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Úvod 
!
 V České republice žije přibližně jeden milion lidí se zdravotním postižením, tedy 

zhruba 10 % populace.1 Z nich je více než polovina v produktivním věku, míra jejich 

zaměstnanosti však dosahuje pouhých 23 %.2 Většina lidí s postižením by přitom 

pracovat chtěla a pracovní uplatnění je pro jejich úspěšné (znovu)začlenění do běžného 

života zásadní. Vedle toho nabírá tato problematika na aktuálnosti v souvislosti se 

stárnutím evropské společnosti, neboť podíl osob se zdravotním postižením na populaci 

v produktivním věku je nezanedbatelný a jejich vyřazením z trhu práce se společnost 

ochuzuje o cenné pracovní síly. 

 Skupina osob se zdravotním postižením je velmi různorodá, zdaleka se nejedná 

pouze o vozíčkáře a lidi s mentálním postižením, jak je to stále zakotveno v představě 

většinové společnosti. Nejčastěji se vyskytujícím typem postižení jsou poruchy 

pohybového aparátu a vnitřních orgánů, méně častá jsou duševní onemocnění a 

mentální postižení, přibližně 9 % potom tvoří postižení zraková a sluchová.3 Pro výkon 

zaměstnání jsou však důležitější než samotná diagnóza především individuální 

schopnosti každého člověka s postižením, míra jeho adaptace na daný stav, jeho 

motivace a mnoho dalších faktorů. Velká část osob s postižením, pokud se jim podaří 

nalézt vhodné pracovní uplatnění a zaměstnavatel jim vyjde v přizpůsobení pracovního 

místa vstříc, může vykonávat práci bez dalších omezení. Lidé s postižením jsou 

většinou velmi loajálními a motivovanými pracovníky a jejich zapojení mívá pozitivní 

vliv na celý pracovní kolektiv.  

 Ke zvýšení zaměstnanosti této skupiny osob mohou přispět zaměstnavatelé, 

občanské iniciativy i sami lidé s postižením. Hlavní je ale role státu, který v rámci své 

politiky zaměstnanosti poskytuje osobám znevýhodněným na trhu práce vyšší ochranu a 

motivuje zaměstnavatele k jejich přijímání do pracovního poměru. Cílem předkládané 

diplomové práce je popsat právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v České republice a srovnat ji s úpravou Spolkové republiky Německo, poukázat na 

případná problémová místa tuzemské úpravy a zjistit, zda by bylo možné je de lege 

ferenda řešit po vzoru úpravy německé. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Vzdělávání!zaměstnanců!se!zdravotním!postižením.!Práce&a&mzda.&2014,!roč.!62,!č.!1,!s.!4A5.!
2!Výzkumný!ústav!práce!a!sociálních!věcí,!v.!v.!i.!Postavení&a&strategie&OZP&na&trhu&práce.&Praha,!2011.!
3!Údaje!pocházejí!z!šetření!VÚPSV!a!německého!Spolkového!statistického!úřadu,!jejichž!výsledky!jsou!velmi!obdobné.!
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 Při zpracování diplomové práce jsem vedle právních předpisů, odborné literatury 

a judikatury vycházela také ze svých osobních zkušeností z působení na pozici pracovní 

asistentky v programu podporovaného zaměstnávání pro lidi s postižením a dlouholeté 

účasti v dobrovolnickém programu na pomoc lidem se zrakovým postižením. Znalosti 

německého práva jsem čerpala v rámci ročního výměnného pobytu na univerzitě 

v Německu, kde jsem studovala především pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení a vedle studia pracovala jako asistentka pro lidi s postižením.  

 Co se struktury práce týče, věnuji se české a německé právní úpravě odděleně, což 

považuji z důvodu odlišnosti obou právních systémů za přehlednější. V první kapitole 

rozebírám právo na práci a na zaměstnání jako základ státní politiky zaměstnanosti a 

jeho zakotvení v mezinárodních právních dokumentech a právu Evropské unie. V druhé 

kapitole se věnuji zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice, 

nejprve pramenům právní úpravy, vymezení zdravotního postižení a především 

jednotlivým nástrojům na podporu jejich zaměstnanosti. Kapitola třetí pojednává o 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo. 

Obdobně jako v kapitole předchozí zde nejprve popisuji prameny právní úpravy, 

vymezení osob se zdravotním postižením a organizaci státní správy v této oblasti. 

Stěžejní část kapitoly tvoří výklad jednotlivých nástrojů podpory zaměstnanosti osob 

s postižením. V kapitole čtvrté se snažím oba právní systémy porovnat a poukázat na 

jejich výhody i nevýhody ve vzájemném srovnání. Závěrem nastíním možnosti vývoje 

právní úpravy v této problematice. 

 Důležité je mít stále na paměti skutečnost, že právní regulace a státní vynucení 

sice tvoří základ a rámec otevřeného a začleňujícího pracovního trhu, jsou však pouze 

prostředkem, nikoli cílem. Ideální stav by byl ten, kdy zaměstnavatelé ze své vlastní 

iniciativy zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, protože si uvědomují, že je to 

přínosné nejen pro společnost jako celek, ale i pro jejich podnik. V současnosti je 

zaměstnání osob s postižením pro firmy zpravidla finančně výhodné díky příspěvkům, 

slevám na dani a odvodu do státního rozpočtu. Zaměstnávání zdravotně 

znevýhodněných osob se ale vyplatí i z jiných důvodů. Podle konceptu společenské 

odpovědnosti firem (corporate social responsibility) je začleňování osob s postižením 

do pracovního procesu spojeno se zvýšením atraktivnosti firmy pro zákazníky i pro 

investory a jejím zviditelněním na trhu. Různorodost pracovního kolektivu také zvyšuje 
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kreativitu a loajalitu zaměstnanců a posiluje firemní kulturu. Zaměstnání člověka 

s postižením je ale pochopitelně mnohdy spojeno s vyšším úsilím zaměstnavatele, což si 

mnozí nemohou nebo nechtějí dovolit. Vedle toho hraje roli i nedostatečná 

informovanost zaměstnavatelů o možnostech zaměstnání lidí s postižením a celkový 

přístup společnosti. Ačkoli se situace v této oblasti za posledních několik let zlepšila, 

stále ji nelze považovat za uspokojivou. Prostor pro rozvoj lze nalézt jak na úrovni 

legislativní, tak na úrovni státní správy, občanské společnosti a práce s veřejností. 

A právě k tomuto rozvoji bych svou diplomovou prací chtěla také přispět.  

 

Tato práce vychází z právní úpravy platné a účinné ke dni 1. června 2014. 
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1 Zdravotní postižení a právo na práci  
 

 Celý koncept podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením vychází 

z myšlenky, že každý člověk, bez jakéhokoli rozlišování, má právo získávat prostředky 

na své živobytí prací. Toto právo je jako jedno ze základních sociálních práv zakotveno 

v mnoha mezinárodních dokumentech i v národní právní úpravě. Rozlišováno je přitom 

právo na práci a právo na zaměstnání. Právo na práci představuje širší pojem než právo 

na zaměstnání, které je v něm obsaženo. Právo na práci vyjadřuje právo každého 

pracovat jako právo přirozené pro každou lidskou bytost. Zahrnuje právo vydělávat si 

na živobytí svojí prací, právo svobodně si zvolit povolání i zaměstnání a přípravu 

k němu i právo podnikat. 4  Na rozdíl od práva na práci, které český právní řád 

nedefinuje, je právo na zaměstnání vymezeno v § 10 zákona o zaměstnanosti 

následovně: Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat 

a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu (dále jen "zaměstnání"), 

na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených 

tímto zákonem." 

 S právem na zaměstnání se pojí otázka jeho skutečné realizace. Základní lidská 

práva běžně přiznávají jedné straně právního vztahu subjektivní práva a druhé straně 

tomu odpovídající povinnosti, například právu na život jednoho odpovídá povinnost 

všech ostatních zdržet se zásahů do tohoto práva. V případě práva na zaměstnání však 

nelze dovodit povinnost všech zaměstnavatelů poskytnout zaměstnání osobám toto 

právo uplatňujícím.5 Namísto zaměstnavatelů zavazuje toto právo stát, a to k tomu 

vynasnažit se v rámci všech možností zajišťovat pracovní příležitosti pro osoby, které se 

o práci ucházejí. Stát vystupuje tedy v pozici garanta práva na zaměstnání a vztah 

z tohoto práva vyplývající je vztahem mezi občanem a státem.6 V úvahu je přitom třeba 

brát fakt, že v tržní ekonomice je dosažení plné zaměstnanosti nereálné a že opatření 

státu k naplnění práva na zaměstnání nesmí nad přiměřenou míru narušovat výkon 

jiných základních práv. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!KLÍMA,!Karel!a!kol.!Komentář&k&Ústavě&a&Listině.!2.!vyd.!Plzeň:!Aleš!Čeněk,!2009.!Str.!1188!
5!KLÍMA,!Karel!a!kol.!Komentář&k&Ústavě&a&Listině.!2.!vyd.!Plzeň:!Aleš!Čeněk,!2009.!Str.!1189!
6!tamtéž!
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 Předpokladem pro uplatnění práva na zaměstnání tak, jak jej zakotvuje zákon 

o zaměstnanosti, je skutečnost, že osoba "chce a může pracovat a o práci se uchází". 

Právo na zaměstnání je tedy podmíněno vůlí a schopností osoby pracovat. Schopnost 

osoby pracovat, tedy fyzickou a duševní způsobilost k práci, vyjadřuje pracovněprávní 

způsobilost vymezená v § 35 občanského zákoníku. Dle něj se k výkonu závislé práce 

může zavázat ten, kdo dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku. Omezená 

svéprávnost pracovní způsobilost nevylučuje, pokud má dotyčný i přesto zachovánu 

schopnost vykonávat soustavné zaměstnání.7  

 

 

1.1 Mezinárodní dokumenty 
 

 "Právo na práci je historickou kategorií objevující se až na určitém stupni vývoje 

lidstva. Jeho obsah nezůstal v průběhu dalšího vývoje společnosti neměnným. V dobách 

bouřlivých společenských změn podléhal rychlému rozvoji od původně charitativního 

pojetí v období rozkladu feudalismu a počátečního vývoje buržoazních výrobních vztahů 

až k dnešnímu humanistickému chápání tohoto práva." 8  Již Všeobecná deklarace 

lidských práv z roku 1948 zakotvuje v čl. 23 odst. 1 právo na práci: "Každý má právo 

na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní 

podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti." Článek 2 přitom uvádí, že všechna 

práva a všechny svobody Deklarací stanovené má každý bez jakéhokoli rozlišování. Ve 

výčtu důvodů sice zákaz rozlišování na základě zdravotního postižení chybí, lze jej však 

dovodit z formulace "jiné postavení" i z toho, že výčet článku je toliko demonstrativní. 

Ačkoli je Deklarace dokumentem právně nezávazným, položila základ pro další vývoj 

kodifikace lidských práv jak na mezinárodní tak na národní rovině. 

 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 

zakotvuje, stejně jako Deklarace, všeobecný zákaz diskriminace.9 Ani v Paktu ale 

zdravotní postižení jako důvod znevýhodňování výslovně uvedeno není. Ve svých 

pozdějších obecných komentářích však Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní 

práva jasně vyslovil, že zákaz diskriminace zahrnuje i zákaz diskriminace na základě 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!BĚLINA,!Miroslav!a!kol.!Pracovní&právo.!5.!dopl.!a!podstat.!přeprac.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2012.!Str.!524!
8!BĚLINA,!Miroslav!a!kol.!Pracovní&právo.!5.!dopl.!a!podstat.!přeprac.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2012.!Str.!520!
9!čl.! 2! odst.! 2! Paktu! zní:! "Státy,& smluvní& strany&Paktu,& se& zavazují,& že& zaručí,& že&práva& formulovaná&v& tomto&Paktu&budou& se&
uskutečňovat+ bez# jakéhokoli# rozlišování# podle# rasy,# barvy,# pohlaví,# jazyka,# náboženství,# politického# nebo# jiného# smýšlení,#
národnostního*a*sociálního*původu,*majetku,*rodu*nebo*jiného*postavení."!
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zdravotního postižení.10 Právo na práci zaručuje čl. 6 odst. 1 Paktu: "Státy, smluvní 

strany Paktu, uznávají právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost 

vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní 

příslušné kroky k ochraně tohoto práva." Článek 7 Paktu potom zakotvuje právo 

každého člověka na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, zejména spravedlivou 

odměnu, bezpečné pracovní podmínky, stejnou příležitost pro všechny dosáhnout 

povýšení v zaměstnání a právo na odpočinek.  

 Problematikou práva na práci se zabývá také množství úmluv a doporučení 

přijatých na půdě Mezinárodní organizace práce, z nichž za nejpodstatnější lze 

považovat Úmluvu č. 122 o politice zaměstnanosti z roku 1964. Přímo zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením se věnuje Úmluva MOP č. 159 o pracovní rehabilitaci 

a zaměstnávání invalidů přijatá v roce 1983, kterou doposud ratifikovalo 82 států. 

Úmluva zavazuje členské státy provádět vnitrostátní politiku pracovní rehabilitace 

a zaměstnávání invalidů. Důraz klade na rovné možnosti, umožňuje pozitivní 

diskriminaci osob s postižením a upřednostňuje jejich zaměstnání ve volném náboru 

před chráněným pracovním trhem. Úmluva je ovšem stručná a předkládá pouze obecný 

rámec pro uplatňování politiky pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením.11 

 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod přijatá v roce 1950 v rámci 

Rady Evropy se sociálním právům, tedy ani právu na práci nevěnuje. To činí až další 

z dokumentů Rady Evropy - Evropská sociální charta z roku 1961. Tato mezinárodní 

úmluva stanovuje standardy, kterých mají členské státy dosáhnout, neobsahuje práva, 

kterých by se mohl jednotlivec přímo domáhat před soudním orgánem. Evropská 

sociální charta je koncipována jako katalog práv, ze kterého si smluvní státy mohou 

samy vybrat, ke kterým právům se zaváží. Přitom musí přijmout alespoň pět ze sedmi 

základních sociálních práv a z dalších sociálních práv tolik, aby celkově byly vázány 

alespoň 10 články nebo 45 číslovanými odstavci části II. charty.12 Česká republika je 

vázána téměř všemi ustanoveními, která po smluvních státech požadují zajištění práva 

na práci, spravedlivých a bezpečných pracovních podmínek a spravedlivé odměny za 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!KOMENDOVÁ,!Jana.!Pracovní&podmínky&osob&se&zdravotním&postižením.!1.!vyd.!Ostrava:!Key!Publishing,!2009.!Str.!28!
11!KOMENDOVÁ,!Jana.!Pracovní&podmínky&osob&se&zdravotním&postižením.!1.!vyd.!Ostrava:!Key!Publishing,!2009.!Str.!50!
12!Čl.!20!odst.!1!Evropské!sociální!charty!
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práci. Není vázána články 9 a 10, které požadují bezplatné poskytování služeb v oblasti 

volby povolání, odborného postupu a odborného vzdělávání všem osobám včetně 

zdravotně postižených. Německá spolková republika je vázána také téměř všemi 

ustanoveními týkajícími se práva na práci a pracovních podmínek kromě například 

práva na přiměřeně dlouhou výpovědní dobu pro všechny pracovníky a zákazu 

výpovědi ženám v době mateřské dovolené.13 Článek 15 Charty upravuje právo tělesně 

nebo duševně postižených osob na odbornou přípravu k povolání, rehabilitaci a profesní 

a sociální readaptaci. Odstavec první dává smluvním státům za úkol "přijmout 

odpovídající opatření k poskytnutí možnosti odborné přípravy pro výkon povolání, 

včetně zapojení specializovaných veřejných nebo soukromých institucí, je-li to nutné." 

Odstavec druhý zavazuje státy k přijetí vhodných opatření "k umístění zdravotně 

postižených osob do zaměstnání, zejména pomocí specializovaných zprostředkovatelen 

práce, zařízení pro chráněná zaměstnání a vhodnými způsoby stimulace zaměstnavatelů 

k přijetí zdravotně postižených osob do zaměstnání." Německo je vázáno oběma 

odstavci, Česká republika pouze odstavcem druhým. Článek 15 však ohledně integrace 

lidí s postižením není příliš pokrokový. Staví na překonané koncepci chráněného 

zaměstnávání a navrhuje existenci specializovaných zprostředkovatelen práce místo 

začlenění osob s postižením do běžných institucí. 14  Tyto nedostatky jsou ovšem 

podmíněné dobou vzniku Charty a plně je překonává její revidované znění přijaté v roce 

1996, které při formulaci čl. 15 již vychází z principu plné sociální integrace a podpory 

nezávislosti lidí s postižením. Revidovanou Evropskou sociální chartu však Česká 

republika ani Spolková republika Německo zatím neratifikovaly.  

 

 Za nejzásadnější a nejmodernější mezinárodní instrument ochrany práv lidí se 

zdravotním postižením je považována Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením přijatá Valným shromážděním OSN v roce 2006.15 Doposud ji ratifikovalo 

147 států.16 Před přijetím úmluvy byla ochrana práv osob s postižením zajištěna pouze 

obecnými lidskoprávními instrumenty a právně nezávaznými dokumenty (především 

Světový akční plán pro osoby se zdravotním postižením z roku 1982 a Standardní 

pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením z roku 1993). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Německo!není!vázáno!ustanoveními!čl.!4!odst.!4,!čl.!7!odst.!1,!čl.!8!odst.!2!a!4,!čl.!10!odst.!4!Evropské!sociální!charty!
14!KOMENDOVÁ,!Jana.!Pracovní&podmínky&osob&se&zdravotním&postižením.&2009.!Str.!63!
15!Sdělení!ministerstva!zahraničních!věcí!č.!10/2010!Sb.!m.!s.,!o!sjednání!Úmluvy!o!právech!osob!se!zdravotním!postižením!!
16!Česká!republika!i!Německo!Úmluvu!ratifikovaly!v!roce!2009.!
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Jako významná smlouva o lidských právech a základních svobodách se úmluva zařadila 

vedle stávajících sedmi lidskoprávních úmluv OSN.17 Úmluva nepřináší žádná nová 

lidská práva, nýbrž upravuje lidská práva na mezinárodní úrovni již zavedená 

z perspektivy lidí s postižením. Nejedná se tedy o speciální práva pro osoby 

s postižením, ale o konkretizaci všeobecných lidských práv a závazek smluvních států 

je osobám s postižením zaručit.18 

 Preambule úmluvy deklaruje význam plného začlenění osob se zdravotním 

postižením pro urychlení lidského, sociálního a hospodářského rozvoje společnosti 

i odstranění chudoby a zdůrazňuje důležitost zohlednění problematiky zdravotního 

postižení jako nedílné součásti strategií udržitelného rozvoje. Zdravotní postižení 

považuje za pojem, který se vyvíjí a je výsledkem vzájemného působení mezi osobami 

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

zapojení do společnosti. Úmluva staví na zásadách respektování přirozené důstojnosti, 

osobní nezávislosti, samostatnosti a svobody volby, nediskriminace, plného a účinného 

zapojení do společnosti, rovnosti příležitostí, rovnoprávnosti mužů a žen a respektování 

odlišnosti a přijímání osob se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti 

a přirozenosti.19 Ve svých padesáti článcích úmluva komplexně upravuje práva osob se 

zdravotním postižením od zákazu diskriminace přes právo na život, ochranu proti 

mučení a vykořisťování, přístupnost a zapojení do společnosti, ochranu soukromí, 

mobilitu a mnoho dalších až po zvyšování povědomí o zdravotním postižení ve 

společnosti.  

 Právo na práci a pracovní podmínky upravuje čl. 27. První věta prvního odstavce 

zní: "Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním 

postižením na práci na rovnoprávném základě s ostatními; patří sem zejména právo na 

možnost živit se prací svobodně zvolenou nebo přijatou na trhu práce a v pracovním 

prostředí, které je otevřené, začleňující a přístupné osobám se zdravotním postižením." 

Realizaci tohoto práva smluvní státy zabezpečují a podporují přijímáním příslušných 

opatření, včetně legislativních, s cílem zejména: zakázat jakoukoli diskriminaci, zajistit 

spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, umožnit osobám se zdravotním 

postižením účinný přístup k programům profesního poradenství a zprostředkování 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!BOUČKOVÁ,!Pavla!a!kol.!Antidiskriminační&zákon:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2010.!Str.!90!
18 !KREUTZ,! Marcus;! LACHWITZ,! Klaus;! TrenkAHinterberger,! Peter.! Die& UNIBehindertenrechtskonvention& in& der& Praxis:&
Erläuterungen&der&Regelung&und&Anwendungsgebiete.&Köln:!Luchterhand!Verlag,!2013.!Str.!2!
19!Čl.!3!Úmluvy!o!právech!osob!se!zdravotním!postižením!
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práce, podporovat pracovní příležitosti a profesní postup osob se zdravotním 

postižením, podporovat příležitosti k samostatné výdělečné činnosti, zaměstnávat osoby 

se zdravotním postižením ve veřejném sektoru a prostřednictvím vhodné politiky 

podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením v soukromém sektoru, zajistit 

poskytování přiměřené úpravy na pracovišti, podporovat získávání pracovních 

zkušeností na otevřeném trhu práce a podporovat pracovní a profesní rehabilitaci včetně 

programů zaměřených na udržení pracovního místa a návrat do zaměstnání. S právem 

na práci souvisí pochopitelně i práva upravená v dalších článcích úmluvy, především 

právo na vzdělání v čl. 24, rehabilitaci v čl. 26 či přístupnost prostředí včetně 

informačních technologií v čl. 29. Úmluva tak komplexně upravuje minimální rámec 

pravidel pro začlenění osob s postižením do společnosti, ze kterého potom vychází 

národní právní úpravy. Smluvní státy jsou povinny jedenkrát za čtyři roky předložit 

Výboru pro práva osob se zdravotním postižením zprávu o plnění svých závazků podle 

úmluvy. Česká republika i Německo tak učinily v roce 2011. Z úmluvy vychází český 

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením z roku 

2010 i německý Národní akční plán spolkové vlády pro aplikaci Úmluvy o právech 

osob se zdravotním postižením z roku 2011.  

 

 

1.2 Právo Evropské unie 
 

 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je obecnou zásadou práva 

Evropské unie výslovně zmíněnou již v jejím primárním právu. Smlouva o fungování 

Evropské unie ji v čl. 10 zavazuje k povinnosti zaměřovat se při vymezování 

a provádění svých politik na boj proti jakékoliv diskriminaci na základě pohlaví, rasy 

nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 

postižení, věku nebo sexuální orientace. Zdravotní postižení jako diskriminační důvod 

byl však do práva Evropské unie zaveden až Amsterdamskou smlouvou v roce 1997. 

Základem pro přijímání právních aktů sekundárního práva upravujících zákaz 

diskriminace na základě zdravotního postižení je článek 19 SFEU. Ten propůjčuje Radě 

pravomoc přijímat jednomyslně zvláštním legislativním postupem a po obdržení 

souhlasu Evropského parlamentu vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě 

stejných důvodů jako v článku 10.  
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 Dle čl. 6 Smlouvy o Evropské unii je součástí primárního práva EU také Listina 

základních práv Evropské unie z roku 2000. Článek 15 listiny upravuje právo svobodné 

volby povolání a právo pracovat. Každý má podle něj právo pracovat a vykonávat 

svobodně zvolené nebo přijaté povolání. Článek 21 zakotvuje obecný zákaz 

diskriminace, přičemž výčet diskriminačních důvodů je širší než v SFEU, zdravotní 

postižení je také výslovně uvedeno. Čl. 26 upravuje přímo začlenění osob se zdravotním 

postižením: "Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na 

opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich 

účast na životě společnosti." Článek 29 přiznává každému právo na přístup 

k bezplatným službám zaměstnanosti a čl. 31 dále také právo každého na pracovní 

podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.  

 Významný vliv na národní právní úpravy měla směrnice Rady 2000/78/ES, kterou 

se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Tato směrnice 

upravuje zákaz diskriminace v oblasti zaměstnávání z důvodu náboženského vyznání či 

víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace.20 Spolu s několika dalšími 

směrnicemi21 byla transponována do antidiskriminačního zákona. Článek 5 směrnice 

zavádí pojem přiměřeného opatření, které jsou zaměstnavatelé povinni přijmout za 

účelem dodržení rovného zacházení s osobou se zdravotním postižením. "Zákaz 

diskriminace osob se zdravotním postižením je jednou z nejproblematičtějších otázek 

upravených směrnicí 2000/78/ES, a to zejména z hlediska jeho možného dopadu na trh 

práce. Jak ukázala zkušenost ostatních členských států s implementací čl. 5, jedná se 

o jeden z nejobtížněji transponovatelných článků vůbec."22 

(Blíže se k přiměřenému opatření dostanu v kapitole 2.1.2 Antidiskriminační zákon.)  

 Evropská unie je také signatářem Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením, která tím pádem slouží jako základní politický rámec pro unijní legislativní 

i jinou činnost v oblasti zdravotního postižení.23 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Čl.!1!směrnice!Rady!2000/78/ES!
21!Především! směrnice! Evropského! parlamentu! a! Rady! 2006/54/ES! o! zavedení! zásady! rovných! příležitostí! a! rovného!
zacházení!pro!muže!a!ženy!v!oblasti!zaměstnání!a!povolání!a!Směrnice!Rady!2000/43/ES,!kterou!se!zavádí!zásada!rovného!
zacházení!s!osobami!bez!ohledu!na!jejich!rasu!nebo!etnický!původ.!
22!BOUČKOVÁ,!Pavla!a!kol.!Antidiskriminační&zákon:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2010.!Str.!91!
23!DÄUBLER,! Wolfgang;! BERTZBACH,! Martin.! Allgemeines& Gleichbehandlungsgesetz.& Handkommentar.& 3.! Auflage.! BadenA
Baden:!Nomos!Verlagsgeselschaft,!2013.!Str.!80!
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2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České 

 republice 
 

2.1 Prameny právní úpravy 

 

 Problematika zaměstnávání a pracovních podmínek osob se zdravotním 

postižením je upravena v několika normách různé právní síly. O mezinárodních 

úmluvách a právu Evropské unie bylo pojednáno výše, nyní se zaměřím na vnitrostátní 

prameny práva, které jsou ovšem mezinárodními instrumenty ve velké míře ovlivněny. 

Na ústavní úrovni jsou z našeho pohledu významná hospodářská, sociální a kulturní 

práva zakotvená v Listině základních práv a svobod. Ochranu před diskriminací na 

základě zdravotního postižení poskytuje především antidiskriminační zákon. 

Nejdůležitějším zákonem upravujícím zaměstnávání osob se zdravotním postižením je 

zákon o zaměstnanosti, který obsahuje realizaci práva na zaměstnání osob se 

zdravotním postižením a zavádí nástroje k podpoře jejich zaměstnanosti. Zákoník práce 

potom v návaznosti na zákon o zaměstnanosti upravuje podmínky výkonu práce 

zaměstnanců se zdravotním postižením. Dalšími právními předpisy dotýkajícími se 

problematiky zaměstnávání osob s postižením jsou především zákon č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění a vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 

Sb., o posuzování invalidity, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách či zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 V oblasti podpory osob se zdravotním postižením jsou nejen co se týče 

zaměstnanosti velmi významné také předpisy a dokumenty právně nezávazné. 

Například Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, fungující již od roku 1991, 

vytváří pravidelně Národní plány schvalované usnesením vlády. Aktuálně platný 

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

období 2010 - 201424 vychází svou strukturou i obsahem z Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením. Jako cíl pro období své platnosti stanovuje revizi systému 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Vládní! výbor! pro! zdravotně! postižené! občany:! Národní& plán& vytváření& rovných& příležitostí& pro& osoby& se& zdravotním&
postižením&na&období&2010I2014,& schválený&usnesením&vlády&České& republiky& ze&dne&29.& března&2010& č.& 253& [online].! Praha,!
2010![cit.!10.!března!2014].!Dostupné!z!<http://www.vlada.cz/scripts/file.php?id=75865>!
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podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a zajištění komplexního řešení 

tohoto systému včetně efektivnějšího využití finančních zdrojů a zkvalitnění služeb 

poskytovaných úřady práce.25 V jednotlivých termínovaných a průběžných opatřeních 

ukládá úkoly řešitelům - Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní 

rozvoj či Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Mnohé z výsledků byly již 

promítnuty do právní úpravy (například změny v plnění povinného podílu formou 

odběru výrobků a služeb, změny ve vyplácení příspěvku na podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením či zmírnění nerovnosti u stanovení minimální mzdy pro 

poživatele invalidního důchodu). 

 

 

2.1.1 Listina základních práv a svobod  

 

 Základ právní úpravy ochrany osob se zdravotním postižením na vnitrostátní 

úrovni pokládá Listina základních práv a svobod.26 Čl. 3 odst. 1 zaručuje základní práva 

a svobody všem bez rozdílu a v návaznosti na čl. 1 zakotvuje univerzální zákaz 

diskriminace či preference na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

Ačkoli ustanovení ve výčtu znaků zdravotní stav nebo postižení neuvádí, lze jej 

podřadit pod kategorii "jiného postavení". Toto ustanovení tedy požaduje po státu 

zajištění rovného zacházení se všemi osobami. V rozporu s tím ale nejsou právní 

předpisy zvýhodňující určité skupiny obyvatel, pokud je jejich účelem vyrovnání 

znevýhodnění těchto jedinců a toto rozdílné zacházení je přiměřené a oprávněné.27  

 Konkrétněji se práv osob se zdravotním postižením týká hlava čtvrtá Listiny - 

Hospodářská, sociální a kulturní práva. Článek 26 odst. 1 přiznává každému "právo na 

svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost". Odstavec 3 zakotvuje právo na zaměstnání formulací, že "každý 

má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo 

nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!tamtéž,!str.!41!
26!Usnesení! předsednictva! České! národní! rady! č.! 2/1993! o! vyhlášení! Listiny! základních! práv! a! svobod! jako! součásti!
ústavního!pořádku!České!republiky!!
27!KLÍMA,!Karel!a!kol.!Komentář&k&Ústavě&a&Listině.!2.!vyd.!Plzeň:!Aleš!Čeněk,!2009.!!Str.!953!!
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podmínky stanoví zákon." O právu na práci a zaměstnání bylo pojednáno v kapitole 

první, na tomto místě tedy pouze dodám, že toto právo provádí zákon č. 435/2004 Sb. 

o zaměstnanosti, který je také středem zájmu předkládané práce. 

 V článku 28 jsou zakotvena dvě práva, a sice právo zaměstnanců "na 

spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky." Toto ustanovení je 

významné především v souvislosti s otázkou, zda je přípustné zaměstnancům 

s omezeným pracovním uplatněním vyplácet poměrně nižší odměnu. Článek 29 je 

jediným v Listině, který se výslovně zabývá osobami se zdravotním postižením. 

Odstavec 1 jim přiznává právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní 

pracovní podmínky, odstavec 2 právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích 

a pomoc při přípravě k povolání. Tato ustanovení provádí zákon o zaměstnanosti 

a zákoník práce, přičemž právní úprava se soustředí spíše na vytváření předpokladů pro 

pracovní uplatnění osob s postižením než na vlastní pracovní podmínky. Zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením se týkají i další ustanovení hlavy čtvrté Listiny, 

upravující například pomoc v hmotné nouzi, přístup ke vzdělání či ochranu zdraví.  

 Výše uvedená základní práva patří do skupiny práv sociálních, jejichž podstata 

spočívá, na rozdíl od práv občanských a politických, v aktivním konání státu. Občanská 

a politická práva zaručená Listinou vyžadují od státu převážně nezasahování do 

svobodné sféry jednotlivce, zatímco u práv sociálních se stát zavazuje poskytovat 

finanční plnění či služby. Proto vyžadují sociální práva ke své vymahatelnosti 

konkretizaci prováděcími zákony a nelze se jich dovolávat pouhým odkazem na 

Listinu.28 

 

 

2.1.2 Antidiskriminační zákon 

 

 Právní ochranu osobám se zdravotním postižením v souvislosti s přístupem 

k zaměstnání poskytuje také zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon). Po vzoru evropského práva 29  přinesl komplexní úpravu ochrany před 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Čl.!41!odst.!1!Listiny!základních!práv!a!svobod!zní:!"Práv&uvedených&v&čl.&26,&čl.&27&odst.&4,&čl.&28&až&31,&čl.&32&odst.&1&a&3,&čl.&33&
a&35&Listiny&je&možno&se&domáhat&pouze&v&mezích&zákonů,&které&tato&ustanovení&provádějí."&!!
29!viz!kap.!1.2!Právo!Evropské!unie!!
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diskriminací, která byla před jeho přijetím rozptýlena v mnoha zákonech (v zákoníku 

práce, zákoně o zaměstnanosti, o vojácích z povolání a dalších).30 

 Zdravotní postižení jako samostatný diskriminační důvod se v celoevropském 

kontextu objevilo poměrně pozdě, až ve druhé polovině devadesátých let 20. století. 

Což není zapříčiněno tím, že by se znevýhodňování z tohoto důvodu v minulosti 

nevyskytovalo, nýbrž skutečností, že postavení osob s postižením bylo upraveno 

převážně jen v právu sociálního zabezpečení. Ochrana osob se zdravotním postižením 

v minulosti vycházela z tzv. lékařského neboli charitativního modelu zdravotního 

postižení, který v postižených osobách vidí pouhé příjemce sociální pomoci a snaží se 

dávkami či službami kompenzovat jejich nedostatky, aniž by bral v úvahu bariéry 

tvořené nikoli postižením samotným, ale společností. Opakem lékařského modelu je 

novější model sociální, podle kterého vzniká znevýhodnění postižené osoby především 

interakcí mezi jejím postižením a společností. Až s přechodem od lékařského 

k sociálnímu modelu se objevuje koncept diskriminace na základě zdravotního 

postižení, neboť za znevýhodnění jedince s postižením nese odpovědnost vedle jeho 

zdravotního stavu právě společnost.31 

 Antidiskriminační zákon vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz 

diskriminace mimo jiné ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání 

a povolání a ve věcech pracovního poměru.32 Zákon zakazuje diskriminaci přímou 

i nepřímou, pokud se nejedná o přípustné formy rozdílného zacházení, přičemž za 

diskriminaci považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn 

k diskriminaci a navádění k diskriminaci.33 Taxativní výčet diskriminačních důvodů 

obsahuje § 2 odst. 3: "Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, 

kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se 

zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, 

národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 

vyznání, víry či světového názoru."  

 Zdravotní postižení má přitom mezi ostatními diskriminačními důvody poněkud 

specifické postavení. 34  Jako jediné je v zákoně definováno a jsou mu věnována 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!VYSOKAJOVÁ,! Margerita.! Antidiskriminační! zákon! a! jeho! uplatnění! v! pracovněprávních! vztazích.& Právní& fórum.! 2009,!
roč.!6,!č.!8,!str.!317A322.!
31!BOUČKOVÁ,!Pavla!a!kol.!Antidiskriminační&zákon:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2010.!Str.!88!
32!§!1!odst.!1!zák.!č.!198/2009!Sb.!
33!§!2!odst.!2!zák.!č.!198/2009!Sb.!
34!BOUČKOVÁ,!Pavla!a!kol.!Antidiskriminační&zákon:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2010.!Str.!92!
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ustanovení § 3 odstavce 2 až 4, které ochranu rozšiřují o zvláštní formu nepřímé 

diskriminace týkající se pouze osob se zdravotním postižením - odmítnutí či opomenutí 

přijetí tzv. přiměřeného opatření, které umožní osobě s postižením přístup k zaměstnání 

či ke službám určeným veřejnosti, pokud takové opatření nepředstavuje nepřiměřené 

zatížení. Právě koncept přiměřeného opatření vychází ze sociálního modelu zdravotního 

postižení, podle kterého je třeba, aby se společnost přizpůsobila, tedy provedla opatření 

k odstranění znevýhodnění, a tím zajistila osobám s postižením rovné příležitosti.35 

Česká právní úprava přiměřené opatření blíže nevymezuje, a to i z toho důvodu, že se 

v závislosti na druhu postižení jedná o velmi různorodé možnosti. V praxi jde například 

o stavební a jiné úpravy pracoviště, úpravu pracovní doby, jiné rozvržení úkolů, 

poskytnutí potřebných pomůcek, asistence apod. Po zaměstnavatelích se tedy požaduje 

vedle dodržování obecného zákazu diskriminace osob se zdravotním postižením i přijetí 

přiměřeného opatření, které umožní zaměstnání osoby se zdravotním postižením, pokud 

její kvalifikace a schopnosti odpovídají danému pracovnímu místu. Odmítnout 

provedení přiměřeného opatření může zaměstnavatel pouze tehdy, pokud by to pro něj 

představovalo nepřiměřené zatížení.36 

 

 

2.1.3 Zákon o zaměstnanosti  

 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který od 1. října 2004 nahradil původní 

zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb., komplexně upravuje zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti. Právní úprava zaměstnanosti je vedle individuálního a kolektivního 

pracovního práva jednou ze tří oblastí pracovního práva, která reguluje právní vztahy 

vznikající při realizaci práva na zaměstnání podle čl. 26 Listiny.37 Od zbývajících dvou 

oblastí pracovního práva se liší především tím, že je upravována metodou 

veřejnoprávní. Účastníky právních vztahů v oblasti zaměstnanosti jsou na jedné straně 

stát (Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce) a na straně druhé 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!tamtéž,!str.!161!
36!§!3!odst.!3!zák.!č.!198/2009!Sb.!!
37!BĚLINA,!Miroslav!a!kol.!Pracovní&právo.!5.!dopl.!a!podstat.!přeprac.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2012.!Str.!4!!
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soukromoprávní subjekty, především občan jako zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání 

a zaměstnavatel.38 

 Cílem státní politiky zaměstnanosti je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti 

nezaměstnanosti.39 Státní politika zaměstnanosti zahrnuje zejména zabezpečování práva 

na zaměstnání; analytickou, koncepční a koordinační činnost v oblasti trhu práce 

a rozvoje lidských zdrojů, a to i na evropské a mezinárodní úrovni; uplatňování aktivní 

politiky zaměstnanosti; poskytování informačních, poradenských 

a zprostředkovatelských služeb na trhu práce; podporu v nezaměstnanosti a při 

rekvalifikaci; opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

a dalších osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, či regulaci zaměstnávání 

pracovních sil ze zahraničí.40 Úprava zaměstnanosti je právní oblastí, která v reakci na 

aktuální změny na trhu práce prochází poměrně rychlým vývojem a ve velké míře se na 

ní projevuje vliv práva Evropské unie.41 

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se věnuje část třetí zákona.42 

Významná je ale i úprava v jiných částech. Kromě úvodních ustanovení se osob se 

zdravotním postižením týká také část druhá o zprostředkování zaměstnání, některé 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v části páté, případně část sedmá o kontrolní 

činnosti na úseku zaměstnanosti. Zákaz diskriminace při uplatňování práva na 

zaměstnání je zakotven v § 4. Původně obsahoval § 4 podrobná ustanovení 

o diskriminaci, po přijetí antidiskriminačního zákona byla ale tato úprava nadbytečná, 

proto byl omezen na zakotvení povinnosti rovného zacházení a odkaz na 

antidiskriminační zákon. Nadále se ale jedná o veřejnoprávní úpravu, při porušení 

tohoto zákazu diskriminace může tedy inspekce práce uložit fyzické nebo právnické 

osobě pokutu za přestupek či správní delikt.43 Působnost dle zákona o zaměstnanosti 

vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce44 a v rámci kontrolní 

činnosti také Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.45 Jednotlivým 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!BĚLINA,!Miroslav!a!kol.!Pracovní&právo.!5.!dopl.!a!podstat.!přeprac.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2012.!Str.!5!
39!§!1!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
40!§!2!odst.!1!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
41!STEINICHOVÁ,!Ladislava.!Zákon&o&zaměstnanosti:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!Wolters!Kluwer!ČR,!2010.!Str.!XXII!
42!Část!třetí!A!Zaměstnávání!osob!se!zdravotním!postižením,!§§!67!A!84!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
43!§§!139!a!140!zák.!č.!435/2004!Sb.!
44!Zákon!č.!73/2011!o!Úřadu!práce!České!republiky!a!o!změně!souvisejících!zákonů!zrušil!k!1.!dubnu!2011!samostatné!Úřady!
práce!a!zřídil!Úřad!práce!České!republiky!s!celostátní!působností.!Ten!se!člení!na!generální!ředitelství!a!krajské!pobočky,!
jejichž!součástí!jsou!kontaktní!pracoviště!v!jednotlivých!okresech.!!
45!Státnímu! úřadu! inspekce! práce! byla! kontrolní! činnost! na! úseku! zaměstnanosti! svěřena! od! 1.! ledna! 2012! zákonem!
č.!367/2011!Sb.,!do!té!doby!ji!vykonával!Úřad!práce!a!Ministerstvo!práce!a!sociálních!věcí.!
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nástrojům zákona o zaměstnanosti sloužícím k podpoře zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením se budu podrobně věnovat v kapitole 2.3.  

 

 

2.1.4 Zákoník práce 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce obsahuje několik ustanovení poskytujících 

ochranu osobám se zdravotním postižením, ačkoli vzhledem k tomu, že jde o základní 

právní úpravou individuálních pracovněprávních vztahů, bylo by možno očekávat 

úpravu v této oblasti detailnější. Zákoník práce se omezuje na zákaz diskriminace, 

základní povinnost zaměstnavatele přizpůsobit pracovní podmínky osobě se zdravotním 

postižením a projednat tato opatření s odborovou organizací. Ve zbytku odkazuje na 

zvláštní právní předpisy, tedy na zákon o zaměstnanosti. 

 Ustanovení § 1a zakotvuje v odstavci prvním písm. e) jako jednu ze základních 

zásad rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. (Ostatními zásadami 

vyjádřenými v tomto ustanovení jsou: zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, spravedlivé odměňování 

zaměstnance a řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele.) Tyto zásady přitom nejsou pouhými proklamativními větami, nýbrž 

mají zásadní význam pro výklad a aplikaci ustanovení zákoníku práce, potažmo 

subsidiárně občanského zákoníku.46 

 Blíže rozpracovává zásadu rovného zacházení se zaměstnanci § 16. Dle tohoto 

ustanovení jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu 

a příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání. Odstavec 2 zakazuje v pracovních 

vztazích jakoukoli diskriminaci. Ačkoli ohledně definic dalších pojmů 

antidiskriminačního práva a vymezení případů, kdy je rozdílné zacházení přípustné, 

odkazuje zákoník práce na antidiskriminační zákon, v případě vymezení 

diskriminačních důvodů nikoli. Lze tedy dovozovat, že podle zákoníku práce je pojetí 

diskriminace širší, a je tak zakázáno i diskriminování z dalších důvodů, například 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!VYSOKAJOVÁ,!Margerita.!Zákoník&práce:&komentář.!4.!vyd.!Praha:!Wolters!Kluwer!Česká!republika,!2013.!Str.!6!
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majetku nebo sociálního původu.47 Dále stanoví § 16 odst. 3: "Za diskriminaci se 

nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto 

rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel 

sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za 

diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení 

nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině 

vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu." Toto ustanovení 

tedy umožňuje rozdílné zacházení s osobami se zdravotním postižením, pokud je 

nezbytné pro výkon práce či vyrovnání nevýhod z postižení vyplývajících. Co se týče 

právních prostředků ochrany před diskriminací, je v § 17 odkazováno na 

antidiskriminační zákon.  

 O osobách se zdravotním postižením se zmiňuje část pátá zákoníku - Bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci v ustanovení § 103 upravujícím povinnosti zaměstnavatele na 

úseku BOZP. Odstavec 5 stanoví: "Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je 

osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými 

a organizačními opatřeními zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu 

pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto 

zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání." 

Vedle práva na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přiznaného všem 

zaměstnancům48 mají tedy osoby se zdravotním postižením navíc právo na potřebnou 

úpravu pracovních podmínek a pracoviště a další.  

 Část desátá - Péče o zaměstnance upravuje v hlavě IV zvláštní podmínky 

některých zaměstnanců. Tato hlava je realizací práv zakotvených v čl. 29 Listiny 

základních práv a svobod, tedy práva žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na  

zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Zaměstnávání 

fyzických osob se zdravotním postižením se týká § 237, který má ale blanketní 

charakter a pouze odkazuje na úpravu obsaženou v §§ 67 - 84 zákona o zaměstnanosti.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!BOUČKOVÁ,!Pavla!a!kol.!Antidiskriminační&zákon:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2010.!Str.!124!
48!§!103!odst.!1!písm.!a)!zák.!č.!262/2006!Sb.!stanoví,!že!zaměstnavatel!je!povinen!"nepřipustit,&aby&zaměstnanec&vykonával&
zakázané&práce&a&práce,&jejichž&náročnost&by&neodpovídala&jeho&schopnostem&a&zdravotní&způsobilosti."!
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2.2 Vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením 

 

 Zásadní otázkou pro celou právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením je definice pojmu zdravotního postižení, potažmo osoby se zdravotním 

postižením. Ta by měla výstižně rozlišit osoby s postižením a bez postižení a tím 

umožnit jejich podporu, na druhou stranu by neměla příliš zdůrazňovat omezení dané 

osoby, nýbrž v souladu se současnými koncepty sociální práce pojímat člověka 

s postižením především jako plnohodnotnou osobnost a součást společnosti. Úmluva 

OSN o právech osob se zdravotním postižením uvádí ve svém článku 1 následující 

vymezení: "Osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, 

duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může 

bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě 

s ostatními." Tato definice odpovídá modernímu pojetí postižení, neboť bere v úvahu 

roli vnějších faktorů na spoluvytváření omezení člověka s postižením. Jinými slovy 

překážky, které klade lidem s postižením společnost, jsou pro jejich situaci stejně 

významné jako fyzická omezení pramenící ze zdravotního stavu.49  

 V českém právním řádu je pojem zdravotního postižení definován několika 

zákony, pro své účely jej vymezuje například antidiskriminační zákon, školský zákon či 

zákon o sociálních službách.50 Pro účely zaměstnanosti je rozhodující definice v § 67 

odst. 2 zákona o zaměstnanosti ve spojení s § 39 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém 

pojištění. Osobami se zdravotním postižením jsou podle § 67 odst. 2 zákona 

o zaměstnanosti fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány 

invalidními ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) a osoby uznané 

invalidními v prvním a druhém stupni. Zda tyto osoby pobírají invalidní důchod, či 

nikoli, je přitom nepodstatné.  

 

 Invalidní je dle § 39 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění osoba, pokud 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles její pracovní 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!KOMENDOVÁ,!Jana.!Pracovní&podmínky&osob&se&zdravotním&postižením.!1.!vyd.!Ostrava:!Key!Publishing,!2009.!Str.!20!
50!§! 16! odst.! 2! zák.! č.! 561/2004! Sb.! o! předškolním,! základním,! středním,! vyšším! odborném! a! jiném! vzdělávání! (školský!
zákon)! zní:! "Zdravotním&postižením&je&pro&účely&tohoto&zákona&mentální,& tělesné,&zrakové&nebo&sluchové&postižení,&vady&řeči,&
souběžné&postižení&více&vadami,&autismus&a&vývojové&poruchy&učení&nebo&chování."!
§!3!písm.! g)! zák.! č.! 108/2006!Sb.! o! sociálních! službách! zní:&"Pro&účely&tohoto&zákona&se&rozumí&(...)&zdravotním&postižením&
tělesné,&mentální,&duševní,&smyslové&nebo&kombinované&postižení,&jehož&dopady&činí&nebo&mohou&činit&osobu&závislou&na&pomoci&
jiné&osoby,&(...)"!
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schopnosti nejméně o 35 %. Invalidita se tedy vyznačuje dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem a poklesem pracovní schopnosti. Ustanovení § 26 zákona 

o důchodovém pojištění stanoví: "Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely 

tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní 

schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní 

stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude 

trvat déle než 1 rok." Podle právní úpravy platné do roku 2009 byl dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav posuzován pouze z medicínského hlediska, jediným jeho 

kritériem byla předpokládaná doba trvání delší než 1 rok. Podle současné úpravy je 

vedle doby trvání nepříznivého zdravotního stavu rozhodující, zda a jak může omezovat 

pracovní schopnost jedince v daném případě.51 

 Při poklesu pracovní schopnosti o 35 - 49 % se jedná o invaliditu prvního stupně, 

o 50 - 69 % o invaliditu druhého stupně a při poklesu nad 70 % o invaliditu třetího 

stupně. V § 39 zákona o důchodovém pojištění je dále upraveno, co se rozumí pracovní 

schopností a kritéria určování míry jejího poklesu. Dle § 8 zákona č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní 

schopnost lékař posudkové služby okresní, resp. České správy sociálního zabezpečení. 

Procentní míry poklesu pracovní schopnosti v závislosti na jednotlivých poruchách 

zdraví a způsob posuzování invalidity upravuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních 

věcí č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity. U osob invalidních v prvním a druhém 

stupni obsahuje posudek možnosti využití zachované pracovní schopnosti, v případě 

osob invalidních ve třetím stupni musí posudek obsahovat také zhodnocení, zda je 

posuzovaný schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.52 

 Statut osoby se zdravotním postižením přiznává § 67 odst. 4 zákona 

o zaměstnanosti i osobám, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již 

nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení. Tato přechodná 

doba byla zavedena od 1. ledna 2012 pro usnadnění návratu osob, které přestaly být 

invalidními, na trh práce. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!TRÖSTER,!Petr!a!kol.!Právo&sociálního&zabezpečení.!6.!podstatně!přeprac.!a!aktualiz.!vyd.!Praha:!C.H.!Beck,!2013.!Str.!161!
52!§!7!písm.!f)!bod!6.!vyhl.!č.!359/2009!Sb.,!!§!39!odst.!4!písm.!)!zák.!č.!155/1995!Sb.!
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! Opět aktuálním pojmem je také institut osoby zdravotně znevýhodněné. Tato 

kategorie osob se zdravotním postižením dříve upravená v zákoně o zaměstnanosti53 

byla k 1. lednu 2012 zrušena zákonem č. 367/2011 Sb.54 Dosud vydaná rozhodnutí 

pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byla vydána, nejpozději 1. ledna 2015. 

Osoby uznané Úřadem práce za zdravotně znevýhodněné jsou od doby zrušení této 

kategorie považovány za osoby invalidní v prvním a druhém stupni.55 Nyní je však 

připravována novelizace zákona o zaměstnanosti, která kategorii osob zdravotně 

znevýhodněných opět zavádí. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 

Sb. o zaměstnanosti, je momentálně v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení.56 Návrh 

předpokládá navrácení úpravy tohoto institutu do § 67 ZoZ, přičemž vymezení osoby 

zdravotně znevýhodněné by mělo zůstat stejné jako v právní úpravě platné do konce 

roku 2011. Na rozdíl od dřívější úpravy by rozhodnutí o uznání osobou zdravotně 

znevýhodněnou vydával místo Úřadu práce orgán sociálního zabezpečení. Důvodová 

zpráva k tomuto návrhu zákona uvádí, že zrušení statusu osob zdravotně 

znevýhodněných a jejich transformace do kategorie osob se zdravotním postižením 

nepřineslo očekávané výsledky, neboť nedošlo ke snížení počtu osob zdravotně 

znevýhodněných vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání. "Podle  dosavadních 

poznatků z praxe a vývoje situace na trhu práce lze usoudit, že zaměstnávání těchto 

osob je potřeba nadále podporovat pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

určených pro osoby se zdravotním postižením, byť v menším rozsahu, než je tomu 

u osob invalidních."57 

 

 Osoba se zdravotním postižením prokazuje tuto skutečnost posudkem nebo 

potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. 58  Rozhodnutí orgánu sociálního 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!§! 67! odst.! 3! zák.! č.! 435/2004! ve! znění! účinném! do! 31.! prosince! 2011! zní:! "Za& zdravotně& znevýhodněnou& osobu& podle&
odstavce& 2& písm.& c)& se& považuje& fyzická& osoba,& která& má& zachovánu& schopnost& vykonávat& soustavné& zaměstnání& nebo& jinou&
výdělečnou& činnost,& ale& její& schopnosti& být& nebo& zůstat& pracovně& začleněna,& vykonávat& dosavadní& povolání& nebo& využít&
dosavadní& kvalifikaci& nebo& kvalifikaci& získat& jsou& podstatně& omezeny,& z& důvodu& jejího& dlouhodobě& nepříznivého& zdravotního&
stavu."&&
54!Část!1.,!bod!36!zák.!č.!367/2011!Sb.,!kterým!se!mění!zákon!č.!435/2004!Sb.,!o!zaměstnanosti,!ve!znění!pozdějších!předpisů,!
a!další!související!zákony!
55!Část!1.,!čl.!II!bod!4!zák.!č.!367/2011!Sb.!
56!Sněmovní!tisk!č.!84/0!A!Vládní!návrh!zákona,!kterým!se!mění!zákon!č.!435/2004!Sb.,!o!zaměstnanosti,!ve!znění!pozdějších!
předpisů,! zákon! č.! 582/1991! o! organizaci! a! provádění! sociálního! zabezpečení,! ve! znění! pozdějších! předpisů,! a! zákon! č.!
251/2005! Sb.,! o! inspekci! práce,! ve! znění! pozdějších! předpisů.! Dostupné! také! z!
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=84&CT1=0>!
57!Důvodová! zpráva! k! vládnímu! návrhu! zákona,! kterým! se! mění! zákon! č.! 435/2004! Sb.,! o! zaměstnanosti! (...).! Str.! 17.!
Dostupné!také!z!<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=84&CT1=0>!
58!§!67!odst.!3!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
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zabezpečení o (ne)uznání invalidity je přitom přezkoumatelné ve správním soudnictví.59 

Důležité pro praxi je, že osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona 

o zaměstnanosti je pouze osoba, která byla uznána invalidní rozhodnutím českého 

orgánu sociálního zabezpečení. Invalidita uznaná v jiném státě není pro účely zákona 

o zaměstnanosti dostačující, může sloužit pouze jako podklad pro rozhodnutí vydané 

českým orgánem. Cizinci (i občané EU) se zdravotním postižením tedy musí pro nárok 

na ochranu v oblasti zaměstnanosti disponovat posudkem České správy sociálního 

zabezpečení.60 Stejně tak nejsou dostačujícími posouzení pro účely jiného řízení, např. 

průkazy osob se zdravotním postižením vydávané Úřadem práce dle zákona č. 329/2011 

Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.61 

 

 Pro úplnost výkladu tématu považuji za nezbytné zmínit krátce i historický vývoj 

úpravy vymezení osoby se zdravotním postižením, neboť s nesprávně užívanými 

zastaralými termíny "občan se změněnou pracovní schopností" či "plná a částečná 

invalidita" se dodnes setkáváme. Pojem osoba, později občan se změněnou pracovní 

schopností zavedl do našeho právního řádu zákon o sociálním zabezpečení z roku 

195662 a byl změněn až v roce 2004 současným zákonem o zaměstnanosti. Důvodová 

zpráva k němu uvádí pouze, že termín byl již překonán, mimo jiné i z důvodu 

neslučitelnosti s pojmy používanými v EU.63 Současný zákon o zaměstnanosti původně 

zavedl dvojí druh invalidity, plnou a částečnou, což mělo respektovat společensky 

uznanou tíži zdravotního postižení a její dopad na výdělečnou schopnost.64 Rozlišování 

plné a částečné invalidity bylo zrušeno k 31. prosinci 2009 zákonem č. 306/2008 Sb., 

kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. Jednotný pojem invalidity rozlišené na 

tři stupně by podle důvodové zprávy měl přispět k modernizaci a ke zpřesnění 

posudkového procesu. Zároveň je výrazem rovnosti pojištěnců v systému důchodového 

pojištění, kdy rozhodujícím faktorem bude pokles pracovní schopnosti nezávisle na 

tom, jakým zdravotním postižením je způsoben.65 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Usnesení!Nejvyššího!správního!soudu!ze!dne!18.!března!2010,!sp.!zn.!6!Ads!109/2009!
60!HŮRKA,!Petr!a!kol.!Pracovní&právo.!Plzeň:!Aleš!Čeněk,!2011.!Str.!524!
61!srovnej!rozsudek!Nejvyššího!správního!soudu!ze!dne!19.!ledna!2012,!sp.!zn.!4!Ads!59/2011!!
62!§!52!zák.!č.!55/1956!Sb.!o!sociálním!zabezpečení!
63!Důvodová!zpráva!k!zákonu!č.!435/2004!Sb.,!o!zaměstnanosti.!Zvláštní!část.!Část!třetí,!k!§!67!
64!tamtéž!
65!Důvodová!zpráva!k!zákonu!č.!306/2008!Sb.,!zvláštní!část,!bod!41!
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 Antidiskriminační zákon definuje pro účely rovného zacházení zdravotní 

postižení odlišně od zákona o zaměstnanosti. Ustanovení § 5 odst. 6 zák. č. 198/2009 

Sb. zní: "(...) zdravotním postižením se rozumí tělesné, smyslové, mentální, duševní 

nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné 

zacházení v oblastech vymezených tímto zákonem; přitom musí jít o dlouhodobé 

zdravotní postižení, které trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň 

jeden rok." Toto vymezení je podstatně širší než vymezení osoby se zdravotním 

postižením v zákoně o zaměstnanosti, neboť nevyžaduje vydání rozhodnutí orgánu 

státní správy. Druhým rozdílem je potom to, že antidiskriminační zákon za zdravotní 

postižení považuje i situace, kdy tělesné, smyslové, mentální nebo jiné postižení může 

bránit v právu na rovné zacházení v oblasti zaměstnanosti. Ke snížení pracovní 

schopnosti tedy ještě ani nemusí dojít. "V současné době se tak v oblasti zaměstnávání 

uplatňuje dvojí vymezení zdravotního postižení. Jedno pro účely práva na rovné 

zacházení a ochrany před diskriminací a druhé speciálně pro veřejnoprávní aspekty 

zaměstnávání."66 

 

 

2.3 Nástroje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

 Jednotlivé nástroje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jak 

již bylo zmíněno výše, jsou upraveny v rámci zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti především zákonem o zaměstnanosti. Další prvky této podpory 

nalezneme v zákoně o daních z příjmu a v zákoně o veřejných zakázkách.  

 Zákon o zaměstnanosti v § 105 odst. 1 výslovně zařazuje podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením do oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, ačkoli je 

upravena v jiné části zákona a systematickým výkladem by jinak bylo možno dovodit, 

že jde o dvě oblasti na sobě nezávislé.67 Aktivní politikou zaměstnanosti rozumíme 

"...souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. 

Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad 

práce. Cílem aktivní politiky zaměstnanosti je nalézt fyzickým osobám vhodné 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!BOUČKOVÁ,!Pavla!a!kol.!Antidiskriminační&zákon:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2010.!Str.!212!
67!§! 105! odst.! 1! zák.! č.! 435/2004! Sb.! zní:! "Součástí& opatření& aktivní& politiky& zaměstnanosti& jsou& rovněž& a)& (...),& b)& podpora&
zaměstnávání&osob&se&zdravotním&postižením&uvedená&v&části&třetí,&s&výjimkou&příspěvku&podle&§&78,&(...)"!!
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zaměstnání, a to včetně osob se zdravotním postižením, jakož i reagovat pružně na 

potřeby trhu práce."68 Nástroji aktivní politiky zaměstnanosti jsou, mimo podpory 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména rekvalifikace, investiční 

pobídky, veřejně prospěšná práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací 

příspěvek či příspěvek na zapracování. Pasivní politikou zaměstnanosti se oproti tomu 

rozumí (ačkoli zákon o zaměstnanosti tento termín již nepoužívá) zprostředkování 

zaměstnání a hmotné zabezpečení uchazečů o práci. Obecné nástroje aktivní i pasivní 

politiky zaměstnanosti jsou osobám se zdravotním postižením taktéž přístupné, přičemž 

se na ně vztahují stejné podmínky jako na ostatní osoby. Požívání invalidního důchodu 

není překážkou přiznání podpory v nezaměstnanosti, jsou-li splněny ostatní 

podmínky.69 

 

 Nástroje k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením můžeme členit 

z několika hledisek. Jednak rozlišujeme nástroje právní a ekonomické povahy, nástroje 

zaměřené na osoby se zdravotním postižením či na (potenciální) zaměstnavatele nebo 

nástroje pozitivní a negativní motivace.  

 Nástroje administrativní neboli právní povahy jsou založeny na donucovací 

pravomoci orgánů státní správy. Jsou jimi zákazy či příkazy vyplývající z právních 

předpisů a přímo ovlivňující jejich adresáty. V předmětné oblasti jde například 

o povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo zákaz jejich 

diskriminace. Nástroje ekonomické povahy naproti tomu působí na jejich adresáty 

nepřímo prostřednictvím finančních zvýhodnění nebo zatížení. Jsou jimi všechny 

příspěvky zaměstnavatelům a slevy na dani související se zaměstnáním osoby se 

zdravotním postižením či hmotná podpora účastníků rekvalifikace.  

 Nástroje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou relevantní 

pro účastníky právních vztahů v oblasti zaměstnanosti.70 Mohou být určené přímo 

osobám se zdravotním postižením, např. podpora při rekvalifikaci nebo příspěvek na 

zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, která se 

rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Opačným případem jsou nástroje 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!BĚLINA,!Miroslav!a!kol.!Pracovní&právo.!5.!dopl.!a!podstat.!přeprac.!vyd.!Praha:!C.!H.!Beck,!2012.!Str.!544!
69!ČERVINKA,!Tomáš.!Zaměstnávání&občanů&se&zdravotním&postižením,&důchodců,&mladistvých&a&studentů,&absolventů&škol,&žen,&
agenturních&zaměstnanců&a&dalších&kategorií.!5.!aktualiz.!vyd.!Olomouc:!ANAG,!2012.!Str.!31,!36!
70!Účastníky! právních! vztahů! v! oblasti! zaměstnanosti! vymezuje! §! 3! zák.! č.! 435/2004! Sb.! Jsou! jimi! stát,! za! který! jedná!
Ministerstvo! práce! a! sociálních! věcí! a! Úřad! práce,! fyzické! osoby! způsobilé! být! zaměstnancem,! zaměstnavatelé! a! další!
subjekty!vykonávající!činnosti!podle!tohoto!zákona.!!
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přiznávající práva a ukládající povinnosti zaměstnavatelům, např. příspěvek na 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

 Pozitivní motivací rozumíme situaci, kdy je subjekt motivován k určitému 

jednání, protože je pro něj výhodné. Například pro zaměstnavatele je finančně 

výhodnější zaměstnat osobu s postižením a čerpat na ni příspěvky než plnit povinný 

podíl odvodem do státního rozpočtu. Negativní motivací je potom situace, kdy je 

subjekt k danému jednání povinován pod hrozbou sankce, například pokutou za 

nevedení evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením či za nesplnění 

povinnosti zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu. 

 Převážná většina institutů na podporu zaměstnávání osob s postižením má podobu 

ekonomických nástrojů pozitivní motivace vůči zaměstnavatelům. Financovány jsou ze 

státního rozpočtu, dle P. Hůrky jsou kryty především prostředky z odvodů do státního 

rozpočtu v rámci plnění povinného podílu.71 

 Příspěvky a dávky mohou být buď obligatorní, tedy při splnění určitých podmínek 

na ně vzniká právní nárok, nebo fakultativní, které jsou přiznávané na základě uvážení 

správního orgánu. Typickým příkladem obligatorního plnění je příspěvek na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Fakultativním plněním je například 

příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa.  

 

 Než přejdu k výkladu konkrétních nástrojů, zmíním ještě práva a povinnosti 

zaměstnavatelů a jejich spolupráci s Úřadem práce. Dle § 79 zákona o zaměstnanosti 

jsou zaměstnavatelé oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce informace 

a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, 

součinnost při vytváření a vyhrazování pracovních míst vhodných pro osoby se 

zdravotním postižením a spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování 

pracovních míst a podmínek pro osoby se zdravotním postižením. Ustanovení § 80 

ukládá potom zaměstnavatelům povinnost rozšiřovat podle svých podmínek možnost 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, spolupracovat s krajskou pobočkou 

Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace, vést evidenci zaměstnávaných osob 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71!HŮRKA,!Petr!a!kol.!Pracovní&právo.!Plzeň:!Aleš!Čeněk,!2011.!Str.!526!
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se zdravotním postižením a pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním 

postižením.72  

 Krajské pobočky Úřadu práce vedou evidenci osob se zdravotním postižením, 

kterým poskytují služby podle tohoto zákona73 a v evidenci volných pracovních míst 

vedou vždy také informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro 

osobu se zdravotním postižením.74  

 

 

2.3.1 Pracovní rehabilitace 

 

 Pracovní rehabilitaci upravuje zákon o zaměstnanosti ve své části třetí v  §§ 69 - 

74 jako první z nástrojů k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

z čehož by bylo možno vyvozovat její zásadní roli v této problematice.75 V praxi je však 

pracovní rehabilitace zatím spíše méně významným institutem. 

 Pracovní rehabilitace je služba poskytovaná Úřadem práce osobám se zdravotním 

postižením na základě jejich žádosti.76 Jde o souvislou činnost zaměřenou na získání 

a udržení vhodného zaměstnání, která zahrnuje zejména: poradenskou činnost, 

teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 

zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných 

podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.77, 78 Jedná se nejen 

o aktivity zaměřené na osobu žadatele o pracovní rehabilitaci, ale i o podporu 

zaměstnavatele při vytváření podmínek pro zaměstnání osoby se zdravotním 

postižením.79  Pracovní rehabilitaci zabezpečuje buď krajská pobočka Úřadu práce 

(místně příslušná podle bydliště žadatele o rehabilitaci) ve spolupráci s pracovně 

rehabilitačními středisky, nebo jiný subjekt pověřený Úřadem práce. Těmito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!Účinnými!nástroji!neformální!povahy,!které!motivují!zaměstnavatele!k!zaměstnávání!osob!se!zdravotním!postižením,!jsou!
také! kampaně! státních! i! nevládních! organizací! a! vzdělávací! projekty.! Mezi! jinými! například! aktuálně! probíhající! projekt!
Fondu!dalšího! vzdělávání! s! názvem!Vzdělávání&zaměstnanců&se&zdravotním&postižením,! který! je! zaměřen! jak!na! zvyšování!
kvalifikace! zaměstnanců! s! postižením,! tak! i! na! osvětu! zaměstnavatelů,! kteří! osoby! se! zdravotním! postižením! zatím!
nezaměstnávají.! Blíže! viz! http://fdv.mpsv.cz/index.php/cinnostiAfdv/15Aprojekty/169AvzdelavaniAzamestnancuAseA
zdravotnimApostizenim!
73!§!68!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
74!§!37!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
75!srovnej!Úmluvu!mezinárodní!organizace!práce!č.!159!o!pracovní!rehabilitaci!a!zaměstnávání!invalidů!(vyhl.!Ministerstva!
zahraničních!věcí!č.!72/1985!Sb.)!
76!§!69!odst.!2!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
77!§!69!odst.!3!zák.!č.!435/2004!Sb.!
78!srovnej!STRNADOVÁ,!Jaroslava.!Pracovní!rehabilitace!ve!službách!zaměstnanosti.!Národní&pojištění.&2009,!roč.!40,!č.!3,!s.!8A
9.!
79!Komentář!WK!ASPI!k!§!69!odst.!3!zák.!č.!435/2004!Sb.,!!
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pověřenými subjekty bývají často například agentury podporovaného zaměstnávání, 

které díky své specializaci mohou být efektivnější než Úřad práce, kterému na tuto 

agendu nezbývá časová ani finanční kapacita.  

 Protože je u pracovní rehabilitace zásadní především zaměření na konkrétní 

potřeby příjemce služby, je krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s ním povinna 

vždy sestavit individuální plán pracovní rehabilitace, který zohledňuje aktuální stav 

osoby se zdravotním postižením i situaci na trhu práce. Vychází přitom také z vyjádření 

odborné pracovní skupiny. 80  Detailněji upravuje obsah individuálního plánu § 1 

vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

 Dále zákon o zaměstnanosti blíže upravuje teoretickou a praktickou přípravu pro 

zaměstnání, do které zahrnuje přípravu na budoucí povolání podle školského zákona,81 

přípravu k práci a specializované rekvalifikační kurzy. Přípravou k práci se rozumí 

cílená činnost směřující k zapracování na vhodné pracovní místo a získání potřebných 

znalostí, dovedností a návyků. Příprava k práci může probíhat na pracovišti 

zaměstnavatele osoby se zdravotním postižením, na chráněném pracovním místě nebo 

ve vzdělávacím zařízení. Může trvat maximálně 24 měsíců a po tuto dobu náleží 

účastníkovi podpora při rekvalifikaci (i v případě, že není veden v evidenci uchazečů 

o zaměstnání). Zaměstnavateli, který na svém pracovišti uskutečňuje přípravu k práci 

osob se zdravotním postižením, může Úřad práce na základě dohody s ním uhradit 

náklady na tuto přípravu.82 

 

 

2.3.2 Chráněné pracovní místo 

 

 Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené nebo vymezené 

zaměstnavatelem na základě dohody s Úřadem práce pro osobu se zdravotním 

postižením.83 Na zřízení chráněného pracovního místa Úřad práce poskytuje příspěvek, 

fakultativně může být poskytován i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80!§!7!odst.!3! zák.! č.!435/2004!Sb.! zní:! "Úřad&práce&vytváří&za&účelem&posouzení&vhodné&formy&pracovní&rehabilitace&osob&se&
zdravotním&postižením&odborné&pracovní& skupiny& složené& zejména&ze& zástupců&organizací& zdravotně&postižených&a& zástupců&
zaměstnavatelů&zaměstnávajících&více&než&50%&osob&se&zdravotním&postižením."!
81!Zák.!č.!561/2004!Sb.!o!předškolním,!základním,!středním,!vyšším!odborném!a!jiném!vzdělávání!(školský!zákon)!
82!§!73!odst.!1!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
83!§!75!odst.!1!zák.!č.!435/2004!Sb.!
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chráněného pracovního místa. Na rozdíl od právní úpravy platné do konce roku 2011 

dnes již neexistuje institut chráněné pracovní dílny. Jako chráněná pracovní dílna mohlo 

být dle tehdy platného znění zákona o zaměstnanosti vymezeno pracoviště 

zaměstnavatele, kde bylo zaměstnáno více než 60 % zaměstnanců se zdravotním 

postižením a na její zřízení a provoz byl poskytován příspěvek. Dle důvodové zprávy 

k zákonu č. 367/2011, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, byly oba instituty 

sloučeny především kvůli vzájemné podobnosti a snížení administrativní zátěže 

zaměstnavatelů i Úřadu práce. Dle přechodných ustanovení se od 1. ledna 2012 

pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v chráněných pracovních dílnách 

považují za chráněná pracovní místa.84   

 Chráněné pracovní místo definuje § 75 odst. 1 zákona o zaměstnanosti jako 

pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením zřízené minimálně na tři roky na 

základě dohody s Úřadem práce a za jeho finančního přispění. Chráněné pracovní místo 

lze na základě dohody s Úřadem práce taktéž pouze vymezit,85 pokud je dané pracovní 

místo osobou se zdravotním postižením již obsazeno. V tomto případě se příspěvek na 

zřízení chráněného pracovního místa neposkytuje. Dohodu o zřízení a vymezení 

chráněného pracovního místa lze uzavřít také s osobou se zdravotním postižením, která 

se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Ustanovení o poskytování 

příspěvku v tomto případě platí obdobně.86 Úřad práce má při uzavírání dohody 

o zřízení či vymezení chráněného pracovního místa prostor pro správní uvážení. Vedle 

omezení, že dohodu nelze uzavřít87 se zaměstnavatelem, kterému byla uložena pokuta 

za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce nebo proti 

němu bylo zahájeno trestní řízení kvůli podvodu v souvislosti s poskytováním 

příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,88 nelze dohodu dle 

§ 75 odst. 3 zákona o zaměstnanosti uzavřít ani se zaměstnavatelem, z jehož předchozí 

činnosti nevyplývá přínos pro zaměstnávání osob z hlediska druhu jejich zdravotního 

postižení na trhu práce. Další kritéria, která Úřad práce musí při uzavírání dohody 

zohlednit, upravuje § 6 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 518/2004 Sb.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84!Zákon& č.& 367/2011& Sb.,& kterým& se&mění& zákon& č.& 435/2004& Sb.,& o& zaměstnanosti,& ve& znění& pozdějších& předpisů,& a& další&
související*zákony,*Přechodná!ustanovení,!bod!7!
85!§!75!odst.!1!věta!čtvrtá!zák.!č.!435/204!Sb.!!
86!§!75!odst.!12!a!13!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
87!Nově! může! dle! §! 75! odst.! 4! zák.! č.! 435/2004! Sb.! v! případech! hodných! zvláštního! zřetele! nesplnění! této! podmínky!
Ministerstvo!práce!a!sociálních!věcí!prominout.!!
88!více!viz!§!75!odst.!2!zák.!č.!435/2004!Sb.!
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 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa může činit maximálně 

osminásobek, v případě osoby s těžším zdravotním postižením až dvanáctinásobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku. Pokud zaměstnavatel zřizuje najednou 10 a více chráněných 

pracovních míst, může příspěvek činit maximálně desetinásobek, resp. čtrnáctinásobek 

průměrné mzdy.89 Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 437/2013 Sb. 

činila průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2013 

částku 24 622 Kč. Nejvyšší možný příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa 

pro osobu se zdravotním postižením tedy v roce 2014 činí 196 976 Kč, pro osobu 

s těžším zdravotním postižením 295 464 Kč (resp. 246 220 Kč a 344 708 Kč v případě 

zřizování 10 a více chráněných pracovních míst.)90 Při určování výše příspěvku bere 

Úřad práce v potaz nejen výši nákladů na zřízení konkrétního chráněného pracovního 

místa, ale i celkovou situaci na trhu práce v daném regionu.91 V roce 2013 byl příspěvek 

poskytnut na zřízení celkem 1440 chráněných pracovních míst, z toho 46 pro osoby se 

zdravotním postižením samostatně výdělečně činné.92 

  

 Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 

dle § 76 zákona o zaměstnanosti může Úřad práce poskytnout na základě dohody se 

zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se 

zdravotním postižením, na zřízené i vymezené chráněné pracovní místo. O příspěvek 

lze žádat nejdříve 12 měsíců po obsazení nebo vymezení chráněného pracovního místa, 

což by mělo vést k tomu, že budou podporována pouze konkurenceschopná 

a smysluplně vytvořená pracovní místa.93 

Maximální výše příspěvku činí 48 000 Kč ročně.94 Druhy provozních nákladů, na které 

lze poskytnout příspěvek, upravuje taxativním výčtem vyhláška č. 518/2004 Sb. Jsou 

jimi zvýšené správní náklady stanovené paušální částkou 7% průměrné měsíční mzdy 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89!§!75!odst.!5!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
90!Srovnej!BIČÁKOVÁ,!Olga.!Příspěvky!zaměstnavatelům!v!roce!2014.!Národní&pojištění.&2014,!roč.!45,!č.!2,!s.!26A27!
91!Úřad! práce! ČR.! Na& podporu& zaměstnávání& OZP& poskytl& ÚP& ČR& loni& více& než& 3& mld.& Kč.& Tisková& zpráva! [online].! Praha,!
27.!ledna!2014![cit.!21.!února!2014].!Dostupné!z!<http://www.mpsv.cz/files/clanky/17123/TZ_270114b.pdf>.!!
92!tamtéž!
93!ZELENÝ,! Lukáš.! Zaměstnávání& osob& se& zdravotním& postižením.&Praha,! 2013.! 85! s.! Diplomová! práce.! Univerzita! Karlova,!
Právnická!fakulta,!Katedra!pracovního!práva!a!práva!sociálního!zabezpečení.!Vedoucí!práce!Margerita!Vysokajová.!Str.!63!
94!Více!k!podmínkám!poskytování!příspěvku!viz!§!76!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
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v národním hospodářství, náklady pracovních asistentů, náklady na dopravu a náklady 

na přizpůsobení provozovny.95  

 

 

2.3.3 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 

pracovním místě (dříve také tzv. refundace mzdy) náleží zaměstnavatelům, kteří na 

chráněných pracovních místech zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním 

postižením. Při splnění podmínek § 78 odst. 1 a 4 zákona o zaměstnanosti je na 

příspěvek právní nárok. Příspěvek je poskytován na každého zaměstnance se 

zdravotním postižením zaměstnaného v pracovním poměru ve výši 75% skutečně 

vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně sociálního a zdravotního pojištění, 

které zaměstnavatel odvedl za sebe z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Výše 

příspěvku na jednoho zaměstnance je omezena částkou 8000 Kč měsíčně,96 po uplynutí 

12ti kalendářních měsíců od zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa lze 

příspěvek navýšit o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým 

zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením až do výše 2000 Kč 

měsíčně.97 Zvýšení příspěvku není možné v případě chráněných pracovních míst mimo 

pracoviště zaměstnavatele,98 což jednak odráží skutečnost, že na tyto zaměstnance 

zaměstnavatel vynakládá méně prostředků, a zároveň by to mělo motivovat 

zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením přednostně na jeho 

pracovišti, protože to, ve srovnání s domácí prací, více odpovídá požadavku sociální 

integrace. Pro zajímavost ještě uvedu, že v roce 2011 žádalo o příspěvek na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2 139 zaměstnavatelů a celkem byla 

vyplacena částka přes 3 mld. Kč.99  

 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je jedním 

z nástrojů, jenž byl v minulosti zaměstnavateli často zneužíván. Současná podoba 

vyplácení příspěvku by měla jeho zneužívání zabraňovat. Až do novelizace § 78 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95!Více!viz!§!8!vyhlášky!č.!518/2004!Sb.!!
96!§!78!odst.!2!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
97!§!78!odst.!3!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
98!§!78!odst.!3!věta!druhá!zák.!č.!435/2004!Sb.!
99!Ministerstvo! práce! a! sociálních! věcí! ČR.!Příspěvek&na&podporu& zaměstnávání& osob& se& zdravotním&postižením&v& roce&2012&
[online].!Praha,!16.!března!2012![cit.!22.!února!2014].!Dostupné!z!<http://www.mpsv.cz/cs/12639>!!
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zákonem č. 367/2011 Sb. byly zaměstnavatelům formou tohoto příspěvku nahrazovány 

veškeré prostředky vynaložené na mzdy nebo platy zaměstnanců se zdravotním 

postižením do výše 8000 Kč. V praxi ale docházelo k častému zneužívání příspěvku 

skrze vyplácení naturální mzdy dle § 119 zákoníku práce nebo uzavírání dohod se 

zaměstnanci o srážkách ze mzdy podle § 327 zákoníku. Srážky byly určeny například 

na úhradu vzdělávání, které se buď vůbec nekonalo nebo jeho kvalita neodpovídala 

sražené částce či na úhradu členských příspěvků občanského sdružení založeného 

zaměstnavatelem, jehož členy se zaměstnanci na jeho nátlak stali, apod. S čímž byl 

spojen fakt, že ne vždy sledovalo přidělování práce zaměstnancům se zdravotním 

postižením skutečný výkon práce, ale mnohdy pouze dosažení nároku na příspěvek, což 

odporuje účelu a smyslu zákona, jelikož toto jednání nepřispívá k efektivnímu zapojení 

osob se zdravotním postižením na trh práce.100 Tomuto a dalšímu zneužívání by měla 

současná právní úprava zamezit.  Zaměstnavateli nově nejsou hrazeny veškeré 

prostředky vynaložené na mzdy nebo platy zaměstnanců se zdravotním postižením (do 

výše 8000 Kč), nýbrž 25% mzdových nákladů musí hradit ze svých prostředků. Taktéž 

§ 78 odst. 2 nově stanovuje, že skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy se 

pro výpočet výše příspěvku snižují o částky odpovídající výši poskytnuté naturální 

mzdy, srážek ze mzdy určených k uspokojení zaměstnavatele101 a náhrady mzdy nebo 

platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Aktuální 

úprava příspěvku by také měla zamezit dvojímu financování tím, že nelze čerpat 

příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na zaměstnance, na 

kterého je Úřadem práce již poskytován jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě 

skutečně vynaložených mzdových prostředků nebo příspěvek na částečnou úhradu 

provozních nákladů chráněného pracovního místa.102 

 

 

2.3.4 Povinný podíl  

 

 Povinný podíl upravený v §§ 81 - 84 zákona o zaměstnanosti jako jeden 

z hlavních nástrojů motivujících zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100!tamtéž!
101 !s! výjimkou! srážek! ze! mzdy! provedených! k! uhrazení! škody,! za! kterou! zaměstnanec! odpovídá,! nebo! příspěvku!
zaměstnance!na!zdravotní!stravování,!viz!§!78!odst.!2!písm.!b)!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
102!Více!viz!§!78!odst.!7!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
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postižením stanovuje všem zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním 

poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového 

počtu zaměstnanců.103 Uvedenou povinnost je možno plnit zaměstnáváním v pracovním 

poměru, odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 

50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, odvodem do státního 

rozpočtu nebo vzájemnou kombinací těchto variant.   

 Zaměstnavatel je povinen vždy do 15. února sdělit příslušné krajské pobočce 

Úřadu práce, jakým způsobem plnil povinný podíl v předcházejícím roce.104 Kontrolou 

plnění povinného podílu je pověřen Státní úřad inspekce práce.105 Při nesplnění této 

povinnosti se zaměstnavatel dopouští správního deliktu, za nějž je možno uložit pokutu 

až do 1 000 000 Kč.106, 107  

 

 

2.3.4.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru 

!
 Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 81 odst. 2 písm. a) je 

nejúčinnější formou zajištění jejich pracovního uplatnění. V České republice je povinný 

podíl plněn v převážné většině právě tímto způsobem.108 Protože však vzhledem 

k charakteru činnosti nemůže každý zaměstnavatel naplnit povinný podíl zaměstnáním 

dostatečného počtu osob se zdravotním postižením, umožňuje zákonodárce i další dvě 

výše zmíněné varianty. 

 Do povinného podílu si zaměstnavatel může započítat pouze osoby se zdravotním 

postižením, které jsou zaměstnány v pracovním poměru, ne tedy zaměstnance činné na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiných smluvních 

vztahů. Toto opatření by mělo přispívat k právní jistotě zaměstnanců se zdravotním 

postižením a k zamezení obcházení zákona. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, 

počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je 

rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. 109  Podrobněji upravuje 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103!Výjimku!z!této!povinnosti!obsahuje!ustanovení!§!147!zák.!č.!435/2004!Sb.,!podle!nějž!se!povinnost!zaměstnávat!osoby!se!
zdravotním! postižením! ve! výši! povinného! podílu! nevztahuje! na! příslušníky! a! vojáky! z! povolání! ve! služebním! poměru,!
zaměstnance!obce!zařazené!do!obecní!policie,!báňské!inspektory!a!výjezdové!skupiny!záchranné!zdravotnické!služby.!!
104!§!83!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
105!§!125!zák.!č.!435/2004!Sb.!
106!§§!139,!140!zák.!č.!435/2004!Sb.!
107!srovnej!SVĚRČINOVÁ,!Eva.!Povinný!podíl!za!rok!2013.!Práce&a&mzda.&2014,!roč.!62,!č.!1,!s.!9A14!
108!STEINICHOVÁ,!Ladislava.!Zákon&o&zaměstnanosti:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!Wolters!Kluwer!ČR,!2010.!Str.!131!
109!§!81!odst.!4!zák.!č.!435/2004!Sb.!



! 33!

způsob výpočtu povinného podílu vyhláška č. 518/2004 Sb., která v § 17 také stanoví, 

že zaměstnanci s těžším zdravotním postižením se pro účely plnění povinného podílu 

započítávají třikrát.  

 

 

2.3.4.2 Odebírání výrobků a služeb 

!
 Od ledna roku 2012 byla omezena výše plnění poskytovaného zaměstnavatelem 

zaměstnávajícím více než 50% osob se zdravotním postižením jako náhradní plnění na 

36násobek průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním 

postižením,110 aby se předešlo obcházení ustanovení zákona tzv. přefakturováváním.111 

Tento limit se vztahuje na výrobky a služby poskytnuté celkem všem odběratelům za 

účelem plnění povinného podílu.112 Zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% osob se 

zdravotním postižením může dodávat výrobky a služby nad tento limit, avšak 

odběratelé si je již nebudou moci jako náhradní plnění započítat. Dle Ministerstva práce 

a sociálních věcí ale ani tímto omezením nebylo zcela zabráněno obcházení zákona. Ve 

svém stanovisku113 považuje tyto případy za jednání v rozporu se smyslem a účelem 

zákona, neboť jeho cílem je zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, 

k čemuž tímto jednáním převážně nedochází. 

 Přepočet odebraných výrobků nebo služeb upravuje § 18 vyhlášky č. 518/2004 

Sb. následovně: celkový objem plateb jednotlivým dodavatelům za uplynulý rok se po 

odečtení DPH vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství 

za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného roku a výsledkem je počet osob se zdravotním 

postižením, které si odběratel může započítat pro účely plnění povinného podílu. (Limit 

obsahuje § 18 odst. 2 vyhlášky - pokud by takto vyšel vyšší počet osob se zdravotním 

postižením, než je jejich průměrný přepočtený počet u dodavatele v daném kalendářním 

roce zaměstnaných, lze započítat pouze tento skutečný počet.) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110!§!81!odst.!3!zák.!č.!435/2004!Sb.!
111!důvodová!zpráva!k!zák.!č.!367/2011!Sb.!!
112!Ministerstvo!práce!a!sociálních!věcí!ČR.!Stanovisko&k&§&81&odst.&3&zákona&č.&435/2004&Sb.&a&§&18&vyhlášky&č.&518/2004&Sb.&
[online].!Praha,!10.!února!2012![cit.!21.!února!2014].!Dostupné!z!
<http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/stanovisko_k_p_81_odst__3_zakona_c__4352004_sb__a_p_18_v>!
113!Ministerstvo!práce!a!sociálních!věcí!ČR.!Stanovisko&k&plnění&povinného&podílu&zaměstnávání&osob&se&zdravotním&postižením&
podle& §& 81& odst.& 2& písm.& b)& zákona& č.& 435/2004& Sb.& [online].! Praha,! 31.! října! 2013! [cit.! 21.! února! 2014].! Dostupné! z!
<http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/navrh_stanoviska_pgf_81_2>!
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2.3.4.3 Odvod do státního rozpočtu 

!
 Ačkoli odvod do státního rozpočtu vyvolává dojem jakési sankce za nezaměstnání 

dostatečného počtu osob se zdravotním postižením, není tomu tak, jde toliko o jednu 

z možností, jak splnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

postavenou ostatním dvěma možnostem na roveň. Otázkou je, zda by k dosažení účelu 

zákona, tedy k co nejvyšší zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, nepřispělo 

více, kdyby zákonodárce preferoval možnosti dle § 81 odst. 2 písm. a) a b) a tato 

varianta by byla pouze jakousi možností ultima ratio nebo sankcí ve formě přestupku či 

jiného správního deliktu. Na druhou stranu by k naplňování účelu zákona měla přispívat 

sama skutečnost, že jak zaměstnání osob v pracovním poměru, tak odebírání výrobků 

a služeb jsou pro zaměstnavatele finančně výhodnější než varianta odvodu do státního 

rozpočtu. 

 Ustanovení § 82 odst. 1 zákona o zaměstnanosti stanovuje výši odvodu do 

státního rozpočtu jako 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 

každou osobu se zdravotním postižením, kterou měl zaměstnavatel v daném roce 

zaměstnat. (A tuto povinnost nesplnil jejím zaměstnáním v pracovním poměru ani 

odebráním výrobků a služeb.) Odvod poukazuje zaměstnavatel vždy do 15. února 

následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.114  

 Nedostatek současné právní úpravy lze spatřovat v tom, že takto vybrané 

prostředky nejsou určeny přímo na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, nýbrž jsou příjmem státního rozpočtu. Může to být jedním z důvodů, proč 

se zaměstnavatelé snaží vyhnout placení odvodů jednáním v rozporu se zákonem. 

Alternativou by bylo například zřízení účelových fondů či speciálních účtů, skrze které 

by finanční prostředky plynuly přímo a transparentně na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, které platící zaměstnavatelé sami nejsou schopni realizovat.115 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114!§!82!odst.!2!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
115!Manuál&pro&zaměstnávání&OZP&na&volném&trhu&práce.!Ostrava,!2013,!68!s.!Dostupné!také!z!<http://www.spcsr.cz/manualA
plnaAverze>!Str.!68!!
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2.3.5 Rekvalifikace 

 

 Nejpodstatnějším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti je rekvalifikace. 

Rozumí se jí získání nové kvalifikace, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace 

včetně jejího udržování nebo obnovování za účelem zvýšení uplatnitelnosti na trhu 

práce.116 Osoby se zdravotním postižením se mohou účastnit rekvalifikace za stejných 

podmínek jako ostatní uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a zaměstnanci, 

případně pro ně mohou být organizovány specializované rekvalifikační kurzy. 117 

Rekvalifikaci zákon o zaměstnanosti upravuje, na rozdíl od výše probraných nástrojů, 

v části páté věnované aktivní politice zaměstnanosti.  

 Rekvalifikaci mohou provádět pouze tzv. rekvalifikační zařízení, která zákon 

vyjmenovává v § 108 odst. 2. Jsou jimi zařízení se vzdělávacím programem 

akreditovaným podle zákona o zaměstnanosti (kromě vzdělávacích zařízení to mohou 

být např. i zaměstnavatelé), zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle 

zvláštního právního předpisu (zejména vzdělávání ve zdravotnické a sociální oblasti), 

školy a vysoké školy. 118  V případě provádění rekvalifikace na základě dohody 

rekvalifikačního zařízení s Úřadem práce může Úřad práce hradit její náklady.  

 Pro zařazení do rekvalifikačního kurzu musí být jedinec uchazečem nebo 

zájemcem o zaměstnání vedeným v evidenci Úřadu práce, musí splňovat požadované 

vstupní kvalifikační předpoklady a být zdravotně způsobilý pro absolvování 

rekvalifikace a výkon daného zaměstnání. Rekvalifikace musí být potřebná a účelná, 

což znamená, že dosavadní kvalifikace jedince neumožňuje získání vhodného 

zaměstnání, zatímco po ukončení rekvalifikace existuje reálná šance jej získat.119 

Rekvalifikaci zajišťuje buď krajská pobočka Úřadu práce nebo si může určitý 

rekvalifikační kurz a zařízení zvolit uchazeč či zájemce sám. Ve druhém případě může 

Úřad práce náklady uhradit, pokud rekvalifikace splňuje zákonné požadavky a účastník 

ji úspěšně absolvoval.120 

 Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, 

starobní důchod ani mzdu (plat, náhrady mzdy nebo platu), může Úřad práce přiznat po 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116!§!108!odst.!1!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
117!§!74!odst.!1!zák.!č.!435/2004!Sb.!
118!STEINICHOVÁ,!Ladislava.!Zákon&o&zaměstnanosti:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!Wolters!Kluwer!ČR,!2010.!Str.!88!!
119!Úřad!práce:!Rekvalifikace&[online].!Praha,!26.!října!2012![cit.!24.!března!2014].!Dostupné!
z!<https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace>!
120!§!109a!odst.!3!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
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dobu účasti na rekvalifikaci podporu při rekvalifikaci, i pokud není vedena jako uchazeč 

o zaměstnání.121 Formy rekvalifikace, druhy nákladů rekvalifikace a nákladů s ní 

spojených, které hradí Úřad práce, blíže upravuje vyhláška Ministerstva práce 

a sociálních věcí č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců 

o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců.  

 

 

2.3.6 Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

 

 Následující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (investiční pobídky, 

společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek a příspěvek na zapracování) 

popíšu jen stručně, neboť se osob se zdravotním postižením týkají spíše okrajově. Jsou 

zaměřené obecně na podporu zaměstnanosti skupin osob na trhu práce těžko 

uplatnitelných nebo v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Pro podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením se lépe hodí instituty k tomu určené. 

 

 Investiční pobídky slouží k hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst 

a rekvalifikace a školení nových zaměstnanců v územních oblastech, ve kterých je míra 

nezaměstnanosti nejméně o 50% vyšší než v celorepublikovém průměru. 122  Jsou 

poskytovány podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách na základě žádosti 

podnikající právnické nebo fyzické osoby, o níž rozhoduje Ministerstvo průmyslu 

a obchodu po vypracování posudku a vyjádření dotčených orgánů.123 Výši hmotné 

podpory upravuje nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření 

nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců 

v rámci investičních pobídek. Podpora na jedno nově vytvořené pracovní místo činí 200 

000 Kč, na rekvalifikaci a školení se poskytuje podpora ve výši 25 - 55 % z nákladů na 

její realizaci v závislosti na velikosti podniku a na tom, zda se jí budou účastnit 

zaměstnanci se zdravotním postižením.124   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121!§!74!odst.!2!zák.!č.!435/2004!Sb.!
122!§!111!odst.!1,!3!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
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 Společensky účelná pracovní místa může zaměstnavatel zřídit nebo vyhradit na 

základě dohody s Úřadem práce, pokud je obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým 

nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.125 Může jím být i pracovní místo, 

které zřizuje uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. 

Na společensky účelná pracovní místa může Úřad práce poskytnou příspěvek, jeho výše 

se liší v závislosti na míře nezaměstnanosti v regionu a počtu takto zřizovaných 

pracovních míst.126 Osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem 

o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení společensky účelného 

pracovního místa, může Úřad práce poskytnou také jednorázový překlenovací příspěvek 

na pokrytí počátečních výdajů samostatné činnosti.127 Zákon ani prováděcí předpisy 

blíže nevymezují, kterým uchazečům o zaměstnání nelze zajistit pracovní uplatnění 

jiným způsobem. Lze dovozovat, že se jedná o uchazeče, kterým se ani po určité době 

nepodařilo zprostředkovat vhodné zaměstnání jinak.128 Těmi mohou být také osoby se 

zdravotním postižením, ale pro zaměstnavatele je v tomto případě výhodnější využít 

institutu chráněného pracovního místa. Vhodným je tento nástroj ale například pro 

osoby, které mají z důvodu svého zdravotního stavu ztížené postavení na trhu práce, 

aniž by však dosáhly na uznání invalidity a tedy ochranu poskytovanou osobám se 

zdravotním postižením.  

 

 Dalším z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podporujícím zaměstnanost osob 

znevýhodněných na trhu práce mimo jiné z důvodu zdravotního stavu je příspěvek na 

zapracování. Ustanovení § 116 jej vymezuje následovně: "Příspěvek na zapracování 

může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud 

zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská 

pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči (§ 33)." Zvýšená péče je dle § 33 odst. 1 

věnována uchazečům, kteří ji potřebují pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo 

z jiných vážných důvodů. Příspěvek lze poskytovat po dobu tří měsíců až do výše 

poloviny minimální mzdy. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125!§!113!odst.!1!zák.!č.!435/2004!Sb.!!
126!§!113!odst.!3,!4!zák.!č.!435/2004!Sb.!
127!§!114!odst.!1!zák.!č.!435/2004!Sb.!
128!STEINICHOVÁ,!Ladislava.!Zákon&o&zaměstnanosti:&komentář.!1.!vyd.!Praha:!Wolters!Kluwer!ČR,!2010.!Str.!102!



! 38!

 Na tomto místě ještě poznamenám, že osoby se zdravotním postižením mohou 

také využít zprostředkování zaměstnání agenturou práce. V současnosti však agentury 

práce nesmí dočasně přidělovat osoby se zdravotním postižením k výkonu práce pro 

uživatele. 129  Důvodem tohoto omezení je skutečnost, že agentura práce jako 

zaměstnavatel fakticky nemůže při přidělení zaměstnance se zdravotním postižením 

k výkonu práce pro uživatele zajistit potřebnou úpravu pracovních podmínek tak, jak ji 

požaduje § 103 odst. 5 zákoníku práce. V praxi však osoby se zdravotním postižením 

tuto formu zprostředkování zaměstnání často využívají a tento zákaz jim hledání 

uplatnění na trhu práce podstatně ztěžuje. Proto je nyní zvažováno zrušení tohoto 

ustanovení a umožnění přidělování zaměstnanců se zdravotním postižením stejně jiných 

zaměstnanců.130 K ochraně osob se zdravotním postižením a zamezení zneužívání této 

formy zaměstnávání by měla přispět skutečnost, že na dočasně přidělené zaměstnance 

agentury práce, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, by agentuře ani uživateli 

nebyl poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

ani příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a příspěvek na částečnou úhradu 

provozních nákladů chráněného pracovního místa. Agentura práce si také nebude moci 

tyto zaměstnance započíst do celkového počtu svých zaměstnanců pro účely plnění 

povinného podílu.131  

 

 

2.3.7 Sleva na dani z příjmu 

 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zná dva typy daňového zvýhodnění 

souvisejícího se zdravotním postižením. Jednak jde o slevu na dani pro poplatníka daně 

z příjmů fyzických osob, pobírá-li invalidní důchod nebo je-li držitelem průkazu 

ZTP/P.132 Z hlediska podpory zaměstnanosti je významnější druhý typ zvýhodnění - 

sleva na dani pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. 

Zaměstnavatel může uplatnit snížení daně o 18 000 Kč za každého zaměstnance se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129!§!66!zák.!č.!435/2004!Sb.,!poslední!věta!
130!Sněmovní!tisk!č.!84/0!A!Vládní!návrh!zákona,!kterým!se!mění!zákon!č.!435/2004!Sb.,!o!zaměstnanosti,!ve!znění!pozdějších!
předpisů,! zákon! č.! 582/1991! o! organizaci! a! provádění! sociálního! zabezpečení,! ve! znění! pozdějších! předpisů,! a! zákon! č.!
251/2005! Sb.,! o! inspekci! práce,! ve! znění! pozdějších! předpisů.! Dostupné! také!
z!<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=84&CT1=0>!
131!Důvodová!zpráva!k!vládnímu!návrhu!zákona,!kterým!se!mění!zák.!č.!435/2004!Sb.,!o!zaměstnanosti!(...).!Sněmovní!tisk!
č.!84/0.!Str.!16.!Dostupné!také!z!<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=84&CT1=0>!
132!§!35ba!odst.!1!písm.!c),!d),!e)!zák.!č.!586/1992!Sb.!!
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zdravotním postižením a o 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením. 133  Definice zdravotního postižení v tomto případě vychází ze zákona 

o zaměstnanosti a není vázána na pobírání invalidního důchodu, ani nesouvisí 

s průkazem ZTP/P. Z ustanovení § 35 odst. 2 zákona o daních z příjmů vyplývá, že se 

pro účely slevy na dani přihlíží pouze k zaměstnancům se zdravotním postižením 

zaměstnaným v pracovním poměru, a to dle průměrného přepočteného počtu 

zaměstnanců. 

 

 

2.3.8 Veřejné zakázky 

 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách upravuje ve své části třetí - 

Zvláštní postupy v zadávacím řízení v § 101 zvýhodňování dodavatelů 

zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. Dává zadavateli možnost stanovit, 

že se zadávacího řízení smí účastnit pouze dodavatelé zaměstnávající více než 50% 

zaměstnanců se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti.134 Účastní-li se 

výběrového řízení přístupného všem dodavatelům dodavatel zaměstnávající více než 25 

zaměstnanců, z nichž  50% jsou osoby se zdravotním postižením, je pro hodnocení 

nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %.135 Zároveň 

uvádí zákon jako jedno z možných dílčích hodnotících kritérií vliv na zaměstnanost 

osob se zdravotním postižením.136 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133!§!35!odst.!1!zák.!č.!586/1992!Sb.!!
134!§!101!odst.!1!zák.!č.!137/2006!Sb.!!
135!§!101!odst.!4!zák.!č.!137/2006!Sb.!!
136!§!78!odst.!4!zák.!č.!137/2006!Sb.!
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3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Německu 
 

 Ve spolkové republice Německo žije celkem 10 mil. lidí se zdravotním 

postižením, z toho 7,3 mil. s těžkým zdravotním postižením.137 Lidé se zdravotním 

postižením tak tvoří cca 12% německé populace, přičemž tento podíl trvale stoupá. 75 

% lidí s těžkým zdravotním postižením je starších 55 let, což souvisí především 

s faktem, že vznik většiny postižení je vyvolán nemocí, naproti tomu pouze 4 % 

postižení jsou vrozená a 2 % způsobená úrazem.138 Míra nezaměstnanosti mezi osobami 

s těžkým zdravotním postižením dosahovala v roce 2012 14,1 %, tedy dvakrát více než 

u lidí bez postižení.139 Největší problém s nalezením pracovního uplatnění mají mladí 

lidé bez potřebné praxe a lidé starší 55 let.  

 Německá politika zaměstnávání osob se zdravotním postižením vychází 

především z článku 27 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Podle něj by 

smluvní státy měly zajišťovat lidem se zdravotním postižením možnost najít zaměstnání 

na otevřeném trhu práce na rovnoprávném základě s ostatními. Státní programy na 

podporu zaměstnanosti osob s postižením se jim tedy snaží poskytovat co 

nejpřirozenější podmínky a nevytvářet pokud možno "zvláštní pracovní trhy".140 Tato 

politika inkluze se jeví účinnou, nezaměstnanost osob s těžkým zdravotním postižením 

v Německu v posledních letech mírně klesá a zároveň stoupá podíl zaměstnaných osob 

se zdravotním postižením starších 55 let.141 Vedle vyšší nezaměstnanosti této cílové 

skupiny je však přetrvávajícím problémem také to, že lidé se zdravotním postižením 

velmi často pracují pouze na částečný úvazek, dostávají v průměru nižší odměnu za 

svou práci a častěji jsou zaměstnáni na málo kvalifikovaných pracovních místech 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137!Statistisches!Bundesamt.!Statistik&der&Schwerbehinderten&Menschen&2011.!Wiesbaden,!2013.!35!s.!Dostupné!také!z!
<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Behinderte/BehinderteMenschen.html>!
!Str.!5!
138!Bundesarbeitsgemeinschaft!der!Integrationsämter!und!Hauptfürsorgestellen!(BIH).!ABC&Behinderung&&&Beruf.&Handbuch&
für&die&betriebliche&Praxis.&5.!vyd.!Wiesbaden:!Universum!Verlag!GmbH,!2013.!Str.!8!
139!tamtéž,!str.!16!!
140 !STÄHLER,! Thomas.! Inklusion& behinderter& Arbeitnehmer:& Rechtliche& Grundlagen& für& Arbeitgeber,& Personalabteilungen,&
Schwerbehindertenvertreter&und&Betriebsräte.&1.!Auflage.!Köln:!Luchterhand!Verlag,!2013.!Str.!VII!
141!Bundesarbeitsgemeinschaft!der!Integrationsämter!und!Hauptfürsorgestellen!(BIH).!Jahresbericht&2012/2013.&Wiesbaden:!
Universum! Verlag! GmbH,! 2013.! 52! s.! Dostupné! také! z! <http://www.rehadatAstatistik.de/de/beruflicheA
teilhabe/Integrationsprojekte/index.html>!Str.!4!
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neodpovídajících jejich dosaženému vzdělání. Při ztrátě zaměstnání jsou také více než 

lidé bez postižení ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností.142 

  V následujícím textu se pokusím komplexně popsat německou právní úpravu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně rozebrání jednotlivých nástrojů 

na podporu jejich zaměstnanosti. Pro snazší porovnání s českou právní úpravou 

zachovávám v této kapitole obdobnou strukturu jako v kapitole o zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v České republice.  

 

 

3.1 Prameny právní úpravy  

 

 Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením je v systému 

německého práva zařazena jinak, než je tomu v České republice. Veškeré normy 

obsahující speciální úpravu pro zaměstnávání osob s postižením, stejně jako celá úprava 

zaměstnanosti, spadají do sociálního práva. V pracovním právu (individuálním 

i kolektivním) proto regulaci zaměstnávání osob se zdravotním postižením nenajdeme. 

Jedním z důvodů může být i to, že německé pracovní právo není kodifikované. Snaha 

o přijetí zákoníku práce sahá sice již do doby Výmarské republiky, nikdy však nebyla 

nalezena politická shoda na podobě ucelené úpravy pracovněprávních vztahů.143 Základ 

pracovního práva – úprava pracovní smlouvy vychází z občanského zákoníku, vedle 

nějž existuje velké množství zvláštních zákonů, z těch nejdůležitějších např. Zákon 

o ochraně při výpovědi (Kündigungsschutzgesetz - KSchG), Zákon o ochraně 

zaměstnaných matek (Mutterschutzgesetz - MuSchG), Zákon o podnikovém řádu 

(Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG), Zákon o minimální délce dovolené 

(Bundesurlaubsgesetz - BUrlG) či Zákon o kolektivních smlouvách (Tarifvertragsgesetz 

- TVG). Některé oblasti pracovního práva však zůstávají stále bez zákonné regulace 

a řídí se pouze rozhodovací praxí soudů, především odpovědnost zaměstnance za škodu 

či kolektivní vyjednávání.  

 Sociální právo je v Německu naopak kodifikováno v Sociálním zákoníku 

(Sozialgesetzbuch, dále také "SGB"). Práce na něm započala v sedmdesátých letech 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142!Bundesarbeitsgemeinschaft!der!Integrationsämter!und!Hauptfürsorgestellen!(BIH).!Jahresbericht&2012/2013.&Wiesbaden:!
Universum! Verlag! GmbH,! 2013.! 52! s.! Dostupné! také! z! <http://www.rehadatAstatistik.de/de/beruflicheA
teilhabe/Integrationsprojekte/index.html>!Str.!4!
143!RICARDI,!Reinhard.!Einführung!zum!Arbeitsgesetzen.!In!Arbeitsgesetze.&83.!Auflage.!München:!C.!H.!Beck,!2013.!Str.!XVIII!
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20. století, v roce 1975 vstoupila v platnost první z jeho zamýšlených deseti knih. Dnes 

má sociální zákoník knih již 12 a stále není kompletně dokončen, na zapracování do něj 

čekají např. Zákon o podpoře vzdělávání (Bundesausbildungsförderungsgesetz - 

BAFöG), Zákon o příspěvku na bydlení (Wohngeldgesetz - WoGG) či Zákon 

o příspěvku na dítě (Bundeskindergeldgesetz - BKGG). 144  Pro lepší orientaci 

v sociálním zákoníku uvedu výčet všech jeho dvanácti knih: 

 

 SGB I - Obecná část 

 SGB II - Zabezpečení uchazečů o práci 

 SGB III - Podpora zaměstnanosti 

 SGB IV - Společné předpisy pro sociální pojištění 

 SGB V - Zákonné zdravotní pojištění 

 SGB VI - Zákonné důchodové pojištění 

 SGB VII - Zákonné úrazové pojištění 

 SGB VIII - Podpora dětí a mládeže 

 SGB IX - Rehabilitace a participace osob se zdravotním postižením 

 SGB X - Procesní předpisy a ochrana dat 

 SGB XI - Pojištění péče 

 SGB XII - Sociální pomoc 

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se týká především třetí a devátá kniha. 

Úprava rehabilitace osob se zdravotním postižením je ale poměrně roztříštěná, neboť 

jednotlivá plnění poskytují různé správní orgány. Konkrétní předpisy je tedy třeba 

hledat i v úpravě zdravotního, důchodového a úrazového pojištění či sociální pomoci.145 

 

 Německo je spolkovou republikou a jeho právní systém tedy tvoří dvě základní 

roviny - právo spolkové a právo zemské. Každá ze šestnácti spolkových zemí má vlastní 

ústavu, ústavní orgány a pravomoc přijímat zákony s platností pro své území. Pracovní 

a sociální právo spadá do oblasti sdílené zákonodárné pravomoci, což znamená, že 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144!MUCKEL,!Stefan;!OGOREK,!Markus.!Sozialrecht.&4.!Auflage.!München:!Verlag!C.!H.!Beck,!2011.!Str.!9!
145!§§!11,!27,!40,!43!SGB!V!A!ustanovení!týkající!se!plnění!ze!zdravotního!pojištění;!§§!15!a!16!SGB!VI!A!plnění!poskytovaná!
nositelem! důchodového! pojištění;! §§! 26–55a! SGB! VII! A! plnění! z! úrazového! pojištění;! §! 35a! SGB! VIII! A! pomoc! pro! děti! a!
mladistvé!s!duševním!onemocněním;!§§!53–60!SGB!XII!A!sociální!pomoc!pro!osoby!se!zdravotním!postižením!
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zákony a podzákonné předpisy může přijímat jak spolek, tak jednotlivé země.146 Země 

jsou přitom k přijímání právních předpisů oprávněny pouze v tom rozsahu, ve kterém 

danou oblast neupravuje legislativa spolku. Převážná většina pracovního a sociálního 

práva je jednotně upravena spolkovými zákony, zemskému právu však zůstává 

pravomoc v některých dílčích oblastech. Země jsou například oprávněny upravit odlišně 

příslušnost úřadů posuzujících existenci a stupeň postižení147 či organizovat programy 

na podporu zaměstnanosti osob s postižením nad rámec zákonné úpravy.148 V této práci 

se nadále budu zabývat výhradně spolkovým právem.  

 

 

3.1.1 Základní zákon  

  

 Spolková republika Německo se ve svém Základním zákoně (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland - GG) hlásí k principu sociálního státu,149 z něhož vychází 

celá koncepce sociálního práva. Základní lidská práva jsou deklarována v prvních 19 

článcích Základního zákona, což zdůrazňuje význam, který jim ústavodárce přikládá. 

Na rozdíl od české Listiny základních práv a svobod však Základní zákon, kromě 

nároku každé matky na ochranu a podporu společnosti,150 nezakotvuje sociální práva 

a jejich úpravu přenechává obecné části sociálního zákoníku.  

 Klíčovým ustanovením pro postavení osob s postižením ve společnosti a zákaz 

jejich znevýhodňování je čl. 3 odst. 3. První věta zakotvuje obecný zákaz diskriminace 

či zvýhodňování na základě pohlaví, společenského postavení, rasy, jazyka, původu, 

víry a náboženského a politického přesvědčení. Druhá věta, která byla přidána až 

novelizací v roce 1994, zakazuje znevýhodňování na základě postižení. 151  Toto 

ustanovení nedává lidem s postižením pouze negativní právo nebýt diskriminován, je 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146!Čl.!72!odst.!1,!Čl.!74!odst.!1!č.!7,!12!GG!
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148 !STÄHLER,! Thomas.! Inklusion& behinderter& Arbeitnehmer:& Rechtliche& Grundlagen& für& Arbeitgeber,& Personalabteilungen,&
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zároveň i vyjádřením úkolu společnosti působit proti jejich vyloučení všemi dostupnými 

prostředky a pomocí státních opatření vyrovnávat jejich znevýhodnění.152  

 Dále se zaměstnávání osob se zdravotním postižením týká čl. 12 o svobodné 

volbě povolání (Berufsfreiheit). Odstavec první přiznává všem německým občanům 

právo na svobodnou volbu povolání, zaměstnání a profesního vzdělávání. Z tohoto 

ustanovení také vychází nutnost vyrovnávat znevýhodnění osob, jejichž svobodná volba 

povolání a zaměstnání je z důvodu postižení ohrožena.  

 

 

3.1.2 Antidiskriminační zákon 

 

 Všeobecný zákon o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - 

AGG) přijatý v roce 2006 vychází, stejně jako český antidiskriminační zákon, 

z několika směrnic Evropské unie.153 Věcnou působností i strukturou jsou si oba zákony 

velmi podobné s tím rozdílem, že německý zákon je obsáhlejší a některé oblasti 

upravuje detailněji či zcela samostatně (například práva zaměstnanců nebo ochranu před 

diskriminací v soukromoprávním styku). Všeobecný zákon o rovném zacházení přinesl 

jednotnou úpravu antidiskriminačního práva a nahradil původní úpravu rozptýlenou 

v několika předpisech převážně práva pracovního. Některé právní normy jím byly 

zrušeny,154 jiné zůstaly v platnosti a působí vedle antidiskriminačního zákona nebo na 

něj odkazují.155  

 Na rozdíl od české právní úpravy neobsahuje německý antidiskriminační zákon 

žádnou specifickou ochranu osob s postižením ani povinnost zaměstnavatele přijmout 

přiměřené opatření. 156  Postižení je pouze jedním z diskriminačních důvodů 

vyjmenovaných v § 1 a vztahuje se na něj tedy obecný zákaz znevýhodňování stejně 

jako na ostatní diskriminační důvody. Ustanovení § 12 AGG ale ukládá 

zaměstnavatelům povinnost přijmout nezbytná opatření k ochraně před 

znevýhodňováním z důvodů uvedených v § 1, včetně opatření preventivních. 

Zaměstnavatel je také povinen zajistit, aby ke znevýhodňování v rámci výkonu práce 
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nedocházelo ani ze strany zaměstnanců a třetích osob. Povinnost přijmout vhodná 

opatření k umožnění výkonu práce osobám s těžkým zdravotním postižením ukládá 

zaměstnavatelům místo antidiskriminačního zákona § 81 odst. 4 deváté knihy 

sociálního zákoníku. Problematické ovšem je, že toto ustanovení se vztahuje pouze na 

osoby s těžkým zdravotním postižením a nezajišťuje tedy rovné zacházení všem lidem 

s postižením. Z rozhodování Spolkového pracovního soudu a eurokonformního výkladu 

práva však vyplývá, že povinnost zaměstnavatelů přijmout vhodná opatření i vůči 

osobám s "lehkým" zdravotním postižením lze dovodit z obecných předpisů 

občanského práva157 ukládajících stranám závazkového vztahu povinnost brát dle jeho 

povahy ohled na práva a oprávněné zájmy druhé strany.158 Povinnost zaměstnavatelů 

umožnit zaměstnancům se zdravotním postižením výkon práce pomocí přijetí 

přiměřených opatření je tedy v Německu zakotvena také, pouze spočívá na jiném 

právním základě.   

 Německý antidiskriminační zákon (ani směrnice, ze kterých vychází) neuvádí 

vlastní definici postižení. Soudní praxe i právní věda se kloní k názoru, že pojem 

postižení v AGG lze vykládat jako zdravotní postižení vymezené v § 2 odst. 1 SGB IX, 

přičemž se ochrana vztahuje na všechny osoby s postižením, nikoli pouze na osoby 

s těžkým zdravotním postižením, kterým ochranu před znevýhodňováním přiznává § 81 

odst. 2 SGB IX.159  

 Zaměstnanci, kteří se cítí být znevýhodňování na základě některého 

z diskriminačních důvodů, mají dle § 13 právo podat u zaměstnavatele stížnost a dle 

§ 15 právo domáhat se náhrady škody.  

 

 

3.1.3 První kniha sociálního zákoníku - Obecná část  

 

 Obecnou část sociálního práva - jeho cíle, zásady, společná ustanovení, výčet 

sociálních práv a orgány odpovědné za jejich naplňování upravuje první kniha 

sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch I Allgemeiner Teil - SGB I) z roku 1975. Většina 
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jejích ustanovení neobsahuje přímo vymahatelná práva a vyžaduje ke své aplikaci 

provedení dalšími knihami sociálního zákoníku.160  

 Základní normou pro podporu osob se zdravotním postižením v celém sociálním 

právu je § 10 SGB I. V překladu zní: "Lidé, kteří jsou tělesně, mentálně nebo duševně 

postižení nebo jim takové postižení hrozí, mají nezávisle na příčině tohoto postižení za 

účelem podpory jejich nezávislosti a rovnoprávné účasti právo na pomoc, která je 

nezbytná k 

1. zamezení vzniku postižení, jeho odstranění, zmírnění, zabránění jeho zhoršení či 

zmírnění jeho následků, 

2. zabránění, překonání a zmírnění omezení pracovní schopnosti či závislosti na 

péči, stejně jako k zabránění předčasnému pobírání sociálních dávek nebo 

snížení sociálních dávek již pobíraných, 

3. zajištění pracovního místa odpovídajícího jejich preferencím a schopnostem, 

4. podpoře jejich rozvoje, účasti na životě společnosti a pokud možno také vedení 

nezávislého způsobu života podle vlastních představ a 

5. překonávání znevýhodnění způsobených postižením."161 

Základní normou pro státní politiku zaměstnanosti je § 3 odst. 2 SGB I. Každému, kdo 

se účastní pracovního života nebo se ho účastnit chce, přiznává právo na poradenství při 

volbě povolání a přípravy k němu, individuální podporu jeho dalšího profesního 

vzdělávání, pomoc k získání a udržení vhodného pracovního místa a zabezpečení při 

nezaměstnanosti či platební neschopnosti zaměstnavatele.162  

 Plnění k rehabilitaci a participaci osob se zdravotním postižením vyjmenovává 

§ 29 SGB I a jako příslušné orgány určuje integrační úřady a nositele rehabilitace 

v jednotlivých oblastech (zdravotní pojišťovny, pojišťovny péče, úrazové pojišťovny, 
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nositelé důchodového pojištění, úřad sociálního zabezpečení a orgány krajů). Výčet 

plnění aktivní politiky zaměstnanosti uvádí § 19 SGB I a orgánem příslušným k jejímu 

uskutečňování stanovuje Spolkovou agenturu práce.  

 

 

3.1.4 Třetí kniha sociálního zákoníku - Podpora zaměstnanosti 

 

 Třetí kniha sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch III Arbeitsförderung - SGB III) 

je součástí německého právního řádu od 1. ledna 1998, kdy nahradila zákon o podpoře 

zaměstnanosti (Arbeitsförderungsgesetz) z roku 1969. SGB III přinesla, obzvláště po 

novelizaci v roce 2001, modernizaci státní politiky zaměstnanosti. Mimo jiné lze uvést 

výraznější zaměření na prevenci nezaměstnanosti místo jejího následného řešení či 

posílení nenárokových plnění na úkor nárokových.163 

 SGB III upravuje ve třinácti kapitolách povinné pojištění proti nezaměstnanosti, 

aktivní politiku zaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti, zaměstnávání cizinců, 

povinnosti zaměstnavatelů a organizaci a provádění státní politiky zaměstnanosti. 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je obsaženo v kapitole třetí věnované 

aktivní politice zaměstnanosti. Tato kapitola prošla v roce 2011 výraznou novelizací, 

došlo ke shrnutí úpravy týkající se osob se zdravotním postižením do jednoho oddílu, 

sjednocení terminologie s devátou knihou sociálního zákoníku i k přečíslování 

paragrafů.164 Oddíl sedmý, dnes nazvaný Účast osob se zdravotním postižením na 

pracovním životě (Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben) upravuje v §§ 112 

- 129 plnění, která osobám se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatelům 

poskytuje Spolková agentura práce. Přiznává jim nárok jak na obecná plnění podpory 

zaměstnanosti (za určitých zvýhodňujících podmínek), tak na speciální plnění určená 

pouze jim.  

 Mezi obecná plnění patří: podpora aktivizace a profesního začlenění, podpora 

profesního vzdělávání a přípravy k práci, podpora dalšího profesního vzdělávání 

a podpora při založení samostatné výdělečné činnosti.165 Zvýhodňující podmínky pro 

osoby se zdravotním postižením umožňují, je-li to nezbytné, například delší než 
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standardní dobu podpory a podporu i jiných než státem akreditovaných vzdělávacích 

programů.166 Speciální plnění jsou poskytována, pokud obecná plnění z důvodu povahy 

nebo závažnosti postižení k dosažení účasti na pracovním životě nepostačují a je 

nezbytná účast v programech zaměřených výhradně na osoby s postižením.167 V tomto 

případě je poskytován přechodný příspěvek, příspěvek při účasti na vzdělávání a jsou 

hrazeny náklady vzdělávacího či aktivizačního opatření. 

 Třetí kniha sociálního zákoníku je speciálním předpisem vůči knize deváté (viz 

následující kapitola) a úprava jednotlivých dávek je v obou knihách úzce provázána. Při 

zjišťování a uplatňování nároků na dávky k účasti osob se zdravotním postižením na 

pracovním životě, k jejichž poskytování je příslušná agentura práce, je tedy nutné brát 

v úvahu vždy oba tyto zákony současně.168 Podrobně tyto nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti rozeberu v kapitole 3.4 Rehabilitace a participace osob se zdravotním 

postižením.  

 

 

3.1.5 Devátá kniha sociálního zákoníku - Rehabilitace a participace osob 

 s postižením 

 

 Devátá kniha sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch IX Rehabilitation und 

Teilnahme behinderter Menschen - SGB IX) vstoupila v účinnost 1. července 2001 po 

téměř třicetileté debatě o tom, jakou podobu by jednotné právo rehabilitace mělo mít. 

Hlavním problémem byla rozdrobenost právní úpravy mezi jednotlivými oblastmi 

sociálního práva a tím pádem rozdělení kompetencí mezi několik státních orgánů. 

Z finančních důvodů ovšem zákonodárce nakonec k vytvoření jednotné struktury státní 

správy na poli rehabilitace osob s postižením nepřistoupil. Dosavadní úprava obsažená 

v zákoně o těžce zdravotně postižených osobách (Schwerbehindertengesetz ze dne 

27. dubna 1974) byla do sociálního zákoníku přejata téměř beze změn, katalog práv 

tedy zůstal shodný. Dílčí změny v procesní úpravě sice nevyřešily složité rozdělení 
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kompetencí mezi jednotlivými státními orgány, přispěly však ke zefektivnění 

procesních postupů.169  

 Cílem deváté knihy sociálního zákoníku je podpora nezávislosti a rovnoprávné 

účasti osob se zdravotním postižením na životě ve společnosti.170 Kniha jednotně 

upravuje plnění, která mají k dosažení tohoto cíle přispět. Protože ale jednotlivá plnění 

poskytuje několik různých státních orgánů, takzvaných nositelů rehabilitace (viz 

kap. 3.3), řídí se poskytování plnění i speciálními předpisy těchto nositelů (jimiž jsou 

ostatní knihy sociálního zákoníku). 

Úprava plnění v knize deváté je pro jednotlivé nositele rehabilitace přímo použitelná, 

nestanoví-li speciální předpisy nositelů jinak. Příslušnost nositelů rehabilitace 

a předpoklady poskytování plnění se však vždy řídí speciálními předpisy.171 

 Kniha devátá se člení na dvě části, první část obsahuje obecnou úpravu týkající se 

všech osob s postižením a osob, kterým postižení hrozí, druhá část potom speciální 

úpravu pro osoby s těžkým zdravotním postižením, takzvané právo těžce zdravotně 

postižených osob (Schwerbehindertenrecht). V části první se také nachází úprava 

koordinující spolupráci jednotlivých nositelů rehabilitace. Druhá část upravuje ochranu 

a začleňování osob s těžkým zdravotním postižením, především začleňování do 

pracovního života. Obsahuje mimo jiné zákaz diskriminace zaměstnanců s těžkým 

zdravotním postižením, povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby s těžkým 

zdravotním postižením ve výši povinné kvóty, zvláštní ochranu při výpovědi a další 

pracovní podmínky, dílny pro osoby se zdravotním postižením či bezplatnou přepravu 

v osobní hromadné dopravě. Podrobněji tyto a další instituty rozeberu v kapitole 3.4 

o rehabilitaci a participaci osob se zdravotním postižením.  

 

 

3.2 Vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením 

 

 Devátá kniha sociálního zákoníku vymezuje zdravotní postižení v § 2 následovně: 

"Lidé jsou zdravotně postižení, pokud se jejich tělesná funkce, intelektuální schopnosti 

nebo duševní zdraví nejméně po dobu šesti měsíců odchylují od stavu běžného pro daný 
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věk a je tím narušena jejich účast na životě ve společnosti. Osobám postižení hrozí, lze-

li toto narušení očekávat."172 Tato definice vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví (ICF) Světové zdravotnické organizace a zohledňuje jak 

medicínské, tak sociální pojetí postižení. Na rozdíl od původní definice zákona o těžce 

zdravotně postižených osobách z roku 1974 je důraz kladen především na omezení 

v zapojení se do různých oblastí života místo na fyzické nedostatky.173 Ne nepodstatnou 

je také terminologická změna v označení osob se zdravotním postižením: až do nabytí 

účinnosti SGB IX v roce 2001 byl v sociálním právu používán termín Behinderten - 

tedy "postižení". SGB IX zavedl pojem behinderten Menschen - "postižení lidé". Tato 

změna odráží moderní vývoj v pojetí zdravotního postižení a má zdůraznit, že lidé 

s postižením nesmí být v pohledu většinové společnosti redukováni právě na jejich 

zdravotní postižení, nýbrž že jsou v první řadě lidmi.174  

 Omezení účasti na životě společnosti a jeho rozsah posuzují na základě žádosti 

úřady sociálního zabezpečení (Versorgungsämter). Rozsah omezení se popisuje pomocí 

stupně postižení (Grad der Behinderung) vyjádřeného po desítkách na stupnici 10 - 

100, přičemž za zdravotní postižení se považuje omezení od stupně 20.175 Zdravotní 

stav posuzují lékaři pověření úřady sociálního zabezpečení podle nařízení o lékařských 

službách v sociálním zabezpečení (Versorgungsmedizinverordnung z 10. prosince 

2008). V případě více zdravotních omezení se stanovuje stupeň postižení podle jejich 

vzájemného spolupůsobení, nikoli pouhým sečtením.176  

 SGB IX zná následující čtyři kategorie osob se zdravotním postižením: osoby se 

zdravotním postižením, osoby s těžkým zdravotním postižením, osoby postavené 

naroveň osobám s těžkým zdravotním postižením a osoby, jimž postižení hrozí. Těžce 

zdravotně postiženými (Schwerbehinderten) jsou osoby, jejichž stupeň postižení 

dosahuje nejméně 50, pokud mají trvalý pobyt, obvyklý pobyt nebo zaměstnání na 

území působnosti tohoto zákoníku.177 Těm na žádost úřad vystaví také průkaz osoby 
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Beeinträchtigung&zu&erwarten&ist."&
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s těžkým zdravotním postižením, jehož platnost je zpravidla omezena na 5 let.178 Dle 

údajů Spolkového statistického úřadu z roku 2012 dosahuje u jedné čtvrtiny osob 

s těžkým zdravotním postižením uznaný stupeň postižení 100 a přibližně u jedné třetiny 

činí stupeň postižení 50.179 Těžce zdravotně postiženým osobám mohou být naroveň 

postaveny (Gleichstellung) osoby, jejichž stupeň postižení je nižší než 50, ale vyšší 

nebo roven 30 a splňují podmínku trvalého pobytu, obvyklého pobytu nebo zaměstnání 

na území působnosti tohoto zákoníku, pokud si z důvodu svého postižení nemohou 

jinak najít vhodné pracovní místo nebo si ho udržet.180 O postavení na roveň osobám 

s těžkým zdravotním postižením rozhoduje Agentura práce. Protože se na osoby 

postavené naroveň osobám s těžkým zdravotním postižením až na výjimky vztahuje 

stejná úprava, pokud dále v této práci hovořím o osobách s těžkým zdravotním 

postižením a neuvedu jinak, mám tím vždy na mysli i osoby jim naroveň postavené.  

 

 Třetí kniha sociálního zákoníku - Podpora zaměstnanosti obsahuje vlastní definici 

zdravotního postižení. Vychází přitom z definice knihy deváté, pouze ji pro své účely 

modifikuje. § 19 odst. 1 SGB III v překladu zní: "Postiženými ve smyslu této knihy jsou 

lidé, jejichž šance zapojit se nebo se vrátit do pracovního života jsou v důsledku druhu 

nebo závažnosti postižení ve smyslu § 2 odst. 1 deváté knihy nikoli pouze po přechodnou 

dobu podstatně sníženy, a kteří z tohoto důvodu potřebují pomoc k začlenění se na 

pracovní trh, včetně osob s poruchami učení."181 Lidem s postižením naroveň jsou 

postaveny osoby, jimž postižení zatím teprve hrozí,182 což odpovídá zásadám prevence 

a přispívá ke zmírnění negativních společenských důsledků postižení.  Pro nárok na 

plnění podle třetí knihy sociálního zákoníku je přitom nerozhodné, zda jde o osobu se 

zdravotním postižením nebo s těžkým zdravotním postižením.   
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3.3 Státní správa v oblasti zaměstnávání osob s postižením 

 

 Německý systém státní správy se od toho českého pochopitelně v mnohém liší, 

v oblasti státní politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení tomu není jinak. 

Zatímco v České republice je téměř pro všechny záležitosti ohledně zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením příslušný Úřad práce ČR, v Německu tuto kompetenci sdílí 

Spolková agentura práce, integrační úřady, odborné integrační služby a nositelé 

rehabilitace. Proto považuji v rámci této práce za nezbytné krátce popsat jednotlivé 

orgány a jejich kompetence.   

 

 

3.3.1 Spolková agentura práce 

 

 Spolková agentura práce (Bundesagentur für Arbeit) je orgánem odpovědným za 

provádění státní politiky zaměstnanosti.183 Její strukturu tvoří centrála v Norimberku, 10 

regionálních ředitelství, místní agentury práce a jobcentra.184 Správní rada a místní 

správní výbory jsou složeny v rovném podílu ze zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů 

a veřejných orgánů, přičemž zástupce veřejného orgánu není oprávněn radě či výboru 

předsedat.185 Při centrále Spolkové agentury práce je zřízen Poradní sbor pro osoby se 

zdravotním postižením, jehož úkolem je koncepční řešení problematiky na spolkové 

úrovni.186 Každá agentura práce má také k dispozici odborné poradce pro oblast 

rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kteří poskytují služby jak 

osobám se zdravotním postižením, tak zaměstnavatelům.187 

 Kompetence Spolkové agentury práce upravuje především SGB III, které jsou 

vůči osobám se zdravotním postižením vykonávány podle SGB IX. Agentura práce je 

v rámci aktivizace a začleňování osob se zdravotním postižením na pracovním trhu 

zodpovědná za poradenství a zprostředkování, podporu profesního vzdělávání, dalšího 

profesního vzdělávání a podporu zakládání samostatné výdělečné činnosti.188 Dále 
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dohlíží na povinnost zaměstnávat osoby s těžkým zdravotním postižením, vydává 

rozhodnutí o postavení naroveň osobám s těžkým zdravotním postižením189 a uděluje 

akreditace dílnám pro osoby s postižením.190 

Rozdělení kompetencí mezi agenturou práce a jinými orgány upravuje § 22 SGB III. 

Agentura práce jako nositel rehabilitace poskytuje plnění k participaci na pracovním 

životě pouze v případě, že ve smyslu deváté knihy sociálního zákoníku není příslušný 

jiný nositel rehabilitace.  

 

 

3.3.2 Další nositelé rehabilitace 

 

 Vedle Spolkové agentury práce určuje § 6 SGB IX další nositele rehabilitace 

(Rehabilitationsträger). Jsou jimi: 

• veřejné zdravotní pojišťovny 

• nositelé zákonného úrazového pojištění 

• nositelé zákonného důchodového pojištění 

• nositelé zaopatření obětí války 

• nositelé veřejné péče o děti a mládež 

• nositelé sociální pomoci 

Kromě veřejných zdravotním pojišťoven se na pracovní rehabilitaci podílí všichni tito 

nositelé. V každém jednotlivém případě se příslušnost nositele rehabilitace určuje podle 

jeho speciálních předpisů (další knihy sociálního zákoníku). Po podání žádosti o plnění 

oprávněnou osobou zkoumá nositel rehabilitace, zda je dána jeho příslušnost 

k poskytnutí plnění. Do dvou týdnů musí rozhodnout buď o své příslušnosti, nebo 

žádost předat příslušnému nositeli.191  

 Nositelé rehabilitace zřizují společná servisní místa (Gemeinsame Servicestellen), 

na která se žadatelé o plnění všech druhů rehabilitace mohou obracet o radu, který 

nositel je v kterém případě příslušný. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189!§!104,!odst.!1!č.!5!SGB!IX!
190!§!142!SGB!IX!
191!§!14!SGB!IX!



! 54!

3.3.3 Integrační úřady 

 

 Integrační úřady (Integrationsämter) nejsou primárními nositeli rehabilitace, 

nýbrž tyto svými službami podporují a doplňují. Jejich organizace se v jednotlivých 

spolkových zemích liší, pravomoc integračního úřadu může být přenesena na 

samosprávné orgány či jiné úřady.192 Integrační úřady jsou zodpovědné především za 

oblast práva osob s těžkým zdravotním postižením. Do jejich kompetence dle § 102 

SGB IX spadá: výběr a využívání prostředků vyrovnávacího odvodu, zvláštní ochrana 

při výpovědi, doprovodná pomoc v pracovním životě a vzdělávání a osvěta. Integrační 

úřady úzce spolupracují s nositeli rehabilitace, zaměstnavateli v regionu a jejich 

sdruženími, odbory, sdruženími osob s postižením a s podnikovým zastoupením 

zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením.193 

 Jádro činnosti integračních úřadů tvoří doprovodná pomoc v pracovním životě 

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben), která má pomocí finančních plnění, poradenství pro 

zaměstnance i zaměstnavatele a psychosociálních služeb přispívat k trvalému začlenění 

osob s těžkým zdravotním postižením na pracovním trhu. Mezi tato finanční plnění 

patří příspěvky z prostředků vyrovnávacího fondu, které dále rozeberu v kapitole 3.4, 

například příspěvek na pracovní asistenci, na motorové vozidlo, na technické pracovní 

pomůcky, na vzdělávací programy, zařízení pracovního místa apod., pokud nespadají do 

působnosti některého z nositelů rehabilitace. 

 

 

3.3.4 Odborné integrační služby 

 

 Na začleňování osob se zdravotním postižením do pracovního života se podílí 

také odborné integrační služby (Integrationsfachdienste). Jsou jimi zpravidla nevládní 

organizace, které splňují odborné požadavky stanovené § 112 SGB IX. Odborné 

integrační služby jsou k jednotlivým úkolům pověřovány nositeli rehabilitace nebo 

integračními úřady, kteří jejich činnost také financují. Zaměřují se především na osoby 

s těžkým zdravotním postižením, jejichž zapojení do pracovního života je obzvláště 
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ztíženo, lidi s duševním onemocněním a lidi, jimž duševní onemocnění hrozí. Mezi 

úkoly odborných integračních služeb spadá mimo jiné podpora při profesní orientaci 

osob se zdravotním postižením, vytipovávání vhodných pracovních míst, trénink 

pracovních dovedností, podporované zaměstnávání, osvěta kolegů na pracovišti, 

poradenství, krizová intervence a psychosociální pomoc.194 V roce 2012 působilo na 

území celé spolkové republiky 238 odborných integračních služeb. 

 

 

3.4 Rehabilitace a participace osob se zdravotním postižením  

 

 Jak je zřejmé z předchozího textu, v německém právním systému splývají v jedno 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti určené na podporu osob s postižením s právem 

rehabilitace. Toto spojení zavedla devátá kniha sociálního zákoníku - rehabilitace 

a participace osob se zdravotním postižením. Mimo jiné by to mělo přispět k celostnímu 

řešení problematiky postižení a nikoli pouze k izolovaně poskytovaným dávkám.195 

 Ústředními pojmy SGB IX jsou rehabilitace (Rehabilitation) a participace 

(Teilhabe). Ačkoli je mezi oběma termíny rozdíl, bývají často, a to i v zákoně 

používány jako synonyma. Rehabilitace je proces zaměřený na zlepšení stavu nebo jeho 

zachování, participace toliko účast na životě společnosti.196 Cílem sociálních dávek 

deváté knihy je podpora účasti osob se zdravotním postižením na životě společnosti, 

a to především skrze pracovní začlenění v návaznosti na koncept účinného zapojení do 

společnosti, který používá Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. 

K dosažení tohoto cíle slouží čtyři oblasti plnění, které rozlišuje § 5 SGB IX: 

A plnění zdravotní rehabilitace 

A plnění k participaci na pracovním životě 

A dávky zajišťující živobytí a další doplňující dávky 

A plnění k participaci na životě ve společnosti  

Předmětem dalšího zájmu této práce budou pochopitelně plnění k participaci na 

pracovním životě neboli pracovní rehabilitace. Ta je v německém právu, oproti 
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právnímu řádu českému, pojata velmi široce. Zahrnuje podporu vzdělávání včetně 

vzdělávání primárního, zprostředkování práce, úhradu veškerých nákladů s rehabilitací 

souvisejících včetně pořízení motorového vozidla, přizpůsobení bydlení atd. Ve vztahu 

k ostatním oblastem rehabilitace má rehabilitace v pracovním životě velmi významné 

postavení, neboť pro začlenění člověka s postižením do společnosti je nejpodstatnější 

právě uplatnění v zaměstnání.197 Tomu odpovídá i obsah druhé části SGB IX, která se, 

s výjimkou úpravy bezplatného přepravování osob s těžkým zdravotním postižením ve 

veřejné dopravě, věnuje výhradně úpravě zaměstnávání. 

 Než rozeberu jednotlivé nástroje k participaci na pracovním životě, zmíním ještě 

několik zásad a institutů deváté knihy sociálního zákoníku. Hned v úvodních 

ustanoveních je zakotvena zásada prevence. Nositelé rehabilitace podle ní mají působit 

tak, aby bylo možné nástupu postižení včetně chronických onemocnění předejít.198 

Ustanovení § 8 dále stanovuje přednost plnění k participaci před plněními 

z důchodového pojištění. Pokud existuje pravděpodobnost, že plnění k participaci 

mohou vyloučit nebo oddálit potřebu dávek důchodového pojištění, musí být nejdříve 

poskytnuta plnění k participaci. Dle ustanovení § 9 je při poskytování plnění 

k rehabilitaci vždy třeba brát v úvahu opodstatněná přání příjemce plnění. Zohledňován 

by měl být věk, pohlaví a rodinný stav oprávněného, ale i jeho náboženské vyznání 

a světový názor. "Dávky, služby i péče v zařízeních nechávají oprávněnému co nejvíce 

prostoru pro vlastní rozhodování o jeho záležitostech a podporují jeho samostatnost."199 

Toto ustanovení je samozřejmě v praxi těžko vymahatelné a je otázkou, zda tato úprava 

má být obsažena v zákoně nebo zda by postačila její úprava v interních předpisech 

úřadů, standardech kvality sociálních služeb a obdobných dokumentech.200 I tak ale 

považuji toto ustanovení za velmi přínosné, neboť se jedná o základní východisko 

moderních sociálních služeb pro lidi s postižením a jeho zakotvení na zákonné úrovni 

mu dodává potřebnou váhu.  

 Samostatnost příjemců plnění podporuje také institut osobního rozpočtu 

(persönliches Budget) upravený v § 17 SGB IX. Umožňuje na žádost oprávněného 

vyplácení jednotné měsíční dávky ve výši finančních i věcných plnění k participaci, na 
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která má nárok, místo jejich přímého poskytování. Příjemce osobního rozpočtu se 

potom může sám rozhodnout, jaké služby a od koho si nakoupí. Osobní rozpočet 

přichází v úvahu i v případě, že plnění poskytuje několik různých nositelů rehabilitace. 

Při jeho přiznání nehraje roli druh ani závažnost postižení, mohou ho pobírat i osoby 

s omezenou svéprávností.  

 Tolik k obecné úpravě rehabilitace, dále se text bude věnovat již rehabilitaci 

v pracovním životě. Čtenáře bych chtěla upozornit na rozlišování úpravy pro všechny 

osoby se zdravotním postižením a úpravy pouze pro osoby s těžkým zdravotním 

postižením (a osoby jim naroveň postavené). Plnění popsaná v prvních dvou 

podkapitolách se týkají všech osob s postižením, další podkapitoly potom převážně 

osob s těžkým zdravotním postižením. Obé ale obsahuje výjimky. 

 

 

3.4.1 Plnění k participaci na pracovním životě 

 

 Katalog finančních a věcných plnění pracovní rehabilitace pro osoby se 

zdravotním postižením podává obsáhlý § 33 SGB IX. Rozlišuje základní, podpůrná 

a doplňková plnění. Základními plněními jsou: pomoc k získání a udržení pracovního 

místa včetně pomoci při aktivizaci a začleňování, profesní vzdělávání, další profesní 

vzdělávání, příprava na práci včetně individuální kvalifikace při podporovaném 

zaměstnávání a příspěvek při zakládání samostatné výdělečné činnosti. Podpůrná plnění 

zahrnují odbornou medicínskou, psychologickou a pedagogickou pomoc, pokud je 

potřebná k dosažení cíle pracovní rehabilitace. Doplňková plnění slouží k zajištění 

efektivity plnění základních a podpůrných. Jsou jimi například: příspěvek na pořízení 

a provoz motorového vozidla, náhrada ušlé mzdy při účasti na rehabilitaci, pracovní 

asistence nutná pro získání pracovního místa, příspěvek na pořízení technických 

pomůcek či pořízení a vybavení bezbariérového bytu, je-li to nutné k výkonu práce. 

Výčet § 33 však není taxativní, na další plnění může vzniknout nárok  na základě 

speciálních předpisů jednotlivých nositelů rehabilitace.201 

 Plnění k participaci na pracovním životě jsou poskytována za účelem zachování, 

zvýšení, nabytí nebo znovunabytí pracovní schopnosti lidí s postižením nebo lidí, jimž 
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postižení hrozí, což by mělo zajistit jejich pokud možno trvalou účast na pracovním 

životě. Přitom by měl být vždy brán ohled na rovné příležitosti žen s postižením.202 Při 

výběru vhodných plnění se přihlíží ke schopnostem, preferencím, předchozí činnosti 

žadatele o rehabilitaci a situaci na trhu práce.203 Zda se jedná o dávky nárokové či 

nenárokové záleží na tom, který orgán je k jejich poskytování příslušný. V případě 

nositelů rehabilitace jsou dávky zpravidla nárokové,204 naproti tomu integrační úřad má 

při rozhodování o jejich poskytnutí prostor (a povinnost) pro uvážení. Při následujícím 

výkladu jednotlivých plnění nebudu postupovat podle systematiky § 33, ale podle věcné 

souvislosti jednotlivých dávek, což je, dle mého názoru, přehlednější. Toto členění 

používá i většina německých publikací.  

 

 

3.4.1.1 Profesní a další profesní vzdělávání 

!
 Nejen náklady na další profesní vzdělávání, ale i náklady na získání první 

kvalifikace mohou být hrazeny z dávek k participaci na pracovním životě.205 Je-li to 

kvůli zdravotnímu postižení nutné, je možné finančně podpořit i základní vzdělávání. 

Dále se podpora týká odborného profesního vzdělávání, přípravy na práci, profesní 

adaptace a dalšího profesního vzdělávání. Profesní adaptace je využívána při návratu 

zaměstnance na jeho původní pracoviště, pokud je třeba, aby si doplnil odborné znalosti 

a schopnosti a přizpůsobil se aktuálním požadavkům v rámci profese, ke které již má 

kvalifikaci.206 Pojem další profesní vzdělávání potom zahrnuje zvyšování kvalifikace 

a rekvalifikaci.  

 Hrazeny mohou být náklady na kurzovné, poplatky za zkoušky, učební materiály, 

potřebný pracovní oděv a pomůcky. Pokud vzdělávací akce neprobíhá v místě bydliště 

žadatele, mohou být dále hrazeny nezbytné náklady na ubytování a cestovné. 207 Pro 

zajištění živobytí během účasti na vzdělávání jsou poskytovány příspěvky podle třetí 

knihy sociálního zákoníku - přechodný příspěvek a příspěvek při účasti na 
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vzdělávání. 208  Příspěvky jsou poskytovány za předpokladu, že dané vzdělávání 

podstatně zvyšuje šanci na dosažení vhodného, pokud možno trvalého zaměstnání.  

 Podpora studia na vysoké škole vychází ze Zákona o individuální podpoře 

vzdělávání (BAFöG). Zvýšené potřeby při studiu podmíněné zdravotním postižením 

mohou být hrazeny ze systému sociální pomoci.209 

 

 

3.4.1.2 Příspěvek na pořízení motorového vozidla 

!
 Příspěvek na pořízení motorového vozidla vychází z § 33 odst. 3 č. 1 a 6, odst. 8 

č. 1 SGB IX ve spojení s Nařízením o podpoře pořízení motorového vozidla k pracovní 

rehabilitaci (Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation - 

KfzHV). Na příspěvek mají nárok osoby, pro něž je motorové vozidlo nezbytné 

k získání nebo udržení pracovního místa.210 To znamená osoby, které nemají jinou 

možnost dopravy na pracoviště buď z toho důvodu, že jejich postižení neumožňuje 

využití veřejných dopravních prostředků nebo že na dané trase nejsou zavedeny vhodné 

spoje.211 Podmínkou je, že žadatel je schopen vozidlo řídit nebo odvoz může zajišťovat 

třetí osoba a že náklady na dopravu na pracoviště nehradí zaměstnavatel. Zaměstnavatel 

je potom povinen zajistit zaměstnanci s postižením možnost parkování, což spadá do 

nároku zaměstnance vůči zaměstnavateli na potřebnou úpravu pracovního místa.212 

Příspěvek je poskytován na pořízení odpovídajícího nového nebo staršího motorového 

vozidla, na jeho přizpůsobení potřebám osoby s postižením a na získání řidičského 

oprávnění. Výše příspěvku se řídí podle výše příjmů žadatele, nejvyšší možný příspěvek 

činí 9 500 Eur. 

 

 

 

!
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3.4.1.3 Pracovní asistence 

!
 Pracovní asistenci hradí integrační úřady osobám s těžkým zdravotním postižením 

a osobám jim naroveň postaveným, je-li to nezbytné k získání nebo zachování 

vhodného pracovního místa a k dosažení tohoto cíle nepostačují jiné nástroje pracovní 

rehabilitace.213 Pracovní asistencí se rozumí pravidelná podpora asistenta přesahující 

příležitostnou pomoc, kterou mohou poskytnout kolegové na pracovišti. Musí se 

vztahovat k přímému výkonu práce, nespadá pod ni tedy například pomoc při 

stravování a hygieně v přestávkách v práci nebo pomoc při cestě do práce.214 Přitom 

musí zůstat zachována podstata pracovního vztahu, tedy osobní výkon práce 

zaměstnancem. Asistent nesmí vykonávat pracovní činnosti za zaměstnance, pouze mu 

její samostatný výkon umožňuje. V praxi se nejčastěji jedná o pomoc s pohybem 

a podáváním předmětů pro lidi s těžkým tělesným postižením a o asistenci v oblasti 

komunikace pro lidi se zrakovým či sluchovým postižením.215 Využívání pracovní 

asistence je časově neomezené, může být tedy poskytována po celou dobu, po kterou 

žadatel splňuje podmínky na její nárok. Výše příspěvku není právními předpisy 

upravena, zpravidla se postupuje podle doporučení Spolkové pracovní skupiny 

integračních úřadů, které předpokládá průměrnou hodinovou mzdu asistentů ve výši 

12 Eur.  

 

 

3.4.1.4 Příspěvek na pracovní pomůcky 

!
 Všechny osoby se zdravotním postižením mají dále nárok na uhrazení 

technických pracovních pomůcek a jiných pomůcek, je-li jejich pořízení k získání nebo 

zachování vhodného pracovního místa nezbytné. 216  Technickými pracovními 

pomůckami jsou zařízení, která jsou instalována a používána výhradně na pracovišti, 

například speciálně upravené počítače, ortopedické židle, výškově nastavitelné pracovní 

stoly apod. Jiné pomůcky jsou oproti tomu kompenzační pomůcky potřebné k výkonu 

práce, které osoba s postižením zpravidla nosí na těle nebo při sobě a které nejsou 
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používány pouze na pracovišti, například zrakové a sluchové pomůcky. Příspěvek na 

pomůcky je poskytován v plné výši jejich pořizovací ceny, a to za předpokladu, že 

potřebnost pomůcky potvrdil lékař a že ji není povinen pořídit zaměstnavatel v rámci 

přizpůsobování pracovního místa osobě s těžkým zdravotním postižením. Příspěvek se 

vztahuje i na údržbu a opravy pomůcek a na zaškolení k jejich používání. 217  

 

 

3.4.1.5 Příspěvek na podporu bydlení 

!
 V rámci pracovní rehabilitace mohou osoby s postižením obdržet také příspěvek 

na podporu bydlení. Ten přichází v úvahu v případě, že je pro získání nebo udržení 

vhodného pracovního místa nezbytné přizpůsobit vybavení bytu danému postižení nebo 

kvůli dosažitelnosti místa práce pořídit bydlení nové.218 Hrazena takto může být část 

nákladů na stavbu nebo přestavbu bydlení, montáž zařízení, jako jsou například 

automaticky se otevírající dveře, nájezdové a zdvižné plošiny či výtahy a jejich údržba, 

část nájmu a náklady na stěhování. Příspěvek je poskytován, splňuje-li žadatel 

podmínky podle zákona o podpoře bydlení (Wohnraumförderungsgesetz - WoFG). 

Maximální výše příspěvku není stanovena, poskytován je v přiměřeném rozsahu 

s ohledem na běžné ceny v místě bydliště žadatele. Při přiznávání příspěvku se vždy 

zjišťuje i to, zda žadatel obdržel příspěvek na pořízení motorového vozidla a zda tento 

není pro dosažení cíle pracovní rehabilitace dostačující.219  

 

 

3.4.1.6 Příspěvek k založení samostatné výdělečné činnosti 

!
 Poslední ze základních plnění, které předpokládá § 33 SGB IX, je příspěvek 

k založení samostatné výdělečné činnosti (Gründungszuschuss). Ten je zakotven v § 93 

SGB III jako nenároková dávka pro uchazeče o zaměstnání, kteří se rozhodnou vyřešit 

svou nezaměstnanost založením vlastní živnosti. Příspěvek jim má umožnit překonat 

počáteční období, kdy samostatná výdělečná činnost vyžaduje zvýšené investice, ale 
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dosud nepřináší dostatečný zisk. Žadatel o příspěvek musí prokázat, že disponuje 

potřebnými znalostmi a schopnostmi pro výkon daného povolání a že je plánovaná 

živnost v daném regionu konkurenceschopná. Příspěvek je poskytován po dobu šesti 

měsíců ve výši podpory v nezaměstnanosti, která žadateli doposud náležela, zvýšené 

o 300 Eur měsíčně. V případě nutnosti může být poskytován po dobu dalších devíti 

měsíců příspěvek ve výši 300 Eur.220 Tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je 

v Německu považován za velmi účinný, neboť podíl příjemců příspěvku, kteří nadále 

úspěšně pokračují v založeném podnikání, je poměrně vysoký.221 Příspěvek běžně 

poskytuje agentura práce, v případě osob s postižením je k jeho poskytování příslušný 

integrační úřad nebo nositel rehabilitace.222 U osob s těžkým zdravotním postižením 

přichází v úvahu vedle příspěvku k založení samostatné výdělečné činnosti také 

podpora integračního úřadu v rámci doprovodné pomoci v pracovním životě.223 Tato 

další podpora je poskytována formou půjček či hrazení úroků k půjčkám na založení 

samostatné výdělečné činnosti.224 

 

 

3.4.2 Plnění poskytovaná zaměstnavatelům 

 

 Finanční plnění k participaci na pracovním životě mohou být poskytována jak 

přímo osobám se zdravotním postižením, tak zaměstnavatelům. Plnění pro 

zaměstnavatele upravuje § 34 SGB IX ve spojení s nařízením o vyrovnávacím odvodu 

(SchwbAV). Jedná se zejména o čtyři příspěvky, které jsou poskytovány nositeli 

rehabilitace, agenturou práce či integračními úřady, a sice příspěvek na podnikové 

vzdělávání osob se zdravotním postižením, integrační příspěvek, příspěvek na pracovní 

pomůcky a úhrada nákladů na zaměstnání na zkoušku. Poskytovatel příspěvku má 

přitom vždy prostor na uvážení, zda a v jaké výši bude příspěvek přiznán.225 Poskytnutí 

příspěvku je možné vázat na splnění podmínky či s ním spojit určitý úkol. 
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3.4.2.1 Příspěvek na podnikové vzdělávání 

!
 Předpokladem pro poskytnutí příspěvku na podnikové vzdělávání osob se 

zdravotním postižením (Ausbildungszuschuss) je, aby jeho realizace bez příspěvku 

nebyla možná. Poskytnutí příspěvku přitom nijak nesouvisí s naplňováním povinného 

minimálního podílu zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením.226 Příspěvek 

může být poskytován po celou dobu trvání vzdělávacího programu, a to ve výši 

maximálně 60 % nákladů v případě osob se zdravotním postižením a 80 % nákladů 

v případě osob s těžkým zdravotním postižením. Ve výjimečných situacích může být 

příspěvek poskytnut až do plné výše nákladů.227 

 

 

3.4.2.2 Integrační příspěvek 

!
 Významným nástrojem k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením je 

integrační příspěvek (Eingliederungszuschuss). Je poskytován jako příspěvek na mzdu 

zaměstnance se zdravotním postižením, pokud jeho snížená pracovní výkonnost vede ke 

zvlášť obtížné uplatnitelnosti na trhu práce. Může být poskytován po dobu jednoho 

roku, a to ve výši maximálně 50 % mzdových nákladů na tohoto zaměstnance (včetně 

sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel), nepřevyšuje-li mzda zaměstnance mzdu 

stanovenou kolektivní smlouvou nebo mzdu v čase a místě pro danou činnost obvyklou. 

V případech, kdy je to pro začlenění zaměstnance do pracovního života nezbytné, lze 

příspěvek poskytovat po dobu dvou let, a to až do výše 70 % mzdových nákladů.228 

U obzvláště znevýhodněných osob s těžkým zdravotním postižením může být příspěvek 

poskytován až po dobu 60 měsíců a u těchto osob starších 55 let až 96 měsíců. Je-li 

příspěvek poskytován déle než jeden rok, dochází k jeho automatickému snižování 

o 10 % ročně, přičemž jeho výše nesmí klesnout pod 30 %. Toto snižování (nastává 

vždy, poskytovatel příspěvku zde prostor k uvážení nemá) vychází z předpokladu, že při 

zapracování zaměstnance s postižením dochází ke zvyšování jeho pracovní výkonnosti, 
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a tedy ke snížení potřeby podpory.229 Zaměstnavatel je povinen vyplacený příspěvek 

vrátit, skončí-li pracovní poměr zaměstnance s postižením během doby podpory nebo 

do jednoho roku po jejím ukončení. Toto neplatí, byl-li dán důvod k mimořádné 

výpovědi (viz kap. 3.4.7 Zvláštní ochrana při výpovědi) a při výpovědi dané 

zaměstnancem.230 

 

 

3.4.2.3 Příspěvek na pracovní pomůcky 

!
 Nositel rehabilitace může dále uhradit zaměstnavateli až 100 % nákladů na 

pořízení nezbytných pracovních pomůcek pro zaměstnance se zdravotním postižením. 

Příspěvek přichází v úvahu, pokud zaměstnavatel není povinen tyto náklady nést sám 

dle § 81 odst. 4 č. 5 SGB IX nebo pokud nebyl na tyto pomůcky poskytnut příspěvek již 

zaměstnanci. Pod pracovní pomůcky spadají jak technické pracovní pomůcky, tak 

i nutné přestavby a přístavby na pracovišti.231 

 

 

3.4.2.4 Příspěvek na zaměstnání na zkoušku 

!
 Příspěvek na zaměstnání na zkoušku upravuje § 46 odst. 1 třetí knihy sociálního 

zákoníku. Účelem zaměstnání na zkoušku (Probebeschäftigung) je usnadnit lidem 

s postižením nalezení trvalého pracovního uplatnění. Umožňuje jim na jednu stranu 

získat praktické zkušenosti ve formě stáže nebo první praxe po ukončení školního 

vzdělávání, na druhou stranu dává potenciálnímu zaměstnavateli příležitost odhadnout 

pracovní schopnosti zaměstnance s postižením a možnosti jeho uplatnění. Příspěvek 

může být poskytován po dobu 3 měsíců, a to v plné výši nákladů na mzdu a nákladů s ní 

spojených. Příspěvek se nevztahuje na náklady se mzdou nesouvisející, tedy například 

na zaučení či vybavení pracovního místa.232 
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3.4.2.5 Příspěvek při mimořádném zatížení 

!
 Mimo výše uvedená plnění může integrační úřad zaměstnavateli poskytnout ještě 

takzvaný příspěvek při mimořádném zatížení. Tuto pravomoc mu přiznává § 102 odst. 3 

č. 2 SGB IX pro případ, že zaměstnavateli vzniká mimořádné finanční zatížení 

v souvislosti se zaměstnáváním osoby s těžkým zdravotním postižením, které ji činí na 

trhu práce velmi obtížně uplatnitelnou, osoby přecházející na otevřený trh práce 

z chráněné dílny nebo zaměstnance pracujícího na částečný pracovní úvazek. Příspěvek 

může být přiznán za předpokladu, že byly vyčerpány všechny běžné možnosti podpory 

a pro zaměstnavatele není únosné hradit tyto mimořádné náklady z vlastních 

prostředků.233 Výše i doba poskytování příspěvku se řídí podle okolností konkrétního 

případu. 

 

 

3.4.3 Povinnost zaměstnávat osoby s těžkým zdravotním postižením 

 

 Obdobně jako český zákon o zaměstnanosti stanovuje devátá kniha sociálního 

zákoníku ve své druhé části (právo těžce zdravotně postižených osob) povinnost 

zaměstnávat osoby s těžkým zdravotním postižením a osoby jim naroveň postavené ve 

výši povinné kvóty (Beschäftigungspflicht). Dle § 71 SGB IX se tato povinnost vztahuje 

na zaměstnavatele v soukromém i veřejném sektoru, kteří mají v ročním průměru 20 a 

více pracovních míst. V přiměřeném rozsahu by přitom měly být zaměstnávány těžce 

zdravotně postižené osoby, jejichž zapojení do pracovního života je kvůli povaze nebo 

závažnosti jejich postižení obzvláště komplikované. Těmi jsou zejména osoby: 

• jež k výkonu práce potřebují asistenci dalšího pracovníka 

• jsou schopny poskytovat pouze výrazně snížený pracovní výkon 

• jejichž zaměstnání vyžaduje od zaměstnavatele nadměrné úsilí 

• jejichž stupeň postižení dosahuje minimálně 50 pouze z důvodu mentálního 

postižení či duševního onemocnění 

• které kvůli svému postižení nedosáhly žádného profesního vzdělání 
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• a osoby s těžkým zdravotním postižením starší 50 let.234 

 

 Povinná kvóta činí 5 %, v případě malých zaměstnavatelů do 40 pracovních míst 

činí 1 pracovní místo a zaměstnavatelů do 60 pracovních míst 2 pracovní místa.235 Při 

nedosažení povinné kvóty musí zaměstnavatelé platit vyrovnávací odvod. Pro výpočet 

tohoto povinného podílu se do celkového počtu pracovních míst nezapočítávají místa 

obsazená učni v rámci profesního vzdělávání a stážisty.236 Při výpočtu plnění povinného 

podílu není, na rozdíl od české úpravy, rozhodný přepočtený počet pracovních míst. 

Jeden zaměstnanec s těžkým zdravotním postižením se započítá na jedno pracovní 

místo, pokud jeho týdenní pracovní doba dosahuje alespoň 18 hodin. Je-li týdenní 

pracovní doba zaměstnance s těžkým zdravotním postižením kratší než 18 hodin 

z důvodu povahy nebo závažnosti jeho postižení, může jeho započtení na jedno 

pracovní místo povolit Spolková agentura práce.237 Ta může také povolit započtení 

těžce zdravotně postiženého zaměstnance na více než jedno, maximálně však na tři 

pracovní místa, pokud je jeho zapojení do pracovního života kvůli povaze nebo 

závažnosti jeho postižení obzvláště komplikované (viz výše), včetně zaměstnanců při 

přechodu z dílny pro osoby s postižením na otevřený trh práce. Na dvě nebo tři pracovní 

místa jsou dále započítáváni lidé s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou zaměstnáni 

jako učni v rámci profesního vzdělávání.238 

 V plnění povinného podílu jsou němečtí zaměstnavatelé poměrně úspěšní, i když 

povinná kvóta zcela naplněna není. V průměru všech zaměstnavatelů, na něž se tato 

povinnost vztahuje, bylo v roce 2011 4,6 % pracovních míst obsazeno osobami 

s těžkým zdravotním postižením a osobami jim naroveň postavenými. Lépe si přitom 

vedou zaměstnavatelé veřejného sektoru, jejichž kvóta v roce 2011 činila 6,5 %, 

zatímco v soukromém sektoru to byla pouze 4 %. Úspěšnější v plnění této povinnosti 

jsou zpravidla velké firmy. Podniky s počtem pracovních míst do 40 dosahovaly kvóty 

2,8 %, zatímco podniky s 500 - 1000 pracovními místy 4,7 %. Zajímavostí je, že 9 

největších německých koncernů zaměstnávalo dokonce 6,5 % osob s těžkým 
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zdravotním postižením. Nejvíce osob s těžkým zdravotním postižením je zaměstnáno ve 

zpracovatelském průmyslu, ve veřejné správě a ve zdravotních a sociálních službách.239 

 Povinná kvóta však představuje pouze minimální podíl zaměstnaných osob 

s těžkým zdravotním postižením. Její splnění tedy zaměstnavatele nezbavuje povinnosti 

nadále zjišťovat, zda jeho volná pracovní místa mohou být obsazena osobami se 

zdravotním postižením dle § 81 odst. 1 SGB IX. Povinnou kvótu také nelze chápat jako 

subjektivní právo uchazeče s těžkým zdravotním postižením o zaměstnání, jedná se 

toliko o povinnost zaměstnavatele vůči státu.240 

 

 

3.4.3.1 Vyrovnávací odvod 

 

 Nesplní-li zaměstnavatel (jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru) povinnost 

obsadit 5 % pracovních míst osobami s těžkým zdravotním postižením a osobami jim 

naroveň postavenými, musí za každé takové neobsazené místo odvést vyrovnávací 

odvod (Ausgleichsabgabe). Výše odvodu je odstupňována podle míry, v jaké 

zaměstnavatel povinnou kvótu plní. Čím více se blíží jejímu naplnění, tím je odvod 

nižší, což vyjadřuje zájem zákonodárce na zaměstnání co největšího počtu osob 

s postižením, i pokud nedojde k úplnému naplnění povinného podílu. 

Výše odvodu za jedno neobsazené pracovní místo činí měsíčně: 

A 115 Euro, je-li v ročním průměru obsazeno více než 3 % ale méně než 5 % 

pracovních míst, 

A 200 Euro, je-li v ročním průměru obsazeno více než 2 % ale méně než 3 % 

pracovních míst, 

A 290 Euro, je-li v ročním průměru obsazeno méně než 2 % povinných pracovních 

míst.241 

Vyrovnávací odvod má plnit více funkcí. Především by měl motivovat zaměstnavatele 

k zaměstnávání osob s postižením a vyrovnávat postavení zaměstnavatelů, kteří osoby 

s postižením zaměstnávají a vznikají jim tím zvýšené náklady, oproti těm, kteří tak 

nečiní. Proto zákon také nezohledňuje, z jakého důvodu zaměstnavatel tuto povinnost 
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neplní, a neumožňuje se z placení odvodu vyvázat. 242  Zaplacení odvodu přitom 

nezbavuje povinnosti osoby s postižením zaměstnávat, zaměstnavatel tedy nemá 

možnost volby mezi dvěma rovnocennými možnostmi zaměstnání osob s těžkým 

zdravotním postižením nebo zaplacení vyrovnávacího odvodu.243 Dále vyrovnávací 

odvod slouží k získávání prostředků na podporu zaměstnanosti osob s postižením. 

Odvod vybírá a odděleně spravuje místně příslušný integrační úřad. Vybrané prostředky 

smí být použity pouze na plnění k podpoře účasti osob s těžkým zdravotním postižením 

na pracovním životě, nesmí z nich být hrazeny správní a procesní náklady.244 Část 

vybraných prostředků odvádí integrační úřady do vyrovnávacího fondu spravovaného 

Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí, z něhož jsou hrazena opatření na 

podporu zaměstnanosti osob s těžkým zdravotním postižením přesahující zájmy 

jednotlivých spolkových zemí.245 Příjmy z vyrovnávacího odvodu činí celkem přibližně 

půl miliardy eur ročně.246  

 Zaměstnavatel je povinen vždy do 31. března následujícího roku předložit místně 

příslušné agentuře práce zprávu o plnění povinnosti zaměstnávat osoby s těžkým 

zdravotním postižením a do stejného data zaplatit vyrovnávací odvod integračnímu 

úřadu.247 Nesplněním povinnosti zaměstnávat osoby s těžkým zdravotním postižením, 

případně nezaplacením vyrovnávacího odvodu se zaměstnavatel dopouští přestupku, za 

nějž mu Spolková agentura práce může uložit pokutu až 10 000 Euro.248 

 

!
3.4.3.2 Nákup zboží a služeb od dílen pro osoby s postižením 

!
 Zaměstnavatel, jemuž vznikla povinnost platit vyrovnávací odvod, může jeho výši 

snížit či odvod zcela nahradit zadáváním zakázek akreditovaným dílnám pro osoby 

s postižením. Takto započíst lze částku odpovídající 50 % pracovních nákladů dílny, 

tedy 50 % účtované částky po odečtení ceny materiálu a práce odborného personálu 

dílny. Výši této částky a splnění předpokladů pro její započtení je dílna povinna uvést 
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v každé faktuře. Započíst lze přitom vždy pouze zakázky zadané a zhotovené v tom 

roce, v němž zaměstnavateli vznikla povinnost platit vyrovnávací odvod, a zaplacené 

nejpozději do 31. března roku následujícího.249  

 

 

3.4.4 Podnikové zastoupení zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením 

 

 Devátá kniha sociálního zákoníku upravuje také zastoupení zaměstnanců s těžkým 

zdravotním postižením v podnicích a v úřadech. Jedná se o orgán složený z jednoho 

zástupce (Vertrauensperson, v doslovném překladu důvěrník) a minimálně jednoho 

náhradního zástupce. Zastoupení je podle § 94 odst. 1 SGB IX voleno v podnicích 

a úřadech, ve kterých je trvale zaměstnáno minimálně 5 osob s těžkým zdravotním 

postižením. Navzdory znění tohoto ustanovení však dochází k volbě zástupce většinou 

pouze v případech, kdy to zaměstnanci s postižením iniciují.250  

 Funkční období členů zastoupení je čtyřleté. 251  Zvolen může být kterýkoli 

zaměstnanec starší 18 let, který je v podniku nebo úřadě zaměstnán již po dobu 

minimálně 6 měsíců.252 Zástupcem tedy nemusí být pouze osoba s těžkým zdravotním 

postižením.253 Úkolem zastoupení je podporovat začleňování zaměstnanců s těžkým 

zdravotním postižením, zastupovat jejich zájmy a dohlížet na plnění povinností 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům s postižením. Zastoupení také spolupracuje se 

zaměstnavatelem při naplňování povinnosti zaměstnávat osoby s těžkým zdravotním 

postižením, podává u příslušných úřadů žádosti o plnění, na které mají zaměstnanci 

s postižením nárok či podporuje zaměstnance při procesu zjišťování postižení a jeho 

stupně. Zaměstnavatel je povinen se zastoupením projednávat všechny záležitosti 

týkající se zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. Zástupce má také právo být 

přítomen u přijímacích pohovorů s uchazeči s postižením a minimálně jednou za rok 

svolat shromáždění zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením.254  
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 Funkce zastoupení zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením jsou vždy 

neplacené, zástupci mají nárok pouze na náhradu vzniklých výdajů. Nezávislý 

a nerušený výkon funkce zajišťuje ustanovení § 96 SGB IX, které zakazuje 

zaměstnavateli zásahy do činnosti zástupce, stejně jako jakékoliv zvýhodňování či 

znevýhodňování zaměstnance, který funkci vykonává. Pokud to řádný výkon funkce 

zástupce vyžaduje, zpravidla v podnicích, kde je zaměstnáno minimálně 200 osob 

s těžkým zdravotním postižením, může zástupce požádat o uvolnění z výkonu práce 

v plném rozsahu bez snížení mzdy. Zaměstnavatel mu v tom musí vyhovět. Na 

zaměstnance vykonávajícího funkci v zastoupení se také vztahuje zvláštní ochrana proti 

výpovědi. Po dobu výkonu funkce a jeden rok po jejím ukončení mu lze dát řádnou 

výpověď pouze z důvodu ukončení provozu podniku nebo jeho oddělení.255 Díky 

postavení zastoupení zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením, jeho pravomocem 

a povinnosti spolupráce mezi zaměstnavatelem, zastoupením a příslušnými úřady hraje 

zastoupení v integraci zaměstnanců s postižením do pracovního života významnou 

roli.256  

 

 

3.4.5 Další povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců s postižením 

 

 Zaměstnavatelé jsou povinni vést zvlášť pro každou svou provozovnu seznam 

zaměstnaných osob s těžkým zdravotním postižením a osob jim naroveň postavených, 

který musí na požádání předložit zástupci agentury práce nebo integračního úřadu.257 

Na požádání jsou těmto orgánům také povinni sdělit informace nezbytné k provádění 

opatření k účasti osob s těžkým zdravotním postižením na pracovním životě a umožnit 

jim prohlídku svých provozoven, je-li to v zájmu osob s těžkým zdravotním postižením 

nutné. Prohlídku může zaměstnavatel odmítnout pouze v případě, že by tím došlo 

k ohrožení jeho obchodního tajemství.258 

 Vedle povinnosti zaměstnávat těžce zdravotně postižené osoby ve výši minimální 

kvóty ukládá § 81 odst. 1 SGB IX  zaměstnavatelům povinnost zjišťovat, zda mohou 
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svá volná pracovní místa obsadit lidmi s těžkým zdravotním postižením, především 

těmi, kteří jsou jako uchazeči o zaměstnání hlášeni u agentury práce. Ta je povinna jim 

navrhnout vhodné kandidáty. Neplnění této povinnosti však není sankcionováno. 

 Zaměstnanci s těžkým zdravotním postižením mají vůči svému zaměstnavateli 

nárok na přidělování práce, při které mohou co nejvíce využít a dále rozvíjet své 

schopnosti a znalosti, na podporování v dalším profesním vzdělávání a na zařízení 

pracovního místa tak, aby odpovídalo speciálním požadavkům postižení včetně 

technických pracovních pomůcek. Při těchto opatřeních poskytuje agentura práce 

a integrační úřad zaměstnavatelům potřebnou podporu.259  

 

 

3.4.5.1 Integrační dohoda 

!
 Zaměstnavatelé mohou s podnikovou radou a se zastoupením osob s těžkým 

zdravotním postižením uzavřít právně závaznou integrační dohodu. SGB IX neukládá 

zaměstnavatelům povinnost dohodu uzavřít, jsou ale povinni o ní zahájit jednání, pokud 

o to zastoupení osob s těžkým zdravotním postižením požádá. 260  K vyjednávání 

o dohodě může být přizván integrační úřad, a pokud dojde k jejímu uzavření, je 

zaměstnavatel povinen o tom integrační úřad a agenturu práce informovat.261 Tato 

sdělovací povinnost by měla agentuře práce a integračnímu úřadu zajistit lepší přehled 

o vnitropodnikové situaci v jednotlivých oborech, a tím umožnit efektivnější 

poradenství a zprostředkování zaměstnanců s postižením cílené na potřeby konkrétního 

zaměstnavatele.262 

 Dohoda obsahuje ujednání související se začleňováním osob s těžkým zdravotním 

postižením, zejména otázky týkající se personálního plánování, tvorby pracovního 

prostředí, organizaci práce a pracovního času včetně zohlednění potřeb žen s těžkým 

zdravotním postižením. Může obsahovat také úpravu podnikového integračního 

managementu, profesního vzdělávání mladých lidí se zdravotním postižením či zapojení 

podnikového lékaře do poradenství o rehabilitaci a participaci.263 Integrační dohoda je 
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považována za vícestrannou kolektivní smlouvu sui generis. Konkrétní subjektivní 

práva z ní vznikají pouze, pokud je smlouva osobám s těžkým zdravotním postižením 

přiznává ve smyslu smlouvy ve prospěch třetí strany. 264  Databáze uzavřených 

integračních smluv (s anonymizovanými osobními údaji) je dostupná na portálu 

www.rehadat.de.  

 

 

3.4.5.2 Podnikový integrační management 

!
 Podnikový integrační management neboli prevenční povinnost je nástroj 

k předcházení nemocnosti zaměstnanců a jejich znovuzačleňování do pracovního 

procesu. Není tedy určen pouze pro osoby se zdravotním postižením, nýbrž pro všechny 

zaměstnance. Pro zaměstnance s postižením však může být významným nástrojem 

opětovného začlenění na pracoviště. Zaměstnavatel je povinen integrační management 

nabídnout zaměstnancům, kteří během posledního roku po dobu více než 6 týdnů 

nemohli vykonávat práci z důvodu pracovní neschopnosti. 265  Pokud dotčený 

zaměstnanec souhlasí, zahájí zaměstnavatel za jeho spoluúčasti a účasti podnikové rady 

(v případě zaměstnance s těžkým zdravotním postižením také za účasti zastoupení 

zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením) proces hledání možností, jak 

dlouhodobou pracovní neschopnost překonat, zabránit jejímu opakování, a tím přispět 

k udržení pracovního místa. V případě potřeby je do procesu zapojen podnikový lékař. 

Přicházejí-li v úvahu dávky k participaci na pracovním životě, je do procesu zapojen 

také příslušný integrační úřad.266  

 Zákon bližší podobu podnikového integračního managementu nestanovuje 

a ponechává tak prostor zaměstnavateli. Proces může být zahájen jak po návratu 

zaměstnance z pracovní neschopnosti, tak pokud to okolnosti dovolují i za jejího trvání. 

Jako opatření přichází v úvahu například změna organizace práce, pracovního prostředí 

či pracovní doby, vzdělávací programy, dávky rehabilitace a participace či postupné 

začleňování zpět do pracovního procesu (stufenweise Wiedereingliederung), kdy 

zaměstnanec postupně přijímá své dřívější pracovní úkoly a pomalu si zvyká na 
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původní pracovní tempo, zatímco stále ještě pobírá dávky nemocenského pojištění či 

přechodný příspěvek.267 Zákon umožňuje integračnímu úřadu a nositelům rehabilitace 

podpořit zaměstnavatele, kteří podnikový integrační management zavedou, pomocí 

finančních bonusů a prémií.268 Neexistuje nicméně žádný sankční předpis, který by 

vynucení této povinnosti na zaměstnavateli umožňoval. Jediným právním důsledkem 

neprovedení integračního managementu v případě, kdy k tomu mělo dojít, může být za 

určitých okolností neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodu zdravotního 

stavu zaměstnance.269  

 

 

3.4.6 Uspořádání pracovní doby a dodatková dovolená 

 

 Pokud to povaha nebo závažnost postižení vyžaduje, má zaměstnanec s těžkým 

zdravotním postižením nárok na kratší týdenní pracovní dobu (Teilzeitarbeit). 

Zaměstnavatel je povinen mu v tomto požadavku vyjít vstříc, pokud to pro něj 

nepředstavuje nepřiměřené zatížení nebo neodporuje oborovým předpisům 

o bezpečnosti práce.270 

 Zaměstnanec s těžkým zdravotním postižením může zaměstnavatele také požádat 

o osvobození od práce přesčas.271 Již pouhé podání žádosti zbavuje zaměstnance 

povinnosti práci přesčas vykonávat. Účelem této úpravy je poskytnout zaměstnanci 

ochranu před přetěžováním a v důsledku toho před případným snížením již tak omezené 

pracovní schopnosti.272 Prací přesčas se přitom rozumí práce převyšující zákonem 

stanovenou osmihodinovou denní pracovní dobu.273 

 Ustanovení § 125 SGB IX přiznává osobám s těžkým zdravotním postižením také 

nárok na placenou dodatkovou dovolenou v délce 5 dní za rok (Zusatzurlaub). Toto 

ustanovení se výslovně vztahuje pouze na osoby s těžkým zdravotním postižením 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267 !STÄHLER,! Thomas.! Inklusion& behinderter& Arbeitnehmer:& Rechtliche& Grundlagen& für& Arbeitgeber,& Personalabteilungen,&
Schwerbehindertenvertreter&und&Betriebsräte.&1.!Auflage.!Köln:!Luchterhand!Verlag,!2013.!Str.!66!
268!§!84!odst.!3!SGB!IX!
269 !STÄHLER,! Thomas.! Inklusion& behinderter& Arbeitnehmer:& Rechtliche& Grundlagen& für& Arbeitgeber,& Personalabteilungen,&
Schwerbehindertenvertreter&und&Betriebsräte.&1.!Auflage.!Köln:!Luchterhand!Verlag,!2013.!Str.!67!
270!§!81!odst.!5!SGB!IX!
271!§!124!SGB!IX!
272 !STÄHLER,! Thomas.! Inklusion& behinderter& Arbeitnehmer:& Rechtliche& Grundlagen& für& Arbeitgeber,& Personalabteilungen,&
Schwerbehindertenvertreter&und&Betriebsräte.&1.!Auflage.!Köln:!Luchterhand!Verlag,!2013.!Str.!71!
273!Rozsudek! Spolkového! pracovního! soudu! (Bundesarbeitsgericht)! ze! dne! 21.! listopadu! 2006! BAG! A! 9! AZR! 176/06,! NZA!
2007,!447!



! 74!

a nikoli na osoby jim naroveň postavené.274 Je-li pracovní týden zaměstnance rozvržen 

na méně nebo více než 5 dní, dodatková dovolená se poměrně snižuje nebo zvyšuje. 

Dodatková dovolená se přičítá k dovolené, na kterou má zaměstnanec nárok ze zákona 

nebo z pracovní či kolektivní smlouvy. Koncept dodatkové dovolené vychází 

z předpokladu, že pracovní schopnost člověka s postižením se vyčerpá rychleji než 

v případě člověka bez postižení, a proto je potřeba poskytnout zaměstnanci s postižením 

více času k regeneraci.275 

 

 

3.4.7 Zvláštní ochrana při výpovědi 

 

 Ochrana při výpovědi (Kündigungsschutz) upravená v §§ 85 - 92 deváté knihy 

sociálního zákoníku je v Německu považována za stěžejní oblast práva těžce zdravotně 

postižených osob. 276  Každá výpověď daná zaměstnavatelem zaměstnanci - osobě 

s těžkým zdravotním postižením nebo osobě jí naroveň postavené - vyžaduje předchozí 

souhlas integračního úřadu. Bez tohoto souhlasu je výpověď neplatná, přičemž 

neplatnost nemůže být dodatečně zhojena.277 Několik výjimek z ochrany před výpovědí 

uvádí § 90, podle něhož se nevztahuje například na osoby s těžkým zdravotním 

postižením, jejichž pracovní poměr trval méně než 6 měsíců nebo osoby starší 58 let, 

které budou mít po skončení pracovního poměru nárok na odstupné či obdobné plnění 

podle sociální politiky zaměstnavatele. Ochrana se však vztahuje i na zaměstnance, 

o jejichž zdravotním postižení zaměstnavatel nevěděl, pokud mu toto sdělí do 3 týdnů 

od doručení výpovědi. 

 Tato veřejnoprávní kontrola soukromoprávních vztahů má v návaznosti na 

povinnost prevence a podnikový integrační management chránit oprávněné zájmy 

zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. Integrační úřad si po doručení žádosti 

o souhlas s výpovědí vyžádá stanovisko podnikové rady a zastoupení zaměstnanců 

s těžkým zdravotním postižením, zaměstnance vyslechne zpravidla osobně. V praxi 
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integrační úřad nejčastěji svolává ústní jednání za účasti zaměstnavatele, zaměstnance 

a podle potřeby i podnikové rady a zástupce zaměstnanců s těžkým zdravotním 

postižením. Jeho úkolem je zjistit, jak se výpověď dotýká postižení zaměstnance, zda je 

postižení důvodem výpovědi a zda je možné skončení pracovního poměru předejít 

přiměřenými opatřeními na pracovišti.278 Integrační úřad musí zvážit oprávněné zájmy 

zaměstnavatele a zaměstnance a pokusit se o smírné vyřešení věci. Možnost uvážení 

integračního úřadu je omezena v situacích uvedených v § 89 SGB IX. Dle něj úřad 

souhlas s výpovědí udělí v případě rušení podniku a podstatného snižování počtu 

zaměstnanců, při kterém však zůstane zachován minimální povinný podíl zaměstnanců 

s těžkým zdravotním postižením. Úřad souhlas dále udělí, pokud je zaměstnanci 

zajištěno jiné vhodné pracovní místo a při insolvenci zaměstnavatele. 

 Integrační úřad je povinen o výpovědi rozhodnout do jednoho měsíce od podání 

žádosti. Nerozhodne-li, považuje se souhlas za udělený. Zaměstnavatel potom může dát 

zaměstnanci výpověď během jednoho měsíce po doručení rozhodnutí o souhlasu.279 

Ochrana při výpovědi se uplatňuje i v případě mimořádné výpovědi bez výpovědní 

lhůty dané zaměstnavatelem.280 O této žádosti o souhlas s výpovědí musí integrační 

úřad rozhodnout do dvou týdnů, jinak se souhlas považuje za udělený. Integrační úřad 

souhlas udělí, pokud důvod mimořádné výpovědi nesouvisí se zdravotním postižením 

zaměstnance.281 

 

 

3.4.8 Dílny pro osoby se zdravotním postižením 

 

 Německá právní úprava upřednostňuje zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením na otevřeném trhu práce. Pro ty, kterým to povaha nebo závažnost jejich 

postižení neumožňují, zřizuje však sociální zákoník také chráněný (v německé 

terminologii "zvláštní"282) trh práce. Ten je tvořen dílnami pro osoby se zdravotním 
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postižením (Werkstätten für behinderte Menschen) upravenými v §§ 136 - 144 SGB IX. 

Jejich úkolem je nabídnout lidem s postižením profesní vzdělávání a zaměstnání 

odměňované přiměřeně jejich výkonu a zároveň podporovat a rozvíjet jejich pracovní 

schopnosti i osobnost.283 Dílny plní v podstatě dvojí funkci: jednak připravují osoby 

s postižením na přechod na otevřený trh práce, jednak zajišťují těm osobám, pro které 

přechod na otevřený trh práce možný není, trvalé zaměstnání.  

 Dílny jsou přístupné všem zájemcům nezávisle na druhu a závažnosti jejich 

postižení, pokud lze předpokládat, že po absolvování vzdělávacího programu budou 

schopni podávat alespoň minimální ekonomicky zhodnotitelný pracovní výkon. Tento 

předpoklad není naplněn u osob, u kterých i přes přijatá přiměřená opatření existuje 

riziko, že by mohly ohrožovat bezpečnost svou či ostatních pracovníků.284 Dílny jsou 

povinny přijmout všechny zájemce ze své spádové oblasti, kteří splňují předpoklady pro 

zařazení do dílen a na které nositelé rehabilitace poskytnou finanční příspěvek. Zároveň 

dílny nemají možnost pracovníky s postižením propustit po dobu, po kterou splňují 

podmínky zařazení do dílny.285 Pracovníci dílen, pokud nejsou v pracovním poměru, 

jsou vůči dílně v poměru "zaměstnaneckému obdobném", a to z toho důvodu, aby se na 

ně vztahovala pracovněprávní ochrana a sociální zabezpečení.286 

 Bližší úpravu fungování dílen obsahuje Nařízení o dílnách pro osoby se 

zdravotním postižením. 287  Dílny se dle něj vždy člení na vstupní proces, úsek 

odborného vzdělávání a pracovní úsek. Vstupní proces, jímž prochází každý zájemce 

o práci v dílně, trvá tři měsíce a jeho úkolem je zjistit, zda je dílna pro zájemce vhodná, 

do jakého úseku by měl být zařazen a jaká plnění mu budou poskytována. Výstupem je 

individuální začleňovací plán. Úsek odborného vzdělávání poskytuje jak vzdělávací 

kurzy, tak individuální opatření zaměřené na začlenění do pracovního života. Trvá jeden 

až dva roky a po jeho absolvování by měl být účastník schopen podávat alespoň 

minimální ekonomicky zhodnotitelný pracovní výkon. Pracovní úsek dílny musí 

disponovat co nejširším spektrem pracovních míst tak, aby odpovídal možnostem 

pracovníků s různými druhy postižení. Práce by se měla co nejvíce podobat té na 

otevřeném pracovním trhu a připravovat na případný přechod do běžného zaměstnání 
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mimo jiné i pomocí stáží ve firmách a tréninkového zaměstnávání na pracovištích mimo 

dílnu. Dílna by měla zpravidla disponovat minimálně 120 místy a umožňovat zájemcům 

práci v rozsahu 35 - 40 hodin týdně dle potřeby za přítomnosti odborných, 

pedagogických a sociálních pracovníků. 

 Financování dílen pro osoby se zdravotním postižením upravuje SGB IX v rámci 

plnění k účasti na pracovním životě. Náklady na účastníky vstupního procesu 

a odborného vzdělávání hradí zpravidla Spolková agentura práce (v případě pracovního 

úrazu a nemoci z povolání nositel úrazového pojištění, výjimečně také nositel 

důchodového pojištění a nositel zabezpečení obětí války). Náklady na zaměstnání osob 

s postižením v pracovním úseku, které dílna nepokryje výnosem ze své ekonomické 

činnosti, hradí zpravidla nositel sociální pomoci podle XII. knihy sociálního 

zákoníku.288 Vedle těchto plnění mají dílny pro osoby se zdravotním postižením ještě 

nárok na příspěvek na podporu zaměstnanosti ve výši 26 eur pro každého zaměstnance, 

jehož měsíční výdělek včetně tohoto příspěvku nepřesáhne 325 eur.289 Aby dílny 

dosáhly na příspěvky, které jim SGB IX přiznává, a mohly poskytovat odběratelům 

náhradní plnění, potřebují akreditaci od Spolkové agentury práce.290 V roce 2011 

působilo v Německu 721 akreditovaných dílen, v jejichž pracovních úsecích bylo 

zaměstnáno celkem 261 000 osob se zdravotním postižením.291 Chráněné dílny požívají 

také výhod, co se zadávání veřejných zakázek týče. Ustanovení § 141 SGB IX zavazuje 

veřejnou správu k zadávání zakázek, jejichž povaha to umožňuje, přednostně dílnám 

pro osoby s postižením.  

 

 

3.4.9 Podporované zaměstnávání 

 

 Osoby se zdravotním postižením, které pro umístění na trhu práce potřebují 

zvláštní podporu, mohou využít institutu podporovaného zaměstnávání (Unterstützte 

Beschäftigung). Upraven je v § 38a přidaném do deváté knihy sociálního zákoníku 

novelou v roce 2008. Podporované zaměstnání představuje alternativu pro osoby 
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s postižením, jejichž schopnosti nepostačují na absolvování profesního vzdělání či 

přípravy k práci, které však přesto mohou najít uplatnění na otevřeném trhu práce a ne 

pouze v chráněných dílnách. Z tohoto plyne, že podporované zaměstnávání je určeno 

především pro lidi s problémy v učení hraničícími s mentálním postižením, pro lidi 

s lehkým mentálním postižením či trvalým duševním onemocněním.292 

 Podporované zaměstnávání spočívá v individuálním získání kvalifikace na již 

konkrétním pracovním místě, podpoře při zapracování a případně další podpoře při 

výkonu zaměstnání za účelem jeho udržení. Cílem podporovaného zaměstnání je 

nalezení a udržení vhodného pracovního místa, které zakládá nárok na sociální 

pojištění.293 Podstatnou je v podporovaném zaměstnávání zásada "nejdříve umístit, 

potom kvalifikovat", tedy poskytování podpory v přirozeném pracovním prostředí.294 

Podporované zaměstnávání zajišťuje buď odborná integrační služba nebo jiný subjekt 

pověřený nositelem rehabilitace, financuje ho zpravidla agentura práce.295  

 Proces podporovaného zaměstnávání se člení na dvě fáze. První fáze - 

individuální kvalifikace v podniku (individuelle betriebliche Qualifizierung) zahrnuje 

definování vhodného pracovního místa na základě diagnostiky schopností, dovedností 

a představ člověka s postižením, stáže či práci na zkoušku a nalezení pracovního místa. 

K tomuto účelu poskytovatel podporovaného zaměstnávání zpravidla disponuje 

kontakty na zaměstnavatele v regionu. Dále probíhá kvalifikace a zapracování na daném 

pracovním místě za účelem získání stálého pracovního uplatnění.296 Tato fáze trvá 

zpravidla dva roky, výjimečně až tři roky, pokud to povaha či závažnost postižení 

odůvodňují. Druhou fází je doprovodná podpora při výkonu zaměstnání 

(Berufsbegleitung), která je poskytována po časově neomezenou dobu, pokud je to 

nezbytné pro udržení pracovního místa. Tato podpora spočívá ve spolupráci 

s pracovním koučem a jeho případné intervenci na pracovišti.297 

 Ačkoli bylo cílem uzákonění podporovaného zaměstnání především umožnit 

klientům chráněných dílen jejich přechod na otevřený pracovní trh, zatím se program 
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zaměřuje především na mladé lidi po absolvování školní docházky. Každý rok 

programem projde zhruba 2000 účastníků.298 

 

 

3.4.10 Integrační projekty 

 

 Integrační projekty (Integrationsprojekte) jsou samostatné podniky nebo oddělení 

podniků, jejichž cílem je zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením na 

otevřeném trhu práce, a to především osob, u kterých pracovní integrace naráží 

vzhledem k povaze nebo závažnosti postižení na zvláštní obtíže. Těmi jsou zejména: 

osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním nebo těžkým tělesným, 

smyslovým či kombinovaným postižením, které uplatnění na otevřeném trhu práce činí 

obzvláště obtížným; osoby, které se snaží o přechod z chráněné dílny na otevřený trh 

práce a jsou na něj cíleně připravovány; a osoby po ukončení školního vzdělávání, pro 

které je přechod na otevřený trh práce možný pouze skrze integrační projekty. 

Integrační projekty musí zaměstnávat nejméně 25 % zaměstnanců z řad výše uvedených 

osob s těžkým zdravotním postižením. Celkový podíl zaměstnanců s těžkým 

zdravotním postižením by však z důvodu konkurenceschopnosti firmy neměl překročit 

50 %.299 

 Integrační projekty poskytují osobám s postižením běžné zaměstnání na 

otevřeném trhu práce, vedle něhož také zajišťují doprovodnou podporu v práci, možnost 

dalšího odborného vzdělávání a přípravu na přechod do jiného zaměstnání.300 Jejich 

hlavním účelem je však hospodářská činnost a tvorba zisku, musí mít formu živnosti 

nebo obchodní společnosti. K finanční podpoře integračních firem je příslušný 

integrační úřad. Ten může z prostředků vyrovnávacího odvodu hradit investice do 

rozšiřování a modernizace výroby za účelem vytváření nových pracovních míst pro 

zaměstnance s těžkým zdravotním postižením a odborné poradenství.301 Vedle toho 

mohou integrační projekty žádat o všechna další plnění pro zaměstnavatele 

zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Finanční podpora by neměla integrační 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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projekty na trhu zvýhodňovat, měla by pouze pokrýt zvýšené výdaje, které takovýto 

podnik vynakládá na zaměstnávání obzvláště problematické cílové skupiny. 302 

 V roce 2012 fungovalo na území celé spolkové republiky 726 integračních 

projektů, z toho 58 v tomto roce nově založených. Celkem v nich bylo zaměstnáno 

21 534 zaměstnanců, z toho 47% zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením, resp. 

41 % s těžkým zdravotním postižením spadajícím do žádané cílové skupiny. Bez 

zajímavosti není, že jen třetinu z celkového počtu zaměstnanců i počtu zaměstnanců 

s těžkým zdravotním postižením tvořily ženy.303 

 

 

3.4.11 Daňové zvýhodnění 

 

 Německý daňový systém nezná, oproti tomu českému, daňové zvýhodnění 

zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. Zato mohou ale 

samy osoby se zdravotním postižením využít několik druhů slevy na dani z příjmu. 

První formou zvýhodnění je uplatnění prokázaných výdajů spojených s postižením jako 

nákladů snižujících zdanitelný příjem (týká se i zaměstnanců, nejen osob samostatně 

výdělečně činných).304 Nevyužije-li osoba s postižením této možnosti, může uplatnit 

roční paušální nezdanitelnou částku, jejíž výše se odvíjí od stupně postižení. Ta 

v současnosti činí 310 - 1420 Eur, resp. 3700 Eur v případě osob nevidomých a osob 

závislých na cizí pomoci.305 Vedle toho je možné uplatnit slevu na dani při využívání 

motorového vozidla pro cestu do práce. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 Srovnání české a německé právní úpravy 
 

 Česká i německá právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou 

si v mnohém velmi podobné, takříkajíc staví na stejných základech. Jak je 

z předchozího výkladu patrné, právní regulace obou srovnávaných zemí vychází 

z požadavku integrace osob s postižením (což je ve velké míře ovlivněno mezinárodním 

právem) a znají obdobné instituty na podporu jejich zaměstnanosti. Česká republika 

i Spolková republika Německo ukládají zaměstnavatelům povinnost zaměstnávat určité 

procento osob se zdravotním postižením, kterou také sankcionují. K usnadnění plnění 

této povinnosti zaměstnavatelům poskytují poradenské služby a finanční pomoc. Obě 

země se také zaměřují na rehabilitaci a vzdělávání osob se zdravotním postižením. 

Přesto je mezi oběma právními systémy množství rozdílů, které znemožňují prosté 

srovnání úspěšnosti jejich politik zaměstnanosti na základě výsledků statistik, 

vymezením zdravotního postižení počínaje a rozdílnou cenovou hladinou konče. 

Srovnání účinnosti státních politik zaměstnanosti, jakkoli by bylo velmi zajímavé, jde 

nad rámec možností této diplomové práce, která se zaměřuje především na právní 

úpravu samotnou. Následující text se tedy věnuje komparaci právních nástrojů na 

ochranu a podporu osob se zdravotním postižením na trhu práce a jejich možných 

účinků, avšak bez ambice na absolutní porovnání jejich účinnosti.  

 

 První odlišností německé právní úpravy od té české je rozdílné vymezení pojmu 

osoby se zdravotním postižením. Česká definice v zákoně o důchodovém pojištění 

vychází z poklesu pracovní schopnosti, zatímco definice německá z narušení účasti na 

životě společnosti.306 Jde o širší pojetí postižení, které bere v potaz celkové omezení 

v životě jedince a nikoli pouze omezení na pracovní úrovni. Protože ale i německá 

právní úprava považuje účast na pracovním životě za nejzásadnější prvek účasti na 

životě společnosti (i v rámci posuzování stupně postižení), nejedná se o rozdíl v praxi 
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významný. Česká úprava vyžaduje pro uznání invalidity nepříznivý zdravotní stav 

trvající nejméně po dobu jednoho roku, v Německu postačí šest měsíců. Vedle toho je 

v Německu poskytována ochrana i osobám, jimž postižení zatím teprve hrozí. Z toho je 

patrný důraz na prevenci postižení a jeho důsledků, který v tuzemské právní úpravě 

chybí.307 

 Co se samotného označení lidí s postižením týče, považuji českou terminologii za 

vhodnější. V moderním pojetí práce s lidmi s hendikepem je zásadní, jak již bylo 

v předchozím textu vícekrát zmíněno, zaměření na člověka jako na plnohodnotného 

člena společnosti a nikoli primárně na jeho omezení. S tímto pojetím se neslučuje 

označování lidí s postižením pouhým "invalida", "postižený" nebo "postižený člověk", 

neboť tyto výrazy staví do popředí samotné postižení a a priori vyvolávají dojem 

omezenosti daného jedince. Zákon o zaměstnanosti používá přesný a přitom hodnotově 

neutrální termín "osoba se zdravotním postižením". Německý sociální zákoník užívá 

termín "behinderte Menschen", tedy "postižení lidé". Oproti starší právní úpravě došlo 

k posunu k lepšímu,308 optimální by však bylo na legislativní úrovni zavedení termínu 

"Menschen mit Behinderung", tedy "lidé s postižením", který již praxe běžně používá.  

 Za vhodnější považuji také české dělení invalidity na tři stupně, potažmo na osoby 

se zdravotním postižením a osoby s těžším zdravotním postižením. Právní úprava 

zaměstnávání všech osob s postižením je jednotná, pouze v několika málo případech je 

osobám s těžším zdravotním postižením poskytována vyšší ochrana (především vyšší 

příspěvky zaměstnavatelům při jejich zaměstnání a jejich trojnásobné započítání pro 

účely plnění povinného podílu). Německý SGB IX rozlišuje osoby s postižením a osoby 

s těžkým zdravotním postižením (schwerbehinderte Menschen), přičemž ochrana 

v pracovních vztazích a poskytování plnění k rehabilitaci je u obou kategorií v mnohém 

odlišná, často se liší i správní orgány příslušné k poskytování dávek.  

  

 Za přednost německého systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

považuji jeho vysokou míru individualizace. Spektrum plnění pro osoby s postižením 

v rámci pracovní rehabilitace je velmi široké a příslušné úřady pro každý konkrétní 

případ posuzují, které plnění a v jaké výši je k dosažení cíle rehabilitace nutné. Finanční 
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příspěvky zaměstnavatelům jsou výhradně fakultativní, přičemž integrační úřad může 

poskytnout i příspěvek při mimořádném zatížení, uzná-li, že běžné příspěvky 

nepostačují, či prémie a bonusy při zavedení podnikového integračního 

managementu.309 Tato individualizace s sebou nese ale i velké administrativní zatížení 

jak byrokratického aparátu, tak zaměstnavatelů. 310  Německý systém státní správy 

v oblasti rehabilitace osob s postižením a zaměstnanosti je velmi komplikovaný, 

k poskytování plnění je příslušných několik orgánů, jejichž kompetence se liší podle 

okolností jednotlivých případů. Ve srovnání s tím považuji český systém, kde je 

k poskytování všech plnění příslušný Úřad práce, za mnohem transparentnější 

a funkčnější. Otázkou však zůstává personální obsazení a kapacita úřadu, který 

z důvodu přetížení nemůže věnovat konkrétním případům dostatek pozornosti.  

 

 Přechod absolventů se zdravotním postižením na trh práce usnadňuje v Německu 

těsnější propojení systému vzdělávání s politikou zaměstnanosti. Podpora profesního 

vzdělávání včetně získání první kvalifikace spadá pod rehabilitaci osob s postižením 

a může být financována z jejích prostředků. Tento model je však neoddělitelně spojen 

s německým systémem profesního vzdělávání a není bez dalšího přenositelný do jiných 

zemí. Ve Spolkové republice Německo je totiž velmi rozšířený systém učňovského 

vzdělávání, tzv. Ausbildung. Jde o tříletý vzdělávací program navazující na povinnou 

školní docházku (kterou žáci končí v šestnácti či osmnácti letech) kombinující 

vzdělávání v podniku se školní výukou. Učni tráví zpravidla polovinu času praktickou 

výukou u zaměstnavatele, kterého si sami zvolí a polovinu v profesní škole. Za svou 

práci dostávají učňovskou mzdu a vztahují se na ně obdobné podmínky jako na 

zaměstnance. Ausbildung se uplatňuje ve všech oborech, které nevyžadují studium na 

vysoké nebo vyšší odborné škole (od obchodního vzdělání, práce v administrativě 

a službách přes řemesla až po práci ve zdravotnictví). A právě pomoc při volbě 

učňovského programu, příprava na něj, podpora při jeho absolvování a následném 

přechodu do zaměstnání je účinným prvkem pracovní rehabilitace mladých lidí se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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jednou,!agentura!práce!může!však!na!návrh!rozhodnout!o!dvojA!či! trojnásobném!započtení!v!případě!zaměstnanců,! jejichž!
zapojení!do!pracovního!života!klade!na!zaměstnavatele!výrazně!zvýšené!nároky!a!učňů!zaměstnaných!v!rámci!profesního!
vzdělávání! (§! 76! SGB! IX).! Systém!započtení! tedy! lépe!odpovídá!úsilí,! které! zaměstnavatel! na! zaměstnání! osoby! s! těžkým!
zdravotním!postižením!opravdu!vynaloží.!Musí! se!ovšem!věnovat! zpracování! žádostí! o! vícenásobné!započtení! a! agentura!
práce!musí!zaměstnávat!personál,!který!velké!množství!těchto!žádostí!posuzuje.!!



! 84!

zdravotním postižením.311 V České republice zahrnuje pracovní rehabilitace osob se 

zdravotním postižením také teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, včetně 

přípravy na budoucí povolání podle školského zákona. Zákon o zaměstnanosti zná též 

přípravu k práci prováděnou buď ve vzdělávacích zařízeních nebo na pracovištích 

zaměstnavatele, jemuž může Úřad práce uhradit její náklady.312 V praxi však tato 

podpora vzdělávání zatím není rozvinuta tak jako u našeho západního souseda.  

 Pracovní rehabilitace jako celek je v Německu pojata mnohem šířeji než u nás. 

V českém zákoně o zaměstnanosti je pracovní rehabilitace upravena jako jeden 

z nástrojů podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdežto v Německu je 

jako právo rehabilitace (Rehabilitationsrecht) označována veškerá úprava deváté knihy 

sociálního zákoníku, jejíž stěžejní část tvoří právě podpora osob se zdravotním 

postižením v pracovních vztazích. Německá pracovní rehabilitace zahrnuje plnění 

a příspěvky, které v tuzemské právní úpravě spadají do státní sociální podpory nebo 

sociální pomoci, např. příspěvek na podporu bydlení, příspěvek na pořízení motorového 

vozidla či příspěvek na technické pracovní a jiné pomůcky. Lze předpokládat, že lidé se 

zdravotním postižením v Německu obdrží vyšší materiální a finanční podporu než 

v České republice. To je ale podmíněné dlouholetým vývojem německého pojetí 

sociálního státu a pochopitelně také výkonností německého hospodářství a jeho 

daňovým systémem.  

 

 Institutem, který německá právní úprava nezná, je chráněné pracovní místo. Jako 

jistý ekvivalent příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa a příspěvku na 

částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa je německým 

zaměstnavatelům poskytován příspěvek na pracovní pomůcky a vybavení pracovního 

místa.313 Naopak v Německu existuje institut chráněné dílny, resp. dílny pro osoby se 

zdravotním postižením. Na rozdíl od chráněných dílen, které u nás fungovaly do roku 

2011, mají ty německé mnohem blíže k zařízením sociálních služeb než k běžným 

zaměstnavatelům. SGB IX a Nařízení o dílnách pro osoby se zdravotním postižením 

vymezují velmi podrobně požadavky na tyto dílny, které musí disponovat vzdělávacím 

úsekem, odbornými pedagogickými a sociálními pracovníky a musí být schopné 
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311!Bundesarbeitsgemeinschaft!der!Integrationsämter!und!Hauptfürsorgestellen!(BIH).!ABC&Behinderung&&&Beruf.&Handbuch&
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přijmout všechny zájemce ze spádové oblasti. Po zrušení chráněných dílen v České 

republice jsou pracovní místa v nich obsazená osobami se zdravotním postižením 

považována za chráněná pracovní místa. Zaměstnavatelé zaměstnávající na chráněných 

pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu 

svých zaměstnanců mají nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. Tento příspěvek je určen na 

úhradu části mzdových nákladů zaměstnanců se zdravotním postižením. Obdobný 

příspěvek upravuje SGB IX také, a sice jako integrační příspěvek. Na rozdíl od českého 

příspěvku je však poskytován fakultativně a není vázán na určité procento 

zaměstnaných osob se zdravotním postižením, nýbrž pouze na sníženou pracovní 

výkonnost konkrétního zaměstnance. Integrační příspěvek je poskytován pouze po 

omezenou dobu a jeho výše se vždy po roce snižuje, neboť se předpokládá zapracování 

zaměstnance, a tím pádem zvýšení jeho výkonnosti. Takto nastavený příspěvek 

považuji za vhodnější zejména z důvodu předcházení jeho zneužívání, ke kterému 

bohužel nezřídka docházelo u plošného obligatorně poskytovaného příspěvku na 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

 

 Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 

je upravena v obou srovnávaných zemích velmi obdobně. V České republice se tato 

povinnost týká zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, v Německu platí pro 

zaměstnavatele s 20 a více zaměstnanci. Český povinný podíl činí 4 %, německý 5 %. 

V Německu se tato povinnost vztahuje pouze na osoby s těžkým zdravotním postižením 

(stupeň postižení minimálně 50) a osoby jim naroveň postavené (stupeň postižení 

minimálně 30, pokud si z důvodu svého postižení nemohou jinak najít pracovní místo 

nebo si ho udržet a tento status potvrdí agentura práce). Z výše uvedeného by bylo 

možno usoudit, že německý povinný podíl je pro zaměstnavatele přísnější. Zda tomu tak 

opravdu je, závisí na způsobu posuzování postižení a jeho stupně, neboť od toho se 

odvíjí počet a charakter osob s uznaným zdravotním postižením dostupných na trhu 

práce a na způsobu výpočtu povinného podílu. V České republice se vychází 

z přepočteného počtu zaměstnanců i zaměstnanců se zdravotním postižením. 314 

V Německu je na jedno pracovní místo započítán každý zaměstnanec pracující více než 
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18 hodin v týdnu, stejně je tomu u zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením s tou 

výjimkou, že na jedno pracovní místo může být započten i zaměstnanec s postižením, 

jehož pracovní doba je nižší než 18 hodin týdně, pokud to povolí agentura práce.315 

 Německá úprava zná, stejně jako ta česká, také možnost náhradního plnění 

povinného podílu odebíráním zboží a zadáváním zakázek dílnám pro osoby 

s postižením, resp. zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se 

zdravotním postižením. Rozdíl mezi oběma zeměmi je v tom, jak omezují výši 

poskytovaného náhradního plnění. V Německu si zaměstnavatel může započíst pouze 

50 % z hodnoty nakoupeného zboží a služeb, a to po odečtení ceny materiálu a práce 

personálu bez postižení. V Čechách se uplatňuje jiné omezení, a sice že dodavatel 

náhradního plnění může pro tento účel poskytnout pouze zboží a služby do hodnoty 

36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za každého zaměstnance se 

zdravotním postižením za rok. Obě země se tedy snaží předejít zneužívání tohoto 

institutu dodavateli, kteří ve skutečnosti zaměstnancům s postižením práci nepřidělují 

nebo ji nepřidělují v té hodnotě, kterou deklarují.  

 Jak v České republice, tak v Německu mají zaměstnavatelé možnost plnit povinný 

podíl odvodem určité finanční částky do veřejných rozpočtů. V české právní úpravě je 

odvod do státního rozpočtu jednou ze tří rovnocenných možností plnění povinného 

podílu, v Německu je vyrovnávací odvod koncipován jako náhradní povinnost pro 

případ, že zaměstnavatel nezaměstná dostatečný počet osob s postižením, a zaplacení 

odvodu ho nezbavuje povinnosti o naplnění pětiprocentní kvóty usilovat. Jinými slovy 

český zaměstnavatel má možnost zvolit mezi zaměstnáním osob s postižením 

a zaplacením finančního vyrovnání, německý zaměstnavatel nikoli. Ačkoli považuji 

německou konstrukci za lepší, jde o rozdíl spíše proklamativní, protože v praxi se 

zaměstnavatel nezávisle na této povinnosti rozhodne, co je pro něj výhodnější. Státní 

moc nedisponuje žádným prostředkem k donucení zaměstnavatele k zaměstnání osob 

s postižením, zaplatil-li vyrovnávací odvod. Výše vyrovnávacího odvodu je v Německu 

odstupňována podle toho, v jaké míře se zaměstnavatel blíží naplnění povinné kvóty. 

Zaměstnavatelé, kteří osoby s postižením zaměstnávají a pouze o několik málo 

procentních bodů povinné kvóty nedosáhnou, jsou tedy zvýhodněni oproti 

zaměstnavatelům, kteří o zaměstnávání osob s postižením neusilují vůbec. To je, dle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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mého názoru, účinný způsob motivace k zaměstnání osob s postižením především proto, 

že rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší sazbou je více než dvojnásobný. Problém je však 

v Německu spatřován ve výši vyrovnávacího odvodu. Ta je v absolutní hodnotě 

srovnatelná s výší odvodu v České republice, ve vztahu k cenové hladině je tedy 

poměrně nízká.316 Dle některých názorů tak vyrovnávací odvod není pro zaměstnavatele 

dostatečným zásahem do jejich rozpočtu, aby se mu snažili předejít.317 

 

 Německá právní úprava zakotvuje dále několik institutů na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením, které české právo nezná. Jedním z nich je podnikové 

zastoupení zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. Volený zástupce a minimálně 

jeden náhradní zástupce mají spolurozhodovací a konzultační právo téměř ve všech 

záležitostech týkajících se zaměstnanců se zdravotním postižením a hrají významnou 

roli v jejich integraci v podniku či úřadě. V tuzemsku má některé z těchto pravomocí 

odborová organizace,318 u zaměstnavatelů uplatňujících v nějaké podobě společenskou 

odpovědnost firem je může vykonávat útvar řízení lidských zdrojů, v omezené míře 

Úřad práce či nevládní organizace poskytující službu podporovaného zaměstnávání. 

Sjednocující orgán obdobný zastoupení osob se zdravotním postižením u nás však 

chybí. V souvislosti s neexistencí funkce zastoupení osob se zdravotním postižením 

u nás také není právně zakotvena možnost uzavřít integrační dohodu. Některé součásti 

typického obsahu integrační dohody však mohou zaměstnavatelé upravit ve svých 

interních předpisech.  

 Dalším z nástrojů, které české pracovní právo nezná, je podnikový integrační 

management sloužící k předcházení nemocnosti zaměstnanců. Obdobný institut by 

v našich podmínkách, kde je nemocnost zaměstnanců tradičním problémem, mohl najít 

uplatnění. Německá právní úprava však neobsahuje žádné bližší vymezení, jak by měl 

integrační management probíhat, a vše ponechává iniciativě zaměstnavatelů. Především 
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malým a středním podnikům, pro které je zavádění takovýchto systému vždy finančně 

náročnější, tedy neposkytuje žádnou oporu.319 

 Německý sociální zákoník obsahuje také speciální úpravu pracovních podmínek 

pro zaměstnance s těžkým zdravotním postižením. Přiznává jim nárok na kratší týdenní 

pracovní dobu, 320  možnost osvobození od práce přesčas a nárok na dodatkovou 

dovolenou. Otázkou je, jaký účinek mají tato ustanovení v praxi. Bezesporu přispívají 

k větší pracovní spokojenosti zaměstnanců s postižením a mohou motivovat k ucházení 

se o práci lidi s těžkým zdravotním postižením, kteří si nejsou zcela jisti, zda by běžné 

pracovní podmínky unesli. Zároveň ale mohou odrazovat zaměstnavatele od 

zaměstnávání lidí s postižením, protože jim tím již ze zákona vznikají vyšší výdaje.  

 Obdobný problém s sebou nese německá úprava ochrany při výpovědi. Pokud 

chce dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci se zdravotním postižením, musí si předem 

vyžádat souhlas integračního úřadu. Účelem tohoto procesu je zjistit, zda chce 

zaměstnavatel pracovní poměr vypovědět z důvodu postižení zaměstnance a zda lze 

výpovědi předejít provedením vhodných opatření na pracovišti za přispění integračního 

úřadu. Pokud je výpověď podána z důvodů provozních či z důvodů spočívajících 

v osobě zaměstnance, které má možnost ovlivnit a nesouvisí s jeho postižením (chování 

na pracovišti, pracovní výkonnost v rámci omezení), souhlas udělen být může. Dle 

statistik se podaří vyjednat pokračování pracovního poměru pouze ve čtvrtině případů, 

v ostatních případech je souhlas k výpovědi udělen. 321  Tato úprava pochopitelně 

přispívá k právní jistotě zaměstnance s postižením a ochraně jeho oprávněných zájmů. 

V praxi však také odrazuje zaměstnavatele od přijímání zaměstnanců s postižením. 

V českém prostředí obsahoval stejnou povinnost zákoník práce z roku 1965. 322 

Výpověď zaměstnanci se zdravotním postižením byla dle tehdejší úpravy platná pouze 

s přivolením státního orgánu a při výpovědi z organizačních důvodů byl zaměstnavatel 

povinen zajistit zaměstnanci se zdravotním postižením jiné vhodné zaměstnání. Tato 
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výše).!Zaměstnávání!na!kratší!týdenní!pracovní!dobu!podporuje!také!zákon!o!částečných!pracovních!úvazcích!a!pracovních!
smlouvách!na!dobu!určitou!(TeilzeitI&und&Befristungsgesetz!A!TzBfG).!Na!druhou!stranu!fakt,!že!velká!část!lidí!se!zdravotním!
postižením!pracuje!pouze!na!částečný!úvazek,!je!v!Německu!vnímán!jako!jejich!znevýhodnění!a!problém,!který!by!měl!být!
řešen.!!
321!European! Comission.! Supported& Employment& for& people& with& disabilities& in& the& EU& and& EFTAIEEA:& Good& practices& and&
recommendations&in&support&of&a&flexicurity&approach.&Luxembourg:!Publications!Office!of!the!European!Union.!2012.!Str.!86!
322!§!50!zák.!č.!65/1965!Sb.!!
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úprava byla zrušena v roce 2004 a současný zákoník práce již žádnou speciální ochranu 

před výpovědí pro osoby se zdravotním postižením neobsahuje, od roku 2012 není 

zaměstnavatel ani povinen hlásit rozvázání pracovního poměru s osobou se zdravotním 

postižením Úřadu práce. Tento stav je dle mého názoru optimální. Zaměstnavatelé se 

nemusí obávat osoby se zdravotním postižením do pracovního poměru přijmout, 

protože ví, že je mohou propustit za stejných podmínek jako ostatní zaměstnance. Pro 

lidi se zdravotním postižením je zpravidla zásadní mít možnost do nějakého zaměstnání 

nastoupit i za tu cenu, že budou po kratší době propuštěni. Minimálně tak dostanou 

šanci zaměstnavatele o svých schopnostech přesvědčit a ukončení pracovního poměru 

předejít nebo alespoň získají cenné pracovní zkušenosti, které jim mohou pomoci získat 

jiné zaměstnání. Kromě toho právní úprava výpovědi dané zaměstnavatelem chrání 

v České republice zaměstnance více než úprava německá, která připouští více 

výpovědních důvodů. Z tohoto úhlu pohledu je tedy německá ochrana při výpovědi pro 

zaměstnance s postižením více opodstatněná, než tomu bylo v minulosti u nás.   

  

 Integrační projekty představují další formu zaměstnávání osob s postižením, 

kterou české právo nezná. Jejich úkolem je nabízet pracovní uplatnění na otevřeném 

trhu práce pro osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou jinak velmi omezeně 

uplatnitelné. Jedná se o běžné firmy, které však zaměstnávají 25-50 % těchto osob 

s postižením a stát jim poskytuje příspěvky na vyrovnání finančních nevýhod z toho 

plynoucích. Ve srovnání s českým institutem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 

50 % zaměstnanců se zdravotním postižením je u integračních projektů kladen větší 

důraz na skutečné začlenění a výkon práce v přirozených podmínkách. I z tohoto 

důvodu je podíl zaměstnanců se zdravotním postižením v integračních firmách omezen 

na maximálně 50 %. Obdobné podniky v českém prostředí také fungují, zpravidla 

v rámci sociálního podnikání, pouze v menší míře a bez zákonné opory. Jejich 

legislativní zakotvení by dle mého názoru přispělo k rozvoji této formy zaměstnávání 

lidí znevýhodněných na trhu práce (nemusí se týkat pouze osob se zdravotním 

postižením). 

  

 Podporované zaměstnávání je v německé právní úpravě novou formou podpory 

osob se zdravotním postižením při hledání uplatnění na trhu práce. Jeho uzákonění 
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v roce 2008 bylo vedeno snahou snížit počet lidí s postižením, kteří jsou dlouhodobě 

zaměstnáni na chráněném trhu práce, a podpořit jejich přechod do běžného 

zaměstnání.323 V České republice funguje podporované zaměstnávání také, obdobně 

jako sociální podnikání zatím bez opory v zákoně. Jako sociální služba spadá pod 

sociální rehabilitaci upravenou v § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

rehabilitace pracovní v něm však výslovně zmíněna není. Pokud agentura 

podporovaného zaměstnávání poskytuje své služby na základě pověření Úřadem práce 

dle § 69 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, vztahuje se na ni i úprava pracovní rehabilitace 

podle tohoto zákona. Ačkoli u nás funguje již mnoho programů podporovaného 

zaměstnávání, chybějící zastřešení na národní úrovni vede k jeho nejasnému postavení, 

malému povědomí u veřejnosti i státních orgánů a k nejistému a nepředvídatelnému 

financování.324 Dle údajů České unie pro podporované zaměstnávání u nás působí 39 

poskytovatelů této služby, z nichž 19 je v unii sdruženo.325 Stejně jako v Německu se 

u nás zaměřuje podporované zaměstnávání především na lidi s lehkým mentálním 

postižením, duševním onemocněním a smyslovým postižením. Program staví na 

individuální spolupráci uchazeče o zaměstnání s pracovním konzultantem, který ho 

podporuje v identifikaci jeho schopností, možností a preferencí, zajišťuje vzdělávání 

a trénink praktických dovedností, provází procesem hledání zaměstnání, komunikuje se 

zaměstnavateli a po přijetí do pracovního poměru poskytuje potřebnou podporu na 

pracovišti. Cílem programu je zajištění trvalého zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

Úspěšnost podporovaného zaměstnávání je vysoká, okolo 70 % klientů najde pracovní 

místo během prvního roku účasti v programu.326 Dle mého názoru je podporované 

zaměstnávání u nás co do kvality na obdobné úrovni jako v Německu, jeho největším 

nedostatkem je výše zmíněná chybějící zákonná úprava, která by vyřešila jeho 

financování. Současné financování z evropských fondů, grantů Ministerstva práce 

a sociálních věcí, územních samosprávných celků a soukromých zdrojů neposkytuje 

prostor pro zajištění dlouhodobé kontinuity programů a rozšiřování kapacity služeb.327 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
323!Bundesarbeitsgemeinschaft!der!Integrationsämter!und!Hauptfürsorgestellen!(BIH).!ABC&Behinderung&&&Beruf.&Handbuch&
für&die&betriebliche&Praxis.&5.!vyd.!Wiesbaden:!Universum!Verlag!GmbH,!2013.!Str.!261!
324!European! Comission.! Supported& Employment& for& people& with& disabilities& in& the& EU& and& EFTAIEEA:& Good& practices& and&
recommendations&in&support&of&a&flexicurity&approach.&Luxembourg:!Publications!Office!of!the!European!Union.!2012.!Str.!8!
325!www.cupz.cz!
326!European! Comission.! Supported& Employment& for& people& with& disabilities& in& the& EU& and& EFTAIEEA:& Good& practices& and&
recommendations&in&support&of&a&flexicurity&approach.&Luxembourg:!Publications!Office!of!the!European!Union.!2012.!Str.!60!
327!V!současnosti!vede!většina!agentur!podporovaného!zaměstnávání!seznamy!zájemců!o!poskytování!služby,!kteří!na!volné!
místo!čekají!často!i!déle!než!jeden!rok.!!
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 Poslední z významných rozdílů mezi oběma právními úpravami spatřuji ve sběru 

dat o osobách se zdravotním postižením a jejich účasti na trhu práce. V České republice 

nejsou k dispozici konzistentní statistické údaje o počtech lidí s postižením v členění 

podle druhu postižení, pohlaví, věku, vzdělání, rodinného stavu a ekonomické aktivity. 

Vycházet lze pouze z dílčích statistik Českého statistického úřadu, z údajů 

o registrované nezaměstnanosti a informací o nástrojích a výdajích státní politiky 

zaměstnanosti.328 V roce 2007 proběhlo výběrové šetření postižených osob, na němž se 

podílela meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev, odborných 

pracovníků statistických a výzkumných pracovišť i zástupců institucí zabývajících se 

problematikou osob se zdravotním postižením.329 Ačkoli se mělo šetření opakovat 

každé tři roky, aby byla zajištěna kontinuita údajů, k dalšímu šetření již nedošlo.330 

Německý sociální zákoník naproti tomu stanovuje úřadům sociálního zabezpečení, které 

uznávají existenci postižení a jeho stupeň, povinnost sbírat údaje o počtu osob s těžkým 

zdravotním postižením, jejich věku, pohlaví, státní příslušnosti a místě bydliště, druhu, 

příčině a stupni postižení.331 Každé dva roky jsou údaje vyhodnocovány na spolkové 

úrovni. Statistické informace o zaměstnanosti osob se zdravotním postižením zveřejňuje 

ve svých výročních zprávách Pracovní skupina integračních úřadů a úřadů sociálního 

zabezpečení (Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 

Hauptfürsorgestellen - BIH). Při tvorbě státní politiky zaměstnanosti lze v Německu 

tedy vycházet z přesných a komplexních údajů o skupině osob se zdravotním 

postižením, což v tuzemsku prozatím možné není. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
328!Výzkumný! ústav! práce! a! sociálních! věcí,! v.! v.! i.! Zpracování&metodologie& sběru& dat& pro& účely& sledování& statistiky& OZP&
(skupina&definovaná&v&§&67&zákona&č.&435/2004&Sb.),&s&navazujícím&pilotním&ověřením&a&nastavením&podmínek&pro&opakování.!
Praha,!2011.!67!s.!Dostupné!také!z!
<http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp/helpforthem/hlavni_vystupy_projektu_a_jejich_prinosy/zpracovani_
metodologie_sberu_dat_pro_ucely_sledovani_statistiky_ozp.pdf>!Str.!8!
329!Výstupem!byla!publikace!Českého!statistického!úřadu!Výsledky&šetření&o&zdravotně&postižených&osobách&v&České&republice&
za&rok&2007.&Praha:!ČSÚ,!2008.!ISBN!978A80A250A1678A7.!
330!Výzkumný! ústav! práce! a! sociálních! věcí,! v.! v.! i.! Zpracování& metodologie& sběru& dat& pro& účely& sledování& statistiky& OZP&
(skupina&definovaná&v&§&67&zákona&č.&435/2004&Sb.),&s&navazujícím&pilotním&ověřením&a&nastavením&podmínek&pro&opakování.&
2011.!Str.!8!
331!§!131!SGB!IX!
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Závěr 
 

 "Česká republika se v posledních dvou desetiletích zařadila mezi státy, které si 

uvědomují zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér bránících občanům se 

zdravotním postižením v plnohodnotné účasti a zapojení do společnosti. Systematicky 

usilovala o postupné řešení jednotlivých dílčích oblastí, které se bezprostředně 

zdravotně postižených dotýkají, s cílem zlepšit podmínky i kvalitu jejich života." 332 Lze 

konstatovat, že jak Česká Republika, tak Spolková republika Německo vyvíjejí 

významnou snahu o zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením, 

vycházeje z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, díky čemuž se 

postavení této skupiny lidí ve společnosti stále zlepšuje. Co se jejich zaměstnávání týče 

však ani jedna ze srovnávaných zemí nepovažuje situaci za uspokojivou.  

 Český Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2010–2014 požaduje provedení celkové revize systému podpory 

zaměstnanosti včetně vyhodnocení dopadů souvisejících systémů (sociálního 

a daňového). Zároveň požaduje vyřešení opatření, která v praxi nevedou 

k zamýšlenému účinku, především plnění povinného podílu formou odběru výrobků 

a služeb a příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Částečně 

již k úpravě těchto institutů došlo, nutné jsou však další změny. Dle Ministerstva práce 

a sociálních věcí disponuje Česká republika systémem osvědčených a dostupných 

nástrojů srovnatelných s nástroji uplatňovanými v zahraničí. Problematická je ovšem 

funkčnost tohoto systému, zejména z hlediska kvality poskytovaných informací, 

poradenství a vhodného využívání existujících nástrojů podpory.333 Z toho vycházeje 

navrhuje ministerstvo tři možnosti optimalizace systému podpory zaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením: první varianta předpokládá zefektivnění současného systému 

pomocí posílení koordinace ze strany MPSV a Generálního ředitelství ÚP ČR, podpory 

motivace uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením a aktivizace zaměstnavatelů. 

Druhá varianta navrhuje postupné snižování příspěvku na podporu zaměstnávání osob 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
332!Vládní! výbor! pro! zdravotně! postižené! občany:! Národní& plán& vytváření& rovných& příležitostí& pro& osoby& se& zdravotním&
postižením&na&období&2010I2014.&2010.!Str.!5!
333!Ministerstvo!práce!a!sociálních!věcí.!Návrhy'na'úpravu'stávajícího'systému'podpory'zaměstnávání'OZP'–!variantní(řešení.(
Praha,!2012.!Dostupné!také!
z!<http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zamestnavani_ozp/helpforthem/hlavni_vystupy_projektu_a_jejich_prinosy/navrhy_na_
upravu_stavajiciho_systemu.pdf>!
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se zdravotním postižením v čase (§ 78 zákona o zaměstnanosti) za současného 

zvyšování podpůrných služeb pro zaměstnance s postižením, tedy obdobně, jako 

funguje například integrační příspěvek v Německu. Příspěvek by neměl být poskytován 

po neomezenou dobu ve stejné výši pro každého zaměstnance, nýbrž by měl být 

snižován současně s tím, jak dochází k zapracování a rozvoji zaměstnance a tedy ke 

snižování potřeby podpory. Toto opatření by mělo zaměstnance i zaměstnavatele 

motivovat k vyšší snaze o dosažení nejvyšší možné efektivity práce namísto ustrnutí ve 

stavu subvencovaného zaměstnání. Varianta třetí potom předpokládá podporu rozvoje 

sociální ekonomiky jako účinné formy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.334 

 S těmito závěry se nelze než ztotožnit. Vedle nich by dle mého názoru stálo za 

zvážení zavedení několika dalších opatření: náhradní plnění povinného podílu nákupem 

zboží a služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním 

postižením by bylo vhodné omezit po vzoru úpravy německé tak, že by si odběratel 

mohl do náhradního plnění započítat pouze přímou hodnotu práce osob se zdravotním 

postižením. Došlo by tím k vyloučení zneužívání tohoto institutu skrze prosté 

překupování výrobků i k jiným způsobům nepřidělování práce těmto zaměstnancům. 

K lepší funkčnosti celého systému by dle mého názoru přispělo také vytvoření 

speciálního fondu určeného pro prostředky vybrané odvodem do státního rozpočtu 

v rámci plnění povinného podílu. V Německu smí být takto vybrané finanční prostředky 

použity výhradně na opatření podporující zaměstnanost lidí s postižením, peníze skrze 

tento fond tedy plynou od zaměstnavatelů, kteří osoby s postižením nezaměstnávají 

přímo k těm, kteří je zaměstnávají a za tímto účelem potřebují podporu. Tato 

transparentnost může být jedním z faktorů, jenž zamezuje snahám zaměstnavatelů se 

placení odvodu vyhýbat. Za další vhodný krok bych považovala zavedení 

podporovaného zaměstnání jako zákonem uznaného nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti a případně také uzákonění ekvivalentu německých integračních projektů 

či jiné obdobné formy sociálního podnikání. 

 Německý systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením funguje, 

dle mého názoru, podstatně lépe než ten český. Důvodem pro to však není pouze 

relevantní právní úprava, v úvahu je nutno brát celospolečenský kontext i historický 

vývoj. U nás se celý systém začal rozvíjet teprve před dvaceti pěti lety (neberu-li 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
334!tamtéž!
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v úvahu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za minulého režimu, neboť to 

bylo založeno na zcela jiném základě), ten německý je budován již od šedesátých let. 

V Německu se státní orgány mohou opřít také o velmi silnou občanskou společnost, 

práva osob se zdravotním postižením podporuje velké množství sdružení a občanských 

iniciativ stejně jako profesních komor a odborových organizací. Další výhodu skýtá 

vysoké provázání školního vzdělávání s praxí a v konečném důsledku i výkonost 

německé ekonomiky, která si může dovolit i v současné hospodářské situaci vynakládat 

na lidské zdroje více prostředků. Česká právní úprava, jak již bylo výše zmíněno, 

zakotvuje funkční a dostupné nástroje k podpoře zaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením. Zásadní je v současnosti vedle úpravy, která by zajistila tok finanční 

podpory pouze tam, kde je opravdu potřeba, především rozvoj služeb poskytovaných 

Úřadem práce, aby tyto nástroje vedly k efektivnímu naplnění svého cíle.  
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Seznam zkratek 

 
AGG   Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Všeobecný zákon o rovném 

   zacházení) 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EU   Evropská Unie 

GG    Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Základní zákon 

   Spolkové republiky Německo) 

KfzHV  Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation 

   (Nařízení o podpoře pořízení motorového vozidla k pracovní  

   rehabilitaci) 

LZPS   Listina základních práv a svobod 

MOP   Mezinárodní organizace práce 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OSN   Organizace spojených národů 

OZP   Osoba se zdravotním postižením 

OZZ   Osoba zdravotně znevýhodněná 

SchwbAV  Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (Nařízení o  

   vyrovnávacím odvodu) 

SchwbVWO Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung (Volební řád   

   podnikového zastoupení osob s těžkým zdravotním postižením)  

SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

SGB   Sozialgesetzbuch (Sociální zákoník) 

ÚP   Úřad práce 

VÚPSV  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

WoFG  Wohnraumförderungsgesetz (Zákon o podpoře bydlení) 
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Employment of People with Disabilities in the Legal 

Regulation of the Czech Republic and the Federal Republic of 

Germany - Abstract 

 
 People with disabilities have to face many different barriers in their daily lives, 

which affect their participation in the society. One of such problematic spheres is the 

access to a paid job on the open labour market. However, a labour market accessible to 

people with disabilities is not only in the interest of these people, but it brings 

advantages for the whole society.  

 The purpose of this thesis is to analyse the legal regulation of employing people 

with disabilities in the Czech Republic and Germany, with focus on measures 

enhancing their employment. The reason for me to research on this topic was my work 

experience from a program of supported employment for people with mental 

disabilities, where I was often confronted with the limits of the legal regulation in our 

country. In the thesis I compare the legal systems of the two countries and try to 

suggest, on the example of the German practice, in which way the Czech regulation 

could develop. As a source of information I used mainly the legislation, legal literature 

and a wide range of documents of both state authorities and non-governmental 

organisations.  

 The thesis is divided into four chapters. In the first chapter I describe the rights of 

people with disabilities as they are granted in the international conventions and the law 

of the European Union. The second chapter explains the legal regulation of employing 

people with disabilities in the Czech Republic, at first it describes the relevant 

legislation, further the definition of disability and mainly it analyses the particular 

measures supporting the employment of people with disabilities. The third chapter deals 

with the legal regulation of employing people with disabilities in Germany, maintaining 

the same structure as the previous chapter. In the fourth chapter I compare the legal 

situation in both countries and including my personal opinion I try to point out the 

advantages and disadvantages of the instruments the law provides to support the 

employment of people with disabilities. In the summary I suggest the possible 

amendments of the Czech Employment Act that could be considered.  
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Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in der 

Rechtsordnung der Tschechischen Republik und der 

Bundesrepublik Deutschland - Resümee 

 
 Menschen mit Behinderung begegnen jeden Tag vielen verschiedenen 

Hindernissen, die ihre Teilnahme am Leben der Gesellschaft beeinträchtigen. Besonders 

stark wirkt sich die Behinderung auf den Zugang zu einem bezahlten Job auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt aus. Ein inklusiver Arbeitsmarkt, der auch für Menschen mit 

Behinderungen offen steht, liegt aber nicht nur im Interesse dieser Menschen, vielmehr 

bringt er Vorteile für die ganze Gesellschaft. 

 Ziel dieser Masterarbeit ist es, die gesetzliche Regelung der Beschäftigung 

behinderter Menschen in der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik 

Deutschland zu analysieren. Das Thema der Masterarbeit habe ich wegen meiner 

Erfahrung in der Arbeit im Bereich der Unterstützten Beschäftigung für Menschen mit 

geistiger Behinderung ausgewählt, weil ich da oft auf die Mängel der tschechischen 

Regelung gestoßen bin. In der Masterarbeit vergleiche ich die Rechtslage der beiden 

Staaten und versuche anhand des deutschen Beispiels vorzuschlagen, in welche 

Richtung die tschechische Regelung entwickelt werden könnte. Ich gehe dabei von 

Gesetzen, Rechtsliteratur und einem breiten Spektrum von Dokumenten sowohl der 

Staatskörperschaften, als auch Nichtregierungsorganisationen aus.  

 Die Masterarbeit wird in vier Kapitel gegliedert. In dem ersten Kapitel beschreibe 

ich die Rechte der Menschen mit Behinderungen, so wie sie in internationalen 

Abkommen und dem Recht der Europäischen Union gewährleistet werden. Das zweite 

Kapitel erklärt die gesetzliche Regelung der Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderung. Zunächst werden die relevanten Rechtsquellen beschrieben, danach folgt 

die Definition von Behinderung und der größte Teil des Kapitels beschäftigt sich mit 

den einzelnen Instrumenten zur Förderung der Beschäftigung behinderter Menschen. 

Das dritte Kapitel beschreibt die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in 

Deutschland, wobei es die gleiche Struktur wie das vorangegangene Kapitel aufweist. 

Im vierten Kapitel vergleiche ich die beiden Rechtslagen und versuche, die Vorteile und 

Nachteile der beiden Rechtsordnungen aufzuzeigen. In der Zusammenfassung schlage 
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ich potenzielle Änderungen vor, die der tschechische Gesetzgeber in Betracht ziehen 

könnte. 
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