náboţenství, rozvoje či ţivotního prostředí.   
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2.2            Integrace OZP do společnosti 

 

Lidé se ZP tvoří nezanedbatelnou součást kaţdé země – Českou republiku 

nevyjímaje. Z realizovaných výzkumů vyplývá, ţe přibliţně kaţdý desátý člověk u nás je 

osobou se zdravotním postiţením. Více detailů o velikosti a struktuře této skupiny našich 

spoluobčanů nabízí příloha na konci této práce. 

 

 

2.2.1   Proměny postoje společnosti k OZP – historický exkurs 

 

Kaţdá společnost se se svými odlišnými kulturními, sociálními a ekonomickými 

specifiky vymezuje vůči zdravotnímu postiţení a postiţeným rozdílnými způsoby.  

Daný přístup se také dynamicky vyvíjel v průběhu času. V minulosti byli tito lidé ve velké 

míře marginalizováni a v lepším případě vytěsňováni na okraj společnosti. Hodnota 

lidského ţivota se měřila především tím, do jaké míry byl daný jedinec schopný být 

produktivní a přínosný pro chod společnosti, do které se narodil. Pokud byla postiţeným 

postupem času věnována určitá pozornost a ochrana, pak šlo především o různé druhy 

ústavní péče a uspokojování zejména základních lidských potřeb v podobě přístřeší, 

hygieny a jídla. 

 

V průběhu posledních desetiletí lze sledovat vývoj k lepšímu, který je odvislý od 

různé míry prosperity jednotlivých zemí. Je kladen stále větší důraz na širší pojetí lidských 

potřeb, jejichţ součástí je: “… na jedné straně co největší svoboda volby, autonomie a 

možnost seberealizace každého jedince, na druhé straně pak jeho potřeba vstupovat do 

plnohodnotných sociálních interakcí s jinými lidmi.” (Švestková, Hoskovcová 2010; 29) 

Je rovněţ velice důleţité, ţe se postupně mění pozice člověka se zdravotním 

postiţením od pasivního objektu a příjemce jisté paternalistické péče k aktivnímu subjektu 

práv - od hierarchické ochrany k pojetí partnerskému, kde jsou důleţité především rovné 

příleţitosti a jejich podpora. V souvislosti s touto proměnou hodnot je moţné mluvit 

o jistém posunu od materialistického k postmaterialistickému systému v přístupu a péči 

o zdravotně postiţené. 
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Zmíněné tendence lze ilustrovat prostřednictvím následujícího teoretického rámce, 

který ve vztahu a přístupu ke zdravotnímu postiţení (či disabilitě) popisuje posun od 

medicínského k tzv. sociálnímu modelu. Člověk se zdravotním postiţením jiţ není vnímán  

jako izolovaný jedinec s určitou diagnózou, ale jako někdo, jehoţ postiţení je dáno 

dynamickou interakcí mezi ním a prostředím, ve kterém ţije. Je kladen důraz na aktivní 

participaci občanů se zdravotním postiţením, kterou by měla veřejná politika umoţňovat a 

podporovat.  

 

Jde o zaručení maximálně dosaţitelné míry autonomie, tedy rozhodování o vlastním 

osudu, aby se tito občané mohli v co nejvyšší míře zapojit do ţivota společnosti ve smyslu 

ekonomickém, sociálním i kulturním. (Švestková, Hoskovcová 2010; 29-30) 

 

Tabulka č. 2: Dva různé pohledy na disabilitu 

 

Problém Problémy vznikají Řešení 

Pohled medicínský 
porucha funkce  

a struktury orgánu 
u nemocného občana, 

tedy pacienta 
zdravotnická 
intervence 

Sociální pohled 
omezení v participaci  

v běžném životě 
u občana s disabilitou sociální intervence 

Tabulka: autorka 

 Zdroj dat: Švestková, Hoskovcová 2010 

 

Zmíněný sociální model pojímá koncept postiţení jako společenský produkt, ne jako 

omezený problém daného jedince. Tento koncept vyplývá z nesouladu očekávání 

společnosti s aktuálními moţnostmi a schopnostmi člověka, který je pak následně chápán a 

označen za zdravotně postiţeného. Dle Světové zdravotnické organizace je za tento 

problém a jeho řešení odpovědná celá společnost, která musí zajistit plnou participaci 

postiţených na ţivotě daného společenství. (WHO 2001; 20) 

Z výše řečeného dále jasně vyplývá, ţe kaţdá jednotlivá společnost, se svými 

specifiky a rozdílnými očekáváními, můţe daného člověka označovat či neoznačovat za 

postiţeného. 

 

I kdyţ se situace ve vztahu k lidem se zdravotním postiţením obecně vyvíjí 

pozitivním způsobem (mimo jiné v přístupu ke vzdělání, v právní ochraně, kvalitě sluţeb 

apod.), stále ve společnosti bohuţel přetrvávají tendence vedoucí k marginalizaci a 

sociálnímu vyloučení této zranitelné skupiny obyvatel. 
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Je velice důleţité, aby si většinová veřejnost uvědomovala, ţe zdravotní postiţení je 

faktorem, který je a vţdy bude přítomný a aktuální pro nemalou skupinu občanů a jejich 

rodin. Není jen osobním problémem lidí, kteří se v takové nepříznivé ţivotní situaci (často 

ne vlastní vinou) ocitli. Kaţdý z nás se můţe, ať uţ v důsledku nehody, nemoci či vrozené 

vady, stát člověkem s postiţením. Lidé s handicapem jsou oprávněnými objekty 

společenské solidarity a je třeba ulehčovat jim v kritických ţivotních situacích a snaţit se 

je v rámci komplexního řešení do co nejvyšší míry včlenit do ţivota majoritní společnosti.  

I vývoj samotné terminologie spojené s problematikou osob se zdravotním 

postiţením byl pro vnímání a postavení této skupiny občanů ve společnosti velice 

významný. Často se bohuţel jednalo o výrazy, které jsou optikou dnešní doby vnímány 

jako degradující a uráţlivé. 

Dle Výzkumného centra integrace zdravotně postižených
57

 se v první polovině 

dvacátého století např. některé skupiny postiţených dětí nazývaly úchylná mládež (stejně 

byl dokonce pojmenován i odborný pedagogický časopis), ve stejné době se běţně 

pouţívaly termíny pro označení stupně mentálního postiţení jako idiocie, imbecilita či 

debilita. (Krhutová et al. 2005; 18) 

V dobách napoleonských válek se pro vojáka neschopného sluţby pouţíval výraz 

invalida.
58

 Dále se pouţívaly pojmy jako defektní či handicapovaný
59

. Profesor Jedlička, 

který v roce 1913 zaloţil dnešní Jedličkův ústav, běţně uţíval termín mrzák. V současnosti 

ani spojení s Jedličkovým ústavem nemá nijak pozitivní nádech. 

Je nezbytné klást v dnešní době důraz na to, aby nebyly takovéto pojmy, jejichţ 

podtext se vyvinul úplně jiným neţ zamýšleným směrem, ve spojitosti s osobami se 

zdravotním postiţením pouţívány. 

 

Na doporučení WHO se uţ v některých kruzích odborníků a organizací zastupujících 

postiţené dokonce nepouţívá ani slovo handicapovaný či osoba se zdravotním postiţením. 

Jsou nahrazovány např. termíny děti se speciálními potřebami, občan znevýhodněný na 

trhu práce či člověk s disabilitou
60

. (Švestková, Hoskovcová 2010; 27) 

                                                           
57 Zaloţeno v roce 2002 odborníky z vysokých škol, vědeckých ústavů a organizací zdravotně postiţených s cílem 
propojit jejich zájem o zlepšování podmínek ţivota občanů se zdravotním postiţením cestou monitoringu a zkoumání 
základních společenských systémů ovlivňujících jednotlivé oblasti jejich ţivota. Více na: <www.vcizp.cz>  
58 Tento z angličtiny přejatý výraz lze vykládat jako „neplatný“. 
59 Hand-ruka a cap-čepice, tedy ţebrák. 
60 Dle obecného výkladového slovníku vzniklého v rámci projektu RAP se v současnosti disabilita definuje jako sníţení 
funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, které vzniká, kdyţ se zdravotní stav setkává s bariérami v 
prostředí. Lze říci, ţe člověk není disabilní, ale jsou disabilní (omezené) nebo disabilizující (omezující) situace (disabling 
situations), které se řeší v rehabilitaci. Jde o snahu nehodnotit a neoznačovat člověka, nýbrţ situace, ve kterých se 
nachází. 
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V rámci své práce budu, přes tato doporučení a jistě pozitivní aktuální trendy 

v přístupu ke zkoumané skupině obyvatel, pouţívat primárně spojení osoba se zdravotním 

postižením. Jedná se o čistě praktický motiv, protoţe je tento výraz stále pevně zakotven ve 

veškeré naší legislativě, kterou budu citovat, v systémech podpory a i v povědomí většiny 

zainteresovaných aktérů.  

 

 

2.2.2   Ukotvení práv osob se zdravotním postižením 

 

Míra ţivotní úrovně a vyspělost kaţdé společnosti se dá měřit celou škálou určujících 

faktorů. Jedním z nich je bezpochyby i to, do jaké míry je daná země (prostřednictvím 

vlády a relevantních institucí) schopna vybudovat podmínky pro co nejvíce rovnocenný 

ţivot svých občanů se zdravotním postiţením. 

V průběhu 20. století můţeme sledovat v řadě oblastí přístupu k postiţeným velký 

krok vpřed, který se odráţí především ve formálně přijatých ustanoveních či doporučeních, 

a to v mezinárodním i národním měřítku. Níţe popsané právní úpravy se vztahují primárně 

k právu na rovné zacházení, právu plnohodnotně naplňovat své potřeby a z toho i 

vyplývajícímu právu na práci a zákazu diskriminace. 

Subjekty, které právní rámec ve vztahu (nejen) k OZP ukotvují na mezinárodní 

úrovni, jsou především Organizace spojených národů (OSN), Mezinárodní organizace 

práce (ILO) či Evropská unie (EU). 

 

Zákaz diskriminace 

Jedním ze základních a nezbytných předpokladů pro vytváření podmínek k tomu, 

aby se občané se zdravotním postiţením mohli plně a rovnoprávně zapojit a začlenit do 

společnosti, je zajištění účinné právní ochrany před případnou diskriminací. Ve spojitosti 

s OZP je pojem diskriminace v řadě oblastí jejich ţivota bohuţel často aktuální, přístup 

k rovnoprávné práci nevyjímaje. Přijaté právní úpravy mají výskyt diskriminace do co 

nejvyšší míry eliminovat, nicméně důsledné naplňování tohoto práva na rovné zacházení 

asi nepůjde nikdy plně zajistit. 

 
                                                                                                                                                                                     

Dle WHO je disabilita sníţení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, kdyţ se občan 
se svým zdravotním stavem (zdravotní kondicí) konfrontuje s bariérami prostředí. Dostupné z: 
<http://rap.pracovnirehabilitace.cz/vystupy-projektu> [cit. 21. 1. 2014] 
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V mezinárodním právu najdeme zákaz diskriminace například ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, 

Evropské sociální chartě či Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

(Evropská úmluva). (Slašťanová, Durajová 2012; 16) 

 

Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je jednou z hlavních obecných 

zásad, která se prolíná také celým právním systémem ČR. Stěţejní je Listina základních 

práv a svobod, která říká, ţe: „..lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech.“
61

 

A dále ţe „... základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo jiné menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení“
62

.  

Poměrně novou právní úpravou je Antidiskriminační zákon
63

, který dále rozlišuje 

mezi diskriminací přímou a nepřímou. Tento zákon je významný především tím, ţe 

navazuje na mezinárodní úpravy zákazu diskriminace.
64

 

Zákazu diskriminace v zaměstnání se v české legislativě věnuje především zákoník 

práce, který jasně stanovuje povinnost zaměstnavatelů poskytovat rovné zaměstnávání 

všem zaměstnancům a zakazuje jakoukoli diskriminaci v pracovněprávních vztazích.
65

 

 

Přiměřené úpravy a univerzální design 

S bojem proti diskriminaci je zajímavé zmínit dva související a poměrně nové pojmy, 

ukotvené v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením66. Oba tyto pojmy 

představují jistou prevenci proti diskriminačním situacím, v rámci kterých by mohly být 

(nejen) OZP omezovány či by jim byl odepřen přístup ke svým právům, opět právo na 

práci nevyjímaje. První z nich jsou tzv. „přiměřené úpravy“.
67

 Jsou jimi myšleny nezbytné 

a odpovídající změny a úpravy, které nepředstavují nepřiměřené a nadbytečné zatíţení. Jde  

 

                                                           
61 Článek č. 1 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
62 Článek č. 2 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
63 Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon 
64 Např. na Směrnici Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení v přístupu k zaměstnání, odbornému 
vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky; Směrnici Rady 2000/78/ES stanovující obecný rámec pro 
rovné zacházení v zaměstnání a povolání.  
65 Ustanovení § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
66 Je nejvýznamnějším nástrojem ochrany práv lidí se zdravotním postiţením. Byla přijata v roce 2006, pro ČR platná od 
roku 2009, byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 10/2012 Sb. m. s. 
Dostupné z: < http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml > [cit. 23. 1. 2014] 
67 Více viz článek č. 2 této úmluvy. Dostupné z: < http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml> [cit. 
23. 1. 2014] 
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o úpravy, jejichţ cílem je zaručit osobám se zdravotním postiţením uplatnění nebo 

vyuţívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s ostatními. 

Pokud by tyto úpravy nebyly zajištěny, můţe se jednat o diskriminaci.  

Druhým pojmem je „univerzální design“
68

, který doporučuje navrhování výrobků, 

vybavení, programů a sluţeb tak, aby je mohly vyuţívat v co největší míře všechny osoby 

bez nutnosti úprav nebo nějakého specializovaného designu.  

 

Právo na práci OZP 

Za jeden z prvních dokumentů, který se věnoval výhradně zaměstnávání lidí se ZP 

lze povaţovat Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 99 o pracovní rehabilitaci
69

 

z roku 1955. Mimo jiné obsahuje i soupis opatření a typů sluţeb, které by všechny státy 

měly v rámci podpory zaměstnávání OZP zajistit. Je zajímavé, ţe jiţ v tomto dokumentu je 

uvedeno, ţe jak vzdělávání, tak samotné zaměstnání by mělo být realizováno mezi lidmi 

bez zdravotního postiţení – tedy na inkluzivním principu. 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je nejnovějším závazným 

dokumentem, který upravuje právo OZP na práci. Zdůrazňuje jiţ dříve zakotvená práva a 

dále zmiňuje i velice důleţitý pojem s ohledem na mnou zkoumané téma – a to závazek 

států vytvářet inkluzivní a přístupné pracovní prostředí.     

Tato úmluva byla ratifikována v roce 2003 Evropskou unií a jejím členským státům 

(včetně České republiky) z ní vyplývá závazná povinnost udělat vše (upravit stávající 

zákony či zvyklosti) pro to, aby nebyly OZP v ţádném ohledu diskriminovány – tedy ani 

v právu na práci a rovné zacházení. 

 

Preference práce OZP na otevřeném pracovním trhu je vyzdvihována i v dalším 

dokumentu vydaného OSN – ve Všeobecném vyjádření Výboru OSN pro hospodářská, 

sociální a kulturní práva k právu na práci 
70

. Tento dokument zmiňuje, ţe státní politika 

musí směřovat k plné zaměstnanosti a vyloučení OZP z participace na trhu práce nemůţe 

být omlouváno ani špatnou hospodářskou situací dané země. Stát musí prostřednictvím 

legislativních a dalších opatření poskytovat podporu především skupinám ohroţeným  

 

                                                           
68 Tamtéţ. Dále více informací na: < http://www.universaldesign.com/about-universal-design.html> 
69 Dostupné z: 
<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312437:NO
>  [cit. 6. 3. 2014] 
70 Všeobecné vyjádření Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva č. E/C.12/CG/18 k právu na práci ze dne 
24. 11. 2005. Dostupné z: < http://unhchr.com/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/> [cit. 18. 2. 2014] 
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nezaměstnaností, trh práce musí být přístupný (musí být zajištěna nediskriminace, fyzická 

přístupnost do zaměstnání a přístup k informacím o zaměstnání) všem bez rozdílu.  

Osobám s postiţením musí být dostupná také skutečná práce, nejen v podobě chráněných 

pracovišť. (Slašťanová, Durajová 2012; 24-28) 

  

Na úrovni Evropské unie byla významným momentem ratifikace Úmluvy OSN 

o právech osob se zdravotním postižením v roce 2003, na niţ navazovalo přijetí rezoluce č. 

2003/C 175/01
71

 ohledně podpory zaměstnanosti a sociální integrace lidí s postiţením. 

Nejedná se o závazný dokument, pouze o výzvu členským státům, aby do co nejvyšší míry 

vzaly zásady vyrovnávání příleţitostí pro OZP za své a promítly je do svých národních 

politik. Zatím jediným závazným dokumentem, který se zabývá zaměstnáváním OZP, je 

Směrnice Rady EU č. 2000/78/ES, která jasně zakazuje diskriminaci OZP v zaměstnávání.  

(Slašťanová, Durajová 2012; 30) 

 

 

2.2.3   Potřeba integrace OZP do většinové společnosti  

 

Přes zmíněný pozitivní vývoj v přístupu společnosti k osobám se zdravotním 

postiţením a celou řadu (lidsko)právních dokumentů, které ukotvují zásady vyrovnávání 

příleţitostí ve všech rovinách společnosti, je bohuţel stále smutnou realitou, ţe jsou OZP 

od většinové společnosti často do značné míry izolovány. Osoby se ZP jsou vedle jiných 

markantní rizikovou skupinou, která je významně ohroţena sociálním vyloučením.
72  

Na jeho prevenci a řešení je zaměřena činnost např. Agentury pro sociální 

začleňování
73

, jejímţ posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby 

spolupracovaly při sociálním začleňování - podporuje nadresortní přístup a propojování 

působení veřejné správy a neziskového sektoru. Pomáhá zajistit všem občanům rovný 

přístup ke vzdělání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání či k sociálním sluţbám. (Švec 

2010; 9) 

Tato agentura je primárně zaměřena na sociální vyloučení zapříčiněné etnickou 

příslušností. Nicméně kategorie, se kterými pracuje, odpovídají do značné míry i skupině  

                                                           
71 Dostupné z: < http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/crs_175_03_en.html> [cit. 3. 2. 

2014] 
72 Tím označujeme proces, v jehoţ rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela 
zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příleţitostem, které umoţňují zapojení do sociálních, ekonomických a 
politických aktivit majoritní společnosti. Dostupné z: < http://www.esfcr.cz/mapa/pojmy.html> 
73 Je nástrojem vlády ČR k zajištěni podpory obcím v procesu sociální integrace. Více na: <http://www.socialni-
zaclenovani.cz/o-agenture> 
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OZP, jeţ se dostává vzhledem ke své „odlišnosti“ do podobně problémových a 

bezvýchodných situací jako např. Romové. Stejně jako etnické menšiny potřebují OZP  

podpořit v dosaţení uspokojení svých potřeb tak, aby jim byla umoţněna rovnoprávná 

participace na ţivotě společnosti.  

Potřebují určité podpůrné a aktivizační aktivity, ať uţ se do svízelné ţivotní situace dostaly 

po úraze či nemoci a novým podmínkám se musí přizpůsobit, či se se ZP jiţ narodily a je 

nutné jeho dopady co nejvíce zmírnit a vyváţit.  

 

Hlavními faktory, které OZP staví do problematických situací a které mohou 

přispívat k sociálnímu vyloučení, jsou především: 

o Nesoběstačnost (z důvodu fyzických bariér prostředí, potřeby asistence apod.) 

o Nízká míra vzdělanosti a kvalifikace 

o Nízká míra zaměstnanosti 

o Nedostatečná osvěta veřejnosti vedoucí někdy aţ ke stigmatizaci OZP 

o Nedostatečná informovanost potenciálních zaměstnavatelů 

 

Ze strany koordinované státní politiky (spolu s podpůrnou činností především 

nestátních organizací) je nutné podnikat takové kroky, které OZP umoţní ţít plnohodnotný 

ţivot a výše zmíněné bariéry pomohou překonávat a do co nejvyšší míry eliminovat. 

 

Cílové skupiny integrace OZP do společnosti 

Cílovou skupinou aktivit podnikaných v zájmu sociální integrace jsou v první řadě 

samotné OZP. Sekundární a neméně významnou skupinou této integrace jsou pak blízcí (ať 

uţ rodina či přátelé) dané OZP, potenciální zaměstnavatelé a široká veřejnost.  

I na tyto sekundární skupiny musí být cíleně zaměřena především osvětová činnost, která 

pomůţe situaci OZP v kaţdodenním ţivotě vylepšit. Řada nestátních neziskových 

organizací zaměřuje svou činnost na „integraci zdravých mezi postiţené“, neboli „integraci 

naruby“
74

, pomocí které se snaţí bořit předsudky široké veřejnosti vůči OZP, jeţ plynou 

často především a pouze z nedostatku informací o problematice spojené se ZP. (První 

rozvojová 2006; 25) 

 

 

                                                           
74 Jsou pořádány různé informační kampaně a záţitkové semináře, které seznamují většinovou populaci s potřebami OZP, 
s jejich omezeními, ale také je učí vzájemně komunikovat a porozumět si. 
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Zaměřovat úsilí tímto směrem je velice důleţité, protoţe postavení OZP ve 

společnosti je významným způsobem ovlivňováno právě tím, jak se k nim veřejnost chová 

a jak jsou svým okolím ony samy přijímány. 

 

Cesty (sociální) integrace OZP do společnosti 

Zákon o sociálních sluţbách definuje sociální začleňování jako: „... proces, který 

zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a 

možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života 

společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“.
75

 

 

Jiţ z výše zmíněné definice je očividné, ţe tento proces vyţaduje komplexní řešení a 

musí pokrýt řadu oblastí ţivota, ve kterých OZP kaţdodenně naráţí na bariéry a problémy.  

Díky faktu, ţe OZP tvoří silně diferencovanou skupinu (ve které má kaţdá osoba se ZP 

odlišná specifika a potřeby), je také nezbytné, aby byl proces sociální integrace „ušit“ co 

nejvíce na míru konkrétním potřebám, situaci, moţnostem a individuálním přáním dané 

OZP. 

 

Je třeba neustále vyvíjet úsilí, abychom byli schopni zajistit významnější zapojení 

OZP do majoritní společnosti a ve všech směrech zvyšovali kvalitu jejich ţivota.
76

 

Je nezbytné podporovat aktivity a rozvíjet nástroje a schémata chování, které umoţní 

inkluzi a (znovu)začlenění OZP mezi většinovou populaci a podpoří jejich plnohodnotnou 

účast na veřejném ţivotě. Důleţitým nástrojem a pojmem, detailně rozebraným 

v následující subkapitole, pro oblast začleňování OZP do společnosti je ucelená 

rehabilitace, která je právě takovým komplexním řešením a systémem aktivizace OZP ve 

všech vrstvách či rovinách ţivota. 

 

 

2.2.3.1   Význam ucelené rehabilitace 

 

Rehabilitace je ve spojitosti s osobami se ZP často zmiňována a nepochybně ji lze 

povaţovat za jednu ze stěţejních aktivit v rámci jejich integrace do společnosti. Tento 

výraz můţe být ovšem poněkud zavádějící, protoţe v ČR si většina lidí pod pojmem  

                                                           
75 Ustanovení § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
76 Mobilizace zdrojů, osobní rozvoj a růst (a s tím spojený potenciální úspěch a získané sebevědomí) jsou u OZP velice 
důleţité, dokonce mohou zpětně pozitivně ovlivnit jejich zdravotní stav. 
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rehabilitace představí zřejmě spíše jen určitou obnovu fyzických funkcí prostřednictvím 

nějakého léčebného procesu. Pro práci s OZP je ale velice důleţité klást důraz na široké 

spektrum rozvojových a aktivizačních činností, které jim pomáhají lépe se integrovat do 

společnosti a které by rozhodně neměly klást důraz pouze na fyzický rozvoj.  

Dle Světové zdravotnické organizace můţeme pod pojmem rehabilitace chápat: „... 

obnovu optimálního, nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po 

úrazu, nemoci nebo zmírnění trvalých následků v oblasti aktivit a participací pro život a 

práci člověka.“ (Švestková, Hoskovcová 2010; 30) 

Jak vyplývá z výše zmíněné definice, cílem rehabilitace má být především obnova 

funkčních schopností po onemocnění, úrazech nebo vyplývajících z vrozených vad. Má 

osobám se ZP, s ohledem na vlastní přání a individuální moţnosti, pomoci vést pokud 

moţno samostatný ţivot a dát jim šanci účastnit se všech obvyklých aktivit společenského 

ţivota. V neposlední řadě by jejím prostřednictvím mělo docházet k vyrovnání příleţitostí 

OZP s většinovou populací v oblastech vzdělávání, pracovních příleţitostí, sociálních 

kontaktů apod. 

Aby byly dopady rehabilitace co nejúčinnější a podařilo se významně minimalizovat 

přímé i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého ZP daného člověka, mělo by se 

jednat o koordinované, cílené a především komplexní úsilí. Její jednotlivé sloţky 

(rehabilitace léčebná, sociální, pedagogická a pracovní) by na sebe měly logicky navazovat 

a vhodně se doplňovat. (Vládní výbor 2010; 8) 

 

Léčebná rehabilitace 

První etapou je obvykle rehabilitace léčebná, jejímţ hlavním posláním je provádět 

léčbu a odstraňovat následky nemoci či úrazu. Je zacílena na zlepšování funkčního stavu, 

optikou klasifikace ICF tedy na odstraňování či zmírňování poruchy nebo disability. Podílí 

se i na odstraňování handicapů, i kdyţ v tom jsou její moţnosti omezené a v této oblasti se 

musí zapojit především další typy rehabilitace. (Votava 2005; 24-29) 

 

Sociální rehabilitace 

V současné době není pojem sociální rehabilitace přesně vymezen, ani ukotven 

v českém právním řádu. Nicméně podle návrhu zákona o sociální rehabilitaci je moţné ji 

vymezit jako: „... proces, při němž OZP dosahuje maximální možné samostatnosti a 

soběstačnosti za účelem dosažení nejvyššího stupně sociální integrace.“ (Votava 2005; 70) 
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Jak z této definice vyplývá, hlavním posláním či cílem sociální rehabilitace je 

především snaha o to, aby se OZP staly co nejintegrálnější součástí společnosti. Aby 

tohoto stavu mohlo být dosaţeno, je třeba podporovat především nezávislost a 

samostatnost těchto osob. Rozvíjet jejich schopnosti, osobní kompetence, dovednosti a 

posilovat návyky a nácvik vykonávání kaţdodenních činností, schopnost zapojit se 

plnohodnotně do pracovního procesu a společenského ţivota. 

Tento typ rehabilitace můţe být realizován různými subjekty – od organizací řízenými 

Ministerstvem práce a sociálních věcí (nabízející terénní, ambulantní nebo pobytové 

sluţby v sociálně rehabilitačních centrech), k nestátním neziskovým organizacím (které 

tuto rehabilitaci provádějí často např. metodou podporovaného zaměstnávání). 

 

Sociální rehabilitace je úzce propojena se sociálními sluţbami, prostřednictvím 

kterých se osobám se ZP nabízí především poradenské, asistenční, pečovatelské nebo 

aktivizační sluţby. Jsou pro ně pořádány volnočasové a zájmové aktivity, je podporován 

snadný přístup k informacím a celkový rozvoj osobnosti.
77

 V neposlední řadě se jedná i 

o hmotnou podporu (např. příspěvky na kompenzační pomůcky, úpravy bydlení, příspěvky 

na koupi auta apod.), která můţe šance začlenění OZP do společnosti také významně 

ovlivnit. 

 

Rehabilitace pedagogická či vzdělávací 

Tento stupeň či typ rehabilitace je pro OZP velice důleţitý, protoţe lidé s postiţením 

dosahují v porovnání s většinovou populací o poznání niţšího stupně vzdělání.
78

 To jim 

následně významně ztěţuje moţnost pracovního uplatnění.  

Zvýšená pozornost je v této oblasti na místě i proto, ţe celosvětově se uplatňující vědecko-

technický a společenský rozvoj obecně klade výrazně vyšší nároky na komplexní 

vědomosti a znalosti jednotlivců ve společnosti. Vzdělanostní úroveň obyvatelstva se 

v podstatě stává dominujícím faktorem, zásadně ovlivňujícím celkovou ekonomickou, 

sociální i kulturní úroveň společnosti. V tomto směru hraje významnou roli rovný přístup 

ke vzdělání všech obyvatel ČR, zdravotně postiţené občany samozřejmě nevyjímaje. 

(VŠPO 2014; 15) 

                                                           
77 Tím, ţe OZP mají často menší šance získat potřebné vzdělání nebo i běţné společenské zkušenosti, je vhodné 
podporovat jejich další rozvoj – řada občanských sdruţení pořádá jazykové či počítačové kurzy, organizuje výlety apod.   
78 Podrobná statistika je dostupná v Příloze V. Velikost a struktura skupiny osob se zdravotním postižením v ČR. 
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Je nezbytné zajišťovat zapojení OZP do všech forem a úrovní vzdělávacího procesu, 

protoţe dosaţení potřebné úrovně vzdělání a kvalifikace je významným předpokladem 

plnohodnotného sociálního začleňování OZP do společnosti a získání takového postavení, 

které odpovídá jejich schopnostem a potřebám.  

V rámci sektorového srovnávání ve výzkumné části této práce bude rozvoj vzdělávání či 

kvalifikace OZP (zaměstnaných na zkoumaných chráněných pracovištích) rovněţ 

sledován. 

 

Pracovní (a předpracovní) rehabilitace 

O tomto důleţitém nástroji aktivní politiky zaměstnanosti bude detailně pojednávat 

jedna z následujících subkapitol – 2.3.4.1 Pracovní rehabilitace. 

 

Shrnutí - (ne)existence ucelené rehabilitace v ČR 

Jak ovšem vyplývá z řady realizovaných výzkumů, v ČR bohuţel neexistuje 

koordinovaný a komplexní proces, který by propojil systém zdravotní, sociální, profesní a 

pracovní rehabilitace. Rehabilitace není uplatňována s jasnými a konkrétně stanovenými 

cíli. (např. VÚPSV 2012 - Analýza; 22) 

Z absence propojenosti a spolupráce jednotlivých sloţek plyne i niţší efektivita 

celého systému. To znamená pro OZP ve spojitosti (nejen) s pracovním uplatněním značný 

problém, protoţe účinnost pracovní rehabilitace je v některých případech výrazně 

ovlivněna a do jisté míry i závislá na efektivnosti rehabilitací předcházejících. 

 

Řešením by mohla být implementace diskutovaného zákona o rehabilitaci
79

, který 

v ČR stále chybí. V současně platných úpravách
80

 nacházíme popis pouze jednotlivých 

typů rehabilitace, ale vzájemná propojenost a funkční spolupráce subjektů zajišťující 

jednotlivé typy není dostatečně podchycena.  

Návrh zákona o rehabilitaci byl připraven mezirezortní pracovní skupinou pod gescí 

Ministerstva práce a sociálních věcí, v dalším kroku je potřeba připravit politicky 

průchodné znění věcného záměru zákona o rehabilitaci a jeho paragrafové znění. Tento 

zákon by měl systémově, organizačně a komplexně propojit prostředky rehabilitace jak ve 

zdravotnictví, tak v oblasti sociální, pedagogicko-výchovné i pracovní. Zákon by měl také  

                                                           
79 Jiţ existuje návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci OZP a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Návrh 
dostupný z: < http://www.nrzp.cz/dokumenty/vzz-o-rehabilitaci-ozp.pdf> [cit. 21. 1. 2014] 
80 Např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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jasně stanovit podmínky určení funkčního potenciálu člověka se ZP, které není 

momentálně prováděno dostatečně efektivně. (Švestková, Hoskovcová 2010; 37-38) 

 

 

2.2.3.2   Zásadní instituce spojené s podporou integrace OZP 

 

Mimo hlavní aktéry působící v této oblasti, kterými je především Ministerstvo práce 

a sociálních věcí spolu s úřady práce, se v podpoře plnohodnotného zapojení OZP do 

většinové společnosti angaţuje celá řada různých subjektů – ať uţ z veřejného či 

soukromého sektoru. Velice významnou aktivitu v této oblasti v ČR vyvíjí Vládní výbor 

pro zdravotně postižené občany.
81

 Upozorňuje na závaţné problémy osob se zdravotním 

postiţením, zaujímá stanoviska a předkládá doporučení k materiálům předloţeným vládě 

ČR, pokud se dotýkají OZP. Spolupracuje s ústředními orgány státní správy a občanskými 

sdruţeními zdravotně postiţených. Sekretariát výboru se podílí na připomínkování všech 

nových či novelizovaných právních předpisů z hlediska potřeb a zájmů osob se zdravotním 

postiţením, na mezinárodní úrovni spolupracuje s orgány Evropské unie, Rady Evropy a 

Organizace spojených národů.
82

 

Výbor dále připravuje a předkládá vládě ČR ke schválení národní plány pro občany 

se zdravotním postiţením. Vládou bylo schváleno a realizováno jiţ pět národních plánů, 

které formulovaly politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiţeným občanům, a byla v nich 

pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro dané období 

vytipována jako důleţitá a prioritní.
83

 (Vládní výbor 2010; 5) 

 

Aktuálně platný Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2010-2014 byl vládou schválený v březnu 2010. Přípravu i podobu 

tohoto plánu významně ovlivnila Úmluva o právech osob se zdravotním postižením OSN
84

  

                                                           
81 Je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně 
postiţených občanů. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151. Výbor se zabývá problémy, které nemůţe 
samostatně vyřešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příleţitostí pro zdravotně postiţené 
občany ve všech oblastech ţivota společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve výboru se na jeho činnosti podílejí sami 
občané se zdravotním postiţením. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/> [cit. 8. 3. 
2014] 
82 Tamtéţ 
83 Prvním byl Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům z roku 1992, dále šlo o Národní plán opatření pro 
snížení negativních důsledků zdravotního postižení přijatý v roce 1993, třetím plánem byl Národní plán vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením z roku 1998 a Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním 
postižením na období 2006 - 2009 přijatý v roce 2005. Sekretariát VVZPO dále administruje i Národní rozvojový 
program mobility pro všechny, jehoţ účelem je podpora realizace komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. 
V roce 2004 přijala vláda ČR Střednědobou koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. 
84 Schválena v prosinci 2006 Valným shromáţděním OSN. Úmluva nezakládá ţádná nová práva, pouze ukládá důsledné 
naplňování existujících lidských práv a svobod z hlediska osob se zdravotním postiţením. Uznává jejich důstojnost a  
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(Českou republikou ratifikována v září 2009) - obsahově vychází z obecných zásad, na 

kterých je tato Úmluva zaloţena. K jeho nejvýznamnějším tématům patří zejména opatření 

zaměřená na rovné zacházení a zákaz diskriminace, vzdělávání, zaměstnávání, přístupnost 

staveb a dopravy, přístup ke kulturnímu dědictví apod. (Vládní výbor 2010; 6-7) 

V souvislosti s tématem této práce se plán zmiňuje také o potřebě a závazku: „... 

umožnit osobám se zdravotním postižením dosáhnout a udržet si co nejvyšší úroveň 

samostatnosti, uplatnit v plné míře tělesné, duševní, sociální a profesní schopnosti a 

dosáhnout plného začlenění a zapojení do všech aspektů života společnosti“. (Vládní 

výbor 2010; 38) 

Tohoto ideálního stavu má být dosaţeno mimo jiné zajištěním komplexních a 

provázaných rehabilitačních sluţeb. Vládní výbor v tomto národním plánu dále uznává, ţe 

stávající situace v oblasti zaměstnanosti OZP ukazuje na potřebu celkové revize systému 

podpory zaměstnanosti, a tím směrem by měly být ze strany státu co nejrychleji podnikány 

potřebné kroky.  

Nestátními subjekty, které se integrací OZP u nás zabývají, jsou např. Asociace 

zaměstnavatelů zdravotně postiţených ČR
85

, Svaz českých a moravských výrobních 

druţstev
86

, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením
87

 či 

Národní rada osob se zdravotním postiţením v ČR.
88

  

 

I Evropská unie (dále jen EU) se snaţí v oblasti OZP přinášet pozitivní trendy, její 

politika má prostřednictvím směrnic a doporučení často reálný dopad na rozvoj politik 

členských zemí EU a má i praktické důsledky pro ţivot OZP. Přispívají k tomu nejen 

nástroje legislativní (například jiţ zmíněná směrnice 78/2000/EC zakazující diskriminaci), 

ale zejména nástroje finanční - Evropský sociální fond, komunitární iniciativa EQUAL či 

systémová podpora evropských nestátních organizací působících v této oblasti - Evropské 

fórum zdravotně postiţených. (Švestková, Hoskovcová 2010; 35) 

                                                                                                                                                                                     
 

rovné postavení, právo na samostatnost a nezávislost, na svobodné rozhodování, podporuje zapojení osob se zdravotním 
postiţením do všech politik, které se jich dotýkají. 
85 Více na: < http://www.azzp.cz/> [cit. 4. 3. 2014] 
86 Více na: < http://www.scmvd.cz/> [cit. 4. 3. 2014] 
87 Více na: < http://www.nfozp.cz/ > [cit. 4. 3. 2014] 
88 Více na: < http://www.nrzp.cz/o-nas/zakladni-informace.html> [cit. 4. 3. 2014]; NRZP  je povaţována za střechovou 
organizaci OZP u nás, tuto úlohu převzala po Sboru zástupců organizací zdravotně postiţených v roce 2000.  (Votava 
2005; 201) 
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V roce 2010 Evropská komise přijala Evropskou strategii pro pomoc osobám se 

zdravotním postižením pro roky 2010-2020
89

, ve které mimo jiné vyzdvihla nutnost 

zajištění vyšší zaměstnanosti lidí s postiţením.  

 

Evropský sociální fond (dále jen ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů 

Evropské unie a je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie  

zaměstnanosti. Jeho hlavním posláním je rozvíjení zaměstnanosti, sniţování 

nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příleţitostí se zaměřením 

na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Mezi hlavní cíle ESF, související s tématem této 

práce, patří zejména sociální začleňování a pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních 

skupin při vstupu na trh práce.90
 

Všechny členské státy, včetně České republiky, mohou vyuţívat prostředky ESF 

prostřednictvím vyhlášených operačních programů, které jsou s ohledem k současným 

problémům pro dané období vyhlašovány. 

Významným projektem souvisejícím s problematikou zaměstnávání OZP, který byl 

realizován právě díky finanční podpoře z ESF (prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost) a zabýval se celkovou analýzou této oblasti, je projekt 

„Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v ČR“.
 91

 Vycházel z doporučení Rady EU č. 15914/07 SOC 510 „Postavení zdravotně 

postiţených osob v EU: Evropský akční plán 2008-2009“. 

Jednotlivé výstupy projektu, zejména doporučení na úpravu stávajícího systému podpory 

zaměstnávání OZP, by měly být v návaznosti na opatření realizovaná v rámci Sociální 

reformy
92

, východiskem pro koncepční změny systému podpory zaměstnávání OZP při 

stanovení dalších kroků a opatření legislativního i nelegislativního charakteru v této 

oblasti. O výstupech z tohoto projektu se zmiňuji i v některých z následujících subkapitol. 

 

Dalším zajímavým projektem financovaným z ESF, který se snaţil řešit 

neuspokojivou situaci v oblasti zaměstnávání OZP a s jehoţ obsahem jsem měla moţnost  

                                                           
89 Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/;jsessionid=nPjlTvpf70BH2NmTQk01TcngfxdXSHFhsFRQJ4jpXy9VSNDWpF2s!770129250?uri=CE
LEX:52010DC0636> [cit. 8. 6. 2014] 
90 Více na: < http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020> [cit. 8. 6. 2014]  
91 V textu bude dále pouţíván i jeho zkrácený název Systém podpory zaměstnávání OZP. Projekt byl realizován 
Ministerstvem práce a sociálních věcí v období srpen 2009 -  červenec 2012;  byl zaměřen na oblast podpory OZP při 
vstupu, návratu a setrvání na trhu práce na základě vyhodnocení motivací a efektivnosti vyuţívání jednotlivých nástrojů 
stávajícího systému zaměstnanosti. Více na: <http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp/helpforthem> 
92 Viz http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/25 [cit. 8. 6. 2014] 
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se seznámit, je projekt „Diverzita pro OZP“.
 93

 Tento projekt reaguje především na 

skutečnost, ţe většina zaměstnavatelů v ČR odmítá zaměstnat OZP i za cenu finančních 

sankcí stanovených zákonem. Cílem tohoto projektu byla snaha zlepšit postavení OZP na 

trhu práce v ČR prostřednictvím propagace vyuţití principů diverzity a konceptu Diversity 

Management
94

, který je široce uplatňován v jiných zemích EU.  

 

 

2.2.4   Vymezení osob se zdravotním postižením a legislativa 

 

Předloţená práce bezprostředně souvisí s osobami se zdravotním postiţením, proto 

povaţuji za nezbytné se v rámci této subkapitoly věnovat existujícím definicím 

zdravotního postiţení a jejich historickému vývoji. 

Pojmy jako zdravotně postiţeny, handicapovaný či znevýhodněný jsou v dnešní době 

často pouţívány, ale kaţdý pod nimi můţe chápat něco jiného. Utřídit tuto pojmovou 

roztříštěnost a stanovit tak funkční podklad pro hodnocení schopností a potenciálu lidí 

s postiţením se rozhodla Světová zdravotnická organizace (WHO) v rámci své publikace 

„Mezinárodní klasifikace schopností, postižení a zdraví“
95

 (známá pod zkratkou ICF). ICF 

jasně definuje a odlišuje zmíněné pojmy znevýhodnění, porucha a postiţení.  

Jako poruchu (impairment) definuje jakoukoli ztrátu psychické, fyziologické nebo 

anatomické funkce či struktury. Můţe se jednat o poruchy intelektu, psychiky, řeči, zraku, 

vnitřních orgánů nebo kostry. Postižením (disability) rozumí omezení vykonávat činnost 

způsobem nebo v mezích, které se pro lidskou bytost pokládají za normální (můţe se 

jednat o omezení chování, komunikace, pohybu či schopnosti se o sebe postarat). Je 

sníţením funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, kdyţ 

se občan se svým zdravotním stavem konfrontuje s bariérami prostředí. Pod pojmem 

znevýhodnění (handicap) WHO dále chápe jakékoli omezení či nevýhodu (vyplývající 

z vady či postiţení daného jedince) komplikující roli, která by pro něj měla být normální. 

(WHO 2001; 2-14) 

 

Klasifikace ICF byla přijata i Evropskou unií jako výchozí materiál pro politiku 

rehabilitace a inkluze, jako pojmový aparát umoţňující sběr dat na evropské i světové  

                                                           
93 Více na: < http://www.diverzitaproozp.cz/anotace> [cit. 28. 5. 2014] 
94 Principy Diversity Management (DM) zdůrazňují, ţe odlišnost od většiny není nedostatkem, ale pokud je správně 
vyuţita, stává se předností. Cílem DM je prosazení pohledu na OZP jako na plnohodnotné pracovní síly, které mohou 
firemní prostředí obohatit, ne pouze oslabit (coţ je tradiční postoj a obavy zaměstnavatelů v ČR). 
95 Dostupné z: <http://www.who.int/classifications/icf/en/> [cit. 28. 5. 2014] 
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úrovni, pro analýzu problémů a hodnocení jednotlivých politik. Členské státy ji aplikují 

(měly by aplikovat) do systémů zdravotnictví, sociálního zabezpečení, statistiky, 

zdravotního i sociálního pojištění, školství, zaměstnanosti a do některých systémů 

legislativy. V českém překladu tato publikace vyšla v roce 2008. Český statistický úřad 

v roce 2010 ve svém sdělení uvedl, ţe klasifikaci ICF by měl pouţívat kaţdý ošetřující 

lékař, vyhláška MPSV
96

 doporučuje všem posudkovým a revizním lékařům tuto klasifikaci 

aplikovat. (Švestková, Hoskovcová 2010; 38) 

 

V současnosti je poměrně sloţité, ne-li nemoţné, nalézt srovnatelnou definici 

zdravotního postiţení na národních úrovních jednotlivých států, natoţ na úrovni 

mezinárodní. Více či méně podobné definice můţeme nalézt v dokumentech evropského, 

ale i celosvětového významu. Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) lze za člověka 

s postiţením povaţovat takového jedince, jehoţ vyhlídky nalézt a zachovat si vhodné 

zaměstnání (a dosahovat v něm kýţeného postupu) jsou sníţené v důsledku tělesného nebo 

duševního postiţení.
97

  

 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postiţením
98

 nabízí tuto definici: 

„Zdravotní postižení je koncept, který se vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení 

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

a účinnému zapojení do společnosti, na rovnoprávném základě s ostatními.“  

I v této definici můţeme sledovat posun od výše zmíněného medicínského modelu 

k modelu sociálnímu, který postiţení vnímá především jako překáţky tvořené společností, 

jeţ brání člověku v plném výkonu jeho práv.   

 

Směrnice Rady EU 78/2000/ES99 jako zdravotně postiţené chápe všechny lidi 

s váţným postiţením, které je důsledkem fyzických, mentálních nebo psychických vad.
 
 

Tuto neúplnou definici doplňuje Evropský soudní dvůr v rámci jednoho nejmenovaného 

soudního rozhodnutí jako: „... omezení, která mají původ ve zdravotním problému nebo 

v tělesné vadě dotčené osoby a která jsou buď dlouhodobá, nebo svojí povahou  

 

                                                           
96 Ustanovení č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity 
97 Dostupné z: <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R099> 
98 Z roku 2006, pro ČR platná od roku 2009, byla publikována ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 10/2012 Sb. m. s.) 
Dostupné z: <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml> [cit. 26. 5. 2014] 
99 Tato směrnice se mimo jiné týká ochrany před diskriminací ve všech činnostech souvisejících se zaměstnáním. 
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trvalá…zdravotní problém jako příčina funkčního omezení musí být zcela odlišen od 

daného omezení.“ (Slašťanová, Durajová 2012; 10) 

 

V České republice neexistuje jednotná definice člověka s postiţením, která by byla 

pouţívána všemi institucemi, jeţ ţivoty této skupin obyvatel bezprostředně ovlivňují. 

V řadě zákonů nalézáme různé definice, pojmové názvosloví je tím u nás značně 

roztříštěné. Zákon o sociálních sluţbách
100

 zdravotním postiţením rozumí: „... tělesné, 

mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou 

činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.“  

 

Podle zákona o zaměstnanosti
101

 jsou osobami se zdravotním postiţením takové 

fyzické osoby, které: 

o jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v třetím stupni, tedy  

 pobírají plný invalidní důchod   

o jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém  

 stupni, tedy pobírají částečný invalidní důchod 

o byly nejpozději k 31. 12. 2011 rozhodnutím Úřadu práce uznány zdravotně  

 znevýhodněnými, tedy jejich moţnosti vykonávat dosavadní povolání nebo vyuţít  

dosavadní kvalifikaci či získat novou byly podstatně omezeny z důvodu jejich 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
102

 

 

Skutečnost, ţe daná fyzická osoba je OZP (tedy je poţivatelem plného či částečného 

invalidního důchodu), dokládá posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního 

zabezpečení
103

.  

 

Zákon o důchodovém pojištění
104

 rozlišuje tři stupně invalidity, a to podle 

procentního poklesu pracovní schopnosti
105

. Čeští posudkoví lékaři by se v posuzování 

pracovní schopnosti měli řídit stanovenými funkčními poruchami dle klasifikace ICF: 

                                                           
100 Ustanovení § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
101 Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  
102 Od 1. 1. 2012 jiţ není Úřadu práce ČR umoţněno vydávat rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou. Dle 
přechodných ustanovení zákona o zaměstnanosti platí rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou vydaná do 
1. 1. 2012 po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. 1. 2015. Po dobu platnosti těchto rozhodnutí budou osoby 
zdravotně znevýhodněné povaţovány pro účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postiţením podle § 67 odst. 2 
písm. b) zákona o zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. 1. 2012. 
103 Vydává příslušná pobočka České správy sociálního zabezpečení – ČSSZ.  
104 Ustanovení § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
105 Pracovní schopností tento zákon definuje schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho 
tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaţenému vzdělání, zkušenostem a znalostem a  
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o Invalidita prvního stupně - pokles pracovní schopnosti o 35-49 % 

o Invalidita druhého stupně - pokles pracovní schopnosti o 50-69 % 

o Invalidita třetího stupně  - pokles pracovní schopnosti min. o 70 % 

 

Náleţitosti posudku o invaliditě a způsob zhodnocení a vyuţití zachovalé pracovní 

schopnosti u invalidity prvního a druhého stupně upřesňuje Vyhláška o posuzování 

invalidity.
106

  

 

Pokud je u dané fyzické osoby definován pokles pracovní schopnosti nejméně o 

35 % a nejvíce o 69 %, pak daná posudková komise stanoví, jaké výdělečné činnosti je 

daný člověk schopen vykonávat:  

o Činnosti s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní  

 schopnosti 

o Činnosti s podstatně menšími nároky na kvalifikaci 

o Činnosti v podstatně menším rozsahu a intenzitě
107

 

 

S ohledem na zmiňované modely pojetí zdravotního pojištění a moţné přístupy 

k celé této problematice lze říci, ţe zákon o důchodovém pojištění je zaloţený spíše na 

modelu medicínském, úprava v zákoně o sociálních sluţbách odpovídá spíše modelu 

sociálnímu. Sjednocení pojmosloví je potřebné jak k harmonizaci vnitrostátního práva, tak 

s ohledem na závaznou Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

(Slašťanová, Durajová 2012; 13) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou 
činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce 
před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 
106 Ustanovení § 2 aţ 7 vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity 
107 Za podstatně menší nároky, rozsah nebo intenzitu se přitom v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a 
nejvíce o 49 % povaţuje sníţení alespoň o třetinu a v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 50 % a nejvíce o 69 
% sníţení alespoň o polovinu. 
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2.3 Práce jako jedna z cest integrace OZP do společnosti 

 

2.3.1 Definice práce 

 

Nejprve je nutné teoreticky ukotvit i tento pojem, který je pro potřeby mého 

výzkumu stěţejní. Vzhledem ke zmíněné integraci OZP prostřednictvím participace na 

trhu práce je v první řadě ţádoucí odlišit, co prací nerozumíme. Ve vztahu k OZP se jedná 

především o pojmy ergoterapie a sociálně terapeutické dílny, které mohou být s reálnou 

prací (na chráněných místech a chráněných pracovištích) zaměňovány. 

Ergoterapie je léčba „prací“, nikoli výkon práce či zaměstnání. Je rehabilitační disciplínou, 

jejímţ cílem je dosaţení maximální moţné soběstačnosti v běţných denních a praktických 

činnostech a aktivitách volného času. Přispívá ke zvýšení kvality ţivota (nejen) OZP. 

(Edost – slovník 2009;  13) 

Sociálně terapeutické dílny jsou sociální sluţbou, která je v ambulantní podobě 

poskytovaná osobám se sníţenou soběstačností z důvodu zdravotního postiţení.
108

 Tyto 

dílny jsou vhodnou alternativou pro osoby, které nejsou umístitelné na otevřeném ani na 

chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 

pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.   

  

Čím práce či zaměstnání reálně je, jasně definuje zákoník práce. O práci mluví jako o 

pracovněprávních vztazích regulovaných právem, které vznikají mezi subjekty 

v souvislosti s jejich účastí v pracovním procesu a jejichţ účastníci jsou nositeli 

vzájemných práv a povinností.
109

 

 

 

2.3.2   Hodnota práce pro OZP  

 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, uplatnění na trhu práce je pro OZP 

velice významné, mimo jiné především s ohledem na svůj inkluzivní potenciál.  

Tyto osoby jsou váţně ohroţeny sociálním vyloučením, a participace na trhu práce, nejlépe 

pak na otevřeném, je důleţitým nástrojem jejich sociální integrace. Pro zdravotně 

postiţeného člověka pak má práce vedle svého nesporného ekonomického významu také  

                                                           
108 Ustanovení § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
109 Ustanovení § 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z435_2004_2#par67
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řadu dalších pozitivních sociálně-psychologických důsledků. Je jím v první řadě sociální 

inkluze
110

, zvýšení sebevědomí a samostatnosti, vědomí přináleţitosti s komunitou. (např. 

Rákoczyová 2005; 72)  

Status zaměstnanosti a s ním spojené rozvíjení sociálních interakcí nesporně 

ovlivňují postoj společnosti k lidem se ZP a zvyšují jejich šance na přijetí ostatními.   

 

V řadě realizovaných výzkumů byli lidé se ZP dotazováni, co jim práce přináší a jaké 

hodnoty prostřednictvím zaměstnání získávají. Na prvním místě je zpravidla ekonomický 

ohled a moţnost zajištění své obţivy. Jako podobně významné OZP vţdy uvádějí i velký 

přínos v podobě moţnosti setkávat se s dalšími lidmi, netrávit dny doma a být uţiteční. 

V závěsu za těmito důvody je i moţnost získat nové znalosti a zkušenosti. V rámci 

výzkumu Šetření OZP 2011 bylo také zjištěno, ţe všechny zmíněné přínosy vnímají 

zaměstnané OZP či OZP hledající práci daleko významněji neţ lidé se ZP, kteří jsou 

ekonomicky neaktivní a na hledání práce uţ třeba v minulosti rezignovali. (VÚPSV 2011 – 

Postavení OZP; 25) 

 

 

2.3.3   Nezaměstnanost OZP 

 

Nezaměstnanost je jedním z velkých problémů moderní doby. Od vzniku trţních 

ekonomik bylo obvyklým stavem, ţe část práceschopného obyvatelstva nemá zaměstnání. 

Ovšem postupem času můţeme sledovat, ţe ve většině států se nezaměstnanost stále 

prohlubuje. V 60. letech 20. století se míra nezaměstnanosti ve vyspělých zemích 

pohybovala kolem 2 aţ 3 %, v roce 2000 dosahovala v zemích EU aţ k 8%. (Wildmannová 

2005; 114)  

Obecná míra nezaměstnanosti v Evropské unii dosahovala v roce 2013 dokonce hodnoty 

10,8 %.
111

 

 

Nezaměstnanost s sebou nese řadu negativních důsledků i pro „zdravé“ lidi – má vliv 

na míru jejich ţivotní úrovně, na jejich rodinu a v neposlední řadě i nezanedbatelný vliv na  

                                                           
110 Plnohodnotné zaměstnání se promítá do kvality ţivota obecně a umoţňuje plnou participaci v dalších společenských 
systémech – nicméně začlenění na pracovní trh je pouze jednou oblastí sociálního začlenění a samo o sobě nemusí být 
zárukou začlenění do společnosti – je třeba pojímat proces integrace jako několikaúrovňový proces. (Rákoczyová 2005; 
72) 
111 Viz šetření EUROSTAT. Dostupné z: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plugin=1> [cit. 2. 6. 
2014] 
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jistou ztrátu sociálního statusu a potenciální zhoršení psychického stavu daného člověka. 

Osoby se zdravotním postiţením patří mezi nejohroţenější skupiny na trhu práce a 

zmíněnými důsledky jsou ohroţeny o to markantněji.  

Díky omezením vyplývajícím z jejich postiţení, nízké vzdělanostní úrovni a často i 

předsudkům či nedostatečné informovanosti ze strany veřejnosti a zaměstnavatelů, 

získávají zaměstnání často se značnými obtíţemi a míra zapojení OZP na pracovním trhu 

je velmi nízká.  

 

Níţe jsou vyjmenovány hlavní zjištěné faktory, které OZP znesnadňují přístup 

k práci:
112

 

o Omezení dané zdravotním postiţením 

o Vyšší průměrný věk
113

 

o Architektonické bariéry v prostředí 

o Niţší dosaţené vzdělání a nepraktické specializace
114

 

o Nesystémovost a nejednotnost sluţeb Úřadu práce
115

 

o Nedostatečná informovanost OZP o moţnostech pracovního uplatnění 

o Nedostatečná informovanost zaměstnavatelů  

(nezkušenost se zaměstnáváním OZP, neznalost potřeb a schopností OZP) 

o Předsudky a obavy zaměstnavatelů ze zaměstnávání OZP
116

  

o Nedostatek pracovních míst 

o Nedostatek nabídek práce na zkrácený úvazek 

o Slabá motivace vycházející často z nízkého sebevědomí a strachu či nedůvěry 

v  okolí 

o Demotivující vliv sociálních dávek
117

 

o Obecná situace na trhu práce a (ne)efektivita sociální politiky 

 

 

 

                                                           
112 Tento přehled vyplývá např. z výzkumu VÚPSV Systém podpory zaměstnávání OZP. (VÚPSV 2012 – Analýza; 12-
60) 
113 Starší lidé obecně se hůře učí pouţívat počítač, který je dnes alfou a omegou většiny zaměstnání. 
114 Navíc školy určené primárně pro OZP vytvářejí umělé sociální prostředí a jejich absolventi se pak hůře přizpůsobují 
prostředí běţnému. Systém speciálního školství nedostatečně kopíruje potřeby trhu práce. 
115 Zejména pak sporadické vyuţívání pracovní rehabilitace z důvodu administrativní náročnosti. 
116 Zaměstnavatelé se zaměstnávání OZP vyhýbají především z důvodu obav z nedostatečné kvalifikace, niţší pracovní 
výkonnosti, vyšší nemocnosti, nutnosti přizpůsobovat pracoviště či administrativní a personální náročnosti při 
zaměstnávání člověka se zdravotním postiţením. 
117 (Nejen) OZP se mohou ocitnout v tzv. pasti neaktivity – tedy v situaci, kdy je pro ně integrace na trh práce nevýhodná. 
Invalidní důchod je také zpravidla přiznáván ještě před pokusem najít si zaměstnání – tuto prefrenci a přednost sociálního 
zabezpečení před zaměstnáním by bylo třeba řešit systémově.   



 

46 

 

Statistika 

Z výsledků Výběrového šetření zdravotně postižených osob 2013 (VŠPO 2014)
118

 

vyplynulo, ţe podíl zaměstnanosti zdravotně postiţených osob je oproti celkové populaci 

v průměru významně niţší. Aţ 69 % z celkového počtu OZP u nás jsou nepracující 

důchodci (tedy ekonomicky neaktivní), osob se zdravotním postiţením, které jsou 

evidovány jako samostatně výdělečné činné a zaměstnané je pouhých 9%. Pro srovnání je 

dobré zmínit, ţe v celkové populaci ČR tento výzkum identifikoval pouze 25,8% 

nepracujících důchodců, zaměstnaných osob pak 46,7 %. OZP z těchto čísel vychází velice 

špatně, ve smyslu své nízké zaměstnanosti. 

Na grafu níţe dále uvádím vizualizaci poměru zaměstnanosti a neaktivity pro OZP 

v produktivním věku.  

 

Graf č. 1: Ekonomická aktivita OZP (osoby v produktivním věku) 

 

Graf: autorka 

Zdroj dat: vlastní výpočty z VŠPO 2014 

 

Díky jiţ druhému opakování Výběrového šetření o OZP v ČR je moţné porovnat data 

z obou výzkumů uskutečněných v roce 2007 a 2013 – viz tabulka níţe.  

 

Tabulka č. 3: Ekonomická aktivita OZP - porovnání mezi 2007 a 2013 

  

Ekonomická aktivita v % 

studující 
zaměstnaný, 

OSVČ 
nezaměstnaný 

pracující 

důchodce 

nepracující 

důchodce 
v domácnosti ostatní 

VŠPO 07 2,2 12,9 4,4 3,6 71,2 0,9 4,8 

VŠPO 13 2,3 9 1,5 8,6 69 0,3 9,3 

Tabulka: autorka 

Zdroj dat: VŠPO 2014 

 

                                                           
118 Kompletní výsledky dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260006-14-n_2014> [cit. 28. 5. 
2014] 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260006-14-n_2014
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Jiné statistické šetření, které proběhlo v rámci projektu Systém podpory zaměstnávání 

OZP
119

, došlo s ohledem na produktivní věk OZP k následujícím číslům: ekonomicky 

neaktivních bylo v roce 2011 celkem 69 % OZP, zaměstnaných 23 % a nezaměstnaných 

8%. Míra nezaměstnanosti vypočítaná metodikou ILO pak činila vysokých 26 %. Autoři 

tohoto výzkumu ovšem dodávají, ţe míra nezaměstnanosti OZP je ve skutečnosti dokonce 

ještě vyšší, protoţe přibliţně dalších 19 % OZP v minulosti práci hledalo, ale po 

nevydařených pokusech se snaţit přestalo a stalo se ekonomicky neaktivními - 

nepracujícími invalidními důchodci. (VÚPSV 2011 – Postavení OZP; 9-11) 

Míra nezaměstnanosti pochopitelně stoupá s vyšším stupněm invalidity. V případě 

váţnějších zdravotních omezení (lze kvantifikovat na osoby, které mají uznaný třetí stupeň 

invalidity a práce je obvykle moţná jen za mimořádných podmínek) je velmi sloţité 

pracovní uplatnění najít, stropem a úspěchem zpravidla bývá zaměstnání na chráněných 

pracovištích.       

 

 

2.3.4   Systém sociální podpory 

 

Tento systém má v první řadě prostřednictvím sociálních dávek OZP
120

 poskytovat 

ochranu před chudobou. Dále se tento systém snaţí pomocí sociálních sluţeb přispívat 

k samostatnosti a aktivizaci, zvyšuje šanci na integraci a budoucí zaměstnatelnost 

podporovaných osob.  

 

Zdravotně postiţení mají moţnost přijímat různé dávky sociálního zabezpečení, 

které jsou na jedné straně bezpochyby potřebné k zajištění základních kaţdodenních 

potřeb.
121

 Tento systém je ovšem řadou autorů i kritizován jako příliš štědrý a nedostatečně 

motivační.   

Dle platné zákonné úpravy není OZP pobírající invalidní důchod nijak omezena ve 

výdělečné činnosti a můţe s pobíráním dávek současně bez omezení pracovat. Na druhou 

stranu se ovšem pracující OZP vystavují „nebezpečí“, ţe příslušný orgán sociálního  

 

                                                           
119 Postavení a strategie OZP na trhu práce. Dostupné z: 
<http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp/helpforthem/hlavni_vystupy_projektu_a_jejich_prinosy> [cit. 28. 5. 
2014] 
120 Nebo i jiným ohroţeným skupinám obyvatel, které se dočasně či trvale nemohou zapojit na trhu práce. 
121 Na OZP jsou přímo zacílené tyto typy sociálních dávek: invalidní důchody, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a 
příspěvek na zvláštní pomůcku aj. 
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zabezpečení následně přehodnotí jejich „zbytkovou pracovní schopnost“ (pokud pracují ve 

větší míře, neţ mají aktuálně stanoveno v rámci odborného posudku), odvislou od 

stanoveného stupně invalidity. Nicméně z výzkumu vyplynulo, ţe po získání zaměstnání 

OZP vyuţívají sociální dávky jen v poměrně omezené míře.
122

 (VÚPSV 2012 - Analýza; 

30) 

Zmíněné riziko představuje pro řadu OZP značný demotivační faktor a raději nepracují 

vůbec, nebo jen v omezené míře. Některé OZP tento systém tedy takto i „zneuţívají“ – 

kvůli obavě ze ztráty invalidního důchodu či vidině pouze málo placené práce se někdy 

spokojí pouze se sociálními dávkami. Tento neţádoucí stav je podpořen i skutečností, ţe 

většina těchto dávek není podmíněna vlastní aktivitou při hledání zaměstnání a časem se 

nijak nesniţuje. 

 

Stávající systém je bohuţel nastaven také tak, ţe vyřízení hmotného zabezpečení 

předchází aktivačním krokům a práci OZP. Přiznání invalidity by mělo být aţ poslední 

moţností, ke které se přistoupí aţ poté, co se nepodařilo daného člověka umístit na trh 

práce. (VÚPSV 2012 – Analýza; 50) 

Poskytování sociální podpory v rámci silného sociálního státu je obecně kontroverzním 

tématem. Vedou se dlouhé diskuze o moţném negativním vlivu sociálního státu na 

rozhodování pracovníků (ať uţ „zdravých“ či se ZP), zda vstupovat na trh práce či se drţet 

mimo něj. Dávky musí být citlivě nastaveny tak, aby jejich výše nevedla ke ztrátě zájmu 

o placenou práci. (Mareš 2002; 142)  

  

K zajištění podmínek nezávislého způsobu ţivota a začleňování do společnosti jsou 

pro osoby se zdravotním postiţením mimořádně důleţité sociální služby.
123

 Díky nové 

právní úpravě v této oblasti došlo k významnému posílení kompetencí uţivatelů sociálních 

sluţeb, kteří mohou dle vlastní volby mnohem více spolurozhodovat o rozsahu a formě 

poskytované pomoci a péče. Postupně dochází k rozšiřování nabídky sluţeb podporujících 

setrvání OZP ve vlastním přirozeném domácím prostředí a umoţňujících jim vést 

samostatný ţivot. (Vládní výbor pro zdravotně postiţené občany 2010; 16) 

 

 

                                                           
122 Invalidní důchod v 1. stupni pobíralo 41 % zaměstnaných OZP, invalidní důchod v 2. stupni 24 % zaměstnaných OZP. 
123 Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, byly vytvořeny základní podmínky a předpoklady pro zahájení 
reformy celého systému sociálních sluţeb. 
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Zákon o sociálních sluţbách mezi základní formy sociálních sluţeb řadí především 

sociální poradenství, sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence. Velice významnou je 

sluţba sociální rehabilitace, kterou zákon definuje jako: „... soubor specifických činností 

směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem 

jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů 

běžných, pro samostatný život nezbytných činností.“
124

 Poskytuje se formou terénních a  

ambulantních sluţeb, nebo formou pobytových sluţeb poskytovaných v centrech sociálně 

rehabilitačních sluţeb. Provádění sociální rehabilitace je důleţitou integrální součástí 

ucelené rehabilitace a je někdy nutným předstupněm pracovního uplatnění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Ustanovení § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 
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2.4             Podpora zaměstnávání OZP v ČR 

 

 

2.4.1 Ochrana OZP na trhu práce 

 

Jednou z cest, jak podpořit šanci OZP (nejen) na rovnoprávné pracovní uplatnění, 

jsou legislativou ukotvená nařízení v této oblasti. Vedle lidskoprávních a 

antidiskriminačních dokumentů (detailně rozebraných v jedné z předchozích kapitol) jsou 

zvláštní podmínky pro zaměstnávání zdravotně postiţených osob zakotveny v řadě zákonů 

a další dokumentů. V české legislativě se jedná především o Listinu základních práv a 

svobod, zákon o zaměstnanosti a zákoník práce.  

 

Listina základních práv a svobod zaručuje osobám se zdravotním postiţením právo 

na zvláštní pracovní podmínky, právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci, právo na 

pomoc při přípravě k povolání či právo na uspokojivé pracovní podmínky.
125

 

 

Zákoník práce zakotvuje povinnost zaměstnavatele zajistit na své náklady potřebnou 

úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, 

zaškolení zaměstnanců s postiţením a dále i následné zvyšování jejich kvalifikace.
126

 

Na druhé straně vláda ČR vydala nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, ve 

kterém umoţňuje sníţení minimální mzdy na 75-50 % (z částek, které platí pro ostatní 

zaměstnance) pro zaměstnance se zdravotním postiţením, dle stupně přiznaného 

invalidního důchodu.
127

 Dle odborné literatury se jedná o diskutabilní úpravu s ohledem na 

rovnost odměňování a zákaz diskriminace. (např. Slašťanová, Durajová 2012; 51) 

Zákon o zaměstnanosti můţeme označit za stěţejní legislativní opatření, které 

upravuje práva i povinnosti související se zaměstnáváním OZP u nás. Ukládá povinnost 

poskytovat zvýšenou ochranu či podporu ohroţeným skupinám na trhu práce
128

, mezi které 

vedle jiných patří osoby se zdravotním postiţením. Zákon vymezuje povinnosti Úřadu 

práce ČR
129

, povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat OZP a v neposlední řadě stanovuje  

                                                           
125 Článek č. 28 a 29 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
126 Ustanovení § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
127 Ustanovení § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě 
128 Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  
129 Vedle evidenční funkce jde především o zprostředkovávání zaměstnávání, poskytování informačních a poradenských 
sluţeb, spolupracuje se zaměstnavateli, zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti; v souvislosti 
s problematikou OZP má ÚP především poskytovat informace a spolupracovat na vytváření vhodných pracovních míst. 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z435_2004_2#par67
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z435_2004_2#par67
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z435_2004_2#par67
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nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (jejich detailnímu popisu budou věnovány dvě 

z následujících kapitol, popisující jak obecné nástroje, tak přímo cílené na skupinu OZP).    

 

 

2.4.2 Systém podpory zaměstnávání OZP v ČR 

 

Osoby se zdravotním postiţením tvoří různorodou skupinu, která je vnitřně velmi 

bohatě diferencovaná. Kaţdá OZP se liší typem a mírou svého postiţení, má jiné 

preference, ambice, zázemí, schopnosti a potenciál. V rámci podpory v zaměstnanosti by 

se tedy ke kaţdé OZP mělo přistupovat co nejindividuálnějším způsobem a cílenou 

kooperací všech zainteresovaných sektorů a institucí by se mělo dosahovat jejího co 

nejvyššího moţného rozvoje, samostatnosti a odpovídajícího pracovního uplatnění.  

V ČR v současnosti existuje relativně rozsáhlý a bohatý systém podpory OZP (nejen) 

při hledání pracovního uplatnění. Jeho jednotlivé nástroje jsou směřovány jednak přímo na 

zdravotně postiţené s cílem zvýšení jejich zaměstnanosti a jednak na zaměstnavatele 

s cílem kompenzovat náklady spojené se zaměstnáváním zdravotně postiţených. 

(Rákoczyová 2005; 75) 

 

Tento systém by měl být ideálně vzestupný a podle aktuálních moţností posouvat 

OZP k uplatnění na otevřeném trhu práce.  Měl by vést k aktivizaci zdravotně postiţených, 

k jejich postupnému rozvoji a vyuţití jejich potenciálu do co nejvyšší míry.
130

     

Podle Jana Šestáka by měla kaţdá OZP (podle svých preferencí, schopností a typu 

postiţení) ideálně „stoupat“ od spodních stupňů
131

 tohoto systému ke stupňům vyšším.
132

  

Takový provázaný systém by měl také umoţnit jedincům se zdravotním postiţením 

krátkodobé nebo dlouhodobější setrvání na kterémkoli z jeho stupňů nebo umoţnit návrat 

na předchozí v případě neúspěchu či problému. Stejně tak by mělo být moţné s ohledem na 

typ, míru postiţení, schopnosti, moţnosti a dovednosti kaţdého jedince kterýkoliv stupeň 

vynechat. (Šesták 2007; 27) 

 

Chráněná pracoviště by ideálně měla být posledním předstupněm před dosaţením 

plného sociálního začlenění OZP do většinové společnosti, tedy získáním běţného  

                                                           
130 Zřetelnou podporu zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce můţeme sledovat v řadě zemí EU – tomuto tématu se 
detailně věnuji v kapitole 2.5 Podpora zaměstnávání OZP v EU. 
131 Tedy těch s nejvyšší mírou podpory - jde především o denní centra či sociální rehabilitaci a terapeutické dílny. 
132 S niţší mírou podpory - přes chráněné pracoviště aţ po sluţbu pracovní rehabilitace a podporovaného zaměstnávání. 
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pracovního místa. Hlavní cílem výzkumu v rámci této práce je odhalit, zda takto vnímají 

poslání chráněných pracovišť i samotní zaměstnavatelé a zda pro tento posun OZP na 

otevřený trh práce vyvíjejí i nějaké aktivity. 

 

 

2.4.3   Aktivní politika zaměstnanosti – obecné nástroje  

 

Pod pojmem aktivní politika zaměstnanosti (dále jen APZ) se skrývá: “... souhrn 

opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti.“
133

 

Je jednou ze sloţek státní politiky zaměstnanosti (vedle např. vyhodnocování situace na 

trhu práce, zajišťování práva na práci, rozvoje lidských zdrojů, zapojení do 

mezinárodních programů rozvoje zaměstnanosti či poskytování informačních, 

poradenských a prostředkovatelských sluţeb na trhu práce).
134

 

Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních a věcí a 

relevantní úřady práce. Podle konkrétní situace na trhu práce spolupracují s dalšími 

subjekty – názvoslovím této práce ostatními sektory. Hlavním cílem a účelem APZ je, jak 

z jejího názvu vyplývá, aktivní podpora nezaměstnaných v rekvalifikaci a v hledání práce 

(místo pasivního pobírání dávek podpory v nezaměstnanosti) na jedné straně, na straně 

druhé jím je motivace zaměstnavatelů ve vytváření nových pracovních příleţitostí.  

Jednotlivými nástroji, jimiţ stát APZ realizuje, jsou zejména
135 

rekvalifikace, 

investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, 

překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský program a poradenství
136

, podpora zaměstnávání osob se zdravotním 

postiţením a cílené programy k řešení zaměstnanosti.  

 

 

2.4.4   Specifické nástroje APZ – podpora zaměstnanosti OZP 

 

Zákon o zaměstnanosti stanovuje i další nástroje, zacílené přímo na podporu osob se 

zdravotním postiţením. Vedle jiţ popsaných právních norem zakazujících diskriminaci a  

                                                           
133 Ustanovení § 104 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
134 Ustanovení § 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
135 Ustanovení § 104-105 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
136 Které provádějí nebo zabezpečují úřady práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů 
fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se 
zdravotním postiţením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 
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nerovné zacházení se ve spojitosti s APZ jedná především o vymezení pracovní 

rehabilitace, chráněného zaměstnávání a moţností hmotné podpory zaměstnavatelů, kteří 

OZP zaměstnávají. 

 

 

2.4.4.1   Pracovní rehabilitace 

 

Právo na pracovní rehabilitaci je ukotveno v zákoně o zaměstnanosti, kde je 

definována jako: „... souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání 

osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky 

Úřadu práce a hradí náklady s ní spojené.” 
137

 

 

Příslušná ustanovení § 69 – 74 dále popisují podrobnosti o tomto významném 

nástroji podpory zaměstnávání OZP. Pracovní rehabilitaci zabezpečují úřady práce a 

zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu zaměstnání, teoretickou a 

praktickou přípravu pro zaměstnání, rekvalifikační kurzy či zprostředkování zaměstnání. 

Daná OZP si o pracovní rehabilitaci musí poţádat u příslušné pobočky Úřadu práce, jejíţ 

odpovědný pracovník – mělo by se jednat o poradce pro pracovní rehabilitaci - s OZP 

následně sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní 

způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání a kvalifikaci dané OZP.138 

Je uzavřena dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace, ve které je mimo jiné stanoven 

obsah a délka pracovní rehabilitace, místo a způsob jejího provedení atd. Ministerstvo 

stanoví prováděcím právním předpisem obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace, 

druhy nákladů spojených s jejím prováděním a způsob jejich úhrady.
139

   

Pracovní rehabilitaci nemusí zajišťovat pouze Úřad práce, ale také jiné právnické či 

fyzické osoby z jeho pověření, např. rehabilitační střediska.  

 

                                                           
137 Ustanovení § 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
138 Je důleţité zmínit, ţe při sestavování tohoto plánu vychází pracovník z vyjádření odborné pracovní skupiny sloţené 
zejména ze zástupců organizací zdravotně postiţených a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících více neţ 50 % osob 
se zdravotním postiţením - viz ustanovení § 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  
139 Dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb. za takové náklady lze uznat: přímé náklady vynaloţené na pracovní 
rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců), reţijní náklady vynaloţené při provádění pracovní rehabilitace, 
náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které pro pověřenou osobu zabezpečuje jiné odborné nebo vzdělávací 
zařízení, náklady na výbavu účastníků pracovní rehabilitace potřebnou k provádění pracovní rehabilitace (maximálně 
však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka), náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a 
dezinfekční prostředky, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníka pracovní rehabilitace apod.  
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Obvyklou překáţkou komplikující pracovní uplatnění OZP je jejich nedostatečná 

kvalifikace a dovednosti, proto je jednou z forem pracovní rehabilitace jiţ zmíněná 

příprava k práci, kterou je moţné definovat jako “… cílenou činnost směřující 

k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání 

znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců.”
140

   

Příprava na práci má dané osobě přinést nejen nové znalosti, ale také pomoci osvojit 

si potřebné dovednosti a pracovní návyky. Lze ji provádět buď na pracovištích jejího 

zaměstnavatele
141

 (někdy s podporou asistenta), na chráněných pracovištích nebo ve 

vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboţenských 

společnostech nebo občanských sdruţení.
142

 

 

Pracovní rehabilitace je velice významným nástrojem pro podporu (nejen) 

zaměstnávání OZP. Dokáţe zachovat a rozvíjet pracovní potenciál daného zdravotně 

postiţeného, a pokud je dobře zacílena, tak můţe výrazně zvyšovat šance na uplatnění 

dané osoby s postiţením na vytipovaném pracovním místě. Pokud by byla pracovní 

rehabilitace v dostatečné míře a efektivním způsobem vyuţívána, mohla by být vysoce 

účinným nástrojem pro podporu OZP na otevřeném trhu práce.    

 

Z výzkumu provedeného v rámci realizovaného projektu Systém podpory 

zaměstnávání OZP
143

 ovšem bohuţel vyplynulo, ţe je tento nástroj podpory zaměstnanosti 

OZP na otevřeném trhu práce pouţíván jen ve velmi omezené míře. Zainteresovaní 

úředníci na úřadech práce často nedisponují potřebnou kvalifikací a znalostí problematiky 

OZP, v neposlední řadě někdy ani dostatečným časovým prostorem se danému uchazeči o 

práci individuálně věnovat a pracovní rehabilitaci OZP nabídnout. Vedle stěţejní role 

pracovníka na daném úřadu práce je významným aktérem rovněţ posudkový lékař, od 

kterého by měl návrh na pracovní rehabilitaci směrem k pracovníkovi ÚP vycházet. 

Z výzkumu vyplynulo, ţe lékaři nedoporučují vhodným kandidátům pracovní rehabilitaci  

 

                                                           
140 Ustanovení § 72 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
141 Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci OZP, můţe Úřad práce uhradit náklady na přípravu 
k práci těchto osob (např. mzdové náklady na zaměstnance, který OZP připravuje k práci, či na odborníka, pokud musí 
při pracovní rehabilitaci spolupracovat). O přípravě k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele uzavírá Úřad práce se 
zaměstnavatelem písemnou dohodu. 
142 Ustanovení § 72 a § 73 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
143 Realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v období srpen 2009 -  červenec 2012, za finanční podpory 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
ČR 



 

55 

 

v potřebné míře, ať uţ z důvodu neochoty či nedostatku času. (VÚPSV 2012 - Analýza; 

20-22) Nízkou míru vyuţívání pracovní rehabilitace dokládá i analýza Ministerstva práce a 

sociálních věcí.
144

 Z té vyplynulo, ţe v roce 2012 bylo v rámci tohoto nástroje APZ 

podpořeno pouze 55 OZP, v roce 2013 133 OZP. (MPSV 2014; 54) Počet podpořených 

osob se meziročně sice více jak zdvojnásobil, ale stále se jedná s ohledem na velký počet 

nezaměstnaných OZP o velmi nízká čísla. 

 

Vhodným subjektem pro realizaci pracovní rehabilitace jsou organizace 

občanského sektoru, které se specializují na poskytování sluţeb tzv. Podporovaného 

zaměstnávání.
145

 Bohuţel chybí zákonné ukotvení této sluţby a dané organizace musí 

balancovat, jak z finančního tak existenciálního hlediska, mezi sociálními sluţbami, granty 

a dotacemi z EU, motivováním zaměstnavatelů pro zřizování společensky účelných 

pracovních míst apod. Pouze ve výjimečných případech je tato sluţba dotována Úřadem 

práce v rámci nástroje pracovní rehabilitace. (Vitáková 2005; 16)  

Dle vedoucí praţské pobočky agentury Rytmus
146

 jde v první řadě o nedostatečnou 

informovanost pracovníků na ÚP. Ve velké míře je preferováno zaměstnání na chráněném 

trhu bez toho, aby se alespoň vyzkoušely i jiné cesty, jak zdravotně postiţenému pomoci 

nalézt uplatnění mezi většinovou populací. „Ani zprostředkovatelky, které jsou přímo 

alokované na úřadech práce pro práci s postiženými lidmi, nejsou často dostatečně 

informované o tom, jaké možnosti pro OZP jsou, jaké jsou typy postižení atd. Bohužel 

nabízí primárně chráněný pracovní trh.“ (Rozhovor 1; Březinová) 

 

Z výše zmíněného vyplývá, ţe s ohledem na nedostatečné vyuţívání nástroje 

pracovní rehabilitace roste šance, ţe velké mnoţství OZP (které mohou disponovat 

potenciálem pro osobní rozvoj a následné pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce) 

můţe být z Úřadu práce zbytečně doporučováno přímo do chráněných pracovišť. Zde opět 

nastupuje úloha samotných zaměstnavatelů OZP (z řad OOS a OS), kteří mají moţnost 

s OZP na chráněných pracovištích dále pracovat a podporovat pracovní rozvoj kaţdého 

jedince v zájmu jeho integrace na otevřený trh práce a tím i do většinové společnosti. 

 

                                                           
144 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2013, dostupné z: < 
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace> [cit. 3. 5. 2014] 
145 Podporované zaměstnávání je časově omezená sluţba určená lidem, kteří chtějí získat a udrţet si placené zaměstnání 
na otevřeném trhu práce. Je jim poskytována individuální podpora před nástupem do práce i po něm.  
146 Rytmus, o.s.- Sdruţení vzniklo v roce 1994 a podporuje lidi se znevýhodněním. Mimo jiných sluţeb nabízí také 
sociální a pracovní rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání. 
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2.4.4.2   Chráněné pracovní místo 

 

Dalším nástrojem APZ zacíleným na podporu zaměstnávání OZP je institut 

chráněných pracovních míst.
147

 

Chráněné pracovní místo (dále jen CHPM) můţe být zřízeno či vymezeno 

zaměstnavatelem na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce, který na jeho 

zřízení poskytuje příspěvek
148

. Zaměstnavatel musí splňovat určité podmínky pro přiznání 

tohoto příspěvku – nesmí mít ke dni podání ţádosti v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky, nedoplatky na zdravotním pojištění či sociálním zabezpečení, nesmí mít 

záznam o vykonávání nelegální práce. Dohoda je uzavírána na 3 roky a je nutné dodrţet 

podmínku obsazování tohoto místa osobami se zdravotním postiţením po celou dobu, na 

kterou je příspěvek poskytnut. Dalším příspěvkem
149

, který můţe zaměstnavatel na základě 

dohody s Úřadem práce získat, je příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa. Tuto následnou dohodu je moţno uzavřít nejdříve po 

uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne 

jeho vymezení.
150

 

 

 

2.4.4.3   Chráněná pracoviště  

 

Chráněnými pracovišti v této práci označuji taková pracoviště, na kterých 

zaměstnavatel zaměstnává z celkového počtu svých zaměstnanců více jak 50 % OZP na 

chráněných pracovních místech, tedy na chráněném trhu práce. 

Jsou vymezena opět v zákoně o zaměstnanosti v ustanovení § 78, ve kterém jsou 

popsána v souvislosti s moţností poskytnout zaměstnavateli další typ příspěvku na 

zaměstnávání OZP, a to na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením na  

 

 

                                                           
147 Detailně popsaný v ustanoveních § 75 - 77 zákona o zaměstnanosti. 
148 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postiţením můţe činit maximálně 
osminásobek a pro osobu s těţším zdravotním postiţením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první aţ třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s 
Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, můţe příspěvek na zřízení jednoho chráněného pracovního místa 
pro osobu se zdravotním postiţením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těţším zdravotním postiţením 
maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. 
149 Roční výše příspěvku můţe činit maximálně 48 000 Kč. 
150 Dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 518/2004 Sb. za takové náklady lze uznat: zvýšené správní náklady ve výši 7 % 
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první aţ třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, náklady 
provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, náklady na dopravu v souvislosti se zaměstnáváním OZP, náklady na 
přizpůsobení provozovny.  
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chráněném pracovním místě. Příspěvek je poskytován
151

 formou částečné úhrady 

vynaloţených prostředků na mzdy zaměstnané OZP v měsíční výši 75 % ze skutečně 

vynaloţených prostředků na mzdy (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které 

zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance), nejvýše však 

8000 Kč. Zaměstnavatel má dále moţnost poţádat o zvýšení tohoto příspěvku po uplynutí 

12 kalendářních měsíců (ode dne obsazení zřízeného CHPM nebo ode dne vymezení 

CHPM) o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům
152

 vynaloţeným na 

zaměstnávání OZP, nejvýše však o 2000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je 

osobou se zdravotním postiţením. 

 

 

2.4.4.4   Povinný podíl 

 

Institut povinného podílu je významným nástrojem pro oblast podpory zaměstnávání 

OZP, který primárně usiluje o růst počtu pracovních míst vhodných pro OZP. Na rozdíl od 

předchozích motivačních dotací na zaměstnávání se stát prostřednictvím povinného podílu 

snaţí působit na chování zaměstnavatelů i stanovením určité povinnosti.  

Tou je povinnost pro kaţdého zaměstnavatele s více neţ 25 zaměstnanci v pracovním 

poměru, zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu, který činí 4 % celkového počtu
153

 

všech zaměstnanců.
154

 Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé splnit několika způsoby: 

o zaměstnáváním OZP v pracovním poměru
155

  

o zadáváním zakázek nebo odebíráním výrobků nebo sluţeb
156

 od  

zaměstnavatelů zaměstnávajících více neţ 50 % OZP, nebo od OZP, 

které jsou osobami samostatně výdělečně činnými
157

 

o nebo odvodem do státního rozpočtu
158

 

                                                           
151 Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné ţádosti zaměstnavatele; vţdy je nutno pro dané období 
doloţit přepočet zaměstnanců a počet zaměstnanců z řad OZP s tím, ţe osoby s těţším zdravotním postiţením se 
započítávají třikrát – ustanovení § 14 vyhlášky č.518/2004 Sb.  
152 Těmi mohou být dle ustanovení § 14a vyhlášky č. 518/2004 Sb. např. zvýšené správní náklady ve výši 4 % průměrné 
měsíční mzdy v národním hospodářství, náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, náklady na dopravu 
spojené se zaměstnáváním OZP či náklady na přizpůsobení provozovny.  
153 Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet 
zaměstnanců. 
154 Ustanovení § 72 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
155 Zaměstnané osoby s těţším zdravotním postiţením se započítávají 3x – viz ustanovení § 17 vyhlášky č. 518/2004 Sb. 
156 Aby zaměstnavatel splnil povinný podíl za jednu nezaměstnanou OZP, musí odebrat výrobky nebo sluţby za určitou 
částku (ta se vypočítá tak, ţe se z celkového objemu plateb za odebrané výrobky, sluţby nebo zakázky odečte DPH a 
výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství) - viz ustanovení § 18 
vyhlášky č. 518/2004 Sb. 
157 Ti mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a sluţby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše 
odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. 
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Vyuţití druhé moţnosti se také říká tzv. náhradní plnění, z čehoţ můţeme cítit 

primární záměr zajistit prostřednictvím povinného podílu samotné reálné zaměstnávání 

OZP u zaměstnavatelů, tedy na otevřeném trhu práce. Zaměstnavatelé v ČR momentálně 

nejčastěji vyuţívají moţnosti náhradního plnění v podobě odvodu do státního rozpočtu, 

přestoţe je pro ně finančně nejvýhodnější OZP reálně zaměstnat. (Slašťanová, Durajová 

2012; 58)  

 

Současné nastavení systému zaměstnavatele bohuţel dostatečně nemotivuje 

k přímému zaměstnávání OZP, coţ je velká škoda. Odvedené peníze také momentálně 

nejsou směřovány přímo do rozpočtu alokovaného pro tuto oblast, ale do obecného 

státního rozpočtu. Takţe je více neţ jasné, ţe (minimálně ne svou plnou výší) na podporu 

OZP směřovány dále nebudou. Je třeba intenzivního hledání dalších cest a nových 

motivačních nástrojů pro zaměstnavatele k zaměstnávání zdravotně postiţených, 

především pak na otevřeném trhu práce. 

 

Z výše popsaných nástrojů podpory zaměstnávání OZP lze odvodit dvě základní 

skupiny „motivátorů“, kterými se stát svou politikou zaměstnanosti snaţí podporu 

zaměstnanosti OZP zajistit. V první řadě jde o určité pobídky s pozitivním nádechem, které 

zaměstnavatelům nabízejí určitou odměnu či konkurenční výhodu. Jedná se o zmíněné 

příspěvky spojené se zřízením a provozem chráněných pracovních míst, ustanovení 

o krácení minimální mzdy pro OZP, dále pak zvýhodnění ve veřejných zakázkách
159

 či 

daňové úlevy.
160

 Do druhé skupiny patří institut povinného podílu (či kvótní systém), který 

zaměstnavatelům ukládá povinnost zaměstnávat určitý podíl zaměstnanců se zdravotním 

postiţením, či se z této povinnosti vykoupit prostřednictvím náhradního plnění.  

 

Institutu povinného podílu se říká také tzv. kvótní systém a je uplatňován v řadě zemí 

EU. Nicméně lze sledovat poměrně různorodé přístupy - některé státy povinnost 

zaměstnavatelů zaměstnávat OZP zrušily pro neefektivnost (např. Velká Británie), 

v některých neexistuje vůbec (Finsko či Dánsko – v Dánsku je tento systém dokonce 

povaţován za diskriminační), v Belgii jsou povinné kvóty zaměstnávání OZP stanoveny  

                                                                                                                                                                                     
158 Výše této „pokuty“ činí za kaţdou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy 
v národním hospodářství. 
159 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatel zakázky můţe jako jedno z kritérií stanovit povinnost, ţe se 
řízení mohou účastnit pouze zaměstnavatelé zaměstnávající více jak 50 OZP z celkového počtu zaměstnanců. 
160 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu; zaměstnavatelé OZP jsou zvýhodněni slevou na dani ve výši 18 000 Kč za 
kaţdou OZP, ve výši 60 000 Kč za osobu s těţším postiţením. 
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pouze pro veřejný sektor, Francie kvótní systém v nedávné době dokonce zpřísnila. 

(VÚPSV 2012 – Přehled; 98) 

 Z výše řečeného je patrné, ţe kvótní systém je poměrně kontroverzním 

a rozporuplným nástrojem. Zda se v ČR povede jeho dopady zefektivnit, se zřejmě ukáţe 

během příštích pár let. V rámci svého výzkumu se zaměřím i na názory dotazovaných 

zaměstnavatelů na tuto oblast. 

  

 

2.4.5   Statistika výdajů APZ  

 

Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2013 vynaloţeno cca 4 285 miliónů 

Kč, ve srovnání s rokem 2012 tyto výdaje vzrostly o cca 1 690, tj. o 65 %. Analýza MPSV 

si toto více jako dvojnásobné zvýšení vysvětluje především významnějším čerpáním dotací 

z EU (konkrétně z Evropského sociálního fondu) na podporu rozvoje zaměstnanosti. 

(MPSV 2014; 49) Celkový vývoj výdajů od roku 2005 popisuje graf níţe. 

 

Graf č. 2: Vývoj výdajů na APZ v období let 2005 až 2013 

 

Graf: autorka 
Zdroj dat: MPSV ČR, http://portal.mpsv.cz/stat/vydaje + Analýza vývoje zaměstnanosti za rok 2013 

 

Dále bylo v rámci státní politiky zaměstnanosti ze státního rozpočtu jako příspěvek 

zaměstnavatelům zaměstnávajícím více neţ 50 % osob se zdravotním postiţením 

vynaloţeno celkem cca 3 670 miliónů Kč. Oproti roku 2012 jde o nárůst o cca 6 %. Tuto 

skutečnost si lze dle analýzy MPSV vysvětlit tím, ţe od července 2012 lze tento příspěvek 

zvýšit o částku odpovídající zaměstnavatelem vynaloţeným prostředkům na provozní 

náklady chráněných pracovních míst. (MPSV 2014; 51)  

O reálném zvýšení počtu CHPM na chráněných pracovištích by tato statistika tedy 

vypovídat neměla. 

http://portal.mpsv.cz/stat/vydaje
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Graf č. 3: Vývoj výdajů na příspěvky chráněných pracovišť v období let 2005 až 2013 

 

Graf: autorka 
Zdroj dat: MPSV ČR, http://portal.mpsv.cz/stat/vydaje 

 

Vzhledem k sektorovému srovnávání, na které je tato práce také zaměřena, je 

zajímavé se podívat, do jaké míry se na provozování chráněných pracovišť podílejí 

organizace občanského sektoru a do jaké obchodní společnosti.  Z výzkumu v rámci 

projektu Systém podpory zaměstnávání OZP jasně vyplynula převaha obchodních 

společností v této oblasti. Neziskové organizace dosahovaly pouze 4,5 % ze všech 

poskytnutých příspěvků na podporu zaměstnávání OZP v rámci pracovišť zaměstnavatelů 

zaměstnávajících více jak 50 % těchto osob. (VÚPSV 2011 – Metodologie; 51-52) 

 

Graf č. 4: Příspěvky zaměstnavatelům provozujícím chráněná pracoviště (dle právní formy), v roce 2010 

 

Graf: autorka 
Zdroj dat: VÚPSV 2011 - Metodologie 

 

Realita můţe být trochu odlišná, protoţe řada organizací (které OZP reálně 

zaměstnávají) nemusí mít tento statut přiznaný, nicméně sledovaný poměr bude zcela 

určitě stále hovořit ve prospěch obchodních společností. 

Tento propastný rozdíl vyplývá především z faktu, ţe OS obecně tvoří daleko početnější 

formu sdruţování neţ OOS. Tím pádem je přístup zaměstnavatelů OZP z řad OS o to 

důleţitější, protoţe má reálný dopad na daleko větším mnoţství lidí se ZP. 

 

http://portal.mpsv.cz/stat/vydaje
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2.4.6   Možnosti pracovního uplatnění OZP 

 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, lidé se zdravotním postiţením v ČR se mají šanci 

uplatnit na chráněném nebo „standardním“ otevřeném trhu práce.  

 

 

2.4.6.1   Chráněný pracovní trh a jeho úskalí 

 

Chráněný pracovní trh je určený primárně pro OZP. Je moţné jej vymezit jako 

pracoviště zaměstnavatelů zaměstnávajících více neţ 50 % osob se zdravotním postiţením, 

tedy většinu z celkového počtu svých zaměstnanců. Vzhledem ke stále se zvyšujícím 

nárokům otevřeného pracovního trhu a popsaným bariérám (ať uţ těch, které odrazují 

zaměstnavatele od zaměstnávání OZP, tak omezení na straně samotných OZP), je řada 

OZP zaměstnána právě na těchto chráněných pracovištích. 

Je nesporné, ţe pro určité skupiny OZP je, vzhledem k jejich postiţení a 

potenciálním schopnostem, pracovní uplatnění v těchto zařízeních vhodné a zaručeně lepší 

alternativou neţ nepracovat vůbec. Ke kaţdému je zpravidla přistupováno individuálně a je 

brán ohled na jeho specifické moţnosti a schopnosti.
161

 V některých případech je 

poskytována značná podpora při zvládání pracovní náplně (asistencí či přizpůsobením 

pracovních podmínek), celkové prostředí je zpravidla velmi vstřícné aţ rodinné.   

Ovšem právě v tomto, někdy aţ příliš uzavřeném a ochranitelském přístupu, je spatřováno 

potenciální nebezpečí a velké negativum těchto pracovišť – jak pro samotné OZP, tak pro 

většinovou společnost (jejíţ postoj k OZP se tímto pokračujícím vyčleňováním moc měnit 

nemůţe). 

 

Prohlubování segregace 

Nebezpečím chráněného zaměstnávání můţe být podle řady autorů především 

segregace postiţených lidí. (Doyle 1994; 256) Tomuto negativnímu jevu je třeba věnovat 

značnou pozornost, protoţe lidé mohou být působením v chráněných pracovních 

prostředích ještě více vyčleňováni z většinové „normální“ populace, průvodním jevem 

můţe být aţ jistá stigmatizace. Chráněná pracoviště v tomto ohledu nesplňují cíl 

plnohodnotné integrace OZP do většinové společnosti - jen je od veřejnosti dále oddělují,  

                                                           
161 Tento přístup je očekávatelný spíše od zaměstnavatelů z řad OOS. 
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protoţe dochází ke kontaktům převáţně jen v rámci skupiny zdravotně postiţených. 

Chráněné zaměstnávání v tomto smyslu nemůţe dostatečně přispět k boření existujících 

bariér
162

 či zaţitých negativních stereotypů, které ve směru k OZP ve společnosti stále 

přetrvávají. 

 

Nedostatečné rozvíjení potenciálních schopností OZP 

V některých případech můţe docházet ke zbytečnému ustrnutí zdravotně postiţených 

v chráněných pracovištích, i kdyţ třeba mohou mít na to uplatnit se i na otevřeném trhu 

práce. Chybí především dostatečné rozvíjení schopností daných OZP a v neposlední řadě 

také podpora jejich motivace pro tento posun. Chráněná pracoviště mohou v některých 

případech spíše zakonzervovat pracovní potenciál zdravotně postiţených – taková 

pracoviště nesplňují představy o optimální pracovní (a tím i sociální) integraci OZP do 

většinové společnosti. Celý systém by měl být směřován takovým způsobem, aby se 

chráněná pracoviště stávala spíše útočištěm pro lidi s těţšími typy postiţení, kteří nemají 

šanci na uplatnění se na otevřeném trhu práce (nebo se uplatnit aspoň pokusili a po 

případném neúspěchu se na chráněné místo vrátili). (Slowík 2007; 39)  

Toto je jedna z primárních oblastí zájmu, na které bude zaměřen tento výzkum. 

 

Efekt uzamčení 

Některá z výše zmíněných nebezpečí či negativ chráněných pracovišť lze shrnout do 

výrazu efekt uzamčení („locking-in effect“). Příliš dlouhá a intenzivní podpora a 

poskytování příspěvku, který umoţňuje OZP setrvávat dlouho (či přímo neomezeně) na 

chráněném místě, můţe vést ke ztrátě motivace OZP zvyšovat své pracovní kompetence a 

snaţit se o nalezení zaměstnání mimo chráněné prostředí. (VÚPSV 2012 – Návrhy; 4) 

Daný člověk si můţe snadno zvyknout na výhody takového subvencovaného 

zaměstnání a ztrácí motivaci vyjít z chráněného prostředí ven. Řada autorů se shoduje 

v tom, ţe čím déle je taková podpora poskytována, tím úměrně roste pravděpodobnost 

ustrnutí OZP v systému všemoţných podpor a potírá se šance daného jedince na další 

rozvoj. (např. van Ours 2002; 47) 

 

Dle vedoucí jedné praţské agentury poskytující sluţbu podporovaného zaměstnávání 

můţe toto uzamčení vést i k tomu, ţe daný člověk nejen nerozvíjí svůj pracovní potenciál  

                                                           
162 Jistě ale do velké míry také záleţí na kaţdém konkrétním pracovišti, na jeho konkrétních pravidlech a opatřeních; 
v některých chráněných pracovištích se mohou snaţit podobným negativním vlivům předcházet či je aspoň eliminovat – 
rozdílné tendence bude sledovat i tento výzkum, prováděný u jednotlivých zaměstnavatelů.  
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pro uplatnění se v konkurenčním prostředí otevřeného trhu práce, ale naopak jej ještě 

sniţuje. „Lidé v CHPD se mohou naučit i návyky které nejsou vhodné pro otevřený trh – 

nižší pracovní tempo a komfortní klidné prostředí jim poskytují někdy až velmi 

ochranitelské prostředí.“ (Rozhovor 1; Březinová) 

 

Hlavním smyslem chráněných pracovišť by měla být především příprava k práci 

mimo chráněné podmínky, mělo by jít o trénink pracovních dovedností, pracovního reţimu 

a práce v kolektivu. (např. Pipeková 2010; 312-313) 

K tomu, zda k takovému kýţenému posunu u nás dochází a zda můţeme v tomto ohledu 

sledovat i jistou odlišnost mezi jednotlivými sektory, ve kterých jsou chráněná pracoviště 

provozována, se vztahuje i hlavní zaměření výzkumu v rámci této práce. 

 

 

2.4.6.2 Otevřený trh práce 

 

Otevřeným či volným trhem práce můţeme chápat takové prostředí zaměstnavatele, 

u kterého z hlediska počtu zaměstnanců nepřevaţují osoby se zdravotním postiţením. Je 

přístupný všem, ke všem zaměstnancům se přistupuje zpravidla stejně, bez ohledu na jejich 

zdravotní postiţení a jakékoli další charakteristiky. S rostoucím důrazem na produktivitu 

práce a celkových nároků na zaměstnance v této „volné soutěţi“, je pro některé OZP 

sloţité uspět a zpravidla potřebují, minimálně z počátku, podporu a pomoc.  

 

Účast na otevřeném trhu práce a „prorůstání“ mezi většinovou společnost je mimo 

jiné velice významné i s ohledem na vytváření rozsáhlejších sociálních sítí a rozšiřování 

tzv. sociálního kapitálu. Sociální sítě jsou pro OZP ještě důleţitější neţ pro ostatní a jejich 

vznik a rozvoj by měl být podporován. (např. Potts 2005; 20-23)   

Člověk se ZP, který dostane šanci pracovat na otevřeném trhu práce, přijde do kontaktu i 

s jinými skupinami osob, neţ je tradičně rodina či další postiţení v chráněném pracovišti. 

Má šanci navazovat nové kontakty, které mu mohou pomoci v dalším osobním rozvoji či 

pracovním uplatnění.  

 

S ohledem na svůj vysoký inkluzivní potenciál a rovné šance by zaměstnávání OZP 

na otevřeném trhu práce mělo být nepochybně preferováno a celkový systém podpory by 

měl osobám se ZP (pokud mají šanci se v běţném zaměstnání uplatnit) do co nejvyšší míry  
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pomáhat a k vyuţívání této moţnosti motivovat. Upřednostňování uplatnění OZP na 

otevřeném trhu práce je současným trendem i u nás, alespoň v rámci avizovaných záměrů 

koncepce státní politiky zaměstnanosti.
163

 Z výzkumu provedeného v rámci projektu 

Systém podpory zaměstnávání OZP vyplynulo, ţe i samotní zdravotně postiţení (kteří byli 

v rámci tohoto rozsáhlého sběru dat dotazováni) preferují zaměstnání na otevřeném trhu 

práce. Zaměstnaných OZP se pro tuto moţnost vyslovilo 73,7 %, nezaměstnaných pak 

66,5 %. ( VÚPSV 2011 – Postavení OZP; 16) 

 

Velice významnou roli v této oblasti hraje jiţ několikrát zmiňované podporované 

zaměstnávání
164

, které realizuje řada nestátních neziskových organizací v ČR. Ty se svojí 

činností snaţí především vyrovnávat nedostatečnost či neschopnost státu zajistit pro OZP 

větší moţnost zaměstnání mezi většinovou populací a v rámci této sluţby usilují o umístění 

OZP na běţném pracovním trhu. 

Relativní novinkou z oblasti podpory zaměstnávání osob se ZP na otevřeném trhu 

práce jsou i tzv. přechodná zaměstnání a tranzitní programy. Jsou sociálními sluţbami, 

které slouţí mimo jiné jako příprava na budoucí pracovní poměr. Zdravotně postiţení 

mohou u zaměstnavatelů pracovat na zkoušku, někdy jsou doprovázeni asistenty a osvojují 

si základní pracovní návyky. Podle Josefa Slowíka jsou tyto programy velice přínosné a 

měly by být dále rozvíjeny. (Slowík 2007; 40) 

 

 

2.4.7   Legislativní vývoj podpory zaměstnávání OZP v ČR 

 

Obsah této kapitoly bude věnován souhrnu a rozboru důleţitých legislativních změn 

v právních předpisech upravujících problematiku zaměstnávání OZP. Jedná se především 

o novelu zákona o zaměstnanosti. Tyto úpravy jsou spojovány s tzv. sociální reformou.
165

  

 

Cílem těchto rozsáhlých legislativních změn byla především snaha o zefektivnění 

celého systému podpory pracovního uplatnění pro tuto skupinu našich spoluobčanů. 

Dopady stávajících nástrojů totiţ nevykazovaly dostatečné výsledky a reálně  

                                                           
163 Prostřednictvím pracovní rehabilitace, důrazem na zvyšování kvalifikace a vzdělávání, a v neposlední řadě 
prostřednictvím posilování motivace zaměstnavatelů na běţném trhu práce k vytváření pracovních míst pro OZP. 
164 Podporované zaměstnávání je komplexem sluţeb, jehoţ cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a 
udrţel místo na otevřeném pracovním trhu za odpovídajících platových podmínek. Podpora je poskytována jak samotné 
OZP, tak jejímu zaměstnavateli. (Šesták 2007; 31) 
165 V jejím rámci v průběhu roku 2012 proběhla řada změn v sociálním systému, dotýkající se nejen OZP; více na: 
<http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/25#3.1-> [cit. 4. 5. 2014] 
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zaměstnaných bylo jen malé procento ze všech OZP. Níţe popsané změny měly především 

zamezit zneuţívání příspěvků, vymýtit existenci „virtuálního“ zaměstnávání OZP
166

, 

podpořit růst pracovních míst pro OZP a administrativně ulehčit procesní stránce 

poskytování a spravování všech nástrojů podpory.
167

 

 

Na toto téma se soustředím proto, ţe se jednalo o změnu poměrně rozsáhlou a 

vzhledem ke krátkému časovému odstupu bude moţné sledovat a reflektovat její 

bezprostřední dopady u samotných zaměstnavatelů OZP na chráněných pracovištích.  

Dopadům těchto změn jsem se věnovala i v rámci svého výzkumu při dotazování 

v jednotlivých organizacích. 

 

Přeformulování definice OZP  

Novelou zákona o zaměstnanosti došlo ke zrušení kategorie osob zdravotně 

znevýhodněných. Dle Ministerstva práce a sociálních věcí od 1. 1. 2012 jiţ není Úřadu 

práce ČR umoţněno vydávat rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou. Dle 

přechodných ustanovení zákona o zaměstnanosti platí rozhodnutí o uznání osobou 

zdravotně znevýhodněnou vydaná do 31. 12. 2011 po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle 

však do 1. 1. 2015. Po dobu platnosti těchto rozhodnutí budou osoby zdravotně 

znevýhodněné povaţovány pro účely zaměstnanosti za OZP.
168

 

Tato změna bude znamenat velký problém pro osoby, jejichţ funkční schopnosti mohou 

být do značné míry omezeny, ale dle posouzení lékaře nepřekročí meze 35 %. Potenciální 

zaměstnavatel jiţ na takové osoby nebude moci dostat příspěvky, coţ v řadě případů můţe 

bohuţel vést k propuštění a následnému ztíţení situace v hledání nového pracovního 

uplatnění. 

 

Zrušení institutu chráněných pracovních dílen
169

  

V podstatě došlo ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem 

chráněného pracovního místa. Motivem pro tuto změnu je dle MPSV snaha o zjednodušení  

                                                           
166 Z jednoho šetření v rámci projektu Systém podpory zaměstnávání OZP vyplynulo, ţe cca 20 % dotazovaných OZP 
uvedlo, ţe se setkali s postojem zaměstnavatele, kterého zajímala pouze dotace na jejich místo a téměř ţádnou reálnou 
práci jim nepřiděloval. (VÚPSV 2011 – Postavení OZP; 37) 
167 Došlo ke sjednocení místa na výplatu dávek a ke změně pracovní náplně pracovníků sociálního odboru. 
Administrativa spojená s dávkami měla z jejich práce ustoupit, a pracovníci obcí tím měli získat větší časový prostor 
věnovat se problematice a práci s OZP. (VÚPSV 2012 – Analýza; 15) 
168 Více na: <http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/definiceozp> [cit. 28. 5. 2014] 
169 Dle zákona o zaměstnanosti se pracovní místa v CHPD stanou chráněnými pracovními místy; viz přechodná 
ustanovení § zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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dosavadní právní úpravy (protoţe se v podstatě jednalo o totoţné nástroje, jejichţ 

prostřednictvím se vytváří pracovní místa pro OZP) a také o sníţení administrativní zátěţe 

zaměstnavatelů.
170 

Zaměstnavatelé tím přišli o příspěvek na provoz chráněné pracovní dílny
171

, který je do 

určité míry kompenzován novou moţností poţádat po 12 měsících o navýšení příspěvku na 

jednotlivá CHPM o 2000 Kč měsíčně (platné pouze pro zaměstnavatele s více jak 50 % 

OZP), a to na pokrytí stanovených provozních nákladů. Nicméně je patrné, ţe oproti 

původní moţné výši příspěvku jde o citelné sníţení. 

 

Změna podmínek poskytování příspěvku na chráněné pracovní místo 

Po zřízení CHPM bylo nutné takové místo obsazovat OZP pod dobu minimálně 2 let, 

po změně zákona se toto období prodlouţilo na 3 roky. Novelou zákona se maximální 

částka příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 

stanovuje na 48 000 Kč ročně, před novelou bylo moţné čerpat trojnásobek průměrné 

mzdy. Tento příspěvek uţ ovšem není moţné čerpat na CHPM zřízené mimo pracoviště. 

Podmínky pro získání tohoto příspěvku se novelou také zpřísnily.
172

 

 

Změna podmínek na poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání OZP 

Tento příspěvek je po novele zákona poskytován na zaměstnance s postiţením, kteří 

pracují na chráněných pracovních místech vymezených nebo zřízených na pracovišti 

zaměstnavatele, který zaměstnává minimálně 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců. 

Dříve nebylo nutností, aby tito zaměstnanci s postiţením pracovali v rámci těchto 

pracovišť na CHPM. 

Výše tohoto příspěvku nově činí měsíčně pouze 75 % skutečně vynaloţených měsíčních 

mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč. Dříve tyto příspěvky do 

mzdy činily aţ 100 % skutečně vynaloţených mzdových nákladů, maximální výše byla 

shodná – tedy 8 000 Kč. Tato změna v praxi znamená, ţe nejméně 25 % mzdových 

nákladů musí zaměstnavatel zaměstnávající OZP hradit z jiných zdrojů, neţ je  

 

                                                           
170 Viz <http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/25> [cit. 4. 5. 2014] 
171 Ten mohl činit aţ čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství na jednoho zaměstnance s postiţením, pokud 
se jednalo o zaměstnance s těţším postiţením, mohlo se jednat aţ o šestinásobek  
172 Viz ustanovení § 75 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti; jde nově např. o sráţky ze mzdy ve prospěch 
zaměstnavatele, pokud proti němu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podvodu související s dřívějším čerpáním 
příspěvků na zaměstnávání OZP; nebo pokud na něj byla opakovaně podána oprávněná stíţnost pro porušování předpisů 
souvisejících se zaměstnáváním OZP. 
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příspěvek od Úřadu práce – novelou zákona se tedy zavedla finanční spoluúčast 

zaměstnavatele na vynaloţených mzdových nákladech.  

Účel této úpravy je jasný – a tím je snaha o zamezení zneuţívání příspěvku na podporu 

zaměstnání OZP, kdy šlo často pouze o „virtuální“ zaměstnání dané OZP a firma v 

podstatě nefungovala, nevyráběla zisk a „zaměstnané“ OZP ţádnou práci nevykonávaly. 

Na druhé straně tak ale i „poctivá“ chráněná pracoviště přišla o citelný objem financí, který 

jim bude chybět, a existence daného pracoviště tím můţe být ohroţena.
173

 

Jak jiţ bylo zmíněno, po 12 měsících od vymezení či zřízení CHPM si zaměstnavatel 

můţe zaţádat o navýšení příspěvku na jednotlivá CHPM o 2000 Kč  

měsíčně, a to na pokrytí daných provozních nákladů. Toto zvýšení příspěvku je opět 

moţné čerpat jen na zaměstnance pracující na pracovišti zaměstnavatele, nikoliv na 

zaměstnance vykonávající práci doma.  

Zákon po novele také významně rozšířil důvody pro neposkytnutí tohoto příspěvku.
174

 

 

Změna podmínek náhradního plnění povinnosti zaměstnavatele k zaměstnávání zdravotně 

postiţených osob  

V rámci reformy došlo k omezení v plnění povinného podílu odebíráním výrobků 

nebo sluţeb. Konkrétně byla omezena moţnost poskytnout výrobky či sluţby, nebo splnit 

zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36 násobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství za kaţdého přepočteného zaměstnance se zdravotním postiţením. Před 

novelizací nebyl tento objem nijak omezen. Přirozeně je zaměstnavateli dovoleno do 

plnění povinného podílu započíst náhradním plněním pouze takový počet osob se 

zdravotním postiţením, které dodavatel skutečně zaměstnával. 

 

Podnětem pro tuto změnu byla především snaha o zamezení tzv. přefakturace, 

prostřednictvím které se řada nepoctivých firem snaţila vyhnout reálnému zaměstnávání 

OZP dle kvótního nastavení či placení sankce státu. Od organizací zaměstnávající OZP 

reálné výrobky či sluţby neodebíraly, ale za určitou provizi skrze ně pouze překupovaly 

zboţí, které standardně kupovaly od úplně jiného subjektu. Nedocházelo tedy k zamýšlené 

podpoře organizací dávajícím OZP práci s odbytem jejich výrobků či sluţeb. Výrazné 

omezení objemu poskytovaných sluţeb či výrobků tak dle proběhlé novelizace mělo těmto 

podvodům zamezit a v neposlední řadě také podpořit následný rozvoj firem na chráněném  

                                                           
173 Zejména se jedná o menší neziskové organizace, které nejsou finančně příliš soběstačné. 
174 Viz ustanovení § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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trhu práce a dalších provozoven, kde postiţení skutečně pracují. Je moţné, ţe (jako kaţdá 

plošná restrikce či omezení) tento krok můţe vést k likvidaci i některých poctivých 

organizací zaměstnávající OZP, které jsou na odběru svých výrobků a sluţeb v rámci 

náhradního plnění finančně závislé.  

 

Zákaz agenturního zaměstnávání 

Novela zákona agenturám práce zakazuje dočasně přidělovat k výkonu práce 

zaměstnance se zdravotním postiţením.
175

 Agentury práce tedy jiţ nemohou 

zprostředkovávat zaměstnání pro osoby se zdravotním postiţením.  

 

 

2.4.8  Problémy současného systému podpory zaměstnávání OZP v ČR 

 

Řada autorů a realizovaných studií se shoduje v tom, ţe v ČR existuje relativně 

široký systém podpory zaměstnávání OZP, který má potenciál svoji roli do relativně 

vysoké míry naplňovat a OZP skutečně pomáhat. Systém, který disponuje osvědčenými a 

dostupnými nástroji, které ovšem nejsou dostatečně vyuţívány.  

 

Bez nadsázky lze říci, ţe asi neexistuje ţádná další oblast dotýkající se (nejen) ţivota 

občanů se zdravotním postiţením, jeţ by byla tak cíleně, organizačně, legislativně a 

ekonomicky podporována. Přes všechna zavedená opatření, která mají aktuální situaci 

obrátit, je počet nepracujících či ekonomicky neaktivních OZP stále velmi vysoký.  

Jako hlavní problém je často označována především nefunkčnost a vnitřní neprovázanost 

tohoto systému, zvláště pak nízká kvalita poskytovaných informací – jak směrem 

k samotným OZP, tak jejich potenciálním zaměstnavatelům.  

 

Nenávaznost jednotlivých nástrojů podpory 

Neefektivita současně nastaveného systému plyne především z nedostatečné 

součinnosti jednotlivých aktérů a relevantních institucí, které jsou do podpory 

zaměstnávání OZP zapojeny. (např. VÚPSV 2012 – Návrhy; 2) 

Podle Jana Šestáka v současné době u nás neexistuje dostatečně jednotný a provázaný 

systém spolupráce jednotlivých institucí a aktérů (kteří jednotlivé nástroje podpory a  

                                                           
175 Ustanovení § 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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sluţby nabízejí), který by umoţňoval logickou a nutnou provázanost jednotlivých typů 

podpory. (např. Šesták 2007; 27) 

 

Nedostatečně individuální přístup 

Přístup státu v ČR ke zdravotně postiţeným osobám má jisté rezervy i ve vyšší míře 

vnímání jejich individuálních potřeb, vyplývajících především z věku těchto osob, typu a  

míry zdravotního postiţení, sociálního a ekonomického postavení. Dosud přece jen 

převládá hledisko plošného posuzování stavu a potřeb těchto osob. (VŠPO 2014; 30) 

Coţ je v přímém rozporu s nasazováním individuálních plánů rozvoje, které by 

mohly významně podpořit efektivnější rozvoj potenciálu a kvalifikace jednotlivých OZP.  

 

Nevyuţívání pracovní rehabilitace 

Dalším problémem je nedostatečné vyuţívání existujících nástrojů APZ, jedná se 

zejména o pracovní rehabilitaci.
176

 Bohuţel stále dochází k upřednostňování chráněného 

pracovního trhu před směřováním OZP na otevřený trh práce, na kterém by se o pracovní 

uplatnění mohly aspoň pokusit.  

 

Plošné, necílené a neadresné poskytování sociálních dávek 

Poskytnutí invalidního důchodu předchází jakémukoli pokusu o zaměstnání či 

zařazení do pracovní rehabilitace. Řada OZP se pak ani nepokouší rozvíjet své schopnosti 

a jejich motivace k hledání pracovního uplatnění je často nulová. (VÚPSV 2012 – 

Analýza; 18) Ničím nepodmíněné přidělování invalidního důchodu také není příliš 

motivační. 

 

Stát nejde ostatním zaměstnavatelům dobrým příkladem 

Státní správa OZP téměř nezaměstnává – přitom by měla mít dobrou moţnost 

v rámci svých samospráv vhodná místa vytvářet. Dále se samosprávy neřídí při výběru 

svých dodavatelů tím, zda daný subjekt zaměstnává OZP či nikoli. (VÚPSV 2012 – 

Analýza; 14) 

 

 

 

                                                           
176 Jeden výstup v rámci realizovaného projektu Systém podpory zaměstnávání OZP ukázal, ţe pouze cca 13 % 
dotazovaných OZP pracovní rehabilitaci podstoupilo, zájem by o ní ale mělo aţ 40-50 % nezaměstnaných OZP. (VÚPSV 
2011 – Postavení OZP; 42) 
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Neefektivita povinného podílu a z toho plynoucí nedostatek pracovních míst na OTP 

Institut povinného podílu by měl vést k podpoře vytváření pracovních míst pro OZP. 

Bohuţel se většina zaměstnavatelů z této povinnosti zaměstnávat OZP raději „vykupuje“ – 

buď náhradním plněním či odvodem do státního rozpočtu. 

 

Nedostatečná informovanost 

Častou překáţkou zaměstnání mohou být obyčejné předsudky a nepochopení. Člověk 

s postiţením nemusí být pro zaměstnavatele potenciálním problémem navíc, jak to mnoho  

manaţerů dosud vnímá. Mezi zaměstnavateli přetrvávají stereotypy v nahlíţení na OZP – 

obávají se zejména vyšší nemocnosti a nízké produktivity. Přitom zdravotně postiţený 

zaměstnanec po potřebné adaptaci na nové prostředí můţe být platným a uznávaným 

členem pracovního týmu. Zaměstnavatelé také mohou sdílet někdy stále přetrvávající 

zakořeněnou představu, ve které je povaţováno za „přirozené“ či obvyklé, jestliţe 

zdravotně postiţení nepracují.
177

  

 

Posuzování zdravotního stavu vzhledem k plánu rozvoje 

V ČR je posuzování zdravotního postiţení zaměřeno především na popis toho, co 

daná osoba nemůţe zvládnout, v čem je omezena. V zahraniční jde praxe spíše opačným 

směrem – tedy popisuje, co daná OZP zvládne, na co v rámci svého zbytkového 

pracovního potenciálu můţe stačit. To je bezpochyby daleko pozitivnější přístup, který 

vede k podpoře osobního rozvoje a šanci získat zaměstnání a v neposlední řadě i odlišnému 

vnímání daného člověka – jak společností a zaměstnavateli, tak jím samým.
178

 

V ČR nedochází k dostatečnému provádění funkční diagnostiky multidisciplinárním 

týmem v rehabilitaci - tedy individuálnímu odbornému zhodnocení potřebné sociální 

sluţby nutné k určení psychosenzomotorického potenciálu k zaměstnávání, eventuálně ke 

vzdělání. (Švestková, Hoskovcová 2010; 37-38)  

Dle výstupů z fokusních skupin provedených v rámci výzkumu realizovaného pro projekt 

Systém podpory zaměstnávání OZP nepřistupují posudkoví lékaři ke klientům dostatečně 

individuálně a nevěnují jim potřebný čas na zjištění všech okolností pro další doporučení.  

                                                           
177 Část společnosti povaţuje za znak vyspělosti a „dobré vůle“ či odhodlání podporovat tyto občany sociálními dávkami, 
případně charitativním způsobem. 
178 Ergodiagnostika - odborné diagnostické posouzení aktuálního (resp. zbytkového) pracovního potenciálu a 
psychofyzické zatíţitelnosti zejména u osob v produktivním věku a v předpracovní rehabilitaci. Vyznamná sloţka 
rehabilitace, kterou se zjišťuje úroveň pracovního potenciálu u osob v produktivnim věku, jeţ nemohou vykonávat z 
důvodů změny zdravotní kondice své dosavadní povolání nebo zaměstnání; podílí se na ní celý tým (lékař, psycholog, 
sociální pracovník, ergoterapeut, fyzioterapeut). Zdroj: <http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/ergodiagnostika> [cit.20. 5. 2014]  
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Za svoji povinnost povaţují pouze vydání posouzení, které je primárně určeno pro sociální 

účely, nikoli pro osobní rozvoj. (VÚPSV 2012 – Analýza; 19) 

Na posudek od lékaře by měl v ideálním případě navazovat plán rozvoje a potřebné 

rehabilitace, ideálně zacílené k nějakému konkrétními cíli. Tento účel posudková lékařská 

sluţba v ČR bohuţel neplní a soustředí se ve většině případů pouze na posouzení nároku 

na adekvátní hmotnou podporu. Toto selhání naši pozornost opět směřuje 

k zaměstnavatelům OZP na (nejen) chráněném trhu práce, kteří by se tento nedostatek 

mohli snaţit vykompenzovat. 
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2.5        Chráněné zaměstnávání ve vybraných zemích EU 

 

Jedním z cílů jiţ zmiňovaného projektu Systém podpory zaměstnávání OZP
179

 bylo 

vytvoření databáze dobrých praxí vypovídajících o zahraniční zkušenosti v oblasti 

národních politik zaměstnanosti OZP v 10 vybraných evropských zemích. Byl zpracován 

přehled, který nabízí soupis nejvýznamnějších opatření, nástrojů, trendů a subjektů 

zapojených v této oblasti atd.  

 

Na základě tohoto rozsáhlého průzkumu bylo stanoveno několik společných priorit a 

zjištěných orientací ve zkoumaných zemích EU (Kotlíková et al. 2012; 93-97): 

 

o pojetí zdravotního postiţení pro oblast pracovní integrace
180

  

o na posuzování zdravotního stavu přímo navazují aktivity směřující k nalezení  

konkrétního pracovního místa 

o přednostní podpora zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce
181

  

o vnímání chráněného zaměstnávání jako odrazového můstku před vstupem na  

  otevřený trh práce
182

  

o individuální poradenství a doprovod, důraz na profesní orientaci OZP 

o podpora odborného vzdělávání a kvalifikace v zájmu integrace OZP 

o důraz na pracovní rehabilitaci
183

  

o ústup od plošného poskytování sociálních dávek a sluţeb (důraz na adresnost  

  poskytované pomoci) 

o informační a vzdělávací akce pro zaměstnavatele OZP i pracovníky ve veřejné  

  správě 

o větší osvěta a zviditelňování problematiky OZP ve společnosti 

 

 

 

                                                           
179 Realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí; mezi zkoumanými zeměmi bylo Dánsko, Belgie, 
Finsko, Španělsko, Francie, Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko a Velká Británie.  
180 Je hodnoceno spíše to, co daná osoba vykonávat můţe, neţ to co dělat nemůţe; jinými slovy pozornost je zaměřena na 
zbytkovou pracovní schopnost místo na ztrátu pracovní schopnosti Je zřetelný posun od „disability“ k „ability“ – tedy od 
postiţení k soustředění pozornosti na aktuální schopnosti daného jedince (např. Rákoczyová 2005; 72); OECD dokonce 
pouţívá následující příměr: „... pojem postižený už nesmí být nadále chápaný jako neschopný práce“. (OECD 2003; 11)  
181 V některých zemích je ukotvený a rozšířený institut podporovaného zaměstnávání; řadou opatření a dávek je 
podporován přechod z chráněného pracovního prostředí. 
182 Řada dávek opět motivuje tento přechod – v některých zemích jsou dávky na chráněná místa jednorázová, dočasná či 
se časem sniţují. 
183 V některých zemích má přednost před invalidními dávkami; důleţitý je sestavený plán rozvoje a integrace. 
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Vzhledem k hlavnímu zaměření této práce bude v rámci této subkapitoly dále 

věnována bliţší pozornost pojetí institutu chráněného zaměstnávání v zemích EU. 

Ve všech zkoumaných zemích EU tato zařízení existují a jsou primárně určena pro osoby 

s těţkým ZP, které se (buď dočasně či natrvalo) nemají šanci uplatnit na otevřeném trhu 

práce. Kromě aktivit pracovního charakteru v nich bývá kladen důraz na sociální integraci, 

osobní rozvoj a vzdělávání. Mezi jednotlivými státy přirozeně existují určité rozdíly 

v koncepci, struktuře a podmínkách jejich provozu. Nicméně lze sledovat zřetelný posun 

k podpoře jejich funkce coby odrazového můstku pro začlenění na otevřený trh práce. 

(Kotlíková et al. 2012; 98) 

 

Dánsko - chráněné zaměstnávání je pojímáno jako sociální sluţba, zaměřená 

především na lidi s těţším mentálním postiţením. Příjem je velmi nízký a tvoří pouze 

doplněk sociálních dávek. Chráněné dílny vznikají především na obecní úrovni a obec 

společně se státem finančně podporuje jejich provoz. Přechod z chráněných pracovišť je 

silně podporován, především prostřednictvím cíleného rozvíjení dovedností a schopností, 

které jsou uplatnitelné i mimo chráněná místa. Nicméně efekt těchto snah není zatím příliš 

velký. (Kořánová 2013; 41) 

 

Finsko - financování chráněných dílen z veřejných zdrojů bylo zavedeno v roce 

1970, předtím jej zajišťovaly pouze dobrovolné organizace. V roce 2002 byl institut 

chráněného zaměstnávání přetransformován do sociálních sluţeb, chráněné dílny jsou tak 

všeobecně povaţovány spíše za součást systému sociální péče neţ za součást systému 

sluţeb zaměstnanosti. I ve Finsku je přítomna všeobecně sdílená idea chráněných míst jako 

odrazových můstků k uplatnění na otevřeném trhu práce, ovšem úspěšnost takových 

projektů je zatím poměrně nízká. (Krinesová 2013; 25) 

 

Francie - zařízeními s chráněným pracovním prostředím jsou ve Francii tzv. 

ESAT
184, které OZP nabízejí nejen různé aktivity pracovního charakteru, ale i zdravotně-

sociální a vzdělávací pomoc s cílem podporovat osobní a sociální rozvoj těchto osob. Do 

těchto zařízení jsou přijaty pouze osoby se ZP, u kterých speciální komise konstatuje, ţe 

nemohou pracovat v běţném podniku. Přijatá OZP nemá status zaměstnance, se zařízením 

ESAT pouze uzavírá smlouvu o podpoře a pomoci prostřednictvím práce, nicméně určitou  

                                                           
184 Établissements et services d´aide par le travail 
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odměnu za svou práci dostává. Smlouva je vţdy podepsána pouze na dobu jednoho roku, 

po jehoţ uplynutí se musí obnovit. (Suchomelová 2013 – Francie; 61-64)  

 

Velká Británie - chráněná práce je zde uţ víceméně pojem minulosti a je 

nahrazována podporovaným zaměstnáváním. Pracovní výcvik na pracovišti a rehabilitace 

byla shledána jako spolehlivější způsob, jak pomoci OZP získat zaměstnání. Chráněná 

práce se odehrává v dílnách, kde je práce povaţována za „terapii“ a lidé za ni dostávají 

odměnu o dost niţší, neţ je minimální mzda. (Kořánová 2013 – VB; 69-71) 

 

Německo - dílny pro OZP
185 jsou v Německu pojímány jako speciální zařízení 

pracovní rehabilitace, slouţící k integraci do pracovního ţivota pro ty osoby, které 

vzhledem ke svému postiţení nemohou aktuálně vykonávat pracovní činnost na otevřeném 

trhu práce. Dílny se člení na vstupní proces (je sestaven integrační plán, který mimo jiné 

stanovuje cíle následného podpůrného a vzdělávacího procesu), úsek odborného 

vzdělávání (různá opatření a kurzy, rozvíjející jak osobní, tak pracovní dovednosti) a 

pracovní úsek (pracovní místa v rámci dílen, musí co nejvíce odpovídat podmínkám práce 

na otevřeném trhu). 

Významným cílem dílen je umoţňovat OZP přechod na otevřený trh práce. Ten 

podporují vhodnými opatřeními, jako jsou podnikové stáţe, přechodné skupiny, rozvoj 

individuálních plánů podpory, tréninková opatření a občasné zaměstnávání na pracovištích 

mimo dílnu. Tyto dílny umoţňují OZP rozvíjet, zvyšovat nebo opětovně získávat pracovní 

schopnost. (Suchomelová 2013 – Německo; 44-46) 

 

Belgie - k zaměstnávání osob, jejichţ postiţení jim znemoţňuje – dočasně nebo 

trvale - pracovat v běţných podmínkách, jsou určeny tzv. „podniky přizpůsobené práce“ – 

ETA186, které se dříve nazývaly chráněné dílny. Pracovní podmínky ETA jsou maximálně 

upraveny pro práci OZP, které mohou vyuţívat sluţeb sociálních asistentů, ergoterapeutů, 

pracovníků zajišťujících pomoc, poradenství a doprovázení. V případě, ţe je to reálné, 

pomáhají osobám se zdravotním postiţením s přechodem do běţných podniků. 

Podniky ETA mají ze zákona stanoveno, ţe nesmí zaměstnávat více neţ 30 % 

zdravých zaměstnanců v přepočtu na počet pracovníků s postiţením. (Švehlová, 

Suchomelová 2013; 72) 

                                                           
185 Werkstatt für behinderte Menschen 
186 Entreprises de travail adapté 



 

75 

 

3 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3.1 Téma a cíl výzkumu 

 

Na předchozích stránkách této práce byla podrobně představena situace OZP v ČR, 

primárně s ohledem na moţnosti jejich pracovního uplatnění a integrace do většinové 

společnosti. I přes nesporně pozitivní tendence v přístupu k OZP v posledních desetiletích 

jsou tyto osoby stále významně ohroţeny sociálním vyloučením, a potřebují někdy 

značnou podporu, která jejich šance na plnohodnotnou účast na ţivotě ve společnosti můţe 

vyrovnávat. Je třeba systematicky předcházet jejich segregaci ze společnosti a podporovat 

plnohodnotnou integraci ve všech sférách ţivota.  

S ohledem na oblast zaměstnávání by mělo být bezpochyby prosazováno 

primární/upřednostňované umisťování OZP na otevřeném trhu práce, pokud je to v rámci 

jejich moţností alespoň trochu reálné. Jak bylo odůvodněno v řadě předchozích kapitol, 

zaměstnávání na volném trhu práce má totiţ ve srovnání s prací na chráněných 

pracovištích daleko významnější inkluzivní potenciál, reálně dochází k většímu prorůstání 

OZP mezi ostatní „zdravé“ lidi a osoby se zdravotním postiţením nejsou vyčleňovány do 

někdy velmi izolovaných organizací, kde jsou opět obklopeni pouze většinou dalších lidí 

se ZP. Pracovním zapojením OZP na otevřeném trhu práce se mohou bořit dlouho 

zakořeněné mýty, vystavěné bariéry a izolace. S cílem získání zaměstnání mezi většinovou 

populací by mělo být systematicky podporováno vzdělávání, kvalifikace, aktivizace a 

motivace všech osob se ZP.   

Především z důvodu nepříliš pruţného a nedostatečně provázaného systému podpory 

OZP u nás, absence více funkčních motivátorů (jak pro samotné OZP, tak potenciální 

zaměstnavatele) k zaměstnávání OZP a v neposlední řadě málo pouţívaného institutu 

pracovní rehabilitace, je míra nezaměstnanosti OZP u nás velmi vysoká a dá se očekávat, 

ţe i osoby s potřebným potenciálem často dlouhodobě pracují na chráněných pracovištích. 

 

Primárním cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak samotní zaměstnavatelé na 

chráněných pracovištích podporují „pracovní rehabilitaci“ zaměstnaných OZP (tedy rozvoj 

znalostí, schopností či dovedností a motivace k posunu na OTP). Je zaměřen na to, zda 

zaměstnavatelé vnímají chráněná pracoviště také jako moţný předstupeň a odrazový 

můstek před pokusem uplatnit se na otevřeném trhu práce. Zda mají zaměstnaným OZP  
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zájem v tomto směru pomáhat a v posunu dál je motivovat. Zda by byli ochotni přijmout 

takovou novou roli (kterou by museli částečně kompenzovat selhávání státu v této oblasti), 

spolupracovat na osobním rozvoji zdravotně postiţených zaměstnanců s potenciálem a 

podporovat jejich moţný přechod na volný trh práce. Pokud v rámci výzkumu zjistím, ţe 

tomu tak v některých ze zkoumaných organizací je, způsob této podpory a práce s OZP 

bude popsán jako příklad dobré praxe. 

Druhým cílem tohoto výzkumu bude reflexe dopadu nedávných legislativních změn 

v oblasti podpory zaměstnávání OZP. Nastavené zákonné úpravy a nařízení jsou pro 

regulaci kaţdé činnosti ve společnosti velice významné a pro efektivní řešení sociálních 

problémů stěţejní. Stanovují rámec a sílu motivátorů pro určité jednání, v neposlední řadě 

musí být i efektivně uplatňovány. Z těchto důvodů bude názor zaměstnavatelů na 

uskutečněné změny a aktuální nastavení celého systému v mém výzkumu rovněţ sledován. 

 

 

3.2   Výzkumné otázky 

 

Na základě představených teoretických konceptů, uskutečněných výzkumů, 

faktických informací a vybraných cílů této práce byly stanoveny dvě výzkumné otázky.
187

  

 

o Jak zkoumaná chráněná pracoviště přispívají k „pracovní rehabilitaci“  

 OZP? 

o Jak zkoumané organizace hodnotí legislativní změny v oblasti zaměstnávání  

 OZP z počátku roku 2012? 

 

 

3.2.1 Pomocné výzkumné otázky 

 

Aby bylo moţné na výzkumné otázky lépe odpovědět, je vhodné stanovit pomocné 

podotázky, pomocí kterých budeme moci důleţité proměnné vztahující se ke zkoumanému 

problému sledovat a na závěr jako celek vyhodnotit. Krátké odůvodnění výběru 

relevantních podotázek uvádím níţe, tabulkový přehled struktury otázek rovněţ. 

 

                                                           
187 První budeme povaţovat za hlavní, protoţe se bezprostředně dotýká toho, zda a jak dané chráněné pracoviště pomáhá 
v integraci OZP do široké veřejnosti tím, ţe zvyšuje jejich šance na uplatnění na otevřeném trhu práce. 
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Operacionalizace první (hlavní) výzkumné otázky 

 Zvolené podotázky pro první výzkumnou otázku se snaţí pokrýt relativně široké a 

komplexní spektrum okolností a faktorů, které mohou sledované téma ovlivňovat. 

V první řadě jsou (pro vůbec potenciální moţnost zvyšovat šance na uplatnění OZP na 

OTP) významné uţ samotné motivy zaměstnavatelů a impulzy pro provozování CHP, 

pojímání jeho smyslu a poslání. Dále pak samotná práce se zaměstnanými OZP a přístup 

k nim. Zvolené podotázky budou mapovat předem stanovená témata/okruhy, další jistě 

vyplynou v průběhu výzkumu a analytického zpracovávání sebraného datového materiálu.  

 

Operacionalizace druhé výzkumné otázky  

Druhá výzkumná otázka nemá tak komplexní charakter jako otázka první, tudíţ není 

třeba ji sloţitě operacionalizovat. Nicméně i tak jsem zvolila tři podotázky, které 

zpracování dat z provedeného výzkumu zpřehlední a pomohou je lépe utřídit. Bude se 

samozřejmě jednat pouze o očekávané kategorie k analýze – opět lze předpokládat, ţe 

vzhledem k povaze zvoleného (kvalitativního) výzkumu další témata ještě vyplynou. Ta 

budou v kapitolách s interpretací výsledků rovněţ rozvedena a analyzována.  

 

Tabulka č. 4: Struktura výzkumných otázek 

Výzkumné otázky Pomocné výzkumné otázky (podotázky) 

Jak zkoumaná chráněná 
pracoviště  

přispívají k „pracovní 
rehabilitaci“ OZP? 

I. Jaké motivy či impulzy dané organizace vedly ke zřízení 
chráněného pracoviště? 

II. Jak sledované organizace vnímají poslání chráněných pracovišť?  

III. Jak sledované organizace přispívají k rozvoji dovedností, 
schopností a znalostí či kvalifikace zaměstnaných OZP? 

IV. Jak sledované organizace motivují zaměstnané OZP k posunu na 
OTP? 

V. Pracují OZP ve zkoumaných organizacích dlouhodobě? 

VI. Jsou sledované organizace nějakým způsobem napojeny na jiné  
organizace pomáhající OZP najít uplatnění na OTP? 

Jak zkoumané organizace 
hodnotí legislativní změny v 

oblasti zaměstnávání OZP 
z počátku roku 2012? 

VII. Jaké legislativní změny hodnotí zkoumané organizace pozitivně 
a které případně negativně? 

VIII. Jak tyto změny ovlivnily jejich fungování? 

IX. Co by se z jejich pohledu v systému podpory (zaměstnanosti) 
OZP mělo dále změnit? 
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3.3    Stanovení hypotéz dle sektorové přináležitosti zaměstnavatelů 

 

Neţ přistoupíme k popisu výzkumných metod a konkrétnímu výběru subjektů do 

výzkumu, nabízím níţe malý přehled očekávaných specifik daných organizací či 

společností z jednotlivých sektorů, relevantních k tématu této práce.  

 

Vzhledem k představeným teoretickým konceptům
188

 - které organizace 

z jednotlivých sektorů chápou rozdílným způsobem a přisuzují jim do určité míry v dnešní 

společnosti odlišné úlohy - lze očekávat, ţe zkoumané organizace budou dle sektorové 

přináleţitosti k zaměstnávání OZP přistupovat odlišným způsobem. Sektorové srovnání, na 

kterém je tento výzkum zaloţen, se pokusí případné rozdíly v jejich přístupu k tomuto 

tématu odhalit a popsat.   

Pozornost bude věnována především zmíněné Teorii heterogenity poptávky, která 

vznik a působení OOS přisuzuje především potřebě kompenzovat selhání státu
189

 a trhu při 

zajišťování méně obvyklých sluţeb či statků pro veřejnost (ať uţ z důvodů personální 

nedostatečnosti či ekonomické neefektivnosti). Ochota k podpoře a rozvíjení schopností 

OZP pracujících na chráněných pracovištích a snaha o jejich uplatnění na OTP v zájmu 

jejich integrace do společnosti můţe být jako taková speciální potřeba chápána.  

 

Pomocí stanovených výzkumných otázek budu tuto předpokládanou odlišnost či 

zaměření sledovat. Dle výstupů mého výzkumu pak bude moţné validitu této teorie na 

vybraných organizací buď potvrdit či vyvrátit.  

 

 

3.3.1   Obchodní společnosti 

 

Obecně platí, ţe podnikatelský subjekt je zřízen za účelem podnikání, tedy soustavné 

činnosti s cílem dosaţení zisku. Takový zřizovatel chráněného pracoviště nemá dle Jana 

Šestáka začlenění a pracovní uplatnění OZP jako hlavní smysl své existence. Jeho  

                                                           
188 Popsaným v kapitolách 2.1.4 - Teoretický model čtyř sektorů (regulátorů života ve společnosti) a 2.1.6.1 - Teoretické 
koncepty vzájemných vztahů. 
189 Jak jiţ bylo několikrát zmíněno – stát OZP téměř nezaměstnává, chráněná pracoviště provozována státními institucemi 
z tohoto důvodu do výzkumu nemohla být zahrnuta. Řada výzkumů se nad tím pozastavuje, protoţe právě obce by mohly 
mít největší příleţitost OZP zaměstnávat ve svých příspěvkových organizacích. Disponují kvalifikovanými odborníky 
v oblasti sociální péče a integrace, a tak by mohly svých znalostí pro rozvoj zaměstnanosti OZP v rámci svých řad vyuţít. 
(VÚPSV 2012 – Analýza; 14)  
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hospodaření a provoz nemůţe být postaveno jako ztrátové, Jeho hospodářský výsledek 

můţe být na rozdíl od OOS vyuţit jinak neţ ve prospěch rozvoje aktivit prospěšných pro 

OZP. (Šesták 2007; 42) 

 

Vzhledem ke zmíněným  primárně ekonomickým cílům je pravděpodobné, ţe 

zkoumané OS nebudou rozvoj zaměstnaných OZP a jejich posun na otevřený trh práce 

příliš podporovat. Fluktuace zaměstnanců totiţ nepopiratelně významně zvyšuje firemní 

personální náklady. Dále lze očekávat, ţe společnosti provozující chráněná pracoviště 

v rámci obchodního sektoru budou nabízet i méně ochranitelské a sociální prostředí. Coţ 

ovšem, v zájmu integrace OZP a následné zvýšení šancí pro uplatnění na otevřeném trhu 

práce, můţeme do jisté míry povaţovat i za pozitivní. 

 

Hypotéza:  

Zkoumané OS budou OZP zaměstnávat dlouhodobě a nebudou mít zájem o jejich 

posun na OTP, tedy mimo svou společnost. Je pravděpodobné, ţe k „pracovní rehabilitaci“ 

zaměstnaných OZP nebudou cíleně přispívat.  

 

 

3.3.2   Organizace občanského sektoru 

 

Jak bylo popsáno v jedné z prvních kapitol - OOS nejsou zaloţeny za účelem 

naplňování zisku a základním impulzem pro jejich existenci je (měla by být) snaha řešit 

konkrétní společenské problémy. Provozování chráněných pracovišť bývá kombinováno 

s poskytováním různých sociálních sluţeb a realizací dalších nekomerčních aktivit. 

Hlavním měřítkem či náplní činnosti OOS není na rozdíl od obchodních společností 

finanční zisk, ale veřejně (či vzájemně) prospěšná činnost.  

Nevýhodou OOS provozujících chráněná pracoviště můţe být dle Jana Šestáka jejich 

přetrvávající závislost na systému dotací, příspěvků a grantů. (Šesták 2007; 43) 

V případě změny v dotacích, s koncem grantů či aktuálního nedostatku zakázek, můţe být 

lehce ohroţena jejich existence a tím i prostředí pro pracovní uplatnění či rozvoj OZP. 

 

Na rozdíl od OS, pro které jsou takové aktivity zpravidla ekonomicky nevýhodné, 

jsou OOS tradičním poskytovatelem sociálních sluţeb – lze očekávat, ţe by zkoumané  
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OOS mohly zaměstnávání OZP kombinovat rovněţ s poskytováním určitých sociálních 

sluţeb, které by šanci na rozvoj schopností a potenciálu pro posun na OTP mohly 

podporovat. 

Dále je moţné předpokládat, ţe na chráněných pracovištích v rámci OOS bude 

kladen větší důraz na individuální přístup, podporu a aktivizaci kaţdého zaměstnaného 

člověka se ZP atd. Druhou stranou této mince můţe ovšem být moţná aţ příliš 

ochranitelský přístup a z toho vyplývající podpora tzv. efektu uzamčení, popsaného v jedné 

z předcházejících kapitol. 

Rovněţ je u OOS pravděpodobnější navázání na jiné OOS, které poskytují např. 

podporované zaměstnávání, a tím i spolupráce na pomoci posunovat OZP na OTP. 

 

Hypotéza:  

Zkoumané OOS budou mít zájem vyvíjet snahy o posun OZP na OTP. Je 

pravděpodobné, ţe k „pracovní rehabilitaci“ zaměstnaných OZP budou cíleně aspoň do 

určité míry přispívat a k posouvání OZP mimo chráněné pracoviště docházet bude.  
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3.4 Metodika výzkumu 

 

Pro získání informací relevantních pro zodpovězení výzkumných otázek a prověření 

představených teorií a souvisejících hypotéz byl vybrán následující výzkumný design.  

 

Za obecnou výzkumnou strategii byl zvolen kvalitativní výzkum, který dle odborné 

literatury lze definovat různými způsoby a za pomoci různorodých kritérií. Miroslav 

Disman nabízí tuto stručnou definici: „Kvalitativní výzkum je nenumerické šeření a 

interpretace sociální reality.“ Oproti kvantitativnímu přístupu se kvalitativní šetření 

soustředí na významně menší počet zkoumaných subjektů, o kterých sbírá velké mnoţství 

informací. (Disman 2002; 286) 

Vymezení této výzkumné strategie na základě povahy zkoumaných dat a způsob 

práce s nimi nabízí i další autoři. V kvalitativním výzkumu se analyzují zejména slova a 

text – oproti dotazníkové metodě (často pouţívané v kvantitativním výzkumu) je pro sběr 

dat vyuţíván zejména polostrukturovaný rozhovor, prostřednictvím kterého je 

o studovaném jevu
190

 či osobě moţné zjistit komplexní informace. Dalšími zdroji 

informací jsou dále i analyzované dokumenty a pozorování. „Kvalitativní přístup je proces 

zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto 

jevů založený na hlubokých datech. Záměrem výzkumníka je za pomocí celé řady postupů a 

metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“ 

(Švaříček, Šeďová a kol. 2007; 13-17) 

 

Účelem tohoto výzkumu je především popis a explanace
191

 – budu se snaţit zjistit, 

jakými způsoby fungují zkoumaná chráněná pracoviště ve vztahu k moţnostem „pracovní 

rehabilitace“ zaměstnaných OZP a proč tomu tak je (primárně z pohledu zaměstnavatelů, 

kteří budou při rozhovorech dotazováni). Prováděný výzkum můţeme dále označit jako 

aplikovaný typ kvalitativního výzkumu, který se soustředí na praktické problémy a 

nabízí jejich moţná řešení. Ještě přesněji půjde o typ evaluační, který se snaţí hodnotit  

 

 

                                                           
190 V rámci tohoto výzkumu jsou tím studovaným jevem chráněná pracoviště a způsob, jakým zaměstnavatelé se 
zaměstnanými OZP pracují. 
191 Popisný výzkum dává obraz specifických podrobností situace, jevu nebo vztahů – soustředí se na otázku „kdo, jak či 
kolik“. Explanační výzkum aplikujeme v situacích, kdy se setkáme s jevem, který je uţ relativně dobře popsán a chceme 
vědět, proč se věci dějí určitým způsobem – ptáme se „proč“. (Hendl 2005; 37) 
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dopady různých programů a intervencí s cílem přispět k řešení daných sociálních 

problémů.
192

 (Hendl 2005; 38)  

 

Realizované rozhovory (které tvoří stěţejní zdroj dat pro tento výzkum) jsou ještě 

doplněny krátkými případovými studiemi, které poskytnou důleţité rámcové informace 

o vybraných organizacích a jejich činnostech. Především o jejich aktivitách ve vztahu 

k OZP, informace o zaměstnaných OZP, způsobu veřejné prezentace své činnosti apod.   

Empirická metoda případové studie se zaměřuje na podrobný popis několika mála případů 

a její základní otázkou je, jaké jsou charakteristiky daného případu nebo skupiny 

porovnávaných případů
193

 (tzv. mnohopřípadové studie, v mém případě vybraná CHP). 

(Hendl 2005; 101) 

Podle Roberta K. Yina by při realizování případové studie mělo docházet ke 

komplexnímu zkoumání daného sociálního jevu v co nejpřirozenějších podmínkách a data 

o něm by měla být sbírána z co největšího počtu moţných zdrojů. (Yin 2009; 18) 

 

 

3.4.1   Techniky sběru dat 

 

Na tomto místě nabízím přehled vybraných způsobů sběru informací. Rozhovory 

budou hlavním zdrojem dat pro vyhodnocení výzkumných otázek. Ostatní techniky budou 

pouţity především pro vytvoření krátkých případových studií o kaţdé zkoumané 

organizaci a v neposlední řadě rovněţ pro podpoření kvality výzkumu – zde je stěţejním 

pojem triangulace.
194

 V rámci mého výzkumu půjde především o triangulaci datovou – 

ústřední jev (tedy chráněná pracoviště) byl zkoumán u různých organizací a pro jeho 

hodnocení v rámci kaţdé organizace byly pouţity různé zdroje dat. Vedle uskutečněných 

rozhovorů byl datový materiál rozšířen o realizované krátké případové studie, byly 

analyzovány dostupné dokumenty a webové stránky. V rámci návštěv chráněných  

 

                                                           
192 V této práci jde o systém podpory zaměstnanosti OZP a evaluace daných organizací, které v rámci tohoto systému 
působí. 
193 Zkoumané případy musí být jasně prostorově i časově vymezené a v rámci mnohopřípadových studií lze porovnávat 
tzv. kontrastní případy. (Švaříček, Šeďová et al. 2007; 107) 
Pro tento výzkum jsem zvolila kontrastní případy v podobě chráněných pracovišť provozovaných buď OS nebo OOS, 
časově jsou vymezeny na období fungování především mezi lety 2012 aţ 2014. Podrobná kritéria výběru případů do 
výzkumu jsou popsána v kapitole 3.5.1 - Kritéria pro výběr zkoumaných organizací. 
194 Triangulace je v odborné literatuře často zmiňovaný koncept, který se vztahuje k procesu objevování ve výzkumu a 
má napomáhat především ke zvyšování validity a reliability realizovaného výzkumu. (Švaříček, Šeďová et al. 2007; 17)  
Můţeme identifikovat několik druhů triangulace – datovou triangulaci, triangulaci výzkumníků či metodologickou 
triangulaci. (Hendl 2005; 147)   
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pracovišť byl v některých případech prostor i pro zúčastněné pozorování a neformální 

rozhovory se zaměstnanými OZP.   

 

Formální polostrukturované rozhovory
195

 byly vedeny s vedoucími pracovníky 

zkoumaných organizací. Cílem realizovaných rozhovorů bylo především zjištění dat 

o zkoumaném jevu a názoru zaměstnavatelů na problematiku podpory (nejen) 

zaměstnávání OZP v ČR. Tato metoda rozhovoru byla zvolena především s ohledem na 

zkoumané téma a vytyčené cíle výzkumu – na základě studia literatury a jiţ realizovaných 

výzkumů byl předem připraven základní okruh témat a otevřených otázek
196

, který 

sledoval stanovené výzkumné otázky a podotázky. Nicméně při samotné realizaci 

rozhovorů byl prostor pro rozebrání i jiných souvisejících témat, bylo moţné klást 

doplňující otázky dle vývoje kaţdého konkrétního rozhovoru atd.  

Pokud se respondenti od předem očekávané osy rozhovoru odklonili, pak mi to 

poskytlo cenný hlubší vhled do zkoumané problematiky a ukázalo i případná nová 

významná témata, která mohou být vzhledem ke zkoumanému jevu důleţitá a předem jsem 

je při designování výzkumu nebrala v úvahu. V takovýchto situacích je na straně 

výzkumníka nutná jistá míra pohotovosti a dle směru, kterým se tento pouze částečně 

řízený typ rozhovoru vyvíjí, je vhodné klást ad hoc doplňující otázky. (Hendl 2005; 71)   

 

Na některých chráněných pracovištích mi bylo umoţněno krátkodobě provádět 

zúčastněné pozorování a neformální rozhovory se zaměstnanými OZP.  

 

Kde se to ukázalo být ţádoucí (OS se na svých webových stránkách zpravidla 

neprezentují takovým mnoţstvím informací o své činnosti jako OOS nebo respondenti 

z řad vedení firem někdy nedisponovali statistickými daty o zaměstnaných OZP apod.), byl 

rovněţ realizován dotazníkový sběr informací s cílem dopátrat se k podrobnějším datům 

o zaměstnávání OZP (typ a rozsah zdravotního postiţení, pobírané příspěvky apod.). 

Obesílány byly kontaktní osoby, zpravidla v účetním či personálním oddělení.  

 

Dalším zdrojem informací pro realizaci krátkých případových studií byly oficiální 

dokumenty sledovaných organizací (informace dostupné z webových stránek, poskytnuté 

interní dokumenty, u OOS výroční zprávy apod.).  

                                                           
195 Polostrukturovaný rozhovor je jedním z typů hloubkového rozhovoru a vychází z předem stanoveného seznamu témat 
a otázek. (Švaříček, Šeďová et al. 2007; 13-16) 
196 Soubor připravených otázek je dostupný v příloze III. Otázky pokládané respondentům z řad zaměstnavatelů OZP. 
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Dle odborné literatury můţe typy analyzovaných dokumentů dělit na dokumenty osobní, 

úřední (např. výroční zprávy), archivní dokumenty (záznamy o počtu zaměstnanců, 

statistické údaje, apod.), výstupy masových médií (např. noviny, časopisy nebo televizní 

programy) či virtuální data (dostupná na webových stránkách). (Hendl 2005; 204) 

 

 

3.4.2 Omezení výzkumu 

 

Jsem si vědoma omezení realizovaného výzkumu. Jak na straně mé osoby jako 

výzkumníka, tak s ohledem na typ zvoleného výzkumu, osob dotazovaných respondentů a 

vyplývající důvěryhodnost sebraných informací.  

 

Pro mou pozici výzkumníka je důleţité zachovat si od zkoumaného problému odstup 

a celým výzkumným procesem postupovat nezaujatě – aby nedocházelo ke zkreslování 

díky mým případným subjektivním teoriím, vlastnostem nebo předsudkům. Metodologové 

vyzdvihují především schopnost oprostit se od osobních pocitů a předsudečného pojímání 

výzkumné situace. (Hendl 2005; 146) Tato sebereflexe je nutná jak při realizování 

výzkumu, tak při zpracovávání a vyhodnocování získaných dat. 

 

Jisté zkreslení je moţné očekávat na straně respondentů, kteří mohou na mnou 

pokládané otázky odpovídat způsobem, který se od reality můţe do jisté míry lišit. Mohou 

se snaţit (ať uţ vědomě či nevědomě) odpovídat tak, jak se jim bude zdát ţádoucí a 

vytvářet tak o sobě (či své organizaci) jistý ideální obrázek. Tento problém můţe plynout 

z tzv. „efektu morčete“ (zkreslení můţe vznikat tím, ţe zkoumaný subjekt si je vědom 

toho, ţe je zkoumán) či „výběru role“ (respondent se můţe snaţit působit v co nejlepším 

světle). (Disman 2002; 132) 

Tomuto zkreslení sebraných dat nelze úplně předejít a povaha realizovaného výzkumu 

(polostrukturované rozhovory) jím je přirozeně zatíţena. Při zpracování dat se budu snaţit 

výpovědi kriticky hodnotit a pomocí triangulace dat sebraných i z jiných zdrojů 

porovnávat.  

Závěry z toho výzkumu rovněţ nebude moţné povaţovat za zobecnitelné na všechna 

chráněná pracoviště v ČR. V souladu s rozsahem, zvoleným typem výzkumu a zaměřením 

této práce nemůţe být vybrán reprezentativní vzorek, který by takovou generalizaci 

umoţňoval. 
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3.5 Soubor chráněných pracovišť do výzkumu 

 

3.5.1  Kritéria pro výběr zkoumaných organizací 

 

Při výběru chráněných pracovišť do výzkumu bylo nutné stanovit několik zásadních 

kritérií. V první řadě jsem hledala organizace, které sídlí a působí v Praze (či přilehlém 

okolí). Tato preference byla zvolena s ohledem na srovnatelné ekonomické prostředí 

velkého města a potenciální pracovní příleţitosti pro zdravotně postiţené. Je zde 

očekávaná i lepší dostupnost informací a potenciální síťové spolupráce, protoţe Praha je 

sídlem řady organizací snaţících se o osvětu v této oblasti a pomoci OZP se věnuje.  

Dále se muselo jednat o organizace, které zaměstnávaly OZP na chráněných 

pracovních místech (a/nebo provozovaly CHPD) jiţ před změnou legislativy v roce 2012 - 

aby bylo moţné sledovat případné dopady a hodnocení této významné zákonné změny. 

Důleţitou podmínkou bylo aktuální zaměstnávání více jak 50 % OZP. Organizace, kde je 

zaměstnána většina osob se ZP, se totiţ povaţují za chráněný pracovní trh, na který je tento 

výzkum přímo zacílen.  

 

Mezi dalšími původně zamýšlenými kritérii výběru byla i velikost organizací 

(organizace měly být v zájmu lepší porovnatelnosti sledovaných parametrů podobně velké 

– poměřováno celkovým počtem zaměstnanců) a orientace na zaměstnávání určitého typu 

či míry postiţení zaměstnaných OZP (v zájmu porovnatelnosti přístupu k osobám se 

specifickým postiţením a vyloučení OZP s těţkým ZP, kde se velké šance na posun na 

OTP čekat nedají). Velikost organizací se nakonec neukázala být stěţejní, základní rysy 

přístupu k OZP mohou být sledovány ve společnosti s 5 zaměstnanci i 50. Naopak jsem 

toto srovnání povaţovala za potenciálně přínosné. Od vyloučení organizací zaměstnávající 

převáţně osoby s těţkým zdravotním postiţením bylo nakonec také upuštěno. Jak se při 

výběru organizací do výzkumu ukázalo, většina zaměstnávala jen určité procento osob 

s těţkým ZP, pokud vůbec. Kdyţ uţ zaměstnávala vysoké procento OZP ve III. stupni 

invalidity, ukázalo se, ţe to pro úspěšnou „pracovní rehabilitaci“ nemusí být nutně 

nepřekonatelnou překáţkou. V průběhu provádění výzkumu se i myšlenky a přístup 

zaměstnavatelů zaměstnávající osoby s těţším ZP navíc ukázaly být zajímavé a pro tento 

výzkum přínosné. Na sledovaných chráněných pracovištích byli také zpravidla zaměstnáni 

lidé s různými typy postiţení, aţ na výjimky se nejednalo o jednostrannou orientaci na 

zaměstnance s např. pouze tělesným, mentálním či smyslovým postiţením.  
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3.5.2 Vybraný výzkumný vzorek 

 

V návaznosti na výše vyjmenovaná kritéria bylo do výzkumu zařazeno celkem devět 

chráněných pracovišť. Původním záměrem bylo zařadit stejný počet z obou sledovaných 

sektorů, ale v průběhu výzkumu se ukázalo být ţádoucím zařadit více OS, protoţe dle 

statistik provozují daleko více CHP neţ OOS. Rovněţ zařazení co největšího počtu 

subjektů do výzkumu pro srovnání a identifikaci důleţitých témat či přístupů jsem 

povaţovala za přínosné.
197

  

 

Byly vybrány čtyři organizace občanského sektoru a pět obchodních společnosti – 

pro všechny tyto subjekty byly vypracovány krátké případové studie a byly realizovány 

rozhovory s vedoucími pracovníky. Výzkumu se zúčastnily organizace z obou sledovaných 

sektorů, zabývající se různými činnostmi, zaměstnávající osoby s rozmanitými typy ZP 

atd. Jak jiţ bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol, vzhledem k povaze kvalitativního 

výzkumu nelze povaţovat výsledky výzkumu za zobecnitelné na všechna CHP v ČR, ale 

pro potřeby tohoto výzkumu a jeho zvolených cílů mohu vzorek povaţovat za naplněný a 

momentálně dostačující.  

 

Kontakty na potenciální subjekty do výzkumu byly získány zejména prostřednictvím 

„Katalogu organizací zaměstnávajících více neţ 50 % OZP“
 198

 vedeného při MPSV, 

katalogu zaměstnavatelů oceněných ochrannou známkou „Práce postiţených“
199

, kontaktů 

získaných při absolvování mé praxe a dalších doporučených vhodných kontaktů od jiţ 

známých organizací – takovému způsobu získávání kontaktů odborná literatura říká 

technika sněhové koule.
200

 

Organizace byly oslovovány nejdříve e-mailem
201

, následovaly první krátké 

rozhovory po telefonu a domluvení osobní schůzky, kde byl polostrukturovaný rozhovor 

realizován. Rozhovory probíhaly v délce 60 aţ 90 minut. V případě, ţe bylo moţné potkat 

se přímo v prostoru chráněného pracoviště, bylo mi umoţněno si jej prohlédnout a krátce si 

popovídat i se samotnými zaměstnanci. 

                                                           
197 Rozsah této práce neumoţňuje provést navrţený výzkum u více organizací, nicméně k šíři a významu zkoumaného 
tématu (a v neposlední řadě i jakési ţivelnosti a období změn v oblasti podpory OZP) by bylo velice přínosné, pokud by 
mohla být data a zkušenosti sebrány i u dalších OS či OOS. Mohlo by být vhodným námětem pro jinou výzkumnou práci. 
198 Dostupné z:< http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp> 
199 Dostupné z:< http://www.pracepostizenych.cz/katalog-firem> 
200 „Snowball technique“ spočívá ve výběru jedinců, při kterém nás původní informátor vede k jiným členům naší cílové 
skoupiny. (Disman 2002; 114) 
201 Přesné znění je uvedeno v příloze I. - Dopis oslovující potenciální respondenty z řad zaměstnavatelů OZP. 
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3.5.3 Etika výzkumu 

 

Při nakládání s poskytnutými informacemi byly respektovány etické aspekty 

výzkumu. Dle odborné literatury zabývající se (nejen) kvalitativním společenskovědním 

výzkumem je nezbytné se etickými otázkami při provádění výzkumu, zpracovávání dat a 

zveřejňování konečných výsledků důsledně zabývat. (Švaříček, Šeďová et al. 2007; 43) 

Respondenti byli informování o účelu výzkumu, do kterého byli zapojeni, byly jim 

vysvětleny veškeré relevantní podrobnosti, o které projevili zájem. Kaţdému z respondentů 

byl dále předloţen formulář s poučeným (informovaným) souhlasem
202

, který signoval a 

vyjádřil rovněţ svůj souhlas či nesouhlas s citováním reálného jména jak svého, tak 

zkoumané organizace.   

Jedna obecně prospěšná společnost si přála zůstat v anonymitě – v tomto případě byl 

aplikován princip důvěrnosti
203

 a zvolila jsem pro ni označení „Anonymní o.p.s.“, pro 

ředitele, se kterým byl veden rozhovor, pak „ředitel Anonymní o.p.s.“. 

 

 

3.5.4 Vybrané obchodní společnosti 

 

Tato subkapitola nabízí krátké případové studie poskytující doplňující informace 

k realizovaným polostrukturovaným rozhovorům. Sepsané krátké medailonky jsou 

zaměřené i na jiné oblasti (historii daných organizací, realizované programy, informace 

o zaměstnaných OZP apod.), které nebyly v primárním ohnisku sledovaných výzkumných 

otázek, ale mohou být pro utvoření rámcové představy a odhalení důleţitých souvislostí 

významné. Informace byly čerpány především z dostupných dokumentů a webových 

stránek, ale i z realizovaných rozhovorů.   

 

LAM plus s.r.o. 

Tato OS se zabývá vývojem, výrobou a obchodováním s telekomunikační technikou. 

V posledních letech působí jako poskytovatel datových a internetových sluţeb, jako 

systémový integrátor a výrobce specializovaného hardwaru IP hlasových sluţeb
204

.  

                                                           
202 Přesné znění je uvedeno v příloze II. - Informovaný souhlas respondentů s použitím získaných informací. 
203 Tento princip znamená, ţe ve výzkumné zprávě nebudou zveřejněna ţádná data, která by čtenáři umoţnila 
identifikovat účastníky výzkumu. (Švaříček, Šeďová et al.; 43) 
204 Dostupné z: < http://www.lam.cz/index.php/ospolecnosti/o-nas> [cit. 20. 4. 2014] 
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Chráněné pracoviště bylo zřízeno v roce 2008 a první zaměstnanci se ZP 

pracovali z domova jako telefonní operátoři poskytující vzdálenou IT podporu 

zákazníkům. Důvodem zaměstnání OZP byla dle pana Bárty v prvopočátku aktuální 

potřeba rozšířit toto oddělení a moţnost pobírat na takové zaměstnance podporu od státu. 

Tuto součinnost vnímá jako oboustranně výhodnou: „... aktuální potřeba firmy se sešla s 

možností zaměstnat OZP a vzájemně tak pomoci jak nám, tak jim.“ (Rozhovor 2; Bárta) 

Osoby se ZP jsou v současné době zaměstnány na administrativních pozicích v obchodním 

oddělení a jako telefonní operátoři v technickém oddělení (dnes jiţ z důvodu legislativních 

změn
205

 přesunutém do prostor firmy). Momentálně ve firmě pracují 4 lidé se ZP
206

, 

všichni jsou zaměstnáni dlouhodobě – mezi 3 a 6 lety.  

Firma ţádné cílené aktivity pro jejich rozvoj a posun směrem k OTP nevyvíjí. Dle 

slov pana Bárty se ke všem zaměstnaným OZP snaţí přistupovat rovnocenně, jako 

k jakémukoli jinému zaměstnanci, a uţ tím jim poskytují značnou pomoc. Nemá pocit, ţe 

by u nich zaměstnaní OZP trpěli izolací a byl důvod snaţit se je posouvat k práci někde 

jinde: „... zaměstnaní OZP u nás mají dobrý plat, přistupujeme k nim pokud možno 

individuálně, ale ne přehnaně úzkostlivě. Myslím si, že v malých a středních firmách je pro 

účinnou socializaci OZP prostor dobrý – i když v nich převládají lidé se ZP.“ (Rozhovor 2; 

Bárta) 

 

111UKLID.CZ Trade s.r.o. 

Tato OS vznikla v roce 2009 jako dceřiná úklidová společnost OCS Trading s.r.o. 

Byla cíleně zaloţena pro vytvoření moţnosti zaměstnávat více jak 50 % OZP, dostávat tak 

příspěvky od ÚP a mít moţnost poskytovat náhradní plnění, po kterém byla na trhu 

poptávka. (Rozhovor 3; Ţertová) 

V současné době zaměstnává 4 osoby se ZP
207

, které tvoří 100 % všech zaměstnanců 

této OS a zůstávají v této společnosti dlouhodobě. OZP zde spolupracují i se zaměstnanci 

bez ZP z mateřské firmy a dostávají se rovněţ do kontaktu se zákazníky. Dle slov paní 

Ţertové tak izolováni nejsou, a jejich práce se tím značně přibliţuje uplatnění na OTP. 

Stejné OZP by firma zřejmě byla ochotná zaměstnat i bez příspěvku od ÚP, ale povaţují 

jej za rozumnou kompenzaci sníţeného pracovního výkonu daných OZP, jejich častější  

                                                           
205 Viz kapitola 2.4.7 Legislativní vývoj podpory zaměstnávání OZP v ČR. Jiţ není moţné pobírat příspěvky od ÚP na 
OZP pracující z domova. 
206 Tři telefonní operátoři mají duševní ZP v prvním a třetím stupni uznané invalidity, obchodní asistent má tělesné ZP ve 
třetím stupni. Pracují na plný pracovní úvazek. OZP tvoří lehce nad 50 % z celkového počtu zaměstnanců LAM s.r.o.   
207 Pracují na pozicích účetní (vnitřní ZP v I. stupni invalidity), skladník (tělesné ZP ve III. stupni invalidity) a dvě osoby 
na úklidových pozicích (roztroušená skleróza a sníţené pásmo inteligence ve II. stupni uznané invalidity). Pracují na 
poloviční nebo plný úvazek.  
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nemocnosti apod. Paní Ţertová zastává názor, ţe není moc reálné apelovat na lidské cítění 

zaměstnavatelů z řad OS, kteří se zpravidla pohybují pouze v mantinelech daných 

zákonem. Ţádat od nich upozadění svých firemních ekonomických cílů není podle ní 

v dnešní době reálné. Oproti tomu vidí ještě značný prostor v motivování samotných OZP: 

„... stát by se měl snažit motivovat samotné OZP - k rozvoji a snaze. Bylo by rovněž dobré, 

kdyby samy znaly výhody, které mohou danému zaměstnavateli přinést a o tom ho samy 

informovaly. Spoustě zaměstnavatelů by tak mohly i otevřít oči - aby neměli jen obavu je 

zaměstnat, aby věděli, že jim to může i něco přinést. Kdyby OZP  znaly svoji pozici na trhu 

práce, tak by jim to mohlo i zvednout sebevědomí.“ (Rozhovor 3; Ţertová) 

 

Medicover Assistance, s.r.o. 

Jedná se o zdravotnickou firmu, která se podílí na provozování nestátních 

zdravotnických zařízení.
208

 Tato OS vznikla na základě podobných pohnutek jako 

předchozí popsaná. Medicover Assistance, s.r.o. Byla zaloţena v roce 2009 jako dceřiná 

firma Medicover s.r.o. a i zde šlo o strategické rozhodnutí – dle slov pana Millera firma 

vymezením chráněného pracoviště reagovala na poptávku po náhradním plnění, které bylo 

konkurenční výhodou okolních společností. (Rozhovor 4; Miller) 

Tato OS v současnosti zaměstnává celkem 16 OZP
209

 a oproti předchozím 

společnostem se zdaleka nejedná pouze o méně kvalifikované práce – OZP jsou 

zaměstnány i na takových pozicích jako je finanční analytik, lékař, zdravotní sestra či 

účetní. Tato moţnost přirozeně plyne z povahy a míry daného ZP, další OZP jsou 

zaměstnány jako administrativní výpomoc či telefonní operátoři. V jedné budově 

přicházejí do styku i s řadou zaměstnanců bez ZP z mateřské firmy, jsou tedy de facto 

plnohodnotně začleněni mezi ostatní. Ani v Medicover Assistance, s.r.o. nemůţeme 

sledovat ţádné cílené aktivity, které by OZP směřovaly na OTP. Naopak se v některých 

případech jedná o pohyb opačný. „Aspoň půlka OZP, co jsou u nás zaměstnané, přichází z 

OTP, kde práci nezvládají. Jsou tam na ně kladeny velké nároky, které často neodpovídají 

jejich postižení.“ (Rozhovor 4; Miller) 

 

Drutěva Praha, v.d. 

Chráněné pracoviště provozované tímto výrobním druţstvem má velmi dlouho 

tradici. Bylo zaloţeno jiţ v roce 1950, s cílem umoţnit pracovní zařazení osobám s různým  

                                                           
208 Dostupné z: <www.medicover.cz/cz/o-nas/profil-spolecnosti> [cit. 22. 4. 2014] 
209 V naprosté většině jde o tělesné ZP, a to ve všech třech stupních invalidity. Tvoří cca 94 % všech zaměstnanců 
zkoumané OS.  

http://www.medicover.cz/cz/o-nas/profil-spolecnosti
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typem ZP. Druţstvo udrţuje od svého zaloţení několik základních výrobních programů -

jedná se především o textilní, kartonáţní a kompletační dílny.
210

  

Zaměstnané OZP
211

 pracují v této OS v naprosté majoritě dlouhodobě, zpravidla aţ 

do důchodu. Práce je zde spíše pojímána jako sociální sluţba, byť mají všichni zaměstnaní 

pracovní smlouvy. Dle předsedy druţstva, pana Prokopa, se OZP v dnešní době na OTP 

nemají šanci uplatnit a CHP jsou pro ně ideálním prostředím. Z toho důvodu nejsou v této 

OS vyvíjeny ani ţádné konkrétní aktivity, které by je k uplatnění mimo CHP motivovaly. 

Pan Prokop dnešní společnost nepovaţuje za vstřícnou a schopnou tyto lidi přijmout. 

„OZP nejsou schopni pracovat na OTP. Tělesně postižení mají nižší výkon, a v tu chvíli na 

ně všichni koukají skrz prsty a říkají, že dělají pomalu. U mentálně postižených známe 

případy, kde je ostatní šikanovali. Zjistili, že mají slabiny a zneužívali je.“ (Rozhovor 7; 

Prokop) 

Na druhé straně tato OS dokáţe zajistit pracovní uplatnění pro velké mnoţství OZP na 

zkrácené úvazky, má s prací s nimi dlouholeté zkušenosti. Zároveň si i uvědomuje, ţe 

většina OZP vykonává na tomto CHP velmi jednoduchou a monotónní práci. 

Prostřednictvím projektů podpořených z ESF
212

 se je snaţí aktivizovat a zajišťovat 

prohlubování jejich znalostí a samostatnosti.  

 

A MANO s.r.o. 

Toto zkoumané chráněné pracoviště je poměrně specifickým subjektem. Má sice 

právní formu obchodní organizace, ale bylo v roce 2010 zaloţeno stejným okruhem osob, 

které aktivně působí v obecně prospěšné společnosti Centrum Martin
213

. S touto OOS jsou 

jeho aktivity poměrně úzce propojeny - můţeme zde sledovat funkční provázanost mezi 

subjektem OOS a OS (i kdyţ ji není moţné povaţovat za vzniklou posléze) – A MANO 

s.r.o. vznikla z popudu a záměru zakladatelů dané o.p.s. K získaným datům o této OS tedy 

bude nutné přistupovat s vědomím, ţe nejde o ryzí "podnikatelský záměr". A MANO s.r.o. 

provozuje keramickou dílnu, ve které je v současnosti zaměstnáno 18 OZP s převáţně  

 

                                                           
210 Dostupné z: <http://www.drutevapraha.cz/onas/onas.php> [cit. 6. 5. 2014] 
211 V současné době v Drutěvě v.d. pracuje cca 85 % OZP ze všech zaměstnanců. Jedná se o 128 OZP, přičemţ naprostá 
většina jsou osoby s mentálním ZP, další OZP mají zrakové a tělesné ZP. Opět se jedná o všechny tři stupně invalidity, 
mentálně postiţení mají většinou III. stupeň. Dostupné z: <http://www.drutevapraha.cz/projekt/index.php> [cit. 10. 5. 
2014] 
212 Projekt Podpora znalostní ekonomiky znevýhodněných zaměstnanců druţstva Drutěva. Dostupné z: 
<http://www.drutevapraha.cz/projekt/eko.php> [cit. 6. 5. 2014] 
213 Tato OOS nabízí široké spektrum sociálních sluţeb, poradenských, vzdělávacích a volnočasových aktivit a kurzů  - 
zacílených na vzdělávání, přípravu při hledání zaměstnání i smysluplné trávení volného času, primárně na ţáky 
odborného učiliště s mentálním a kombinovaným postiţením. Aktuálně pořádá dva vzdělávací programy zaměřené na 
vstup klientů s postiţením na trh práce s tréninkovým zaměstnáním v obchodě s dárky nebo v kavárně, podpořených z 
ESF v ČR. Dostupné z: < http://www.a-mano.cz/os-martin/o-obcanskem-sdruzeni-martin.html> [cit. 25. 4. 2014] 

http://www.drutevapraha.cz/projekt/index.php
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mentálním a kombinovaným ZP ve všech třech stupních invalidity
214

. Povaha práce je 

poměrně jednoduchá – zaměstnané OZP pracují podle svých schopností s keramikou nebo 

se věnují jednodušším kompletačním pracím
215

. Většina zaměstnanců sem přichází po 

absolvování odborného učiliště OU pro žáky s více vadami a zpravidla zůstávají 

zaměstnáni dlouhodobě (i přes snahy zapojit některé zaměstnance do tréninkových 

programů provozovaných o.p.s. Centrum Martin
216

 cca 80 % OZP zde pracuje jiţ více jak 

3 roky, jen výjimečně se někteří dokázali uplatnit i na OTP a zpravidla se jednalo o jiné 

zaměření práce neţ keramika). (Rozhovor 5; Mareš) 

„Primárním záměrem zřízení této dílny bylo dát absolventům šanci získat praxi a 

pomoci jim s uplatněním i dál, ale to se bohužel zatím moc nedaří. Myslím, že to může být 

dané i jistým zpohodlněním zaměstnaných OZP, kteří si u nás zvyknou na chráněné 

prostředí." (Rozhovor 5; Mareš) 

 

 

3.5.5 Vybrané organizace občanského sektoru  

 

Salet o.s. 

 Občanské sdruţení Salet bylo zaloţeno v roce 2002 a svou činností je 

zaměřeno na integraci lidí, kteří jsou ohroţeni vyloučením na okraj společnosti
217

, a to 

především z trhu práce. Provozuje dvě chráněná pracoviště – knihařské a textilní
218

.    

Zajímavým specifikem toho občanského sdruţení je fakt, ţe na zaměstnávání OZP od 

ÚP
219

 nepobírá ţádné příspěvky. Svůj provoz se snaţí ufinancovat pouze z projektových 

dotací z ESF a případná hluchá místa mezi jednotlivými dotacemi kompenzuje půjčkami, 

pochopením zaměstnanců ke zpoţděným platům či obětavosti a zapálenosti svých 

provozovatelů. V rámci realizovaných projektů usiluje především o pomoc osobám se ZP 

s integrací do společnosti, zejména pomocí sociální a pracovní rehabilitace - snaţí se jim  

 

                                                           
214 Přesnější data – 10 osob s mentálním ZP, 3 osoby s tělesným ZP, 1 osoba se sluchovým ZP, 4 osoby s duševním ZP. 
Tvoří cca 95 % počtu všech zaměstnanců. (Rozhovor 5; Mareš) 
215 Více informací dostupné z: <http://www.a-mano.cz/amano/o-chranene-dilne-a-mano.html> [cit. 22. 4. 2014] 
216 V rámci aktuálně probíhajcích projektů dotovaných z ESF jde o diagnostiku schopností a potenciálu rozvoje, 
rekvalifikační kurzy a krátkodobé zaměstnání v tréninkové kavárně a tréninkovém obchodě. 
217 Zaměřuje se především na osoby s tělesným ZP, s chronickým duševním onemocněním a mentálním postiţením. 
218 Dostupné z: < http://www.salet.cz/> [cit. 20. 3. 2014] 
219 Dříve mělo toto CHP přiznaný statut CHPD, ale kvůli nevynucenému problému při jedné kontrole narazili i přes 
následné vysvětlení a doloţení všech náleţitostí na nepochopitelnou neochotu a byrokratickou bariéru na ÚP. Z důvodu 
administrativní náročnosti o znovupřidělení těchto příspěvků neusilují. Rádi by byli i tak finančně soběstační, především 
z důvodu častých změn v systému jejich přidělování. (Rozhovor 9; Ťulpíková) 

 

http://www.a-mano.cz/amano/o-chranene-dilne-a-mano.html
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pomáhat s návratem/vstupem do společnosti a na chráněný i otevřený trh práce. (Salet 

2013; 2) 

Pro zaměření této práce je zajímavý především aktuálně probíhající projekt, dotovaný ze 

zdrojů ESF – „Najít a udržet si placenou práci“.
220 

Dle pravidel projektu je určen pro 

osoby s především chronickým duševním ZP a mentálním ZP, které byly orgánem 

sociálního zabezpečení uznány invalidními v I. a II. stupni
221

 a jsou dlouhodobě 

nezaměstnané. V rámci zmíněného projektu aktuálně zaměstnáno 20 OZP
222

 – po deseti na 

kaţdém CHP. Projekt se skládá z několika fází – klient nejdříve vstoupí do 3 měsíčního job 

clubu, kde se s ním cvičí hledání práce, psaní ţivotopisu apod. Poté můţe vstoupit do 

druhé etapy, v jejímţ rámci pracuje 7 měsíců v jednom z CHP na 1/3 úvazek a další 3 

měsíce na 1/2 úvazek. Kýţeným cílem je uplatnění dané OZP na OTP, sociální pracovník 

se klientovi snaţí pomáhat s hledáním a získáním práce, je mu oporou i po skončení všech 

tří fází. (Salet 2013; 7-8) 

Nicméně slovy pana Ťulpíka se toto zatím moc nedaří a práci se podařilo najít doposud jen 

cca 10 % klientům, kteří projektem prošli.
223

 „Rádi bychom lidem se ZP, které se nám na 

OTP nepodaří umístit, nabídli práci u nás, ale vzhledem k chybějícím prostředkům to 

momentálně není možné.“ (Rozhovor 10; Ťulpík) 

Tato OOS se věnuje primárně osobám s duševním ZP, které si dle názorů řady 

zaměstnavatelů (ať jiţ z chráněného či nechráněného prostředí) práci udrţí vzhledem ke 

svému často nestabilnímu stavu s  velkými obtíţemi. Nicméně Salet o.s. se těmto lidem 

individuálně věnuje, snaţí se je podle jejich moţností stabilizovat, rozvíjet a práci na CHP 

či OTP jim pomáhá nalézt a udrţet.  

 

Pestrá společnost, o.p.s.  

Tato OOS vznikla v roce 2010 s cílem vytvořit stálá pracovní místa pro OZP a 

věnovat se výcviku asistenčních psů. V těchto počátcích pracovali ve společnosti tři lidé s 

tělesným a zrakovým ZP, tvořili vzhledem k těţkému postiţení téměř 100 % celé OOS
224

.  

 

                                                           
220 Více informací dostupných z: <http://www.salet.cz/index.php?page=op-lzz-praha> [cit. 20. 3. 2014]  
221 Nad tímto se pan Ťulpík pozastavuje. Podle jejich původního záměru měly být zařazeny mezi cílovou skupinou i OZP 
se III. stupněm invalidity, ale poskytovatel je vyloučil s odůvodněním, ţe jsou těţko uplatnitelné na OTP (ke kterému by 
klienti měli v rámci fází projektu směřovat). Podle pana Ťulpíka převládá (jak mezi odbornou tak širokou veřejností) 
často mylný názor, ţe lidé se III. stupněm invalidity nemají šanci se na OTP uplatnit. To tak podle jejich zkušeností 
nemusí vţdy být – často v důsledku nepřesného posouzení stavu dané OZP posudkovým lékařem tyto stupně ne vţdy 
odpovídají. (Rozhovor 10; Ťulpík) 
222 Tvoří cca 80 % všech zaměstnanců Salet o.s., převaţuje duševní ZP. 
223 Pan Ťulpík vidí problém hlavně v dnešní společnosti jako takové, která je velmi orientována na vysoký výkon, efekt a 
image. Hlavně ve velkých městech jako je Praha je to obtíţné, protoţe tu sídlí hodně firem, které poţadují vysoký výkon. 
(Rozhovor 10; Ťulpík) 
224

 Zastávali pracovní pozice sociálního pracovníka, PR pracovníka a správce webu.  
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Podle zakladatele společnosti
225

 bylo od počátku cílem neposkytovat příliš 

ochranitelské prostředí pro zaměstnané OZP, nýbrţ přistupovat k nim na co 

nejrovnocennějším základě s ostatními zaměstnanci. „Já si na to postižení v práci nehraju, 

chci, aby ten člověk podával v práci srovnatelný výkon. Budiž, že jsou trochu pomalejší, 

ale musí se snažit, co jim jejich možností dovolují. Chceme společnosti ukázat, že i lidé se 

ZP jsou schopni vytvořit konkurenceschopnou firmu.“ (Rozhovor 6; Prager) 

Významným přelomovým okamţikem byl počátek realizace projektu Bezbatour 

v roce 2012, financovaného z ESF. Tento dvouletý projekt byl přímo zacílen na podporu 

pracovních návyků a znalostí OZP. Jeho účelem bylo zaměstnaným poskytnout pracovní 

rehabilitaci a naučit je něco o cestovním ruchu, aby se pak v tom oboru mohli zkusit dál 

uplatnit, ideálně na OTP. Byla zaloţena cestovní agentura pro OZP, do provozu bylo 

uvedeno nové pracoviště a tým se rozrostl o nové zaměstnance se ZP, pracovního trenéra a 

osobního asistenta. (Pestrá společnost 2013; 3) Tréninkovým pracovištěm prošlo celkem 

23 OZP
226

 - někteří pracovali po celou dobu projektu (jejich manaţerské a odbornější 

pozice vyţadovaly intenzivnější trénink), většina byla zapojena vţdy na období 6 měsíců 

(zastávali administrativní a prodejní pozice). Několika OZP, které projektem prošly, se 

povedlo najít následné pracovní uplatnění, i tak ale byl pro pana Pragera tento projekt 

lehkým zklamáním. Má pocit, ţe pro některé OZP můţe mít takto omezená doba práce 

spíše demotivační charakter. Rád by do budoucna poskytoval OZP dlouhodobější 

zaměstnání, aby se lidé snaţili společně pracovat na stabilitě a prosperitě jeho OOS. „U 

nás to mají lidé nastavené tak, že když ti lidé nebudou svojí práci odvádět, jak mají, a 

nebudou se snažit, tak zkrachujeme a oni nebudou mít kde pracovat. To je pro ně hnacím 

motorem, který jim nedovolí stagnovat, musí se stále vyvíjet a snažit se.“ (Rozhovor 6; 

Prager) 

Pan Prager by se rád i do budoucna pokusil dát zaměstnaným OZP pracovní praxi, 

která by mohla zvyšovat jejich šance pro budoucí uplatnění na CHP či OTP. Nicméně 

přiznává, ţe v zájmu udrţitelnosti fungování této OOS a udrţení jejích aktivit není moţné, 

aby docházelo k takové fluktuaci, která brzdí rozvoj aktivit i samostatnosti.   

Vedle aktivit spojených s výcvikem psů a provozem cestovní agentury se tato OOS 

věnuje rovněţ osvětovým aktivitám pro širokou veřejnost, kterými se snaţí napomáhat 

pochopit zatím poněkud problematický vztah osob se ZP a majoritní společností. (Pestrá 

společnost 2013; 4) 

                                                           
225 Pozn: pan Prager má sám také silné zdravotní postiţení. 
226 Projekt byl zacílen osoby s těţkým tělesným a smyslovým ZP.  
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Cestu ke zlepšení situace OZP u nás a ke zvyšování jejich kvalifikace pan Prager vidí 

především v pracovním zaměření daných CHP. „Některé OOS začínají sociálně podnikat a 

přemýšlet komerčně. Snaží se tak najít další zdroj financování, protože být plně závislý na 

dotacích je nebezpečné. Až se jim podaří oprostit se od těch tradičních segmentů jako 

kavárna nebo gastro věci, to je nejjednodušší, tak budou moci dát zaměstnaným OZP lepší 

kvalifikaci.“ (Rozhovor 6; Prager) 

 

Maturus o.p.s. 

Tato OOS byla zaloţena v roce 2010 Nadací Jedličkova ústavu v rámci projektu 

„Rok jinak“
227

. Prvotním důvodem vzniku bylo zajištění výroby novoročenek a kalendářů, 

které nadace nemohla sama ve velkém vyrábět, protoţe nesměla generovat zisk. Na stálý 

pracovní poměr byly zaměstnány v inkluzivním programu dvě OZP, na pozicích grafik a 

asistentka prodeje
228.

 Maturus chtěl dát šanci na pracovní uplatnění více osobám se ZP, a 

proto byl od roku 2011 spuštěn tranzitní program. V prvním roce byly na 12 měsíců 

zaměstnány dvě OZP, od roku 2012 byl tento program díky projektu financovanému ze 

zdrojů ESF „Inspirace zaměstnáním“ výrazně rozšířen. (Rozhovor 11; Španihelová) 

Během dvouletého trvání projektu bude zaměstnáno postupně celkem 16 OZP
229

, vţdy na 

omezenou dobu 6 měsíců. Ze začátku je lektor učí ovládat grafické programy, a hned jak je 

to moţné, začínají pracovat na reálných zakázkách a komunikovat s klienty. Po skončení 

této první etapy se spoluţadatel o tento projekt – občanské sdruţení Asistence – snaţí OZP 

nalézt vhodné pracovní místo (preferovaně) na OTP. (Maturus 2013; 11) 

Dle slov ředitelky paní Španihelové se tato OOS povaţuje především za sociální firmu, 

jejímţ cílem je co nejvyšší soběstačnost a snaţí se přispívat k sociálně-pracovnímu 

začleňování osob se ZP. Zaměřuje se na cílené zvyšování jejich kvalifikace v praktičtějším 

oboru, neţ jaká jsou tradiční a na dnešním trhu práce často neuplatnitelná, zaměření jiných 

CHP. Snaţí se tím zvýšit jejich šanci pro uplatnění na OTP, povzbudit jejich sebevědomí a 

naučit je dovednostem, které budou mít šanci dobře vyuţít. Uţ v tom pokusu o to dokázat 

něco víc vidí paní Španihelová velký přínos. „Je hodnotné, že si to u nás aspoň vyzkouší - 

mohou dokázat, že na to mají. I kdyby nakonec zjistili, že to nezvládnou a není to nic pro  

 

                                                           
227 Program „Rok jinak“ vyhlašuje Nadace Vodafone s cílem budovat a podporovat kapacitu neziskových organizací 
prostřednictvím přinášení know-how z jiných sektorů, především business sektoru. Dostupné z: 
<http://www.maturus.cz/maturus-o-p-s.html> [cit. 20. 3. 2014] 
228 Oba mají tělesné postiţení v III. stupni invalidity. 
229 Všichni měli III. stupeň invalidity, měli převáţně tělesné ZP. Někteří zaměstnanci byli i po úrazech mozku – pokud 
měli v důsledku toho určité kognitivní narušení funkcí, pak se jim počítač upravoval. (Rozhovor 11; Španihelová) 



 

95 

 

ně, tak to nevadí. Aspoň to zkusily. OZP by měly být vždy směřovány aspoň k pokusu získat 

práci na OTP.“ (Rozhovor 11; Španihelová) 

Do budoucna by OOS dle slov paní Španihelové v této činnosti ráda pokračovala. 

Vidí v tom velký smysl a cestu jak OZP v plnohodnotné integraci do společnosti efektivně 

pomáhat (uţ cca polovina bývalých klientů zaměstnání na OTP získala). Po skončení 

aktuálního projektu bude Maturus usilovat o získání dalších prostředků, aby bylo moţné 

CHP  ještě rozšířit. „Zároveň bychom rádi navázali spolupráci s reálnou firmou, kde bude 

již předem vytipováno pracovní místo pro OZP, kterou u sebe zaměstnáme. Aby bylo 

možné její schopnosti profilovat přímo k potřebám tohoto potenciálního místa. Rovněž 

bychom se rádi přesunuli mimo areál Jedličkova ústavu, abychom ještě více přispěli 

k vyvázání zaměstnaných OZP, které tu jsou v podstatě celý život.“ (Rozhovor 11; 

Španihelová) 

 

Anonymní o.p.s. 

Anonymní o.p.s.
230 je organizace, která jiţ od roku 2007 pomáhá fyzicky a mentálně 

postiţeným osobám v  jejich resocializaci a integraci do společnosti. Jako hlavní předmět 

činnosti uvádí především vzdělávání a zaměstnávání OZP v chráněných tréninkových 

pracovištích (bylinná dílna, sklad, prodejna, masáţe, administrativa či úklid). V současné 

době zaměstnává 40 osob s tělesným nebo mentálním postiţením, ve všech třech stupních 

invalidity. (Anonymní. 2013) 

Zaměstnané OZP
231

 tvoří naprostou majoritu celé organizace – cca 95 % všech 

zaměstnanců – a pracují zpravidla na poloviční úvazek. Organizace vyuţívá jak příspěvků 

na CHPM od ÚP
232

, tak zdrojů z ESF. Projektů
233

 zaměřených na podporu OZP realizuje 

velké mnoţství a vedle hlavní cílové OZP se v některých projektech zaměřuje i na jiné 

skupiny osob ohroţených sociálním vyloučením a nezaměstnaností (např. bezdomovce, 

absolventy apod.). (Anonymní 2013)  

Tato OOS se snaţí svým zaměstnancům zajistit kompletní servis a k poskytovanému 

zaměstnávání jim nabízí i rozsáhlou poradenskou a aktivizační činnost (pomáhající jim 

v dosaţení samostatnosti a dalšího rozvoje), zařazuje je do integračních programů, které 

podporují jejich pracovní i společenské návyky, pořádá pro ně volnočasové aktivity atd. 

                                                           
230 Tato OOS si přála zůstat v anonymitě. Informace do této krátké případové studie jsem čerpala z výročních zpráv, 
webových stránek dané OOS a řady tiskových prohlášení. Z důvodu zákazu citovat reálné zdroje mohu jen odkazovat na 
anonymní zdroje – výroční zprávy Anonymní o.p.s. či rozhovor s ředitelem Anonymní o.p.s.  
231 Zaměstnává 40 OZP ve všech třech stupních invalidity a s různými typy postiţení (převládá mentální a tělesné ZP). 
Osoby se ZP tvoří cca 95 % z celkového počtu zaměstnanců. 
232 V minulosti ţádali i o zřízení CHPD, ale setkali se s velkou neochotou na ÚP a příspěvky nepobírali. 
233

 Z důvodu zachování důvěrnosti nemohu uvádět jejich názvy. 
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V rámci jednoho z aktuálních projektů začala při této OOS fungovat i personální 

agentura, která se pro vytipované OZP (ať jiţ zaměstnané na některém z CHP či příchozích 

zvenku) pokoušela hledat vhodné pracovní uplatnění. Tato činnost se teprve rozjíţdí a sám 

ředitel Anonymní o.p.s. je k jejímu významnějšímu úspěchu ve smyslu integrace OZP na 

OTP mírně skeptický. Zastává názor, ţe jen málo OZP se má v dnešní době šanci uplatnit 

na OTP a řadě z nich se pracovat ani moc nechce. Nicméně rádi by v této oblasti dál 

vyvíjeli další aktivity a vedle poskytování stabilnějších míst v rámci svých CHP se pokusí 

zaměstnance s potenciálem motivovat k hledání práce i mimo své dílny. (Rozhovor 8; 

ředitel Anonymní o.p.s.) 
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3.6 Analýza rozhovorů a interpretace výsledků 

 

Během realizovaných rozhovorů bylo sebráno velké mnoţství informací. Pro jejich 

snadnější interpretaci jsem zvolila metodu rámcové analýzy.  

Cílem tohoto postupu zpracování kvalitativních dat je dle odborné literatury především 

lepší organizace informací a moţnost shrnování výsledků z několika kvalitativních studií 

na podobné téma při zpracování systematického přehledu. Prvním krokem práce 

s materiálem je pečlivé roztřídění a redukce dat, následuje vlastní interpretace, která má 

vést k popisné či explanatorní zprávě o zkoumané oblasti. (Hendl 2008; 217)  

 

Tuto metodu analýzy dat povaţuji vzhledem ke stanovenému cíli mé práce, 

souvisejícím s výzkumnými otázkami a podotázkami, relativní šíři či komplexnosti 

zkoumané oblasti, mnoţství organizací zařazených do výzkumu a velkému objemu 

sebraných dat ke zpracování a vyhodnocení za velmi vhodnou. Nahrané rozhovory byly 

nejprve přepsány a organizovány do prvních větších tematických celků. Byla sledována 

jednak témata relevantní ke stanoveným výzkumným otázkám, pozornost byla věnována 

rovněţ ostatním souvisejícím oblastem a zajímavým názorům. Pro utřídění a uspořádání 

dat jsem dále pouţila metodu tabulkového zobrazení
234

 - vytvářela jsem přehledové 

tabulky pro kaţdé ze sledovaných témat a zapojených respondentů.      

Výsledky této analýzy, v podobě shrnutí zjištěných skutečností a souvisejících témat 

ke kaţdé předem stanovené podotázce, uvádím níţe.  

 

 

Jaké motivy či impulzy dané organizace vedly ke zřízení chráněného pracoviště? 

V tomto ohledu lze v realizovaných rozhovorech sledovat jasnou distinkci. 

Zkoumané OOS (případně CHP v jejich rámci fungující) byly vţdy zaloţeny s primárním 

cílem pomoci OZP s pracovním uplatněním a chod organizace jako takové byl tomuto 

záměru přizpůsobován. Někdy šlo o cílené vytvoření pracovních míst
235

 pro konkrétní OZP 

a poskytnutí jim praxe či moţnosti dlouhodobějšího zaměstnávání. Naopak OS se  

 

                                                           
234 Vytvoření tohoto tabulkového zobrazení je podle řady autorů vhodným krokem při zpracovávání většího objemu dat a 
širokého spektra zkoumaných oblastí. Identifikovaná témata a podtémata jsou po vhodné indexaci systematizována do 
přehledových textových tabulek, ve kterých je moţné dále identifikovat vyvstalé souvislosti a jednotlivé datové materiály 
mezi sebou snadněji porovnávat. (Hendl 2008; 219) 
235 A MANO s.r.o. byla zaloţeno s cílem poskytnout primárně absolventům odborného učiliště praxi a moţnost integrace 
a případného dalšího rozvoje. Maturus o.p.s byl zaloţen při Jedličkově ústavu, jehoţ ţáci i absolventi s ním často 
spolupracují.    
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k zaměstnávání OZP dostaly zpravidla buď náhodou, či jím reagovaly na poptávku po 

náhradním plnění a uvítaly i moţnost pobírání příspěvků od ÚP.      

 

Jak sledované organizace vnímají poslání chráněných pracovišť? 

Ve všech realizovaných rozhovorech zazníval názor o potřebě pojímání poslání CHP 

především s ohledem na míru a typ ZP zaměstnaných osob. Všichni respondenti se 

shodovali v tom, ţe pro určité procento OZP mohou CHP plnit především úlohu 

smysluplného vyplnění volného času, získání základních pracovních návyků, vybudování 

sebevědomí, sociální rehabilitace a socializace - alespoň v rámci daného CHP. 

 V některých případech byl ovšem propastný rozdíl v tom, jaké šance jednotliví 

zaměstnavatelé přisuzovali OZP (ať uţ obecně, či těm zaměstnaným ve své organizaci) na 

moţné uplatnění na OTP mezi většinovou společností. Řada respondentů byla k moţnosti 

uplatnění významnějšího počtu OZP na volném trhu práce přinejmenším skeptická – 

zejména s ohledem na současné společenské bariéry a jakousi nepřipravenost tyto lidi do 

běţného ţivota přijmout. Zástupci OOS se shodovali na potřebě tyto snahy nevzdávat a 

cílenými aktivitami, i v rámci CHP, se snaţit zaměstnaným OZP s potenciálem v rozvoji 

směrem k OTP pomáhat. 

Jedna ze změn legislativy (konkrétně povinnost mít zřízené CHPM obsazené po dobu 

nejméně 3 let) dle slov pana Millera k fluktuaci zaměstnanců také příliš nevybízí. „Když 

vymezujeme chráněné pracovní místo a hledáme na něj vhodného kandidáta, tak logicky 

počítáme s tím, že na něm bude pracovat dlouhodobě.“ (Rozhovor 4; Miller) 

 

Jak sledované organizace přispívají k rozvoji dovedností, schopností a znalostí či 

kvalifikace zaměstnaných OZP? 

Podle předběţných očekávání a stanovených hypotéz byl moţné sledovat větší zájem 

cíleně přispívat k rozvoji zaměstnaných OZP v rámci jejich budoucího moţného uplatnění 

na OTP u zkoumaných OOS. Šlo především o vypisování a realizování projektů 

dotovaných ze zdrojů ESF, které byly vţdy konkrétně ušity na míru zaměstnaným OZP. 

Prostřednictvím takto získaných finančních zdrojů a realizovaných projektů se řada OOS 

snaţí ke zvyšování uplatnitelnosti OZP (nejen) na OTP přispívat.   

Zejména OS, které zaměstnávají OZP dlouhodobě, nemají potřebu/nevidí smysl 

v tom, zaměstnané se ZP nějakými cílenými programy kvalifikovat a vzdělávat (pokud jiţ 

k takovým aktivitám dochází, tak zpravidla s cílem zvýšit jejich kvalifikaci či dovednosti 

pro práci na stávajícím CHP). Jiţ moţnost pracovat v jejich společnosti, získávat tak  
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zkušenosti a posilovat své sebevědomí vnímají jako velice cenný přínos a benefit pro 

zaměstnané OZP.  

  

Jak sledované organizace motivují zaměstnané OZP k posunu na OTP? 

Někteří zaměstnavatelé přiznali, ţe cílenou motivací OZP pro posun na OTP, tedy 

mimo jejich chráněné prostředí, by šli v jistých ohledech sami proti sobě. Současné 

nastavení systému podpory OZP jim nedokáţe dostatečně kompenzovat vzniklé náklady 

s častým najímáním nových pracovníků. Tuto obtíţ zmiňovali při rozhovorech i zástupci 

OOS, ovšem na rozdíl od většiny OS přemýšlí o tom, jak do budoucna tyto zvýšené 

náklady kompenzovat - aby se zaměstnaným OZP mohli individuálně věnovat a podle 

moţností jejich rozvoje je k uplatnění na OTP cíleně motivovat (vychází uţ z logiky 

relativně krátkodobých projektů z ESF, kterých OOS často vyuţívají).      

 

Pracují OZP ve zkoumaných organizacích dlouhodobě? 

Ve většině OS ano, ve sledovaných OOS částečně také. Rozdíl spočíval především 

v tom, ţe zástupci OS to nevidí jako problém, respondenti z OOS se častěji vyslovovali 

k preferenci pomáhat zaměstnaným OZP postupovat směrem ven ze svého CHP. Ovšem 

pouze za předpokladu, ţe na to budou k dispozici finanční prostředky, které jim takovou 

fluktuaci budou schopné pokrýt a neohrozí tak existenci jejich organizace. Doba setrvání je 

zpravidla dána podmínkami realizovaného projektu.   

 

Jsou sledované organizace napojeny na jiné organizace pomáhající OZP najít uplatnění na 

OTP? 

Asi nejsilnější a nejefektivnější propojení bylo sledováno u o.p.s. Maturus, která 

v rámci společného projektu, dotovaného z ESF, úzce spolupracuje s Asistencí o.s. Po 

půlročním zaměstnání v grafické dílně se toto občanské sdruţení snaţí danou OZP umístit 

na OTP ve standardní firmě. Zajímavé propojení existuje i mezi A MANO s.r.o. a Martin 

o.p.s., která zaměstnancům z tohoto CHP nabízí poradenskou a další podporu, v neposlední 

řadě jsou zaměstnanci zapojováni do aktivizačních, volnočasových a dalších pracovně-

rehabilitačních aktivit. Zejména v rámci projektů v tréninkových obchodech a 

kavárnách.
236

 V ostatních zkoumaných OOS i OS k významnější spolupráci nedochází.
237

 

                                                           
236 Prezentovaná vize A MANO s.r.o. je provozování CHP jako posledního předstupně v dosaţení plné socializace – tedy 
uplatnění na otevřeném trhu práce, nicméně k pohybu mezi CHP a těmito tréninkovými pracovišti, která jsou více 
zaměřena na praktičtější dovednosti, příliš nedochází. (Rozhovor 5; Mareš)  
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Jaké legislativní změny hodnotí zkoumané organizace pozitivně a které případně 

negativně? 

Bylo pro mne relativně překvapivým zjištěním, ţe většina respondentů (jak z řad OS 

tak OOS) proběhlé změny hodnotila spíše negativně
238

. Zásadní problém byl spatřován 

především v deficitu informací, ÚP neprováděl dostatečnou osvětovou kampaň. Řada 

zkoumaných  organizací o nasazených změnách ani nevěděla a nemohla se na ně včas 

připravit. Zpřísnění podmínek pro přidělování dotací a sníţení poskytovaného příspěvku 

bylo také veskrze hodnoceno negativně – v podstatě všichni respondenti se vyslovili v tom 

smyslu, ţe firmy, které budou chtít na černém zaměstnávání profitovat, si i tak cestu 

najdou, a tímto zpřísněním spíše utrpí poctivé menší organizace, které tato změna můţe 

zlikvidovat. Coţ ve výsledku povede k propouštění zaměstnaných OZP. 

Sjednocování různých agend ve státní sféře a související úsporná opatření vnímají 

respondenti velice negativně. Vedlo to k odchodu řady kvalifikovaných úředníku z ÚP, se 

kterými měli dobré zkušenosti, a zatíţilo práci těch ostatních. „Na ÚP teď na nic není čas, 

jak se na ně převedla sociální agenda, tak mají ještě méně času než dříve. Sociální 

pracovník mluví s daným klientem skrze počítač, na danou OZP se ani nepodívá. Ti lidé se 

tam pak už bojí vrátit, nemají pocit, že jim tam někdo pomůže.“ (Rozhovor 9; Ťulpíková) 

U některých respondentů se prodlouţení povinnosti udrţovat zřízené CHPM po dobu 

tří let shledala s ohlasem, u jiných nebyla hodnocena tak dobře. „Vnímám jako problém 

povinnost, že to CHPM musíme držet 3 roky - naše firma se vyvíjí a není možné 

garantovat, že tam bude OZP na té stejné pozici.“ (Rozhovor 6; Prager) 

Zavedení povinnosti vymezování CHPM hodnotí většina z dotazovaných negativně – 

dle jejich názoru jen zatíţila jak zaměstnavatele, tak jiţ přetíţené úředníky
239

. Dalším 

zmiňovaným negativem byla rovněţ nekoordinovanost jednotlivých ÚP – dle slov ředitele 

Anonymní o.p.s. si úředníci v kaţdém kraji vykládají postup práce jiným způsobem a 

informace i mezi nimi jsou značně roztříštěné a postupy nekoncepční. (Rozhovor 8; ředitel 

Anonymní o.p.s.) 

Omezení maximálního moţného objemu náhradního plnění bylo hodnoceno 

pozitivně. Nicméně např. podle paní Ţertové i tak dál způsobuje problémy, spíše neţ aby 

pomáhal.  „Míra zneužití je podle mne velká, i po omezení jeho výše. Z mého pohledu by se  

                                                                                                                                                                                     
237 Např. pan Ťulpík to nevidí jako potřebné, protoţe uţ sami v rámci svého CHP provozují job club a zaměstnaným OZP 
se cíleně snaţí nalézt pracovní uplatnění. (Rozhovor 10; Ťulpík) 
238 Respondenti o změnách buď nevěděli, pokud se jejich fungování citelněji nedotkly, nebo se vyslovovali výrazně 
negativně. Vzhledem ke konzultování všech připravených novel se zástupci z řad zaměstnavatelů jde o poměrně 
překvapivý fakt. 
239 Je ale moţné, ţe to je způsobené momentálním přebytkem práce s hromadným vymezováním jiţ existujících CHPM a 
časem se ustálí.   
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klidně mohl zrušit - ať kvótní systém zůstane, ale firmy by měly možnost buď zaměstnat 

OZP, nebo zaplatit pokutu do státního rozpočtu.“ (Rozhovor 3; Ţertová) 

 

Jak tyto změny ovlivnily jejich fungování? 

Negativní hodnocení proběhlých změn lze přisoudit i faktu, ţe u několika 

zkoumaných organizací změna podmínek pro poskytování příspěvků znamenala značné 

komplikace a i přes své snahy o příspěvky na minimálně jedno období přišly. ÚP dle 

většiny dotazovaných pracuje neefektivně a pomalu. Změna pro provozovatele CHP také  

znamenala nárůst administrativy, i kdyţ právě zjednodušení celého procesu bylo jedním 

z hlavních cílů nasazených změn. „Jestli změna měla proces zjednodušit, tak se to moc 

nepovedlo. Znamená to teď pro nás jenom více papírování a museli jsme uzavírat další 

smlouvy. Ani nepočítám zátěž při soudním řízení o vyplacení zpožděných příspěvků.“ 

(Rozhovor 4; Miller) 

LAM s.r.o. musela své telefonní operátory z domácího pracoviště přesunout do 

firmy, ale neznamenalo to pro ně větší problém. V Drutěvě v.d. museli zkrátit pracovní 

úvazky některých OZP, aby je dokázali zaplatit a nemuseli propouštět.  

 

Co by se z jejich pohledu v systému podpory (zaměstnanosti) OZP mělo dále změnit? 

Stát by měl místo plošných změn podmínek především zefektivňovat kontroly 

fungování podporovaných CHP. Toto je dle názoru všech dotazovaných jednou z hlavních 

slabin dnešního systému a stát se ji snaţí kompenzovat pokračujícím zpřísňováním a 

dalšími omezeními. U všech respondentů opakovaně zaznívala rovněţ potřeba lepší 

dostupnosti informací a osvěty o podmínkách zaměstnávání OZP. V tomto vidí velký dluh  

dnešního systému. Daleko více OZP by dle jejich názoru našlo práci i na OTP, pokud by 

jak ony, tak jejich potenciální zaměstnavatelé měli o moţnostech a podmínkách jejich 

zaměstnávání lepší povědomí. Měla by se také zjednodušit legislativa a související 

administrativa, někteří naráţejí na nepruţnost a nevstřícnost úřadů. 

Dalším tématem, které často zaznívalo, byl demotivační systém sociálních dávek, 

který by se měl podle řady respondentů zpřísnit. Stát by měl jejich přidělování lépe 

kontrolovat a dle názoru paní Ţertové moţná v některých případech i nastavit sestupně.   

„Samotné OZP by měl systém lépe motivovat - k rozvoji a ke snaze. Kladla bych na ně větší 

nároky a více odpovědnosti, aby se samy snažily využít ty možnosti podpory, které jim stát 

nabízí.“ (Rozhovor 3; Ţertová) 
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Systém jako takový někteří respondenti hodnotili jako vyhovující a dobře nastavený, 

k dispozici je řada pobídek a je třeba jen zajistit jejich efektivnější vyuţívání. Ţádná další 

represe by uţ podle pana Ťulpíka asi ničemu nepomohla, je nutné, aby se společnost jako 

taková vyvinula a jinak naladila. „Dokud nebude větší povědomí o těchto lidech, tak se asi 

moc rychle nic nezmění. V časopisech jsou jen samí krásní lidé a krásné věci, příběhy osob 

se ZP jsou někde v pozadí. Je nutná osvěta, bylo by dobré do toho více zasvětit masmédia, 

např. Česká televize by se tomuto tématu měla více věnovat.“ (Rozhovor 10; Ťulpík) 

 

„Stát by v osvětě měl zaujmout nějaké oficiální stanovisko. Měl by jít příkladem, jinak se 

nemůže měnit zbytek společnosti. Je třeba kultivovat celou společnost - z ní pak mohou 

spíše vycházet upřímně společensky odpovědní podnikatelé a zaměstnavatelé.“ (Rozhovor 

2; Bárta) 
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3.7 Vyhodnocení výzkumných otázek 

 

Jak zkoumaná chráněná pracoviště přispívají k „pracovní rehabilitaci“ OZP? 

Lze kvantifikovat, ţe všechny zkoumané organizace přispívají do určité míry 

k „pracovní rehabilitaci“ zaměstnaných OZP uţ tím, ţe dávají těmto osobám šanci 

pracovat. Samotné zaměstnání i v takových chráněných podmínkách je pro OZP v řadě 

zmíněných ohledů bezesporu pozitivní. Rozdíly v přístupu k tomuto tématu byly 

u zkoumaných subjektů moţné sledovat v několika úrovních, které byly strukturovány v jiţ 

předem stanovených výzkumných podotázkách.  

Hlavní rovinou byl samotný názor na to, zda by se měla ze strany zaměstnavatelů 

vůbec vyvíjet snaha přispívat k rozvoji zaměstnaných OZP s cílem jejich posunu na OTP.   

Především zástupci OOS se shodli v tom, ţe má smysl usilovat o trénink OZP na CHP a 

o následný pokus získání práce v běţném pracovním prostředí, rádi by v takové činnosti 

pokračovali a dále ji rozvíjeli. Nicméně klasická doba trvání projektů a jednotlivých cyklů 

zaměstnání či podpory OZP je z jejich pohledu příliš krátká
240

. Pro budoucí projekty se 

budou snaţit zajistit podporu OZP (aspoň na 12-24 měsíců) a vytvořit jim tak podmínky 

pro delší pracovní rehabilitaci. Zaměstnaným OZP to dá větší prostor se toho víc naučit, 

získat sebevědomí a zvýšit tak svou šanci na následné získání a udrţení práce mimo CHP. 

Samotným provozovatelům CHP tato sníţená fluktuace usnadní fungování a posílí 

soběstačnost dané organizace. Moţnost pokračování těchto aktivit závisí na dostupnosti 

finančních prostředků, nicméně zájem a vize takového kýţeného posunu dosáhnout 

u většiny zkoumaných OOS je. U zaměstnavatelů z řad OS nebyl, aţ na jednu výjimku
241

, 

cílený zájem o motivaci zaměstnaných OZP směrem k OTP zaznamenán.  

 

 

Jak zkoumané organizace hodnotí legislativní změny v oblasti zaměstnávání OZP z 

počátku roku 2012? 

Proběhlé legislativní změny byly hodnoceny převáţeně negativně. Opakovala se 

především kritika těţkopádnosti a nepruţnosti státních úřadů, přetíţenosti úředníků, 

nárůstu administrativy, celkové nekoordinovanosti jednotlivých státních institucí a 

nešťastnost plošné perzekuce řady poctivých organizací, na úkor neschopnosti efektivní 

kontroly fungování nepoctivých firem.  

                                                           
240 6-9 měsíců dle představených projektů 
241 A MANO s.r.o. – označili jsme ji jiţ v rámci krátké případové studie jako do jisté míry speciální případ. 



 

104 

 

3.8    Potvrzení či vyvrácení představených teoretických konceptů a hypotéz 

 

Na začátku výzkumu byly rovněţ stanoveny dvě hypotézy, vyplývající z teorií 

o sektorovém rozdělení společnosti, rozdílných specifik a typických oblastí působení 

jednotlivých sektorů. Níţe nabízím jejich stručné zhodnocení. 

 

První byla hypotéza o OS: 

„Zkoumané OS budou OZP zaměstnávat dlouhodobě a nebudou mít zájem o jejich 

posun na OTP, tedy mimo svou společnost. Je pravděpodobné, že k „pracovní 

rehabilitaci“ zaměstnaných OZP nebudou cíleně přispívat.“  

 

Zde se do značné míry potvrdil můj předpoklad. Řada OS začala OZP zaměstnávat 

především po zhodnocení moţných ekonomických přínosů (zpravidla získání konkurenční 

výhody v podobě moţnosti poskytovat náhradní plnění) a moţnosti zlepšení jména 

podniku a vyplývající prestiţe. Zaměstnané OZP zaměstnávají zkoumané OS dlouhodobě a 

o motivaci či cíleném rozvoji jejich schopností pro posun na OTP zpravidla ani neuvaţují, 

či to nepokládají za přínosné. Řada respondentů zastávala názor, ţe do zaměstnaných OZP 

(stejně jako i do jakýchkoli jiných zaměstnanců) investují čas, energii a vzdělání. Pak 

přirozeně mají zájem na tom, aby u nich dlouhodobě zůstávaly.  

Tento postoj nelze vnímat jen negativně, jako důvody pro zachovávání statutu quo 

byly často prezentovány i zvyšující se překáţky v přístupu OZP na OTP a vnímání 

zachování si práce alespoň na CHP jako nezanedbatelný přínos a stabilizaci stavu 

některých OZP. 

 

Druhou byla hypotéza o OOS: 

„Zkoumané OOS budou mít zájem vyvíjet snahy o posun OZP na OTP. Je 

pravděpodobné, že k „pracovní rehabilitaci“ zaměstnaných OZP budou cíleně aspoň do 

určité míry přispívat a k posouvání OZP mimo chráněné pracoviště docházet bude.“ 

I tento předpoklad se z velké části potvrdil. Všechny zkoumané OOS osoby se ZP 

zaměstnávají v první řadě z důvodu uspokojení jejich potřeb a moţnosti integrace do 

společnosti prostřednictvím pracovního uplatnění. Většina z nich byla za tímto účelem 

cíleně zaloţena. Názory na moţnost a vhodnost jejich intenzivní podpory pro posun na 

OTP se do určité míry různil – ať uţ s ohledem na rozsah a typ zdravotního postiţení  
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zaměstnávaných OZP, vyvíjenou činnost či aktuální situaci zkoumané OOS. Nicméně 

všechny OOS potvrdily svůj zájem zaměstnané OZP svými aktivitami k posunu na OTP 

podporovat, a svoji činnost tak do budoucna profilovat a směřovat.    

 

 Představenou Teorii heterogenity poptávky můţeme na základě výsledků mého 

výzkumu rovněţ povaţovat za potvrzenou. Organizace občanského sektoru působící ve 

zkoumané oblasti se snaţí dle svých aktuálních moţností poskytnout co nejvyšší míru 

podpory pro OZP v zájmu jejich plnohodnotné integrace do společnosti – i za cenu 

zvýšených interních nákladů, které častá fluktuace zaměstnanců představuje. Snaţí se 

prostřednictvím pracovní rehabilitace cíleně přispívat k aktivizaci a zvyšování kvalifikace 

zaměstnaných OZP, vymýšlí cesty jak tohoto, zejména pro osoby se ZP, kýţeného 

výsledku dosáhnout.   
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4 ZÁVĚR 

 

Stanoveným cílem této práce byla analýza vybraných chráněných pracovišť, 

primárně s ohledem na to, zda a jak přispívají k „pracovní rehabilitaci“ zaměstnaných 

OZP. „Pracovní rehabilitací“ byla v rámci této práce chápána snaha o posilování 

schopností, kvalifikace, sociálních i pracovních zkušeností v chráněném prostředí a 

podpora pro následný vstup na otevřený trh práce.  

 

Z výzkumu vyplynulo, ţe vliv na efektivitu chráněných pracovišť obecně, a sílu 

pracovně-rehabilitačního dopadu pro OZP konkrétně, má zejména zaměření pracovní 

činnosti. Chráněná pracoviště specializující se na tradiční druhy prací spojených s OZP 

(jako je keramika, kompletace a podobné jednoduché úkony) roli aktivního aktéra 

podporujícího posun OZP na OTP ve větší míře nenaplňují. Někdy takovou vizi i mají 

(zpravidla takové tendence zaznamenáváme u OOS, ze zkoumaných OS je výjimkou A 

MANO s.r.o.), ale zaměstnaní lidé se ZP na CHP zůstávají v naprosté většině dlouhodobě. 

Taková pracoviště plní aspoň roli určité sociální integrace a poskytnutí smysluplného 

trávení volného času, ale vzhledem ke zkoumanému tématu této práce velký efekt 

nepřinášejí. Chráněná pracoviště, která významněji cílí na zvyšování kvalifikace 

zaměstnaných OZP v praktičtějších oborech (výborným příkladem je Maturus o.p.s., stejný 

záměr má částečně i Pestrá společnost o.p.s.), jsou v „pracovní rehabilitaci“ úspěšnější. 

Nabízejí zaměstnaným OZP kvalifikaci, která je v dnešní době na OTP daleko lépe 

uplatnitelná – nevěnují se pouze tradičním oborům, na které je zacílena většina 

vzdělávacích zařízení i tradičních chráněných pracovišť pro OZP. V tomto ohledu jim 

pomáhají výrazně zvyšovat šanci pro uplatnění na OTP – názvoslovím této práce a 

výzkumu, významně přispívají k jejich „pracovní rehabilitaci“. 

  

Bylo zjištěno, ţe většina OOS v rámci zkoumaných CHP poskytuje většinou i další 

(sociální) sluţby pro OZP (např. poradenství) a navazuje častěji síťové spolupráce i 

s jinými organizacemi pomáhajícími OZP. Tento fakt si vysvětluji tím, ţe OOS jsou 

tradičním poskytovatelem sociálních sluţeb a mají jiné cíle, neţ je primární snaha o 

maximalizaci zisku jak tomu je u OS, které aţ na výjimky neposkytují zaměstnaným OZP 

ţádný „servis“ navíc. Jak bude diskutováno ještě v závěru této práce – nelze očekávat, ţe 

by jednotlivé sektory měly přebírat plně úlohu sektorů ostatních a v některých případech 

by to asi nebylo ani ţádoucí. Efektivním řešením zkoumaného problému by mohla být  
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podpora spolupráce mezi OOS a OS, v rámci které by OOS prostřednictvím poskytování 

potřebných sociálních sluţeb
242

 pomáhaly zaměstnavatelům z řad OS zvládnout 

zapracování OZP na nové místo či asistovaly při následném hledání uplatnění na OTP.  

  

Většina zaměstnavatelů zapojených do tohoto výzkumu zaměstnává OZP 

dlouhodobě – ať uţ je to jejich záměr či jen nedostatek prostředků - a jsou s tím spokojeni 

či nikoli. Podle názorů některých z nich (zpravidla z řad OS) je tento stav ţádoucí a 

pozitivní, protoţe OZP jsou často těţce zaměstnatelné a práce na CHP je pro ně vhodná. 

Udrţet si aspoň chráněnou práci je pro řadu z nich obtíţné. „Zaměstnání na otevřeném 

trhu práce je s ohledem na stále stoupající tlak na výkon pro OZP stále hůře dosažitelné.“ 

(Rozhovor 8; ředitel Anonymní o.p.s.) 

I při dalších rozhovorech zaznívalo téma stále problematičtější pozice OZP na 

dnešním trhu práce a sniţující se moţnosti jejich uplatnění, především pak na otevřeném 

trhu práce. „Volný trh práce se neustále bude zmenšovat a pracovních míst bude z důvodu 

pokroku ubývat, i pro zaměstnance bez ZP. Navíc tlak na výkon a konkurenceschopnost je 

čím dál tím větší, a řada firem si tak dobře rozmyslí, zda přijme někoho, kdo nedokáže 

pracovat dostatečně rychle či efektivně. Ač bych se rád takovému pragmatickému způsobu 

uvažování vyhnul a OZP dál pomáhal, tak je to prostě tak. Je pro mě těžké si odmyslet 

všechna ta negativa a překážky, které OZP v přístupu na OTP brání. V jistém 

idealizovaném případě by to pro ně mohlo být lepší možností, ale k tomu ještě vede dlouhá 

cesta.“ (Rozhovor 2; Bárta) 

Tento postřeh je pro celkové nahlíţení moţnost integrace OZP do společnosti pomocí 

pracovního uplatnění velice významný. Především z důvodu odlivu kapitálu do zemí 

s levnější pracovní silou, můţeme ve všech vyspělých zemích pozorovat rostoucí úbytek 

pracovních míst pro zaměstnance s nízkou kvalifikací a zvyšující se obecnou 

nezaměstnanost. Míst pro OZP, které vyšší kvalifikaci většinou postrádají, je pak čím dál 

méně. Tím významněji se pak jeví potřeba cíleného a systematického zvyšování jejich 

vzdělanosti a kvalifikace. Tuto úlohu z mého pohledu můţe naplňovat zejména stát 

(reformou speciálního školství) a OOS, které by svou činnost tímto směrem přímo 

zaměřovaly.   

  

                                                           
242 Ideálními subjekty z řad OOS pro takovou podporu by byly organizace nabízející sluţbu podporovaného 
zaměstnávání. 
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Setkávala jsem se často s názorem o obecně špatném klimatu ve společnosti a 

neochotě zaměstnavatelů na OTP osoby se ZP za stávajících podmínek zaměstnat. „Ve 

společnosti není vůle OZP zaměstnávat a státu se to pomocí represivních nařízení ani 

nemůže povést rychle změnit.“ (Rozhovor 8; ředitel Anonymní o.p.s.) 

Obecné nastavení, přístup společnosti a (zejména legislativní) meze, ve kterých se 

kaţdodenní jednání odehrávají, velice významně ovlivňují moţnosti integrace OZP do 

společnosti. Zde je velmi důleţitá aktivní osvětová aktivita a šíření informací o 

problematice OZP obecně a o moţnostech jejich zaměstnávání konkrétně. Z výsledků 

tohoto výzkumu zřetelně vyplynulo, ţe státu se realizace této osvěty příliš nedaří. Řešení 

této nepříznivé situace by mohly nabídnout opět OOS, které se na osvětové akce, 

sbliţování a navazování dialogu mezi OZP a okolní společností řadou aktivit zaměřují.   

 

Někteří zaměstnavatelé si velkou nezaměstnanost OZP vysvětlují také postojem 

samotných OZP, které často ani pracovat nechtějí. Vedle jiných příčin vidí důvod 

především ve špatně nastaveném systému sociálních dávek – zde by doporučovali 

systémovou změnu, která by vedla k více motivujícímu systému, který by kladl na samotné 

OZP větší nároky a podporoval by jejich větší aktivitu a snahu vzít svůj ţivot do vlastních 

rukou. Přístup společnosti k OZP je velice zásadní a nemělo by se vţdy jednat jen o 

bezbřehé ochraňování jejich zájmů. „Je to o přístupu k OZP od útlého věku - pokud je 

budeme od malička chránit a chránit a neustále jim vše usnadňovat, tak pak to dopadne 

tak, že nejspíš skončí dlouhodobě v CHP. Nesmíme jim dávat od dětství najevo, že jsou jiní 

a vyžadují jen ochranu a péči. Pak se jim nebude ani chtít žít jinak, než jako chránění a 

opečovávaní.“ (Rozhovor 11; Španihelová) 

 

Očekávaná diference vyplývající ze sektorové přináleţitosti dané organizace se ve 

většině ohledů potvrdila. Obchodní společnosti začaly CHP provozovat většinou souhrou 

určitých okolností či impulzů, které ovšem nesouvisely s prvoplánovým záměrem vytvořit 

CHP čistě z důvodu pomoci a podpory OZP. O moţnosti nějakým cíleným způsobem 

usilovat o posun zaměstnaných OZP na OTP většinou vůbec nepřemýšlí, a tím se o něj ani 

nesnaţí. Oproti tomu většina pracovišť provozovaných v rámci OOS s pomocí OZP v 

přístupu na OTP ve svých (aspoň deklarovaných a ţádoucích) cílech počítá – byly 

primárně zaloţeny s účelem pomoci OZP s integrací do majoritní společnosti. Většina 

z nich by ráda OZP pomáhala s posunem na OTP, ale zejména z finančních důvodů a 

existencionální nejistoty se jim to zatím nedaří v zamýšlené míře.   
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Pozitivní tendencí a řešením nepříznivé situace OZP (nejen) na trhu práce by mohlo 

být významnější rozvinutí synergického působení všech tří sektorů
243

 - snaha o jejich 

efektivnější spolupráci, kterou by bylo moţné vyrovnat přirozené nedostatky a slabiny 

kaţdého z nich. Zkoumané OOS mají často dobrý záměr a nápad, ale v praxi se jim jej 

zpravidla nedaří v dostatečné míře realizovat. Je jich oproti OS rovněţ výrazně méně, a tak 

nemohou samy o sobě pomoci integrovat dostatečně mnoţství OZP do společnosti a na 

(nejen) otevřený trh práce. 

Rovněţ by bylo přínosné, pokud by se podařilo některé z rysů fungování OOS 

přenést do sektoru obchodních společností, které mají především díky své vyšší finanční 

stabilitě a nesrovnatelně vyššímu počtu, dobrý potenciál ovlivnit ţivoty většího počtu osob 

se ZP. Zmíněnou tendenci můţeme sledovat v rámci stále se rozvíjející sociální 

ekonomiky, jejíţ subjekty se snaţí vhodně kombinovat pozitivní vlastnosti z neziskového 

sektoru se ziskovými, a zároveň pomáhat vybrané cílové skupině. Mezi ně patří často i lidé 

se ZP.  

 

Stát nabízí relativně dobrý systém podpory (nejen) zaměstnávání OZP, ale sám 

v řadě ohledů selhává. V první řadě nedostatečně pouţívá institut pracovní rehabilitace – 

tento nedostatek by mohl být vhodně kompenzován zvýšenou podporou OOS, které nabízí 

sluţbu podporovaného zaměstnávání. Tyto organizace cílí na podporu uplatnění OZP na 

OTP, a mohou tak efektivně předcházet zbytečnému ustrnutí OZP v chráněných 

pracovištích. V neposlední řadě by se stát měl snaţit (i za pomoci OOS) intenzivněji 

podporovat osvětu společnosti, zaměstnavatelů a rovněţ samotných OZP. Důvodem pro 

nezaměstnanost či dlouhodobé setrvávání v CHP je velmi často právě nedostupnost 

informací na straně OZP i zaměstnavatelů. Tento stav výrazně sniţuje šance na uplatnění 

OZP na volném trhu práce. 

 

Uţitečným nástrojem, jak motivovat OS i OOS (provozující chráněné pracoviště) 

v intenzivnější podpoře posunu zaměstnaných OZP na OTP, by mohla být vhodná forma 

finančního příspěvku na zapracování OZP, aby byly k podpoře fluktuace zaměstnanců 

motivovány. V případě OS by pomocí tohoto příspěvku mohla být podpořena ochota 

k finančním ztrátám plynoucím z fluktuace zaměstnanců, u OOS by šlo v podstatě o to  

                                                           
243 Dle neinstitucionální teorie – viz kapitola 2.1.6.1 - Teoretické koncepty vzájemných vztahů. 
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samé (i kdyţ OOS nezvaţuje čisté náklady a výnosy jako primární měřítko svých aktivit, 

ale musí rovněţ „bojovat o přeţití“). Subjekty z obchodního sektoru disponují potenciálně 

velkým počtem pracovních míst, pokud by se podařilo podobným pozitivním stimulem 

zvýšit jejich motivaci OZP zaměstnávat, mohlo by to vést k citelnému zlepšení situace 

OZP na trhu práce i v rámci integrace do většinové společnosti. 

 

S ohledem na zahraniční zkušenosti i zjištěné postoje a názory některých 

z dotazovaných respondentů by mohlo být dobrou cestou umoţnit dlouhodobé 

zaměstnávání v CHP pouze osobám s III. stupněm invalidity. Tímto krokem by se mohlo 

efektivněji předcházet ustrnutí OZP (s pravděpodobně významnějším potenciálem pro 

budoucí pracovní rozvoj) na CHP. Osobám s lehčím ZP by mohla být maximální doba 

strávená na CHP vhodně omezena a zkrácena, poskytované příspěvky (ať uţ ty směřované 

k zaměstnavateli, tak sociální dávky poskytované přímo dané osobě se ZP) by mohly 

časem klesat. Jak zaměstnavatel, tak daná OZP by tak mohla být k rozvoji svých 

schopností významněji motivována. Nicméně si uvědomuji, ţe jde o potenciálně velmi 

problematickou úpravu – zejména pak vzhledem k validitě a přesnosti znaleckých 

lékařských posudků, které u nás bezprostředně ovlivňují přidělení relevantního invalidního 

důchodu.
244

 V rámci rozhovorů se zaměstnavateli jsem se několikrát setkala s názorem, ţe 

přidělený stupeň invalidity nemusí vţdy odpovídat skutečnému stavu dané OZP.  

 

Jak vyplývá z představených závěrů, situace ohledně zaměstnávání OZP a cest či 

míře jejich uplatnění na OTP je nesmírně sloţitým a komplexním tématem. 

Jak bylo zmíněno jiţ v úvodu této práce – státu se nedaří zajistit dostatek dostupných 

pracovních míst pro OZP na OTP. I přes řadu reforem a rozsáhlý systém všech moţných 

rovin stimulů, dávek a úlev, je zaměstnanost OZP obecně, a na volném trhu práce tím 

spíše, velmi nízká. Z realizovaného výzkumu vyplynulo, ţe důvody pro tento stav jsou 

především nedostatek individuálního přístupu ze strany státní správy a absence informací u 

všech zúčastněných aktérů. Pruţné a rychlé vyřešení těchto neduhů se vzhledem k 

nepruţné a byrokratické povaze státního aparátů očekávat v nejbliţší době nejspíše nedá. 

Organizace občanského sektoru a obchodní společnosti naopak dokáţí reagovat rychle a 

mobilizovat své zdroje vzhledem k aktuální situaci. 

                                                           
244 Tento aktuální palčivý problém byl rozebrán v kapitole 2.4.8 - Problémy současného systému podpory zaměstnávání OZP 
v ČR. 
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Vhodnou cestou ke zlepšení situace a zvýšení šance OZP pro uplatnění i na volném 

trhu práce se mi jeví rozsáhlejší podpora služby podporovaného zaměstnávání. Pokud by 

byla ze strany státu vůle podpořit OOS nabízející tuto sluţbu v takové míře, ţe by dané 

organizace mohly významně rozšířit záběr své činnosti a dokázaly tak podpořit daleko více 

klientů, neţ kolik se jim v současnosti daří, mohlo by to mít na zvýšení zaměstnatelnosti 

OZP i na OTP významný vliv.  

 

Ne všechny překáţky přístupu OZP k plnohodnotné účasti na ţivotě ve společnosti 

se ovšem dají vyřešit systémově. O potřebě integrace OZP se hodně mluví, je to v dnešní 

době moţná i tak trochu „v módě“, a řada firem se na tom snaţí stavět svoji image a 

reklamu. Reálně je ale zatím jen málo firem ochotných se do integrace OZP (především 

pak s váţnějším zdravotním postiţením) rovněţ aktivně zapojit. Tento stav se můţe podařit 

postupně zvrátit cílenou osvětou – jak směrem k veřejnosti, tak k zaměstnavatelům – a jistě 

se výsledků nedočkáme záhy, ale bude to nějakou dobu trvat. Jako kaţdý přístup 

společnosti k podobně citlivému tématu, hluboce zakořeněné předsudky a stereotypní 

nahlíţení se nedá změnit ze dne na den. 
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www.pestraspolecnost.cz, Pestrá společnost o.p.s. 

www.salet.cz, Salet o.s. 

www. socialnireforma.mpsv.cz, přehled zásadních reforem sociálních sluţeb 

www.vlada.cz, vláda České republiky 

www.zakonyprolidi.cz, souhrnný přehled předpisů Sbírky zákonů ČR v aktuálním 

konsolidovaném znění 

 

 

5.5 Rozhovory 

 

Rozhovor 1. Mgr. Jana Březinová, vedoucí Agentury pro podporované zaměstnávání, 

pobočka Praha, Rytmus, o.p.s., vedla Zuzana Zajícová 15. 8. 2012.    

http://www.mpsv.cz/
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Rozhovor 2. Jan Bárta, jednatel společnosti, LAM plus s.r.o., vedla Zuzana Zajícová 14. 3. 

2014.   

Rozhovor 3. Dr. Alice Ţertová, MBA, výkonná ředitelka, 111UKLID.CZ Trade s.r.o., 

vedla Zuzana Zajícová 18. 3. 2014. 

Rozhovor 4. Ing. Miloň MILLER, ředitel, Medicover Assistance, s.r.o., vedla Zuzana 

Zajícová 21. 3. 2014. 

Rozhovor 5. David Mareš, manaţer keramické dílny, A MANO s.r.o., vedla Zuzana 

Zajícová 23. 3. 2014. 

Rozhovor 6. Bc. Michal Prager, ředitel, Pestrá společnost, o.p.s., vedla Zuzana Zajícová 

26. 3. 2014. 

Rozhovor 7. Jiří Prokop, předseda druţstva, Drutěva Praha v.d., vedla Zuzana Zajícová 

27. 3. 2014. 

Rozhovor 8. ředitel Anonymní o.p.s., ředitel, Anonymní o.p.s., vedla Zuzana Zajícová 4. 4. 

2014. 

Rozhovor 9. Eva Ťulpíková, projektový manaţer, Salet o.s., vedla Zuzana Zajícová 4. 4. 

2014. 

Rozhovor 10. Ondřej Ťulpík, sociální pracovník, Salet o.s., vedla Zuzana Zajícová 4. 4. 

2014. 

Rozhovor 11. Mgr. Lenka Španihelová, ředitelka, MATURUS o.p.s., vedla Zuzana 

Zajícová 4. 4. 2014. 
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APZ  = aktivní politika zaměstnanosti 

a.s.  = akciová společnost 

ČSSZ  = Česká správa sociálního zabezpečení 

ČR  = Česká republika 

ČSÚ  = Český statistický úřad 

ESF  = Evropský sociální fond 

EU  = Evropská unie 

CHPD  = chráněná pracovní dílna 

CHPM   = chráněné pracovní místo 

CHP  = chráněné pracoviště (tedy takové pracoviště kde zaměstnavatel zaměstnává více 

jak 50 % osob se zdravotním postiţením) 

CHPT  = chráněný pracovní trh  

ICF  = mezinárodní klasifikace schopností, postiţení a zdraví  

ILO  = Mezinárodní organizace práce 

IT  = internetové technologie 

MPSV  = Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OOS  = organizace občanské společnosti 

OS  = obchodní společnost 

OSN  = Organizace spojených národů 

OTP  = otevřený trh práce 

OZP  = osoba se zdravotním postiţením 

PZ   = podporované zaměstnávání 

RVNNO  = Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 
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s.r.o.  = společnost s ručením omezením 

ÚP   = Úřad práce  

v.o.s.  = veřejná obchodní společnost 

WHO  = Světová zdravotnická organizace  

ZP   = zdravotní postiţení 
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I. Dopis oslovující potenciální respondenty z řad zaměstnavatelů OZP 

 

V Praze dne 14. ledna 2014 

 

Dobrý den paní/pane XY, 

 

jsem studentka Univerzity Karlovy v Praze, magisterského programu Studia občanského sektoru, a 

v současné době provádím výzkum (v rámci své diplomové práce) v oblasti podpory zdravotně 

postiţených při hledání pracovního uplatnění.  

Zaměřuji se na výzkum chráněných pracovišť (v současném nastavení tedy organizacemi 

zaměstnávajícími více jak 50 % OZP), jejich roli v celém systému podpory zaměstnávání OZP, 

nastavení současné legislativy v této oblasti apod. – všechny tyto oblasti zkoumám primárně  
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z pohledu samotných zaměstnavatelů. Povaţuji za velice přínosné a zásluţné, ţe v této 

oblasti působí i Vaše organizace/společnost a ráda bych zjistila Váš pohled, názory a 

zkušenosti.   

 

Dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat o účast na mém výzkumu. 

Nešlo by o nic rozsáhlého - stačilo by mi prostudovat Vaše dostupné materiály a vést 

rozhovor s někým z Vaší organizace/společnosti - předpokládám ne delší neţ 30-45 minut. 

Ohledně termínu a místa bych se mohla samozřejmě plně přizpůsobit Vašim moţnostem a 

preferencím. 

Vím, ţe Váš čas je drahý a ţádosti tohoto typu k Vám asi chodí často, ale pokud byste mi s 

mým výzkumem pomohli, byla bych opravdu moc vděčná.  

Pokud bychom vymysleli jakoukoli kompenzaci Vašeho času, kdy bych na oplátku mohla 

pomoci s něčím já Vám (pomoc s chodem Vaší organizace/společnosti, konzultace o 

právních aspektech či moţnostech čerpání dotací od státu na zaměstnávání OZP, 

poskytnutí kontaktu na organizace v rámci zkoumaného systému, který by pro Vás mohl 

být přínosný apod.), tak to samozřejmě není problém. 

 

Předem děkuji za Váš čas a snad i případnou spolupráci. 

 

S pozdravem a přáním pěkného víkendu. 

Zuzana Zajícová 

Tel: 775 773 778 

 

 

II.    Informovaný souhlas respondentů s použitím získaných informací 

 

Data v rozhovoru budou zpracována a pouţita pro diplomovou práci Analýza chráněných 

pracovních míst v ČR podle jejich vzniku v občanském sektoru a obchodních společnostech 

 vypracované v rámci studia oboru Studia občanského sektoru na FHS Univerzity Karlovy 

v Praze.  

 

Prosím Vás o spolupráci při rozhovoru a o souhlas ke zpracování získaných informací pro 

výše zmíněné účely. Potvrzuji, ţe výsledky tohoto výzkumu budou pouţity pouze pro 

odborné účely.  
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Děkuji.  

Souhlasím, ţe jsem dne ………… poskytl/a rozhovor Zuzaně Zajícové. 

 

Ţádám, aby v práci nebylo zmíněno moje jméno a data byla zpracována anonymně.  

ANO – NE  

 

 

Podpis ………………………………………. 

 

 

III.   Otázky pokládané respondentům z řad zaměstnavatelů OZP  

 

Čím se Vaše organizace zabývá? 

Jaká chráněná pracoviště u Vás fungují? Kdy vznikla? 

Provozovali jste chráněnou pracovní dílnu předtím, neţ byl tento institut počátkem roku 

2012 zrušen? 

Proč bylo chráněné pracoviště u Vás zřízeno? Jaké impulzy/motivy k tomu Vaši organizaci 

vedly? 

Jak se k Vám Vaši zaměstnanci s OZP dostávají? Spolupracujete s Úřadem práce? 

Kolik % zaměstnanců se zdravotním postiţením u Vás pracuje?  

S jak těţkými a s jakými typy postiţení? 

Na jakých pracují pozicích? 

Jakou podporu zaměstnancům se zdravotním postiţením nabízíte? 

Přistupujete ke kaţdému zaměstnanci se zdravotním postiţením individuálně? 

Mají pracovníci se zdravotním postiţením „volnější podmínky“ neţ zdraví zaměstnanci?  

Napadají Vás nějaké klady a zápory zaměstnanců se zdravotním postiţením? 

Jaké příspěvky na zaměstnávání OZP vyuţíváte? 

Do jaké míry se podílí příspěvky na zaměstnávání OZP na financování chodu Vaší 

organizace? 

Vyuţíváte finančních zdrojů z fondů EU? 

Vyuţíváte ustanovení o krácení mzdy? 

Co je podle Vás primárním smyslem a důvodem existence chráněných pracovišť? 

Přináší podle Vás chráněná pracoviště obecně i nějaká negativa pro OZP? 
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Jak dlouho u Vás OZP zaměstnanci zpravidla zůstávají? 

Víte, kam od Vás OZP odchází? Odchází od Vás pracovat i na otevřený trh práce? 

Jakou mají podle Vás OZP šanci uplatnit se na otevřeném trhu práce? 

Myslíte si, ţe by měla být práce na otevřeném trhu preferována? 

Myslíte si, ţe můţe být pro ně taková práce v něčem přínosnější neţ práce v chráněných 

pracovištích? 

Máte Vy zájem jim pomáhat „vymanit se“ z chráněného pracovního prostředí? 

Podporujete je v rozvoji jejich schopností a motivujete je v posunu mimo chráněné 

pracoviště? 

Spolupracujete i s jinými organizacemi pomáhajícími zdravotně postiţeným 

s pracovním uplatněním? (např. s organizacemi provozujícími podporované 

zaměstnávání) 

Co by se podle Vás mělo změnit, aby OZP s potenciálem nezůstávaly jen na chráněných 

pracovištích? 

Co pro to mohou udělat samotní zaměstnavatelé? Co stát?  

Jak hodnotíte postavení OZP v ČR? 

Jaké faktory podle Vás vedou tomu, ţe u nich zaznamenáváme tak vysokou 

nezaměstnanost? 

Informoval Vás někdo o moţnostech, podmínkách a přínosech zaměstnávání OZP? 

Jak hodnotíte celkový systém podpory zaměstnávání zdravotně postiţených u nás? 

Jak by mohl vypadat ideální model podle Vašeho názoru? 

Jak hodnotíte legislativu upravující činnost chráněného zaměstnávání po novelizaci 

(zejména) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze začátku roku 2012?  

Jaký měly dopad na chod Vaší organizace v souvislosti se zaměstnáváním OZP? 

 

IV.   Dostupné zdroje dat o OZP v ČR 

 

Skupina osob se zdravotním postiţením je vnitřně bohatě diferencovaná a existuje 

bezpočet klasifikačních kritérií, podle kterých je moţné ji popisovat a kvantifikovat. 

Zákon o zaměstnanosti skupinu OZP dělí dle stanovené míry postiţení na osoby 

částečně nebo plně invalidní. Zákon o sociálních sluţbách ve své definici poskytuje i 

výčet typu zdravotního postiţení - a to tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo 

kombinované postiţení. Kaţdý ze zmíněných zákonů nabízí odlišný přístup. 
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V řadě dalších pramenů je moţné nalézt detailnější modely rozdělení moţných typů 

zdravotního postiţení. Například Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených uvádí 

následující výčet nejčastějších postiţení, který výčet uvedený v zákoně o sociálních 

sluţbách rozšiřuje – jedná se o postiţení tělesné, mentální, duševní, zrakové, sluchové, 

řečové, kombinované a postiţení způsobené civilizačními chorobami. (Krhutová et al.  

2005; 18) 

Z řečené klasifikační roztříštěnosti vyplývá i problematičnost sběru a sledování dat 

o zdravotně postiţených. Informace o problematice OZP a jejich působení na trhu práce je 

nutné sbírat z řady různých zdrojů evidující daná data vţdy na trochu odlišném základě. 

Jde především o různé statistiky ČSÚ, statistiky MPSV a úřadů práce o registrované 

nezaměstnanosti, statistiky nástrojů a výdajů státní politiky zaměstnanosti nebo evidenci 

České správy sociálního zabezpečení.   

 

Jeden z výstupů projektu Systém podpory zaměstnávání OZP
245

 nám nabízí výčet 

různých zdrojů dat o počtu a struktuře skupiny OZP, porovnává a zhodnocuje dané 

metodiky a navrhuje moţnosti jejich dalšího moţného vyuţití.  

Zdrojem dat o demografickém profilu OZP a jejich participaci na trhu práce mohou 

být v první řadě Výběrová šetření pracovních sil (VŠPS)
246

 realizovaná od roku 1993 

Českým statistickým úřadem. Osoby se zdravotním postiţením jsou od roku 2009 dále 

sledovány v rámci pravidelného čtvrtletního šetření Informačního systému o průměrném 

výdělku (ISPV) 
247

, a to na základě identifikátoru pobírání invalidního důchodu. O 

nezaměstnaných OZP vedených v evidenci úřadů práce a nástrojích a výdajích státní 

politiky zaměstnanosti vypovídá informační systém OKpráce. V rámci tohoto systému lze 

sledovat strukturu volných pracovních míst (označených jako) vhodných pro OZP, dále i 

výdaje na podporu zaměstnanosti OZP v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Pro potřeby 

Ministerstva práce a sociálních věcí jsou z výstupů dat systému OKpráce počítány také 

statistiky zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % OZP a nárokují si relevantní 

příspěvek (statistika OZP 1). Je moţné získat i přehled o zaměstnavatelích plnících si 

povinný podíl (statistika OZP 2). Posledním zmíněným zdrojem o OZP mohou být 

statistické výstupy České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o invalidních důchodech a  

                                                           
245 Realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v období srpen 2009 -  červenec 2012, za finanční podpory 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
ČR. Zpracování metodologie sběru dat pro účely sledování statistiky OZP s navazujícím pilotním ověřením a nastavením 
podmínek pro opakování. 
246 Více informací viz <http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/vyberove_setreni_pracovnich_sil> [cit. 5. 5. 2014] 
247 Více informací viz <http://ispv.cz/> [cit. 5. 5. 2014] 
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invaliditě publikované ve Statistické ročence z oblasti důchodového pojištění.
248

 (VÚPSV 

2011 – Statistika OZP; 9-28) 

Lze shrnout, ţe ze zmíněných zdrojů lze čerpat data o ekonomické aktivitě OZP, jejich 

zaměstnanosti (VŠPS), o výdělkové úrovni, pracovní době (ISPV), o registrované 

nezaměstnanosti OZP, státní politice zaměstnanosti (OKpráce) a důchodové statistice a 

příčinách invalidity. Nicméně jedná se o značně roztříštěné informační zdroje a bylo by 

jistě ţádoucí, aby zmíněné zainteresované instituce blíţe spolupracovaly na 

porovnatelnosti zjišťovaných a interpretovaných dat. 

 

Cenným a vyčerpávajícím zdrojem dat (nejen) o velikosti a struktuře skupiny OZP 

u nás jsou Výběrové šetření osob se zdravotním postižením VŠPO 2007 a Výběrové šetření 

osob se zdravotním postižením VŠPO 2013, obě realizována Českým statistickým 

úřadem
249

.  

Primárním cílem těchto šetření bylo vytvoření konzistentního systému statistických 

informací v této oblasti, poodhalit důsledky zdravotního postiţení pro handicapovaného 

člověka, míru jeho soběstačnosti, vzdělanostní úroveň, typ a míru postiţení, situaci 

bydlení, pobírání dávek sociálního zabezpečení a ekonomickou aktivitu.  

Pro dobré porozumění analyzovaných dat je důleţité zmínit, ţe pro obě realizovaná šetření 

byla pouţívaná následující definice OZP – „Zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, 

smyslové a/nebo duševní schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu a lze 

oprávněně předpokládat, že tento stav trvá déle než 1 rok. Odlišnost od typického stavu 

musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické 

znemožnění společenského uplatnění dané osoby.” (ČSÚ 2014; 3) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
248 Dostupné na: < http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/statisticke-rocenky.htm> 
249 První šetření bylo realizováno v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 18. 6. 2003. Šetření mělo být 
opakováno v roce 2010, k čemuţ bohuţel nedošlo. Opakováno bylo v roce 2013, a je tak moţné zjištěná data porovnat a 
sledovat vývoj ukazatelů skupiny OZP za uběhnutých 6 let.   
Za rok 2007 dostupné z: <http://notes3.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08> [cit. 11. 5. 2014] 
Za rok 2013 dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260006-14-n_2014> [cit. 18. 5. 2014] 

http://notes3.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260006-14-n_2014
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V. Velikost a struktura skupiny osob se zdravotním postižením v ČR 

 

Počet osob se zdravotním postiţením 

Z čerstvých výsledků Výběrového šetření zdravotně postiţených osob 2013 (VŠOP 

2013)
250

 vyplynulo, ţe z celkového počtu obyvatel ČR k 31. 12. 2012 bylo celkem 1 077 

673 osob se zdravotním postiţením, tj. 10,2 %. Stále tedy platí, ţe přibliţně kaţdý desátý 

občan České republiky je osobou se zdravotním postiţením.   

Ze srovnání s předchozím výběrovým šetřením z roku 2007 vyplývá, ţe podíl počtu 

zdravotně postiţených osob se za posledních 6 let zvýšil o 0,3 procentního bodu (z 9,9 % 

na 10,2 %).   

 

Graf č. 5: OZP v populaci ČR    Graf č. 6: Věkové složení v ČR 

  

Graf: autorka            Graf: autorka 

Zdroj dat: VŠPO 2014            Zdroj dat: VŠPO 2014 

 

 

 

Věkové sloţení 

Vzhledem k věkové struktuře je pro OZP typické vysoké zastoupení v nejvyšších 

věkových kategoriích – starších 60 let je celkem 59 % ze všech zdravotně postiţených. 

 

Míra zdravotního postiţení 

Výsledky šetření nám dále nabízejí i data popisující míru zdravotního postiţení.  

Na prvním místě jsou středně těţká postiţení (podíl 41 %), následovaná těţkými (28 %), 

lehkými (20 %) a velmi těţkými (9 %).  

 

 

                                                           
250 Kompletní výsledky dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260006-14-n_2014> [cit. 18. 5. 
2014] 
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Graf č. 7: Míra ZP (podle VŠPO)                           Graf č. 8: Míra ZP (podle VÚPS) 

  

Graf: autorka     Graf: autorka 

Zdroj dat: VÚPSV                 Zdroj dat: VŠPO 2014 

 

Pro srovnatelnost dat s jinými výzkumy je ovšem lehce problematická specifická 

škála, která byla pro tento výzkum stanovena. Míru postiţení nepopisuje dle stupně 

přiznané invalidity, jak je v řadě jiných výzkumů obvyklé, nýbrţ dle tzv. „prahu 

zdravotního postiţení“
251

, který udává úroveň či intenzitu postiţení, dle kterého byla kaţdá 

OZP do celkové statistiky zahrnuta. Nicméně hodnoty pro lehké postiţení víceméně 

odpovídají prvnímu stupni uznané invalidity, středně těţké stupni druhému a částečně 

spolu s velmi těţkým postiţením třetímu stupni invalidity. 

Pro srovnání níţe uvádím poměr míry zdravotního postiţení, zjištěný v rámci jiţ 

zmíněného projektu Systém podpory zaměstnávání OZP
252

, ze kterého vyplynulo rozloţení 

na 57 % OZP ve třetím stupni, 17 % OZP ve druhém a 18 % v prvním stupni uznané 

invalidity, 9 % bylo zdravotně znevýhodněných osob. ( VÚPSV 2011 – Postavení OZP; 6) 

Tento výzkum nám nabízí i statistiku typu postiţení a dosahovaných stupňů 

invalidity. Ve třetím stupni invalidity bývají nejčastěji postiţení s mentálním, zrakovým a 

duševním postiţením. 

 

Typ zdravotního postiţení 

OZP tvoří vnitřně bohatě diferencovanou skupinu, v rámci které můţeme 

identifikovat různé typy zdravotního postiţení, u řady osob se jednotlivá postiţení mohou i 

kombinovat. V zásadě je moţné shrnout do šesti základních typů postiţení, která byla 

sledována i v rámci tohoto šetření – výčet a četnost viz následující graf. Nejčastějším 

typem je postiţení vnitřní s podílem 42 %, druhé místo náleţí tělesným postiţením s 29 %. 

Průměrná četnost postiţení na jednu osobu se zdravotním postiţením pak činí 1,6.  
                                                           

251 Viz metodické poznamky pro přípravu VŠPO 07; Dostupné z: <http://notes3.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-
08> [cit. 16. 2. 2014] 
252 Zde konkrétně výstupu Postavení a strategie OZP na trhu práce; dostupné z: 
<http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp/helpforthem/hlavni_vystupy_projektu_a_jejich_prinosy> [cit. 16. 2. 
2014] 

http://notes3.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08
http://notes3.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08
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Graf č. 9: Typ zdravotního postižení                  Graf č 10: Nejvyšší dosažené vzdělání u OZP 

  

Graf: autorka            Graf: autorka 

Zdroj dat: VŠPO 2014           Zdroj dat: VŠPO 2014 

 

 

Nejvyšší dosaţené vzdělání 

Z výsledků šetření se dále potvrdila jiţ dlouho známá skutečnost, a to, ţe skupina 

zdravotně postiţených osob se oproti celkové populaci ČR vyznačuje niţší úrovní 

nejvyššího dosaţeného vzdělání. Celkem 53 % všech OZP mají buď ţádné, nebo jen 

základní vzdělání. Nízká úroveň vzdělanosti je jedním z významných faktorů, který přístup 

zdravotně postiţených na trh práce značně znesnadňuje.  

 


