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Úvod 

Zdraví a práce je pro většinu populace zcela samozřejmou a běžnou součástí 

každodenního života. Co se však stane, když o tyto běžné součásti života přijdeme? 

Důležitost těchto dvou hodnot si málo kdo uvědomuje. O hodnotě zdraví snad není třeba 

mluvit, neboť jen pomyšlení na jeho ztrátu či poškození vzbuzuje v každém oprávněný 

strach a jakákoliv újma na něm je zpravidla životní tragédií. Jaká je však hodnota 

možnosti pracovat? Práce dle mého názoru není zdaleka pouze prostředkem pro zajištění 

ekonomických potřeb jedince a s tím související životní úrovně, práce je v mých očích 

hlavně prostředkem seberealizace a její hodnota je v tomto ohledu nedozírná. K těmto 

úvahám mne dovedl můj dobrý přítel, který je osobou se zdravotním postižením, a z jeho 

příběhu vím, jakým obtížím čelil při hledání zaměstnání, které pro něj zdaleka 

nepředstavuje pouze prostředek obživy, ale především možnost osobního rozvoje a cestu 

k soběstačnosti a kvalitnějšímu životu. Těmito skutečnostmi jsem byl velmi ovlivněn při 

výběru tématu diplomové práce, které je Zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Jelikož jsou osoby se zdravotním postižením jednou z nejzranitelnějších a nejvíce 

marginalizovaných skupin na trhu práce, je v oblasti jejich zaměstnávání nezbytná 

zvláštní právní úprava, jež kompenzuje jejich ztížené uplatnění na trhu práce. Tato 

intervence je výrazem ochranářské role státu vůči určitým skupinám osob, které mají na 

trhu práce problémy s uplatněním pro své specifické znaky. České právo proto obsahuje 

celou řadu nástrojů, které slouží k ochraně a podpoře zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Cílem této práce je vymezit postavení osob se zdravotním postižením 

z pohledu našeho právního řádu, a to i v kontextu mezinárodní úpravy a práva Evropské 

unie. Dále poskytnout ucelený přehled nástrojů státu, jimiž se zákonodárce snaží o 

zvýšení zájmu o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Touto prací bych chtěl 

také poukázat na některé nedostatky, které se v naší právní úpravě nacházejí. V práci pak 

záměrně není věnován prostor některým aspektům, které se zaměstnáváním osob se 

zdravotním postižením sice úzce souvisejí (zejm. vzdělání a dávkám sociální podpory), 

měly by však za následek neúměrný rozsah práce či pouze letmé nastínění jednotlivých 

úprav. 
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Diplomová práce je členěna do pěti základních kapitol, které jsou pro čtenáře 

srozumitelné a přehledné.  

V první kapitole se zaměřuji na právně závazné i nezávazné dokumenty 

vybraných mezinárodních organizací, které ovlivnily a ovlivňují postavení a práva osob 

se zdravotním postižením, a to nejen v České republice. Vybranými organizacemi jsou 

Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Světová zdravotnická 

organizace. 

Druhá kapitola je věnována primárnímu a sekundárnímu právu Evropské unie, ze 

kterého pro Českou republiku v důsledku jejího členství pramení rovněž závazky 

v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Třetí kapitola je věnována vymezení základních pojmů v právním řádu České 

republiky. Těmito pojmy jsou zaměstnávání a osoba se zdravotním postižením. Jejich 

vymezení je nezbytné pro následující kapitolu, která je nosnou částí celé práce.  

 Kapitola čtvrtá je stěžejní částí této práce. Obsahuje přehled jednotlivých 

právních předpisů, které jsou důležité pro oblast zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Dle jednotlivých předpisů je pak tato část členěna do podkapitol. Prostor je 

věnován zejména ustanovením, která se výslovně dotýkají osob se zdravotním 

postižením, a jednotlivým podpůrčím a ochranným nástrojům, které k zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením slouží. 

Pátá kapitola je zaměřena na dynamicky se rozvíjející fenomén sociálního 

podnikání. Konkrétněji stručnému popisu aktuální situace v oblasti sociálního podnikání 

na území České republiky a připravovanému vládnímu návrhu zákona o sociálním 

podnikání.  

V závěru práce je zhodnocen stav současné české právní úpravy a dále uvádím, 

v čem shledávám účelné kroky do budoucna. 

Text práce vychází z právního stavu platného a účinného ke dni 21. 3. 2017.  
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1. Mezinárodní dokumenty o zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením 

V této části své práce věnuji prostor pro dokumenty dotýkající se zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením ve vybraných systémech významných mezinárodních 

institucí, konkrétně Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a 

Světové zdravotnické organizace. Ačkoliv poslední dvě zmíněné organizace jsou 

přidruženy k OSN, tak disponují samostatnou mezinárodněprávní subjektivitou a vytváří 

rovněž vlastní systém pravidel ochrany osob se zdravotním postižením. Největší prostor 

je věnován právní úpravě a jejímu vývoji v rámci OSN, neboť OSN je nesporně 

nejdůležitější mezinárodní organizací současnosti. 

1.1. Dokumenty Organizace spojených národů 

Nejprve stručně k samotné organizaci. Organizace spojených národů je 

mezinárodní politickou organizací vzniklou dne 24. října 1945 v San Franciscu, kdy došlo 

k přijetí zakládajícího dokumentu, kterým je Charta OSN. V současné době tvoří 

členskou základnu organizace spojených národů 193 států. Mezi její hlavní cíle patří 

zajištění míru, bezpečnosti, trvale udržitelného rozvoje a zajištění lidských práv. Samotná 

Charta OSN pak zakotvuje zásady, jimiž je uznání přirozené důstojnosti, rovných a 

nezcizitelných práv a základních svobod všech členů lidské rodiny, spravedlnosti a míru 

ve světě.1 S těmito a dalšími základními zásadami je dále operováno ve většině důležitých 

dokumentů vzniklých na půdě OSN.2 

1.1.1. Všeobecná deklarace lidských práv 

Prvním dokumentem, jež vznikl v rámci OSN a který považuji za nezbytné zmínit, 

je Všeobecná deklarace lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá jako 

rezoluce Valného shromáždění OSN 217 A, ze dne 10. prosince 1948 v Paříži. Ačkoliv 

se jedná o deklaraci a je tedy právně nezávazná, je milníkem v historii lidskoprávních 

                                      
1 UNITED NATIONS, Charter of the United Nations, [online], [cit. 31. 1. 2017], dostupné z 

http://www.un.org/en/charter-united-nations/ 
2 UNITED NATIONS, oficiální internetové stránky, [online], [cit. 31. 1. 2017], dostupné z 

http://www.un.org/en/about-un/index.html 
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dokumentů. Všeobecná deklarace lidských práv byla převzata do různých právních a 

kulturních systémů jako společný standard základních lidských práv pro účel jejich 

univerzální ochrany. Ačkoliv se jedná o deklaraci, která tak není právně závazná, stala se 

východiskem pro mnoho dalších mezinárodních úmluv a paktů, přičemž o její 

významnosti a univerzálním dopadu vypovídá i fakt, že byla přeložena do více než 500 

světových jazyků.3 

Pro téma této práce je nejdůležitějším přínosem Všeobecné deklarace lidských 

práv obecný zákaz diskriminace zakotvený v čl. 2 odst. 1. Ačkoliv mezi diskriminačními 

důvody není výslovně uvedeno zdravotní postižení, je z její dikce patrné, že výčet 

diskriminačních důvodů je toliko demonstrativní. Současně pak v čl. 23 odst. 1 stanovuje, 

že každý má právo na práci, jakož i spravedlivé pracovní podmínky a na ochranu proti 

nezaměstnanosti. V dalším odstavci téhož článku je každému přiznáno právo na stejnou 

odměnu za tutéž práci, bez jakéhokoliv rozlišovaní, tedy též rozlišování na základě 

zdravotního postižení. Třetí odstavec čl. 23 dále rozvádí právo každého na spravedlivou 

odměnu za práci postačující pro zajištění alespoň základního živobytí jeho samého a jeho 

rodiny odpovídající lidské důstojnosti. Ve čl. 25 odst. 1 je zakotveno právo na minimální 

životní úroveň a tímto ustanovením tak jsou chráněny i případy, kdy dojde ke ztrátě 

výdělečných možností jedince nastalých v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli, 

tedy např. z důvodů nezaměstnanosti, nemoci, při nezpůsobilosti k práci apod. 4 

Lze tedy shrnout, že Všeobecná deklarace lidských práv sice problematiku osob 

se zdravotním postižením nijak výslovně neupravuje, avšak vzhledem k obecnému 

zákazu diskriminace a zakotvení dalších shora uvedených práv měla význam i pro 

budoucí vývoj právní úpravy zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

1.1.2. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen 

„Pakt“) byl přijat Valným shromážděním OSN 16. prosince 1966 a vstoupil v platnost na 

základě svého článku 27 dne 3. ledna 1976, přičemž k dnešnímu dni jej podepsalo 165 

                                      
3 UNITED NATIONS, rezoluce 217A, The Universal Declaration of Human Rights, [online], [cit. 31. 1. 

2017], dostupné z http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
4 tamtéž 
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států.5 Státy, které tento pakt přijaly, se zavázaly zasazovat o rozvoj a dodržování práv v 

tomto paktu obsažených. Současně smluvní strany přijaly odpovědnost za zlepšení 

životních podmínek pro lidi, které na jejich území žijí.6 

Lze stručně shrnout, že Pakt propaguje a chrání lidská práva, jako právo na práci, 

svobodnou volbu povolání, spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, právo na 

sociální ochranu, na přiměřenou životní úroveň, na nejvýše dosažitelnou úroveň 

fyzického a psychického zdraví, právo na vzdělání a na svobodu pro vědecký výzkum a 

tvůrčí činnost.  

Ačkoliv se Pakt o osobách se zdravotním postižením výslovně nezmiňuje, lze na 

základě čl. 2 odst. 2 Paktu dovodit, že se práva v něm obsažená vztahují i na tyto osoby, 

neboť v tomto článku Pakt formuluje požadavek uskutečňování v něm obsažených práv 

bez jakéhokoliv rozlišování, tedy ať už na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sociálního 

původu nebo jiného postavení.7 Skutečnost, že Pakt výslovně nevyjadřuje k problematice 

zdravotního postižení se pak Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva snažil 

vykompenzovat v rámci obecného výkladu k jeho ustanovením.8 

1.1.3. Deklarace o právech mentálně postižených a Deklarace o právech osob se 

zdravotním postižením 

Deklarace o právech mentálně postižených a Deklarace o právech osob se 

zdravotním postižením jsou projevem zvýšení zájmů OSN o problematiku zdravotně 

postižených, kterou můžeme vysledovat do 70. let 20. století, když byla Valným 

shromážděním OSN dne 20. prosince 1971 přijata Deklarace práv mentálně postižených 

osob jako rezoluce 2856 (XXVI). OSN touto deklarací vyzývá své členy a jiné 

mezinárodní organizace, aby zabezpečily pro mentálně postižené osoby stejná práva jako 

pro ostatní lidské bytosti. Především právo na adekvátní zdravotní péči, výchovu a 

                                      
5 UNITED NATIONS, oficiální internetové stránky, [online], [cit. 5. 3. 2017], dostupné z 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en 
6 KLÍMA, Karel. Státověda. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 

978-80-7380-296-7, s. 269 
7 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha: 

Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0057-9, s. 33,35 
8 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, General comment No. 5: Persons with disabilities, 

1995, [online], [cit. 1. 2. 2017]. dostupné z 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fG

EC%2f4760&Lang=en  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4760&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4760&Lang=en
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adaptaci, vedoucí k maximálnímu rozvoji jeho schopností a možností. Dále tyto osoby 

ekonomicky zabezpečit, umožnit jim život v rodinném kruhu, ochránit je před 

zneužíváním a vykořisťováním a zajistit jim kvalifikovaného opatrovníka pro ochranu 

jejich oprávněných zájmů.9 

Pro tuto práci je však důležitější druhá z uvedených deklarací, která byla přijata 

Valným shromážděním OSN jako rezoluce 3447 (XXX) dne 9. prosince 1975, tedy 

deklarace o právech osob se zdravotním postižením. Tato byla prvním dokumentem OSN, 

který přinesl výklad pojmu osoby se zdravotním postižením, když tuto definoval v čl. 1 

jako osobu, která není zčásti nebo zcela schopna zabezpečit své životní potřeby nebo 

potřeby v životě společnosti jako běžný jednotlivec, a to v důsledku vad fyzických nebo 

duševních schopností, ať již vrozených či získaných.10 Dále lze konstatovat, že přináší 

požadavek na to, aby osobám zdravotně postiženým byla zajištěna obdobná práva jako 

shora uvedená Deklarace práv osob s mentálním postižením, když na tuto rovněž sama 

odkazuje. Za zdůraznění však stojí zmínit čl. 7 a 8, které zakotvují právo osob se 

zdravotním postižením zajistit si a udržet si zaměstnání vhodné vzhledem k jejich 

možnostem, jakož i právo na ekonomické a sociální zabezpečení umožňující důstojnou 

úroveň života. Současně je pak vznesen požadavek, aby speciální potřeby zdravotně 

postižených osob byly zvažovány na všech stupních sociálního a ekonomického 

plánování. 11 

V souvislosti s oběma výše uvedenými deklaracemi přijalo Valné shromáždění 

OSN rezoluci č 31/82 ze dne 13. prosince 1976, kterou vyzvalo všechny členské státy, 

aby principy a fundamentální práva obsažené v obou deklaracích uvedly v život v rámci 

svých politik, programů a plánování. K obdobným krokům pak vyzvalo mezinárodní 

organizace a agentury, kterých se problematika zdravotně postižených osob dotýká. 

                                      
9 UNITED NATIONS, rezoluce 2856 (XXVI), Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons, 

[online], [cit. 1. 2. 2017]. dostupné z http://www.un-documents.net/a26r2856.htm  
10 UNITED NATIONS, rezoluce 3447(XXX), Declaration on the Rights of Disabled Persons, [online], 

[cit. 1. 2. 2017]. dostupné z http://www.un-documents.net/a30r3447.htm 
11 UNITED NATIONS, rezoluce 3447(XXX), Declaration on the Rights of Disabled Persons, [online], 

[cit. 1. 2. 2017]. dostupné z http://www.un-documents.net/a30r3447.htm  

http://www.un-documents.net/a26r2856.htm
http://www.un-documents.net/a30r3447.htm
http://www.un-documents.net/a30r3447.htm
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Zároveň pověřilo generálního tajemníka, aby vypracoval souhrnnou zprávu a informoval 

Valné shromáždění, zda a jakým způsobem byla tato rezoluce naplněna.12 

Jelikož pak jsou oba výše uvedené dokumenty pouze deklaracemi, je nutné uvést, 

že jak Deklarace o právech mentálně postižených osob, tak Deklarace o právech osob se 

zdravotním postižením, jsou právně nezávazné. 

1.1.4. Světový program činností pro osoby se zdravotním postižením 

Dne 16. 12. 1976 byla Valným shromážděním OSN přijata rezoluce 31/123, 

kterou byl rok 1981 prohlášen rokem zdravotně postižených osob s ústředním tématem 

„plné zapojení“, přičemž později přijatou rezolucí 34/154 ze dne 17. prosince 1979 bylo 

toto téma rozšířeno na „plné zapojení a rovnost“. 13 V souvislosti s vyhlášením roku 

zdravotně postižených osob byly vyzvány členské státy a dotčené organizace, aby 

postiženým osobám psychicky i fyzicky pomáhaly v jejich začlenění do společnosti, 

pracovaly na osvětě široké veřejnosti a podporovaly projekty a výzkumy, které budou 

tento cíl usnadňovat.14 

Zároveň bylo vyhlášeno desetiletí věnované zdravotně postiženým osobám pro 

období let 1983 až 1992. V roce 1982 byl formou rezoluce 37/52 Valným shromážděním 

OSN přijat Světový program činností týkající se zdravotně postižených osob, jehož 

význam spočíval především v zajištění rovnosti zdravotně postižených osob. Dále byl 

tento program zaměřen též na právo zdravotně postižených osob účastnit se na životě 

společnosti a potvrdil jejich právo na stejné příležitosti, jako mají ostatní občané.  

Lze shrnout, že Světový program činností týkající se osob se zdravotním 

postižením změnil pohled na problematiku zdravotně postižených osob tím, že cílil 

předně na vyrovnání příležitostí těchto osob.15  Dále také stanovil, že všeobecné standardy 

                                      
12 UNITED NATIONS, rezoluce 31/82, Implementation of the Declaration on the Rights of Disabled 

Persons, [online], [cit. 1. 2. 2017]. dostupné z http://www.un-documents.net/a31r82.htm  
13 rezolucí Valného shromáždění OSN byly 34/154 rovněž stanoveny některé další požadavky týkající se 

mezinárodního roku tělesně postižených, především některé úkoly generálního tajemníka OSN, viz. 

rezoluce 34/154. International Year of Disabled Persons, [online], [cit. 2. 2. 2017]. dostupné z 

http://www.un-documents.net/a34r154.htm  
14 UNITED NATIONS, rezoluce 31/123, International Year of Disabled Persons, [online], [cit. 2. 2. 2017]. 

dostupné z http://www.un-documents.net/a31r123.htm  
15 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Ostrava: Key Publishing, 

2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-022-4, s. 27 

http://www.un-documents.net/a31r82.htm
http://www.un-documents.net/a34r154.htm
http://www.un-documents.net/a31r123.htm
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pro život, které zahrnují fyzické, politické a kulturní prostředí, bydlení, vzdělávací 

systém, pracovní příležitosti, dopravu, sport, náboženství atd., mají být dostupné pro 

všechny bez rozdílu.16  

1.1.5. Standardní pravidla OSN pro vyrovnání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením 

V červnu roku 1993 byla na Světové konferenci o lidských právech ve Vídni 

přijata Vídeňská deklarace, která věnovala pozornost zejména ženám, dětem, menšinám, 

zákazu tortury a domorodému obyvatelstvu. Tématu zdravotně postižených osob se 

podrobněji nevěnovala. Jelikož však tento dokument obsahuje připomínku, že základní 

lidská práva a základní svobody jsou univerzální a přísluší každému, zahrnuje i skupinu 

osob se zdravotním postižením.  

V bodě 22 a 63 pak Vídeňská deklarace uvádí, že se všichni rodí svobodni a rovni, 

se stejným právem na život, jakož i blahobyt, vzdělání a práci, nezávislost a právem 

proaktivně se podílet na životě společnosti, je proto potřebné, aby ochraně těchto 

základních práv a svobod zdravotně postižených osob byla věnována zvláštní pozornost, 

neboť jakékoliv přímé nebo nepřímé diskriminační zacházení s osobami z důvodů jejich 

zdravotního postižení, je porušením těchto práv. V bodě 64 pak Vídeňská deklarace 

uvádí, že osoby se zdravotním postižením mají své místo kdekoliv na světě a měly by jim 

být garantovány rovné příležitosti. Společnost by pak sama měla odstranit veškeré 

fyzické, psychické, sociální a finanční bariéry, které brání plnému zapojení zdravotně 

postižených osob do společnosti. Bodem 65 Vídeňské deklarace bylo vyzváno Valné 

shromáždění OSN k přijetí Standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením. 17 

Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením (dále jen „Standardní pravidla“) pak byla v reakci na Vídeňskou deklaraci 

schválena Valným shromážděním OSN dne 28. října 1993. Standardní pravidla 

představují velice důležitý dokument, který ovšem nemá závaznost mezinárodního práva 

                                      
16 UNITED NATION, WORLD PROGRAMME OF ACTION CONCERNING DISABLED PERSONS, 

[online], [cit. 4. 2. 2017]. dostupné např. z http://www.independentliving.org/files/WPACDP.pdf  
17 WORLD CONFERENCE OF HUMAN RIGHTS, Vienna declaration and Programme of Action, 

[online], [cit. 4. 2. 2017]. dostupné z http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx  

http://www.independentliving.org/files/WPACDP.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
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a není ani antidiskriminační legislativou, ačkoliv původní záměr byl přijmout je jako 

právně závaznou konvenci.18 Důvod proč se tomu tak nestalo je jednak fakt, že mnoho 

členů OSN v době přijetí těchto pravidel nebylo ekonomicky, politicky ani sociálně 

připraveno k jejich realizaci, a rovněž skutečnost, že mnoho tehdejších představitelů se 

domnívalo, že problematika práv osob se zdravotním postižením je již dostatečně 

upravena jinými dokumenty. Výsledkem tak je, že Standardní pravidla představovala 

spíše morálně-politický závazek jednotlivých států.19 Za zmínku pak stojí, že Národní 

plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, který vláda ČR přijala 

svým usnesením ze dne 14. dubna 1998 č. 256, již strukturálně vycházel z výše 

zmíněných Standardních pravidel.20 

Samotná Standardní pravidla se pak skládají z preambule a tří oddílů, které 

obsahují celkem 22 pravidel. Pro účely této práce je pak z oněch 22 pravidel nejdůležitější 

pravidlo číslo 7, které je obsaženo v druhém oddílu a nese název zaměstnávání. 21 

Ve svém úvodu toto pravidlo stanovuje, že státy by měly uznat zásadu, že osobám 

se zdravotním postižením by mělo být umožněno uplatňovat jejich lidská práva, zvláště 

v oblasti zaměstnávání, a to jak v městských, tak venkovských oblastech a měly by mít 

stejné příležitosti pro produktivní uplatnění na pracovním trhu. Pravidlo ve svém prvním 

bodě stanovuje, že zákony a další předpisy nesmějí zdravotně postižené osoby 

diskriminovat ani klást překážky v jejich zaměstnávání. Dále pak pravidlo stanovuje, že 

stát má usilovat a podporovat snahu osob se zdravotním postižením o aktivní zapojení na 

trhu práce. Současně přináší demonstrativní výčet opatření, kterými by stát mohl těchto 

cílů dosáhnout, jsou jimi mj. příprava pro povolání, vyhrazená nebo určená zaměstnání, 

stimulačně zaměřený systém kvót, půjčky a granty pro malé podniky, exkluzívní 

smlouvy, právo na přednostní výrobu, daňové úlevy, zvýhodněné smlouvy nebo jiná 

technická a finanční pomoc podnikům, které zaměstnávají pracovníky se zdravotním 

postižením. Dále by měl stát vytvářet příznivé pracovní podmínky osobám se zdravotním 

                                      
18 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Ostrava: Key Publishing, 

2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-022-4, s. 28 
19 tamtéž 
20 tamtéž 
21 srov. UNITED NATION, rezoluce 48/96, Standard Rules on the Equalization of Opportunities for 

Persons with Disabilities, [online], [cit. 4. 2. 2017]. dostupné z 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-rules-on-the-

equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html
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postižením, které jsou zaměstnány ve veřejném sektoru a doporučovat obdobná opatření 

zaměstnavatelům v sektoru soukromém. Pravidla dále doporučují vést osvětné kampaně 

pro uvědomování široké veřejnosti a překonání předsudků v zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením atd.22 

Obecně lze shrnout, že Standardní pravidla primárně cílí na zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na volném pracovním trhu před vytvářením chráněných míst nebo 

podporovaného pracovního prostředí, ačkoliv považují za nutné i vytváření takovýchto 

míst pro osoby, jejichž potřeby nemůže volný pracovní trh pokrýt.  

Za zmínku pak nepochybně stojí další dvě pravidla, které se zaměstnáváním 

zdravotně postižených úzce souvisejí. Těmito pravidly jsou vzdělání a udržení příjmu a 

sociální zabezpečení upravené v bodech 6. a 8., přičemž ke každému si dovolím uvést 

stručné shrnutí. V šestém bodě týkajícím se pravidel vzdělání Standardní pravidla 

stanovují povinnost státu zajistit základní, střední a vysokoškolské vzdělání pro děti, 

mládež a dospělé se zdravotním postižením v integrovaném prostředí. Obdobně jako u 

zaměstnávání je i u vzdělání formulován požadavek přednosti začlenění osob se 

zdravotním postižením do systému obecného školství před vytvářením specializovaných 

vzdělávacích institucí, avšak v případě, že je specializované vzdělávání pro některé 

studenty (např. hluchoslepé) vhodnější, je preferován specializovaný způsob výuky. 23 

Druhé pravidlo, které úzce souvisí se zaměstnáváním je uvedeno v osmém bodě a 

je jím pravidlo o udržení příjmu a sociální zabezpečení, kde je formulován požadavek 

garance státu na zajištění sociálního zabezpečení a udržení příjmu pro osoby se 

zdravotním postižením. Obecně by státy měly vytvořit systém opatření na podporu 

adekvátního příjmu osob se zdravotním postižením, které v důsledku zdravotního 

postižení nebo faktorů s tímto postižením souvisejících dočasně ztratily příjem nebo u 

nich došlo ke snížení příjmu nebo jim byla odepřena možnost zaměstnání, a tento příjem 

                                      
22 UNITED NATION, rezoluce 48/96, Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 

with Disabilities, [online], [cit. 4. 2. 2017]. dostupné z 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-rules-on-the-

equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html  
23 tamtéž 

 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html
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zajistit po dobu než tyto nepříznivé důsledky skončí.24 Současně apeluje na to, aby systém 

sociálního zabezpečení obsahoval stimuly pro obnovu výdělečné schopnosti osob se 

zdravotním postižením a také stimuly pro to, aby tyto osoby samy aktivně hledaly 

zaměstnání a opětovně se začlenily do běžného chodu společnosti.25 

Hlavní přínos Standardních pravidel tak můžeme shledat především v tom, že se 

dotkla většiny aspektů života osob se zdravotním postižením, tedy od léčebné péče a 

rehabilitace přes vzdělání, kulturu a sport až po legislativu a školení státních pracovníků. 

Všechny tyto aspekty jsou totiž důležitou součástí života osob se zdravotním postižením. 

Hlavním cílem je pak snaha o začlenění osob se zdravotním postižením do normálního 

chodu společnosti.  

1.1.6. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“) a její 

Opční protokol byla přijata dne 13. prosince 2006 Valným shromážděním OSN v New 

Yorku. Úmluva pak vstoupila dle čl. 45 Úmluvy v platnost dne 3. května 2008 tj. třicátý 

den po uložení dvacáté ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení. V platnost 

vstoupila již s 82 podpisy (a 44 podpisy Opčního protokolu), což je doposud vůbec 

největší počet podpisů v historii pro všechny úmluvy OSN. Je zároveň první komplexní 

lidskoprávní smlouvou 21. století a je vůbec první lidskoprávní úmluvou otevřenou pro 

podpis organizacemi regionální integrace, přičemž jedním ze signatářů Úmluvy je i 

Evropská unie.26 Ke dnešnímu dni podepsalo Úmluvu celkem 160 států (92 Opční 

protokol) a ratifikovalo jí 172 států (92 Opční protokol) a je nejdůležitější mezinárodní 

smlouvou týkající se osob se zdravotním postižením.27 Jedním ze signatářských států 

Úmluvy je i Česká republika, která však dosud neratifikovala její Opční protokol. 

Samotná Úmluva je tvořena preambulí a 50 články. Po strukturální stránce lze 

vypozorovat jistou podobnost se Standardními pravidly a lze říci, že Úmluva z těchto do 

určité míry vychází, oproti Standardním pravidlům však obsahuje širší výčet práv, je 

                                      
24 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Ostrava: Key Publishing, 

2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-022-4, s. 29 
25 tamtéž 
26 UNITED NATION, oficiální internetové stránky, [online], [cit. 31. 1. 2017]. dostupné z 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities.html  
27 stav k 7. 2. 2017 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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komplexnější a podrobnější. Nejdůležitější rozdíl, mezi Úmluvou a Standardními 

pravidly však vyplývá ze samé podstaty obou dokumentů, tímto rozdílem je pochopitelně 

právní závaznost Úmluvy. Jak je uvedeno výše, společně s Úmluvou byl přijat i její Opční 

protokol, jež umožňuje smluvním státům uznat pravomoc Výboru pro práva osob se 

zdravotním postižením (zřízeného čl. 34 Úmluvy) zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo 

skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy. 

Opční protokol rovněž obsahuje úpravu procedury vyšetřování případů závažného či 

systematického porušování povinností státu vyplývajících z Úmluvy.28 Jak bylo uvedeno 

shora, Česká republika tento protokol dosud neratifikovala, k tomuto kroku však již byla 

vyzvána Výborem pro práva osob se zdravotním postižením v rámci jeho doporučení.29 

Domnívám se, že ratifikace Opčního protokolu by byla správným krokem, neboť slouží 

jako záruka možnosti využívat stížnostního mechanismu, pokud stát nedodržuje Úmluvu. 

Jak pak vyplývá z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015–2020, je jeho předložení k ratifikaci plánováno.30 

Úmluva doplňuje stávající základní lidskoprávní úmluvy OSN. Nezavádí ani 

nerozeznává ovšem žádná nová specifická práva, pouze vyzdvihuje princip 

rovnoprávnosti, zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských 

práv, objasňuje závazky a povinnosti států a podporuje aktivní zapojení zdravotně 

postižených osob do života společnosti.31 

Účel Úmluvy je vytyčen v prvním článku a je jím podpora, ochrana a zajišťování 

plné a rovné úrovně užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se 

zdravotním postižením a podporování úcty k jejich přirozené důstojnosti. 

Základní zásady, kterými se řídí celá úmluva a v souladu se kterými je nutné 

úmluvu vykládat, jsou uvedeny ve čl. 3. Těmito zásadami jsou respektování přirozené 

                                      
28 MAKOVCOVÁ, Stanislava, Informace k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, 

[online], [cit. 7.2.2017], dostupné na http://www.mpsv.cz/files/clanky/10775/umluva_info_160511.pdf 
29 Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, Závěrečná doporučení k úvodní zprávě České 

republiky, [online], [cit. 7. 2. 2017]. dostupné z 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zaverecna_doporuceni_Vyboru_OSN_pro_prava_osob_se_ZP_C

Z.pdf 
30 Vládní výbor pro zdravotně postižené, Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období 2015–2020, s. 24, [online], [cit. 7. 2. 2017], dostupné z 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf 
31 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Ostrava: Key Publishing, 

2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-022-4, s. 32 
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důstojnosti a osobní nezávislosti, zákaz diskriminace, plné a účinné zapojení a začlenění 

do společnosti, respektování odlišnosti, lidské různorodosti a přirozenosti, rovnost 

příležitostí, přístupnost, rovnoprávnost mužů a žen, respektování rozvíjejících se 

schopností dětí se zdravotním postižením a jejich práva na zachování identity.32 

Úmluva sama osoby se zdravotním postižením zcela přesně nedefinuje, avšak ve 

druhém odstavci prvního článku uvádí, že 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.33 Zdravotní postižení tak Úmluva 

nevnímá jako problém objektivně existující „uvnitř“ zdravotně postižené osoby, ale jako 

výsledek jeho interakce s okolím, který má za následek nemožnost jeho plného zapojení 

do společnosti. Úmluva tedy vychází ze sociálního modelu pojetí zdravotního postižení.34 

K obsahu Úmluvy lze obecně říci, že členským státům ukládá povinnosti v 

oblastech občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv. A 

ačkoliv nepřináší žádná nová práva zdravotně postižených osob, upravuje aplikaci 

existujících práv na specifickou situaci osob se zdravotním postižením. Jedná se například 

o právo na přístupnost prostředí, právo na život, rovnost před zákonem, nezávislý způsob 

života, svobodu a osobní bezpečnost, vzdělávání, ochranu osobnosti a rodiny, svobodu 

pohybu a pobytu, respektování soukromí, účast na společenském a politickém životě 

zdraví atd.35 Mezi zásadní přínosy Úmluvy lze zařadit výslovný zákaz diskriminace 

z důvodů zdravotního postižení, jenž žádná z dřívějších lidskoprávních smluv 

neobsahovala. Samotnou diskriminaci pak Úmluva definuje ve svém druhém článku36, 

který obsahuje výčet definic pojmů v Úmluvě obsažených. 

                                      
32 UNITED NATIONS, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, [online], [cit. 7. 2. 2017]. 

dostupné z https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html  
33 tamtéž 
34 k rozlišení sociálního a medicínského modelu zdravotního postižení blíže pojednává kapitola 3.2. 
35 MAKOVCOVÁ, Stanislava, Informace k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, 

[online], [cit. 7.2.2017]. dostupné na http://www.mpsv.cz/files/clanky/10775/umluva_info_160511.pdf 
36 diskriminace na základě zdravotního postižení“ znamená jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení 

provedené na základě zdravotního postižení, jehož cílem nebo důsledkem je narušit nebo zrušit uznání, 

užívání nebo uplatnění, na rovnoprávném základě s ostatními, všech lidských práv a základních svobod v 

politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti. Zahrnuje všechny formy 

diskriminace, včetně odepření přiměřené úpravy 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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Úpravě zaměstnání osob se zdravotním postižením je věnován čl. 27 Úmluvy 

nazvaný práce a zaměstnávání. Dle prvního odstavce tohoto článku státy, které jsou 

smluvní stranou Úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním postižením na práci na 

rovnoprávném základě s ostatními. K tomuto právu patří zejména právo živit se prací 

svobodně zvolenou nebo přijatou, a to v pracovním prostředí, které je otevřené, inkluzívní 

a přístupné osobám se zdravotním postižením. Státy, které jsou smluvní stranou této 

úmluvy, zabezpečují a podporují realizaci práva na práci, mimo jiné i pro osoby, u kterých 

dojde ke vzniku zdravotního postižení v průběhu zaměstnání.37 

Cílu uvedených v čl. 27 Úmluvy pak mají signatářské státy dosáhnout přijímáním 

příslušných opatření, včetně opatření legislativních, jejichž cílem je zakázat diskriminaci 

zdravotně postižených osob, chránit jejich právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní 

podmínky, včetně rovných příležitostí. Dále umožnit těmto osobám uplatňovat svá 

pracovní práva, přístup k programům odborného a profesního poradenství, podporovat 

uplatnění těchto osob na trhu práce či v jejich soukromém podnikání a zaměstnávat tyto 

osoby ve veřejném sektoru. Je pak zcela zřejmé, že Úmluva preferuje podporu 

zaměstnávání zdravotně postižených osob na otevřeném trhu práce před vytvářením 

chráněných pracovních míst a pracovišť, když stanovuje povinnost států přijmout 

opatření např. na přístup osob se zdravotním postižením ke službám zprostředkování 

práce a odborné přípravě na výkon povolání i dalšímu vzdělávání, asistenci při hledání, 

získávání, udržení si zaměstnání a při návratu do práce. Dále je dle tohoto článku Úmluvy 

nutné zajistit, aby osobám se zdravotním postižením byla poskytována přiměřená úprava 

podmínek na pracovišti.38 

Se zajištěním přiměřené úpravy pracoviště pak úzce souvisí další článek Úmluvy, 

kterým je čl. 9 o přístupnosti, který stanovuje, že smluvní strany jsou povinny učinit 

příslušná opatření, která budou zahrnovat identifikaci a odstraňování překážek a bariér 

bránících přístupnosti a zajistit přístupnost prostředí osobám se zdravotním postižením, a 

to jak v městských, tak i venkovských oblastech. Tedy zajistit přístup zejména k dopravě, 

                                      
37 UNITED NATIONS, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, [online], [cit. 7. 2. 2017]. 

dostupné z https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html  
38 tamtéž  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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informacím a komunikaci, včetně informačních a komunikačních technologií a k dalším 

zařízením a službám dostupným nebo poskytovaným veřejnosti. 39 

Ve zkratce ještě zmíním některá ustanovení Úmluvy, která se zaměstnáváním 

zdravotně postižených osob souvisí. Prvním je čl. 24 týkající se vzdělání, kterým smluvní 

strany uznávají právo osob se zdravotním postižením na vzdělání. S cílem realizovat toto 

právo bez diskriminace a na základě rovných příležitostí, jsou státy povinny zajistit 

osobám se zdravotním postižením začleňující vzdělávací systém na všech úrovních, 

včetně systému celoživotního vzdělávání se zaměřením na plný rozvoj lidského 

potenciálu, osobnosti, nadání a kreativity, jakož i účinné zapojení do svobodné 

společnosti. 40 

Dále je nutné pozastavit se u čl. 26 týkající se rehabilitace, který stanovuje 

povinnost přijmout účinná a vhodná opatření, umožňující osobám se zdravotním 

postižením dosáhnout a udržet si co nejvyšší úroveň samostatnosti, dále uplatnit v plné 

míře tělesné, duševní, sociální a profesní schopnosti a dosáhnout plného začlenění a 

zapojení do všech aspektů života společnosti. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní 

stranou Úmluvy, organizují, posilují a rozšiřují komplexní rehabilitační služby a 

programy, především v oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních 

služeb.41 

Posledním ze článků Úmluvy, kterému se budu v rámci této kapitoly věnovat, je 

čl. 28 týkající se přiměřené životní úrovně a sociální ochrany osob se zdravotním 

postižením. Tento článek stanovuje povinnost smluvních států zajistit právo osob se 

zdravotním postižením na přiměřenou životní úroveň, které zahrnuje dostatečnou výživu, 

ošacení a bydlení, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Současně vyslovuje 

požadavek přijetí dostatečných opatření k zajištění nediskriminační sociální ochrany osob 

se zdravotním postižením, včetně opatření zajišťujících rovný přístup k nezávadné vodě, 

službám, kompenzačním pomůckám, programům sociální ochrany a snížení chudoby, 

programům sociálního bydlení a důchodovým dávkám a programům.42 

                                      
39 tamtéž 
40 tamtéž 
41 tamtéž 
42 tamtéž 
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Lze tedy shrnout, že Úmluva je vyústěním vývoje ochrany osob se zdravotním 

postižením, na které se OSN zaměřovala od 70. let minulého století, neboť ačkoliv 

Deklarace o právech osob se zdravotním postižením a Standardní pravidla pro 

vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením byla nepochybně určitým 

mezníkem a východiskem pro vnitrostátní úpravu některých států43, tak do jejího přijetí 

neexistoval žádný právně závazný mezinárodní dokument na ochranu práv osob se 

zdravotním postižením. Zásadní přínos tohoto dokumentu spatřuji v jeho právní 

závaznosti, neboť práva zdravotně postižených osob v Úmluvě obsažených nestačí pouze 

deklarovat. Ze strany signatářských států je tedy nutné přijmout opatření a vytvořit 

funkční mechanismy, které umožní splnění povinností a realizaci práv osob se zdravotním 

postižením, které jsou v Úmluvě obsaženy. 

1.2. Dokumenty Mezinárodní organizace práce 

Opět stručně k samotné organizaci. Mezinárodní organizace práce je organizací 

se sídlem v Ženevě, která vznikla po skončení první světové války, konkrétně v roce 

1919, v rámci Versailleského mírového procesu, následně byla v roce 1946 jako první ze 

specializovaných mezinárodních organizací přijata do systému OSN. V současnosti má 

Mezinárodní organizace práce 187 členských států a jejím hlavním cílem je  

podpora sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. 

Sociální spravedlnost je hlavním posláním MOP již od jejího založení, neboť tato je 

nezbytným předpokladem pro univerzální a trvalý mír.44 

1.2.1. Doporučení č. 99 o pracovní rehabilitaci (zdravotně postižených osob) 

Ačkoliv se MOP primárně nezaměřovala na ochranu osob se zdravotním 

postižením, tak několik jejich dokumentů tuto problematiku upravuje. Prvním z těchto 

dokumentů je doporučení č. 99 o pracovní rehabilitaci přijaté Generální konferencí MOP 

22. června roku 1955. Toto doporučení jako první dokument MOP definuje ve své I. části 

osobu se zdravotním postižením jako jednotlivce, jehož vyhlídky na zajištění a udržení 

                                      
43 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Ostrava: Key Publishing, 

2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-022-4, s. 37 
44 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, oficiální internetové stránky, [online], [cit. 15. 2. 

2017], http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm 
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vhodného zaměstnání jsou podstatně sníženy v důsledku fyzického nebo mentálního 

postižení.45  

Toto doporučení se věnuje především úpravě pracovní rehabilitace a jí 

zajišťujícím službám, což ostatně vyplývá ze samotného názvu tohoto doporučení. 

Neobsahuje však pouze ustanovení o pracovní rehabilitaci, ale věnuje se rovněž nutnosti 

přijmutí opatření pro zajištění finanční pomoci zdravotně postiženým osobám ze strany 

státu. Dále se dotýká oblasti zaměstnávání, když navrhuje přijmout opatření pro rozšíření 

pracovních možností osob se zdravotním postižením, především tedy opatření pro rovné 

možnosti na zisk zaměstnání, pro které jsou zdravotně postižené osoby kvalifikovány. 

Současně obsahuje úpravu chráněného zaměstnávání.46 

Jelikož se však jedná pouze o doporučení, nejsou členské státy povinny přijmout 

zákonná opaření k jeho provedení, pouze je předložit k posouzení příslušnému orgánu. 

Doporučení č. 99 o pracovní rehabilitaci se tak stalo pouze inspirací pro přijetí či změnu 

stávající legislativy některých členských států. 

1.2.2. Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů 

Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (dále jen „Úmluva 

č. 159“) byla přijata 20. června roku 1983 Generální konferencí Mezinárodní organizace 

práce a je právně závazným dokumentem, který k dnešnímu dni ratifikovalo 83 členských 

států včetně České republiky.47  

Úmluva č. 159 se sestává z preambule a 17 článků a obsahuje především úpravu 

zásad v oblasti pracovní rehabilitace a zaměstnávání invalidů a dále navrhuje opatření, 

kterými by státy úmluvy měly těchto zásad dosahovat. Jejím cílem je především zajistit 

vhodná opatření pro všeobecnou dostupnost pracovní rehabilitace osob se zdravotním 

                                      
45 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, R099 Vocational rehabilitation (Disabled) 

Recommendation, [online], [cit. 15. 2. 2017] dostupné z 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312

437  
46 tamtéž 
47 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, oficiální internetové stránky. [online], [cit. 16. 2. 

2017] dostupné z 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312304 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312437
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312437
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postižením (terminologií Úmluvy „invalidů“) a prosazovaní možnosti zaměstnávání 

těchto osob na volném pracovním trhu.48 

Úmluva č. 159 je velice stručným dokumentem a obsahuje poměrně vágní 

ustanovení vytyčující značně obecné cíle, kterých mají státy dosáhnout. Z tohoto důvodu 

Generální konference MOP přijala 20. června 1983 doporučení č. 168 o pracovní 

rehabilitaci zaměstnávání invalidů, které ustanovení Úmluvy č. 159 blíže rozvádí, 

přičemž formuluje především požadavky rovného přístupu k invalidům a podpory jejich 

zaměstnávání.49 

1.2.3. Praktický kodex o řízení zdravotně postižených osob na pracovišti 

Praktický kodex o řízení zdravotně postižených osob na pracovišti (dále jen 

„Kodex“) byl dokončen a jednomyslně přijat v říjnu roku 2001 při setkání odborníků 

tripartity v Ženevě. Toto setkání bylo iniciováno na základě rozhodnutí řídícího orgánu 

MOP, které přijala na svém 277. zasedání v březnu roku 2000. Odborníci byli jmenovaní 

po konzultacích s vládami a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, jenž jsou součástí 

řídícího orgánu MOP.50 

Kodex má za cíl být praktickým návodem, jak aplikovat vhodné strategie pro 

využívání potenciálu a schopností zdravotně postižených osob, a to pro malé, střední i 

velké zaměstnavatele soukromého i veřejného sektoru, bez ohledu na to, zda se jedná o 

zaměstnavatele z rozvojové nebo hospodářsky rozvinuté země. Současně pak zdůrazňuje, 

že ačkoliv je Kodex určen pro zaměstnavatele, tak v rámci jednotlivých zemí vytváří 

esenciální podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením sám stát a vyzývá 

proto jednotlivé země k vytváření vhodných politik a opatření podporujících příležitosti 

pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.51 

                                      
48 MEZINÁRODNÍ ORGANIZAC PRÁCE, Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání 

invalidů, [online], [cit. 16. 2. 2017] dostupné z http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/ILO-159-

pracovni-rehabilitace.pdf 
49 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, R168 – Vocational Rehabilitation and Employment 

(Disabled Persons) Recommendatio, 1983, [online], [cit. 16. 2. 2017]. dostupné z 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R16

8 
50 Managing disability in the workplace: ILO code of practice. Geneva: International Labour Office, 

2002. ISBN 9221116395. s. 6, [online], [cit. 18. 2. 2017] dostupné z 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_103324.pdf 
51 tamtéž 
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Kodex je komplexním manuálem, který řeší širokou škálu otázek souvisejících se 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Vychází ze zásady rovných příležitostí, 

kterou rozumí stejný přístup pro všechny osoby k zaměstnání a pracovní rehabilitaci. Jeho 

zásadním přínosem pak je, že na rozdíl od předchozích dokumentů MOP přináší 

konkrétní řešení jednotlivých problémů vznikajících při zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a apeluje na zaměstnavatele, aby tato řešení zavedla do praxe.52 

1.3. Světová zdravotnická organizace 

Nejprve opět ve stručnosti k samotné organizaci. Roku 1946 v New Yorku 

podepsalo 61 států z celého světa včetně Československa Zakládací smlouvu Světové 

zdravotnické organizace. Tato smlouva vstoupila v platnost 7. dubna 1948, když 26 z 61 

států, které ji podepsaly, ratifikovaly svůj podpis a uložily oficiální ratifikační listiny u 

generálního tajemníka OSN, sedmý duben roku 1948 je pak uznáván jako datum vzniku 

Světové zdravotnické organizace.53 Světová zdravotnická organizace má své sídlo 

v Ženevě a k dnešnímu dni má 194 členských států. Jejím hlavním cílem je zajištění lepší 

a zdravější budoucnosti pro celé lidstvo, přičemž svých cílů dosahuje zejména 

vypracováváním zdravotní politiky, konzultační činností, odbornou pomocí při 

vypracování národních zdravotnických strategií, rozvojem a testováním nových 

technologií a postupů pro kontrolu nemocí apod.54 

1.3.1. Mezinárodní klasifikace funkcí, postižení a zdraví 

V roce 1980 byla Světovou zdravotnickou organizací schválena Mezinárodní 

klasifikace vad, postižení a znevýhodnění55 (dále jen „ICIDH)“ s cílem jednotně 

definovat uvedené pojmy a vytvořit obecný základ pro hodnocení důsledků onemocnění. 

56 Definice znevýhodnění podle uvedeného dokumentu však byla kritizována pro příliš 

medicínský přístup, kterým ignorovala jak sociální model zdravotního postižení, tak 

                                      
52 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Ostrava: Key Publishing, 

2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-022-4, s. 45-47 
53 WHO, oficiální internetové stránky, [online], [cit. 5. 3. 2017]. dostupné z 

http://www.who.int/about/en/,  
54 WHO, The global Guardian of Public Health, 2016 [online], [cit. 5. 3. 2017]. dostupné z 

http://www.who.int/about/what-we-do/global-guardian-of-public-health.pdf 
55 anglicky International Classification of Impairment, Disability and Handicap 
56 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha: 

Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0057-9, s. 23 

http://www.who.int/about/en/
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model založený na lidských právech. Proto od 90. let začala skupina center Světové 

zdravotnické organizace společně s odborníky na základě dialogu se zástupci zdravotně 

postižených osob pracovat na revizi ICIDH.57 

 V květnu roku 2001 proto byla schválena její revize pod názvem Mezinárodní 

klasifikace funkcí, postižení a zdraví58 (dále jen „ICF“), která tvoří mezinárodní standard 

pro popis a posuzování zdraví a postižení.59 

Mezinárodní klasifikace ICF jasně stanovuje, že zdravotní postižení vzniká 

působením negativního vlivu prostředí a bere v úvahu faktory prostředí při jakékoliv 

aplikaci ICF. Předpokladem pro klasifikaci poruchy dle ICF je tedy nutné předně posoudit 

vlivy prostředí, např. co způsobilo poruchu, zda se funkce/porucha zlepšuje nebo zhoršuje 

se změnou prostředí, jaký dopad mají na sledovanou poruchu nebo funkci postoje nebo 

mínění veřejnosti apod. K takovémuto postupu pak vytváří mechanismy a definuje 

jednotlivé pojmy a faktory, které se při klasifikaci aplikují. Důležitý přínos ICF tak lze 

spatřovat v tom, že bere v úvahu předně společenské aspekty zdravotního postižení a 

pojetí zdravotního postižení tak vychází ze sociálního modelu.60 

  

                                      
57 SHAKESPEARE, Tom. Disability rights and wrongs. New York: Routledge, 2006. ISBN 0-203-64009-

8, s. 17 
58anglicky International Classification of Functioning, Disability and Health 
59KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Ostrava: Key Publishing, 

2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-022-4, s. 18 
60 tamtéž 
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2. Úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v právu Evropské Unie 

Následující část práce je věnována vybraným dokumentům upravujícím 

problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci členských států 

Evropské unie. Nejprve však pár řádek k samotné Evropské unii. 

Evropská unie je integračním seskupením 28 evropských států61, které vzniklo 

v roce 1993, kdy vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii. Právní subjektivitu 

získala Evropská unie k 1. 12. 2009, když došlo k ratifikaci Lisabonské smlouvy z roku 

2007 (která zahrnuje Smlouvu o EU a Smlouvu o fungování EU) všemi členskými státy.62 

Cílem Evropské unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel.63 Unijní 

právo pak je specifickou částí práva mezinárodního a je tvořeno dvěma úrovněmi, právem 

primárním a sekundárním64.65 

2.1. Primární právo Evropské unie 

Primární právo je pro členské státy bezprostředně závazné. Z pramenů primárního 

práva, které představují předně mezinárodní smlouvy66, je nezbytné zmínit alespoň 

Smlouvu o EU a Smlouvu o fungování EU. Smlouva o fungování EU v konsolidovaném 

znění ve svém desátém článku vytyčuje, že se Evropská unie zaměřuje na boj proti 

diskriminaci, přičemž jako jeden z diskriminačních důvodů výslovně uvádí zdravotní 

postižení.67 V rámci devatenáctého článku pak zakládá možnost příslušných orgánů EU 

přijmout zvláštním legislativním postupem opatření k boji proti takovéto diskriminaci.68 

Smlouva o Evropské unii v konsolidovaném znění pak v šestém článku stanovuje, že 

práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie jsou 

                                      
61 stav. k 5. 3. 2017, pozn. Spojené království by mělo zahájit proces vystoupení z Evropské unie do 

konce března roku 2017 
62 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 422 s. ISBN: 978-80-

7400-322-6. s. 42 
63 konsolidované znění Smlouvy o EU, čl. 3, odst. 1 
64 dílčí význam mají dále prameny práva terciálního 
65 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, s. 47 
66 tamtéž 
67 konsolidované znění Smlouvy o fungování EU, čl. 10 
68 konsolidované znění Smlouvy o fungování EU, čl. 19 
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bezprostředně závazné a vybavuje Listinu základních práv Evropské unie právní sílou 

primárního práva.69 

Listina základních práv Evropské unie obsahuje vyjma obecného zákazu 

diskriminace, který ve svém výčtu důvodů obsahuje i zdravotní postižení,70 i katalog 

základních práv a svobod. Mezi tato práva a svobody patří právo na svobodnou volbu 

povolání, právo na práci, jakož i právo svobodně podnikat,71  právo na přístup ke službám 

zaměstnanosti72 a právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky73. Obzvláště 

důležitým je pak ustanovení článku 26, které se výslovně zabývá začleněním osob se 

zdravotním postižením a zakotvuje právo osob se zdravotním postižením na přijímání 

opatření, jejichž cílem je zajištění jejich nezávislosti, sociálního a profesního začlenění 

a jejich účast na životě společnosti.74 

Z primární legislativy Evropské unie tak je patrné, že si Evropská unie uvědomuje 

důležitost ochranné legislativy v oblasti diskriminace a zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. 

2.2. Sekundární právo Evropské unie 

Sekundární právo je tvořeno zejména nařízeními a směrnicemi, přičemž hlavní 

metodou unijního zákonodárce je harmonizace práva prostřednictvím směrnice. 75 Ze 

směrnic považuji za nezbytné zmínit alespoň směrnici z listopadu roku 2000 o rovném 

zacházení v zaměstnání a povolání,76 jejímž obecným účelem je boj s diskriminací. 

Hlavním přínosem směrnice pro oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením je 

zakotvení povinnosti zaměstnavatelů přijmout v konkrétních případech vhodná opatření, 

která zdravotně postiženým osobám umožní přístup k zaměstnání, jeho výkonu nebo 

                                      
69 konsolidované znění Smlouvy o EU, čl. 6 
70 Listina základních práv Evropské unie, čl. 21 odst. 1 
71 Listina základních práv Evropské unie, čl. 15 a 16 
72 Listina základních práv Evropské unie, čl. 29 
73 Listina základních práv Evropské unie, čl. 31 
74 Listina základních práv Evropské unie, čl. 26 
75 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, s. 47 
76 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 2. 11. 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a povolání 
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postupu v zaměstnání či absolvování odborného vzdělávání, pokud tato opatření pro 

zaměstnavatele neznamenají neúměrné břemeno.77  

Tato směrnice byla do českého právního řádu implementována 

antidiskriminačním zákonem. (blíže viz kapitola 4.4.) 

V rámci Evropské unie byla vydána celá řada právně nezávazných dokumentů 

k podpoře osob se zdravotním postižením.78 Lze např. zmínit usnesení Evropského 

parlamentu o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením79, ze kterého je patrné, 

že si je Evropská unie plně vědoma toho, že osoby se zdravotním postižením patří obecně 

mezi nejvíce zranitelné a marginalizované členy společnosti, setkávají se s diskriminací 

a potýkají se s vyloučením, pokud jde o účast na společenském životě. Toto usnesení 

vytyčuje cíle vedoucí ke změně tohoto nežádoucího stavu. 

S ohledem na uvedené a skutečnost, že je Evropská unie rovněž signatářem 

Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz kapitola 1.1.6.), lze dle mého 

názoru očekávat ze strany Evropské unie přijetí dalších směrnic či nařízení za účelem 

dosažení cílů vytyčených v uvedeném usnesení a Úmluvě. 

  

                                      
77 Směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání 

a povolání, čl. 5 
78 např. usnesení Rady ES ze dne 20. prosince 1996 týkající se rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením, usnesení RADY ES ze dne 15. července 2003 týkající se podpory zaměstnávání a 

soc. integrace osob se zdravotním postižením 

79 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním 

postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 

(2010/2272(INI)), [online], [cit. 15. 3. 2017] dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1489586359720&uri=CELEX:52011IP0453 
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3. Vymezení základních pojmů v rámci právního řádu ČR 

Následující část práce je věnována vymezení základních pojmů nezbytných pro 

účel této práce tak, jak jsou vymezeny v platném právu České republiky. Těmito pojmy 

jsou „zaměstnávání“ a „osoba se zdravotním postižením“.  

3.1. Vymezení pojmu zaměstnávání 

Přesnou definici pojmu zaměstnávání v českém právním řádu nenalezneme, avšak 

jím rozumíme právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy zaměstnanec 

vykonává za odměnu pro zaměstnavatele závislou činnost, tedy zaměstnání.80  

Legální definici pojmu zaměstnání pak lze dohledat v zákoně o nemocenském 

pojištění č. 187/2006. Sb., ve znění pozdějších předpisů, který jej definuje jako činnost 

zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by mohly plynout od 

zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly 

zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů podle právního předpisu 

upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.81 Stávající podoba definice 

pojmu zaměstnání byla v zákoně o nemocenském pojištění zakotvena novelou č. 

303/2013 Sb. s účinností 1. ledna 2014, a oproti její původní podobě byla rozšířena. 

Jak je patrné ze shora uvedeného pojmu zaměstnání, je tento v právním řádu ČR 

vymezen především s ohledem na příjmy a jejich zdanění. Pokud se pak zaměříme na 

právní vztahy, které vznikají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v rámci výkonu 

uvedené závislé činnosti, jsou tyto upraveny zákoníkem práce - těmto vztahům pak 

říkáme pracovněprávní.82 Závislou činností je pro účely zákoníku práce myšlena závislá 

práce, kterou tento zákon definuje jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.83 Závislost se 

                                      
80 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1. s. 521 
81 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 3 písm. g) 
82 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 1 písm. a) 
83 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1  
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tradičně dovozuje z dlouhodobého a opakovaného výkonu určité činnosti pro 

zaměstnavatele.84 

Pro aplikaci pracovněprávních předpisů je rozhodující, zda fyzická osoba 

vykonává závislou práci. O závislou práci pak půjde vždy, pokud jsou kumulativně 

naplněny její pojmové znaky, tedy vztah nadřízenosti a podřízenosti, osobní výkon 

činnosti, výkon prováděný dle pokynů zaměstnavatele a jménem zaměstnavatele. Za 

závislou práci se pak považuje rovněž výkon práce zprostředkovaný agenturou práce. 

Závislá práce musí být vykonávána vždy v některém ze základních pracovněprávních 

vztahů. Jelikož však v praxi není vždy jednoduché odlišit závislou práci od samostatné 

výdělečné činnosti jen podle jejích základních pojmových znaků, je třeba hodnotit rovněž 

podmínky, za nichž je práce nebo činnost ve skutečnosti vykonávána, a přihlížet i 

k ostatním okolnostem konkrétní situace, a to za účelem boje proti nelegální práci. 

Rozhodující roli zde sehrává právě pojem závislé práce dle zákoníku práce. Za nelegální 

práci je pak dle zákona o zaměstnanosti85 považován výkon závislé práce fyzickou 

osobou mimo základní pracovněprávně vztah (ať již na základě jiné než pracovněprávní 

smlouvy – tzv. švarcsystém nebo bezesmluvně), dále případ kdy fyzická osoba – cizinec 

vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, 

je-li vyžadováno a případ, kdy fyzická osoba – cizinec vykonává práci pro právnickou 

osobu nebo fyzickou osobu bez platného povolení pobytu na území ČR, je-li 

vyžadováno.86 

3.2. Pojem osoby se zdravotním postižením v českém právním řádu 

Nejprve obecně k pojmu osoby zdravotně postižené. S pojmem osoby zdravotně 

postižené zákonodárce pracuje ve velkém množství právních předpisů (např.  zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 

479/2008 Sb., zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, zákon č. 198/2009 Sb., 

antidiskriminační zákon, zákon č. 561/2004. Sb., školský zákon atd.), avšak jeho zákonná 

                                      
84 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9, s. 242 
85 zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů § 5 písm. e)  
86 SCHMIED, Zdeněk, Ladislav TRYLČ, Zákoník práce se stručným souhrnným komentářem, 13. aktual. 

vyd. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7554-058-4. s. 10. 
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definice je zakotvena v zákoně o zaměstnanosti, když tento osobou zdravotně postiženou 

rozumí fyzickou osobu, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve 

třetím stupni, invalidní v prvním nebo druhém stupni nebo zdravotně znevýhodněnou.87 

Pro osoby se zdravotním postižením, které jsou invalidní ve třetím stupni, pak zákon o 

zaměstnanosti užívá označení osob s těžším zdravotním postižením.88   

Považuji za vhodné uvést, že se zcela jinou definicí pojmu osoby se zdravotním 

postižením přišel zákon o sociálních službách89, který osobami se zdravotním postižením 

rozumí osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslový, nebo kombinovaným 

postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby90 a 

dále rozlišuje čtyři stupně závislosti osob se zdravotním postižením podle počtu úkonů, 

se kterými potřebuje tato osoba každodenně pomoci.91 Pro účel této práce však bude 

rozhodná definice osoby se zdravotním postižením uvedená v zákoně o zaměstnanosti. 

Jelikož zákon o zaměstnanosti pracuje s pojmem invalidita, je nezbytné tento blíže 

specifikovat. Pojem invalidity je používán v nejrůznějších souvislostech a různé vědní 

obory jej chápou zcela po svém. Ekonomické pojetí invalidity hodnotí především dopady 

na životní úroveň vzniklé v důsledku omezení nebo ztráty výdělečné činnosti. Medicínské 

pojetí invalidity zkoumá především otázky dlouhodobosti a trvalosti onemocnění, 

případně jeho možnosti léčení, jakož i možnosti invalidní osoby adaptovat se k běžnému 

způsobu života. Sociologické pojetí invalidity pak reflektuje dopady invalidity na 

společenský život invalidních osob. V právním pojetí je invalidita souhrnem předpokladů 

pro její uznání tak, jak jsou stanoveny právním řádem.92 Lze shrnout, že invalidita je 

událostí nastalou zpravidla nezávisle na lidské vůli, která spočívá v dlouhodobém 

zhoršení zdravotního stavu, přičemž toto zhoršení s sebou přináší negativní dopady do 

ekonomické sféry osoby. 

Na základě přístupu k invaliditě, resp. zdravotnímu postižení, pak rozlišujeme dva 

základní koncepční modely přístupu k zdravotnímu postižení, což ostatně bylo nastíněno 

                                      
87 zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů § 67 odst. 2  
88 zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů § 67 odst. 2 písm. a) 
89 zákon č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
90 zákon č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 3 písm. g) 
91 zákon č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 8 
92 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 422 s. ISBN: 978-80-

7400-322-6. s. 161 



27 

 

v rámci předchozích kapitol. Prvním a historicky starším z těchto modelů je tzv. 

medicínský model zdravotního postižení. Ten vnímá zdravotní postižení jako problém 

zdravotní, který sám o sobě brání dané osobě v plnohodnotné participaci ve společnosti. 

Druhým z modelů je tzv. sociální model, který říká, že to, co osoby se zdravotním 

postižením omezuje, není zdravotní postižení samotné, ale bariéry vnějšího prostředí, 

které v interakci se zdravotním postižením brání jedinci v plnohodnotném zapojení do 

společnosti. 

Dle stávající právní úpravy jsou tedy osobami se zdravotním postižením myšleny 

osoby invalidní a osoby zdravotně znevýhodněné. Rozlišením těchto osob se budu věnovat 

v následujících kapitolách práce. 

3.2.1. Osoby invalidní 

Osoby invalidní jsou stěžejní skupinou osob se zdravotním postižením. V roce 

1995 byl zákonem č 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění do České republiky zaveden 

nový koncepční přístup v řešení uznávání invalidity, který vycházel z posuzování tzv. 

zbytkového pracovního potenciálu pojištěnce, u něhož byl zjištěn dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav.93  

Ve stručnosti lze říci, že úprava platná do 1. 1. 2010 rozeznávala invaliditu plnou 

a částečnou, která se dále členila na všeobecnou, obecnou a fyzickou. Plně invalidním byl 

podle právní úpravy platné do konce r. 2009 pojištěnec, jehož schopnost soustavné 

výdělečné činnosti poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

nejméně o 66 %, anebo pojištěnec, který byl schopen pro své zdravotní postižení, které 

rovněž zakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, soustavné výdělečné činnosti jen 

za zcela mimořádných podmínek.94 Částečně invalidním byl pojištěnec, jehož schopnost 

soustavné výdělečné činnosti poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

                                      
93 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 422 s. ISBN: 978-80-

7400-322-6. s. 163 
94 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1, [online], [cit. 5. 3. 2017]. dostupné z https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxha3domfpws3twmfwgszdjorqq&groupIndex=1&rowInde

x=1 
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stavu nejméně o 33 %, anebo pojištěnec, jemuž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

značně ztěžoval obecné životní podmínky.95  

Novelizací učiněnou zákonem č. 306/2008 Sb. a následně též vydáním prováděcí 

vyhlášky č. 359/2009 Sb. došlo od 1. 1. 2010 k zavedení třístupňového modelu invalidity. 

Jak uvedla důvodová zpráva k novelizaci, tento nový model je výrazem rovnosti 

pojištěnců ve vztahu ke zdravotnímu postižení v systému důchodového pojištění a 

invalidity, kdy rozhodující skutečností je zákonem stanovený pokles pracovní schopnosti, 

ať je podmíněn jakýmkoliv zdravotním postižením či postiženími.96 Lze říci, že došlo 

k zachování stávajících hranic poklesu výdělečné činnosti, která byla nově nazvána 

pracovní schopností, neboť není žádoucí, aby posuzování zdravotního stavu a invalidity, 

jako odborná lékařská činnost, byla jakkoliv spojována s finančními otázkami.97 Hranice 

33 % poklesu pracovní schopnosti jako kritéria pro uznání částečné invalidity, byla 

nahrazena hranicí 35 %, která je nyní hranicí pro uznání invalidity prvního stupně a 

hranice 66 %, jež sloužila jako hranice pro uznání plné invalidity, se změnila na 70 %, 

která je rozhodnou pro uznání invalidity třetího stupně.  Nynější hranice poklesu pracovní 

schopnosti tak lépe odrážejí reálnou skutečnost, neboť dle praktických zkušenosti 

získaných za 14 let existence předchozí úpravy není možné pokles pracovní schopnosti 

měřit v jednotkách, ale pouze v hodnotách zaokrouhlených na desítky, výjimečně na 

„pětky“ procent.98 

Zákonnou definici invalidity pak nalezneme v zákoně o důchodovém pojištění, 

kde je stanoveno, že invalidním je pojištěnec, jehož pracovní schopnost z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla nejméně o 35 %.99 Toto ustanovení 

vytváří jakousi „podlahu“ poklesu pracovní schopnosti pro možnost uznání invalidity; 

                                      
95 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1, [online], [cit. 5. 3. 2017]. dostupné z https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxggyltorswg3tbl5uw45tbnruwi2lume&groupIndex=1&ro

wIndex=2 
96 Důvodová zpráva k zákonu č. 306/2008. Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, str. 65, [online], [cit. 5. 3. 2017]. dostupné z 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/5107/Duvodova_zprava_duchody.pdf 
97 tamtéž 
98 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-576-6, str. 137 
99 zákon č 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1  
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z toho vyplývá, že nižší pokles invaliditu založit nemůže.100 Zákon pak rozlišuje 

invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce klesla 

nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, pokud 

nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně a pokud 

poklesla nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.101 

Pro vznik invalidity tak, jak ji definuje zákon, je tedy nutné kumulativní splnění 

dvou podmínek, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a pokles pracovní schopnosti o 

minimální procentní míru. Dovolím si proto věnovat prostor pro vymezení těchto dvou 

pojmů. 

Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zákon rozumí 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.102 Definici dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu lze nalézt rovněž v zákoně o zaměstnanosti.103 Z pohledu 

důchodových předpisů je rozhodující vliv existující funkční poruchy na pracovní 

schopnost jedince, kdežto předpisy o zaměstnanosti zajímá její dopad na schopnost 

zdravotně postiženého se na trhu práce uplatnit. 

Pracovní schopností rozumí zákon o důchodovém pojištění schopnost pojištěnce 

vykonávat výdělečnou činnost, jež odpovídá jeho tělesným, smyslovým a duševním 

schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem 

a předchozím výdělečným činnostem. Jejím poklesem zákon rozumí pokles schopnosti 

vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních 

schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu.104 Zákon dále stanoví, že při určování procentního 

poklesu pracovní schopnosti se vychází z pojištěncova zdravotního stavu, který je 

doložen výsledky funkčních vyšetření.105  Při stanovení poklesu pracovní schopnosti je 

                                      
100 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-576-6, str. 137 
101 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 2 
102 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 26 
103 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 64 odst. 4 
104 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 3 
105 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 4 
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rovněž nutné zohlednit, zda zdravotní postižení ovlivňuje pracovní schopnost pojištěnce 

trvale, zda je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný106, zda a jak je pojištěnec na své 

postižení adaptován107 a rovněž schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné 

činnosti, než kterou pojištěnec před zdravotním postižením vykonával.108 V případech 

pojištěnců, u nichž dojde k  poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 

%, je nutné zohlednit rovněž jejich schopnost využití zachované pracovní schopnosti. 109 

Pokud pracovní schopnost pojištěnce poklesne o více než 69 %, je nutné přihlédnout 

k tomu, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.110 

Za zdravotní postižení je pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považován 

soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí.111 Podrobnosti stanovení míry 

poklesu pracovní schopnosti upravuje vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém 

pojištění.112 

Invaliditu a případnou změnu stupně invalidity včetně skutečnosti, zda je 

invalidita následkem nemoci z povolání či pracovního úrazu, posuzuje pro účely 

sociálního zabezpečení při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách Okresní 

správa sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ).113 Tento úkol mohou plnit pouze 

posudkoví lékaři OSSZ.114  Orgány sociálního zabezpečení jsou jasně vymezeny 

zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.115 Nelze proto zohledňovat 

                                      
106 Za stabilizovaný zdravotní stav se dle ust. § 39 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění považuje takový 

zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez 

zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom 

podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení. 
107 Pojištěnec je dle ust. § 39 odst. 7 zákona o důchodovém pojištění adaptován na své zdravotní postižení, 

jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, 

smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního 

stavu vlivem takové činnosti. 
108 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 4 písm. a) – 

d) 
109 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 4 písm. e) 
110 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 4 písm. f) 
111 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 5 
112 vyhláška 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti 

posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o 

posuzování invalidity) 
113 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších 

předpisů, § 8 odst. 1 písm. a) 
114 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších 

předpisů, § 8 odst. 4 
115 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších 

předpisů 
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posouzení zdravotního stavu jinými institucemi než v zákoně uvedenými.116 Zjišťovací 

prohlídka slouží k prověření žádosti pojištěnce o invalidní důchod, kontrolní lékařská 

prohlídka slouží k prověření skutečnosti, zda i nadále trvá stav dříve uznané invalidity.117 

V praxi pak vypadá posouzení zdravotního stavu tak, že ošetřující lékař vyplní tiskopis, 

ze kterého vycházejí posudkoví lékaři OSSZ. Pokud potřebují další podklady, mohou si 

tyto vyžádat od poskytovatele zdravotních služeb a mohou rovněž vyžádat i nové 

vyšetření. Posuzovanou osobu lze též přizvat k projednávání na OSSZ. Pokud o takovou 

účast posuzovaný požádá, musí lékař na OSSZ vyhovět.118 Výsledkem je vydání posudku 

o invaliditě, jehož náležitosti jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce k zákonu o 

důchodovém pojištění119 a který prokazuje, zda a v jakém stupni je osoba invalidní.  

Proti vydanému posudku je možné uplatnit námitky, o kterých rozhoduje 

ČSSZ120, případně se bránit ve správním soudnictví. V rámci správního soudnictví 

posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále 

jen „MPSV“)121, přičemž takto činí jeho posudkové komise. Řízení u komisí MPSV pak 

probíhá obdobně jako řízení u OSSZ, když komise dostávají posudkový spis OSSZ a 

často i kompletní zdravotnickou dokumentaci od praktického lékaře. Na rozdíl od OSSZ 

posudková komise MPSV, ve které je kromě předsedy a tajemníka vždy ještě alespoň 

jeden přísedící odborný lékař, přijímá závěr komisionálně.122  

Osoba tak svou invaliditu prokazuje posudkem o invaliditě123 nebo rozhodnutím 

orgánu sociální správy o tom, že již invalidní nejsou.124 

                                      
116 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. Právnické 

učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-316-2, s. 524 
117 TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 422 s. ISBN: 978-80-

7400-322-6. s. 165 
118 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016, první 

vydání, 32 s., ISBN: 978-80-7421-132-4, s. 8 
119 vyhláška 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti 

posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o 

posuzování invalidity) 
120 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 88 
121 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 4 odst. 2 
122 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016, první 

vydání, 32 s., ISBN: 978-80-7421-132-4, s. 8 
123 vyhláška 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, § 7 
124 zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 67 odst. 6 
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3.2.2. Osoby zdravotně znevýhodněné 

Další skupinou tvořící osoby se zdravotním postižením jsou osoby zdravotně 

znevýhodněné. Osoba zdravotně znevýhodněná je termínem, který byl do českého práva 

zaveden zákonem o zaměstnanosti s účinností od 1. 10. 2004, za minulé právní úpravy se 

jednalo o osoby se změněnou pracovní schopností.125  

Osoby se změněnou pracovní schopností pak byly na rozdíl od osob invalidních 

povinny o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné požádat příslušný orgán 

sociálního zabezpečení a nezískaly tento status tedy automaticky.126 Dle přechodných 

ustanoveních zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které byly rozhodnutím OSSZ 

uznány za osoby se změněnou pracovní schopností, se po dobu platnosti tohoto 

rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona o 

zaměstnanosti, tj. nejdéle do 1. října 2007, považovaly 

za osoby zdravotně znevýhodněné.127  

Zákonem s účinností od 1. 1. 2012 byla v zákoně o zaměstnanosti zrušena 

ustanovení upravující kategorii osob zdravotně znevýhodněných.128 Podle přechodných 

ustanovení rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou vydaná do 1. 1. 2012 

platila na dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. 1. 2015. Po uplynutí této doby 

pak měla kategorie osob zdravotně znevýhodněných zcela zaniknout. Dle důvodové 

zprávy k tomuto zákonu osoby zdravotně znevýhodněné sice můžou být do jisté míry 

omezeny při výkonu povolání, ale v porovnání s osobami invalidními nepotřebují 

zvláštní úpravu pracovních podmínek nebo pracoviště a mohou být bez větších problémů 

zaměstnávány na otevřeném trhu práce bez podpory státu a změna zákona cílila k tomu, 

aby bylo ve větší míře podporováno zaměstnávání těch osob se zdravotním postižením, 

které to skutečně potřebují, tj. osob invalidních.129 

                                      
125 LEIBLOVÁ, Zdeňka. Zákon o zaměstnanosti s komentářem: včetně prováděcích předpisů, 5. 

aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, 2009. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-533-7, s. 60 
126 tamtéž 
127 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 148 odst. 7 
128 zákonem č. č. 367/2011 Sb. o změně zákona č. 423/ 2004 Sb., o zaměstnanosti a některých dalších 

zákonů 
129 důvodová zpráva k zákonu č. 367/2011, o změně zákona č. 423/ 2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění 

pozdějších předpisů a některých dalších zákonů 
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Novelizací účinnou od 1. 1. 2015 však byla kategorie osob zdravotně 

znevýhodněných do zákona o zaměstnanosti opět navrácena130, jelikož transformace 

statusu osob zdravotně znevýhodněných do kategorie osob se zdravotním postižením 

nepřinesla očekávané výsledky, když nedošlo k předpokládanému snížení počtu osob 

zdravotně znevýhodněných vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání.131 Tato novela 

rovněž zakotvila současnou zákonnou definici osoby zdravotně znevýhodněné, když tuto 

chápe jako fyzickou osobu, 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; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je 

osobou invalidní.132 Pro status osoby zdravotně znevýhodněné jsou tedy rozhodné tři 

podmínky. První je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (jehož definici lze nalézt shora) 

omezující její pracovní schopnost, druhou podmínkou je, aby osoba již nebyla posouzena 

jako invalidní a třetí podmínkou je přiznání tohoto statusu. 

Jak bylo uvedeno shora, po přijetí zákona o zaměstnanosti posuzovala žádosti o 

přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné OSSZ. Od 1. 7. 2006 však v důsledku 

novelizace učiněné v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách133, přešla tato 

pravomoc na Úřad práce ČR. Jelikož se v souvislosti s novým systémem sociálních služeb 

požadavky na posuzování zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou úřadů práce 

cca zčtyřnásobily oproti počtu posudků podávaných podle úpravy předchozí, dostala se 

lékařská posudková služba úřadů práce v roce 2007 do výrazných kapacitních 

problémů134 a posuzování zdravotního stavu osob žádajících o přiznání statusu osoby 

                                      
130 zákonem č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů a některých dalších zákonů 
131 důvodová zpráva k zákonu č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů 
132 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 67 odst. 3 
133 zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních 

službách 
134 důvodová zpráva k zákonu č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbtgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbtgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjqhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4f6nbxhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbtgu
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zdravotně znevýhodněné bylo převedeno opět na OSSZ.135 Úřad práce však nadále 

rozhodoval, zda je osoba zdravotně znevýhodněná či není.136 

Dle současné úpravy žádostí o uznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné opět 

rozhodují OSSZ137, řízení o uznání osoby jako zdravotně znevýhodněné se zahajuje na 

základě žádosti fyzické osoby o přiznání/odnětí statusu osoby zdravotně znevýhodněné 

nebo z moci úřední (pouze o odnětí statusu OZZ). Podnětem k zahájení řízení z moci 

úřední je zejména zjištění posudkově významných skutečností, které jsou pro odnětí 

statusu osoby zdravotně znevýhodněné rozhodné (např. zlepšení dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu).138 Rozhodnutí o přiznání, nepřiznání či odnětí statusu 

osoby zdravotně znevýhodněné vydává příslušná OSSZ do 30 dnů od doručení žádosti. 

Lhůta pro vydání rozhodnutí se však prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání 

posudku139, která je 45 dní.140 Lhůta může být případně prodloužena i o dobu, po kterou 

se došetřují rozhodné skutečnosti. Právní mocí rozhodnutí OSSZ o uznání občana za 

osobu zdravotně znevýhodněnou je osoba za zdravotně znevýhodněnou považována. 

Případně tento status ztrácí právní mocí rozhodnutí o tom, že občan osobou se zdravotním 

znevýhodněním být přestal.141  

Proti rozhodnutí vydaného OSSZ lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů od 

doručení rozhodnutí u OSSZ, která jej vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa 

sociálního zabezpečení.142 Rozhodnutí o odvolání vydává ČSSZ do 30 dnů od doručení 

žádosti, tato lhůta se však opět prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání posudku, která 

je 60 dní. 

Status osoby zdravotně znevýhodněné se tedy prokazuje pravomocným 

rozhodnutím OSSZ. 

                                      
135 zákon č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 
136 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění účinném od 1.7.2009, § 8 odst. 1 písm. m) 
137 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 6 odst. 4 písm. a) č. 18 
138 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 55 
139 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 58 
140 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 16a odst. 2 
141 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 59 
142 zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 5 písm. a č. 5 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4f6nbxhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbtgu
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3.2.3. Shrnutí 

Ačkoliv někteří autoři uvádějí, že zohlednění zdravotního postižení jako funkční 

poruchy zdravotního stavu je v české právním řádu zohledněno tak, aby odpovídalo 

mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům zdravotně handicapovaných osob a 

zároveň naplňovalo požadavky mezinárodního práva143, nelze s tímto závěrem zcela 

souhlasit. V závěrečném doporučení Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 

postižením, které tento výbor vydal dne 10. dubna 2015 k úvodní zprávě České republiky 

o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením z 28. října 2011, bylo konstatováno, že stávající definice zdravotního 

postižení a osob se zdravotním postižením, jež se nachází mj. v zákoně o zaměstnanosti 

a ve školském zákoně, vycházejí z medicínského modelu zdravotního postižení. Tyto 

definice proto nejsou v souladu s ustanoveními Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením.144 

Současně je nutné uvést, že není žádoucí stav, kdy česká úprava obsahuje 

roztříštěnou a nesourodou úpravu v oblasti definice osoby se zdravotním postižením (jak 

vyplývá z kapitoly 3.2.), a to jak terminologicky, tak obsahově.145 Zatímco zákon o 

zaměstnanosti vychází především ze ztráty ekonomické schopnosti jedince, zákon o 

sociálních službách posuzuje potřebu péče o vlastní osobu a soběstačnost. 

Pokud tak Česká republika chce do budoucna naplnit povinnosti plynoucí pro ni 

z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (blíže viz kapitola 1.1.6.), bude 

nutné, aby došlo ke změně stávající definice osoby se zdravotním postižením a 

zdravotního postižení a došlo k začlenění výslovných odkazů na překážky, kterým osoby 

se zdravotním postižením čelí, a to s cílem harmonizace zákonných definicí s definicemi 

                                      
143 srov. ČERVINKA, Tomáš a Zdeňka LEIBLOVÁ. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, 

důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen, agenturních zaměstnanců a dalších kategorií. 5. 

dopl. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-751-5. s. 12 
144 Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, Závěrečná doporučení k úvodní zprávě České 

republiky, [online], [cit. 8. 3. 2017].  dostupné z 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zaverecna_doporuceni_Vyboru_OSN_pro_prava_osob_se_ZP_C

Z.pdf 
145 TOMEŠ, Igor a Kristina KOLDINSKÁ. Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v 

sociální oblasti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2011. ISBN 978-80-

87146-46-0, s. 11 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zprava_CR_o_plneni_Umluvy_CZ.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zprava_CR_o_plneni_Umluvy_CZ.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zprava_CR_o_plneni_Umluvy_CZ.pdf
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obsaženými v Úmluvě.146 Osobně se domnívám, že pokud by byla současná definice 

zdravotního postižení sjednocena dle úpravy obsažené v zákoně o sociálních službách a 

současně začleněny odkazy na konkrétní překážky, kterým osoby se zdravotním 

postižením čelí, byla by tato definice dostatečná pro naplnění požadavků Výboru OSN 

pro práva osob se zdravotním postižením. Definice osoby se zdravotním postižením 

obsažená v zákoně o sociálních službách se totiž blíží definici Světové zdravotnické 

organizace147 (blíže viz kapitola 1.3.1.), která stejně jako Úmluva OSN o právech osob se 

zdravotním postižením vychází ze sociálního modelu zdravotního postižení. 

  

                                      
146 Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, Závěrečná doporučení k úvodní zprávě České 

republiky, [online], [cit. 8. 3. 2017]. dostupné z 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zaverecna_doporuceni_Vyboru_OSN_pro_prava_osob_se_ZP_C

Z.pdf 
147 TOMEŠ, Igor a Kristina KOLDINSKÁ. Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v 

sociální oblasti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2011. ISBN 978-

80-87146-46-0, s. 12 
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4. Úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v České republice 

V následující části práce bude shrnuta česká právní úprava zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, zejména budou stručně charakterizovány jednotlivé právní 

předpisy a následně popsány v nich obsažené nástroje, které slouží na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Hlavní prostor pak bude věnován zákonu 

o zaměstnanosti. 

4.1. Ústavní základ právní úpravy 

Ústavní základ české právní úpravy zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

představuje Listina základních práv a svobod, respektive usnesení předsednictva České 

národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „LZPS“). Pro právní 

úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou klíčové ustanovení čtvrté hlavy 

LZPS o hospodářských, sociálních a kulturních právech.  

Považuji za nezbytné pozastavit se též u základních ustanovení LZPS, kde LZPS 

formuluje hned ve svém prvním článku požadavek rovnosti člověka v právech, které je 

jednak všeobecným interpretačním principem a jednak dispozicí ke konkretizaci jinými 

předpisy. Ve spojení se čl. 3 LZPS pak má i antidiskriminační charakter. Rovnost 

v právech tak znamená na jedné straně možnost stejného přístupu k právům, na druhé 

straně znemožnění vyloučit člověka z dostupnosti určitých práv a svobod.148 Ústavní soud 

ve své judikatuře interpretuje ústavní princip rovnosti ve smyslu akcesorické i 

neakcesorické rovnosti. Dle názoru Ústavního soudu zákonná úprava, která zvýhodňuje 

určitou kategorii osob (např. osoby se zdravotním postižením) vůči jiným, nemůže být 

bez dalšího označena za porušení principu rovnosti. Zákonodárce tak má určitý prostor k 

úvaze, zda takové preferenční zacházení zakotví. Musí přitom dbát o to, aby zvýhodňující 

přístup byl založen na objektivních a rozumných důvodech a aby mezi tímto cílem a 

                                      
148 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 

ISBN 80-86898-44-x, s. 601 
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prostředky k jeho dosažení existoval vztah přiměřenosti.149 K obdobnému závěru 

opakovaně dospěl rovněž Výbor pro lidská práva OSN, když připouští při aplikaci čl. 26 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech nerovnost za podmínky 

vyloučení libovůle, resp. pokud se nerovnost zakládá na rozumných a objektivních 

rozlišovacích znacích.150 

Nyní již k hlavě čtvrté LZPS obsahující sociální práva. Pojmovým znakem 

sociálních práv je skutečnost, že nemají bezpodmínečnou povahu a je možné se jich 

domáhat pouze v mezích zákonů. Zákonné provedení těchto práv nesmí být v rozporu s 

ústavními principy, jinými slovy, příslušné zákony nesmí ústavně zaručená sociální práva 

popřít či anulovat.151 Podoba těchto zákonů je však mnohdy odrazem aktuální 

ekonomické a politické situace v době přijímání konkrétní normy, což má dopad na 

provedení daného sociálního práva.152 

Výslovně jsou práva zdravotně postižených osob uvedena pouze ve článku 29 

LZPS, který jim v prvním odstavci přiznává právo na zvýšenou ochranu při práci a 

zvláštní pracovní podmínky. Ve druhém odstavci přiznává právo na zvláštní ochranu 

v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Nelze však opomenout ani 

některá další práva obsažená v této hlavě, která jsou pro oblast zaměstnávání zásadní a 

dopadají i na okruh osob se zdravotním postižením. Těmito jsou právo na svobodnou 

volbu povolání, jakož i přípravu k němu153, právo na získávání prostředků pro své 

živobytí prací154, právo na přiměřené hmotné zajištění pro občany, kteří toto právo 

nemohou bez své viny vykonávat155 a právo na spravedlivou odměnu za práci a 

uspokojivé pracovní podmínky.156 

                                      
149 srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. pl. ÚS 8/07 
150 srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1. 1999, čj. 6 A 85/97-18, a usnesení Ústavního 

soudu ze dne 17. 8. 1999, sp. zn. I. ÚS 228/99 
151 srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07 
152 KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Vyd. 1.Ostrava: Key 

Publishing s.r.o., 2009. 158 s. ISBN 978-807-4180-224, s. 85 
153 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, čl. 26 odst. 1 
154 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, čl. 26 odst. 3, věta první 
155 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, čl. 26 odst. 3, věta druhá 
156 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, čl. 28 
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Lze tedy uzavřít, že zákonodárná činnost směřující k podpoře zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením není (s ohledem na konstantní judikaturu Ústavního soudu ČR) 

v rozporu s principem rovnosti, pokud je postavena na objektivních kritériích. Naopak je 

žádoucím prostředkem k vyrovnání objektivně nastalé nerovnosti způsobené zdravotním 

postižením. 

4.2. Zákon o zaměstnanosti 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byl dne 13. května 

2004 přijat zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který s účinností od 1. října 2004 

obsahuje právní úpravu vztahů vznikajících na úseku zaměstnanosti. Přijetím tohoto 

zákona byla úprava zaměstnanosti, která tehdy byla rozdrobena v zákonech č. 1/1991 Sb., 

o zaměstnanosti, č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na 

úseku zaměstnanosti a dalších prováděcích předpisech, spojena do jedné zákonné 

normy.157 Hlavním účelem nového zákona o zaměstnanosti byla změna stávající právní 

úpravy, přičemž nová úprava převzala vše pozitivně  fungující a ověřené praxí158, co 

obsahovali dosud platné právní předpisy o zaměstnanosti. Dále precizovala některé 

instituty a zároveň je dopracovala tak, aby úprava byla kompatibilní s právem Evropské 

unie. Pro účely zaměstnávání osob se zdravotním postižení je zákon o zaměstnanosti 

nejdůležitějším legislativním nástrojem na území České republiky, především pak jeho 

třetí část o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a část pátá o aktivní politice 

zaměstnanosti, která má sice obecnou povahu, ale ze své podstaty má dopad též 

na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Těmto částem zákona a ustanovením 

s nimi souvisejícím se pak budu ve své práci blíže věnovat. Nejprve však stručně 

k zákonu o zaměstnanosti v obecné rovině.  

Předmětem zákona o zaměstnanosti je vytváření podmínek pro zabezpečování 

státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti 

nezaměstnanosti.159  Vytyčený cíl dosažení plné zaměstnanosti je pak nutné brát s určitou 

rezervou, neboť ač ze sociálního hlediska jde o cíl jistě žádoucí, z hlediska ekonomického 

                                      
157 důvodová zpráva k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
158 LEIBLOVÁ, Zdeňka. Zákon o zaměstnanosti s komentářem: včetně prováděcích předpisů, 5. 

aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, 2009. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-533-7, s. 7 
159 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 1 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6mi
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může plná zaměstnanost jen velmi těžko existovat, jelikož zaměstnanost plná, nemůže 

být efektivní a je-li efektivní, nemůže být plná.160 Státní politikou zaměstnanosti pak 

rozumíme cílenou činnost úřadů práce a Ministerstva práce a sociálních věcí161, směřující 

k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, k produktivnímu 

využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva na zaměstnání.162 Rovněž lze zmínit, 

že ačkoliv je hlavním garantem státní politiky zaměstnanosti stát, tak v mezinárodním a 

celosvětovém kontextu se má za to, že spolu s ním ji garantují i jeho sociální partneři 

(tedy svazy podnikatelů a odborová hnutí). Tito se mají společně se státem aktivně podílet 

na přijímání nejrůznějších opatření, jakož i vytvářením systému finančního zabezpečení 

na úseku ochrany proti nezaměstnanosti.163 Tuto skutečnost zákon o zaměstnanosti sám 

zdůrazňuje a dále rozvádí, když při provádění státní politiky zaměstnanosti stát 

spolupracuje s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními 

samosprávnými celky, profesními organizacemi a sdruženími osob se zdravotním 

postižením.164 Ve svých základních ustanoveních zákon o zaměstnanosti obsahuje 

demonstrativní výčet okruhů úkolů a činností, které spadají pod státní politiku 

zaměstnanosti165, přičemž tyto okruhy se neustále vyvíjejí v návaznosti na aktuální situaci 

na vnitrostátním trhu práce, podněty a požadavky EU a další okolnosti.166 

Politiku zaměstnanosti v užším smyslu můžeme dále dělit na tzv. pasivní politiku 

zaměstnanosti, která představuje především poskytování dávek pro hmotné zabezpečení 

uchazečů o zaměstnání, a aktivní politiku zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti 

zahrnuje řadu opatření určených k aktivní tvorbě nových pracovních míst a aktivizací 

pracovních sil, které se obracejí na stát s žádostí o pomoc při zajištění nové možnosti 

                                      
160 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, s 519 
161 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 3 
162 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1, [online], [cit. 10. 3. 2017].  dostupné z https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxhg5dborxgsx3qn5wgs5djnnqv66tbnvsxg5domfxg643une

&groupIndex=0&rowIndex=18 
163 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, s. 2 
164 srov. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 2 
165 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 2 
166 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, s. 4 
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pracovat.167 Aktivní politika zaměstnanosti je tedy souhrnem opatření směřujících k 

zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti.168 Nástroje k její realizaci uvedené 

v zákoně o zaměstnanosti pak jsou např. rekvalifikace, investiční pobídky, společensky 

účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování a další.169 

Cílem politiky zaměstnanosti je tedy zabezpečení práva na zaměstnání. Právo na 

zaměstnání zákon o zaměstnanosti chápe jako právo fyzické osoby, která chce a může 

pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu170 na 

zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených 

zákonem.171 Stanovenou podmínku pro realizaci práva na zaměstnání, a sice že „fyzická 

osoba chce a může a o práci se uchází“, je nutno chápat tak, že kromě toho aby osoba 

kvalifikovaným způsobem deklarovala svou vůli pracovat, musí mít i pracovněprávní 

způsobilost.172 Musí být tedy způsobilá k právnímu jednání a musí být schopna vykonávat 

soustavné zaměstnání, tj. musí mít fyzické a zdravotní předpoklady k výkonu 

zaměstnání.173 Tuto podmínku nesplňuje osoba invalidní ve třetím stupni s výjimkou 

osob, které mohou vykonávat výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek.174 

Toto opatření zabezpečuje, aby výkon zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce dále 

nezhoršoval zdravotní stav těchto osob.175 Těmto osobám jsou však poskytovány jiné 

služby, zpravidla v rámci pracovní rehabilitace. 

Zákon o zaměstnanosti formuluje požadavek rovného zacházení se všemi 

fyzickými osobami, které se ucházejí o zaměstnání a obecného zákazu diskriminace.176 

Od přijetí antidiskriminačního zákona177 již zákon o zaměstnanosti sám konkrétní 

způsoby diskriminačního jednání blíže nerozvádí a odkazuje na úpravu obsaženou 

                                      
167 tamtéž 
168 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 1 
169 srov. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. a) – h) 
170 viz. kapitola 2.1 
171 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 10 
172 viz. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 35 
173 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, s. 22 
174 viz. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 4 písm. f)  
175 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, s. 42 
176  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 4 
177 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
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v antidiskriminačním zákoně. Lze rovněž uvést, že zákon o zaměstnanosti disponuje 

kontrolními178 a sankčními mechanismy, jejichž účelem je též ochrana před 

diskriminačním a nerovným zacházením.179 

4.2.1 Úřad práce ČR, jeho činnost a zprostředkování zaměstnání 

Jak již bylo uvedeno shora, státní politiku zaměstnanosti stát provádí 

prostřednictvím úřadů práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž právo na 

zaměstnání stát zabezpečuje především prostřednictvím Úřadu práce, jehož koncepci a 

činnosti se budu dále věnovat.  Samotný Úřad práce České republiky je správním úřadem 

s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen 1. 4. 2011 

zvláštním zákonem.180 Úřad práce ČR je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

který je jeho nadřízeným správním úřadem.181 Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství 

a krajské pobočky182, jejichž organizačními útvary jsou kontaktní pracoviště.183 Úřad 

práce pak plní úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním 

postižením a dalších.184 

Věcná působnost Úřadu práce v oblasti zaměstnanosti je vytyčena ve čtvrté hlavě 

první části zákona o zaměstnanosti. Ten zakládá pravomoci Úřadu práce jako celku185 a 

dále rozděluje jednotlivé pravomoci mezi generální ředitelství Úřadu práce186 a krajské 

pobočky Úřadu práce.187 Tato část zákona rovněž obsahuje ustanovení, které je příkladem 

tzv. „kaučukové formulace“, díky níž může dojít k převedení jakýchkoliv blíže 

nespecifikovaných úkonů, které jsou podle zákona o zaměstnanosti svěřeny Úřadu práce, 

dalším subjektům zvaným kontaktní místa. Zákon pak blíže nespecifikuje orgány veřejné 

                                      
178 dle  ust. § 125 a násl.  zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, kontrolu 

vykonávají přdevším Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 
179 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 139; §140 
180 zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
181 zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, § 1 odst. 3 
182 zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, § 2 
183 srov. BIČÁKOVÁ, Olga. Reorganizace úřadů práce. Časopis Národní pojištění č. 5/2011.  [online], 

[cit. 10. 3. 2017] dostupné z http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-

cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm 
184 viz. zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, § 3 
185 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 7 
186 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8 
187 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8a 
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správy, které by jako kontaktní místa mohly připadat v úvahu, jejich určení ponechává na 

úvaze Úřadu práce.188                                                                                             

Z pravomocí určených pro Úřad práce jako celek, je nutné uvést, že Úřad práce 

vytváří dle svých potřeb poradní sbory složené zejména ze zástupců odborových 

organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně 

postižených a územních samosprávných celků. Účelem těchto sborů je koordinace při 

realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v příslušném správním 

obvodu.189 Dále Úřad práce vytváří odborné pracovní skupiny pro posuzování vhodných 

forem pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením, které se skládají zejména ze 

zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením 

a ze zástupců organizací zdravotně postižených.190 Na regionální úrovni jsou k širší 

spolupráci vytvářeny poradní sbory pro řešení koncepčních otázek politiky zaměstnanosti 

v daném regionu a dále odborné pracovní skupiny pro zabezpečení vhodného pracovního 

prostředí pro osoby se zdravotním postižením. Z kontextu pak vyplývá, že by tyto poradní 

orgány měly být zřizovány především při krajských pobočkách Úřadu práce.191 

O pravomocech svěřených výhradně generálnímu ředitelství Úřadu práce lze říci, 

že tyto jsou do značné míry odvozeny z kompetencí, které do doby přijetí zákona o Úřadu 

práce ČR vykonávalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a z povinností spojených s 

vedením krajských poboček Úřadu práce. Ačkoliv jsou tedy úkoly generálního ředitelství 

Úřadu práce převážně organizačního a technického charakteru, dovolím si zmínit alespoň 

některé, které jsou relevantní pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Prvním je přijímání antidiskriminačních opatření na podporu a dosažení rovného 

zacházení s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, jejichž 

uplatnění na trhu práce je ztíženo ve smyslu přístupu k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě 

k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům.192 Jelikož je stejná pravomoc svěřena 

                                      
188 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online]. [cit. 10. 3. 2017].  dostupné z právního systému ASPI, § 7a 
189 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 2 
190 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 
191 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 10. 3. 2017]. dostupné z právního systému ASPI, § 7 
192 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8 písm. c) 



44 

 

též krajským pobočkám Úřadu práce193, lze vyvodit, že generální ředitelství takto činí na 

celostátní úrovni a krajské pobočky tato opatření uplatňují v rámci potřeb konkrétního 

regionu. Dále generální ředitelství Úřadu práce zřizuje školicí a rekvalifikační střediska 

a pro osoby se zdravotním postižením pracovně rehabilitační střediska.194 

Pravomoci krajských poboček Úřadu práce na poli zaměstnanosti vycházejí z 

konkrétních požadavků trhu práce nebo požadavků souvisejících s rozvojem mezinárodní 

spolupráce. Jednou z nejdůležitějších kompetencí krajských poboček je zprostředkování 

zaměstnání.195 Fyzické osoby tak mají právo na zprostředkování vhodného zaměstnání 

prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce, přičemž zákon taxativně vypočítává 

kritéria vhodnosti zaměstnání.196 Jedním z těchto kritérií je požadavek, aby 

zprostředkované zaměstnání odpovídalo zdravotní způsobilosti osoby, tedy zaměstnání, 

které nezhorší a plně respektuje zdravotní stav uchazeče zaměstnání.197 Aby byl schopen 

Úřad práce takové zaměstnání uchazeči zprostředkovat, stanovuje zákon uchazeči o 

zaměstnání povinnost sdělit údaje o případných zdravotních omezeních v rozsahu 

potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání a uvést, zda je osobou se zdravotním 

postižením. Pokud uchazeč uplatňuje omezení ze zdravotních důvodů, je povinen tuto 

skutečnost doložit lékařským posudkem, případně se podrobit lékařskému vyšetření u 

poskytovatele zdravotních služeb určeného krajskou pobočkou Úřadu práce.  198 Osoby 

zdravotně postižené spadají do kategorie osob, kterým při zprostředkování zaměstnání 

náleží zvýšená ochrana.199 Osoby této kategorie pak mají právo požádat o vypracování 

individuálního akčního programu200, který je nástrojem užívaným ke zvýšení 

zaměstnatelnosti uchazečů na trhu práce a má za cíl zvýšit aktivitu uchazeče o zaměstnání 

                                      
193 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8a písm. d) 
194 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8 písm. j) 
195 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8a písm. f) a § 14 odst. 3 písm. 

a) 
196 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 20 písm. a) – e) 
197 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, [online], [cit. 

11. 3. 2017].  dostupné z právního systému ASPI 
198 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 21 
199 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1 
200 viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 2 
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individuálním přístupem ze strany krajské pobočky Úřadu práce, který také sepis tohoto 

programu iniciuje a zabezpečuje.201 

Uchazeči o zprostředkování zaměstnání jsou vedeni v evidenci zájemců o 

zaměstnání, která obsahuje zejména identifikační údaje zájemců, údaje o jejich 

kvalifikaci, údaje o jejich případných zdravotních omezeních souvisejících se 

zprostředkováním zaměstnání, údaje o pracovních zkušenostech, zájmu o určitá 

zaměstnání atd. Tyto údaje slouží výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a pro 

statistické účely.202 Po vyřazení uchazeče z této evidence je krajská pobočka Úřadu práce 

povinna tyto údaje o uchazeči zablokovat.203 Stejně jako vede krajská pobočka Úřadu 

práce evidenci uchazečů o zaměstnání, vede též evidenci volných pracovních míst, která 

obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele a základní charakteristiku pracovního místa. 

Základní charakteristikou pracovního místa je určení druhu práce a místa výkonu práce, 

předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, informace, zda se 

jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením, 

základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a informace, zda je pracovní 

místo na dobu neurčitou nebo určitou (příp. jeho délku).204 

Jak pak bylo již uvedeno, do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být 

zařazena osoba invalidní ve třetím stupni, která nemůže vykonávat výdělečnou činnost 

ani za zcela mimořádných podmínek.205 Tyto osoby, stejně jako všechny ostatní osoby se 

zdravotním postižením (tj. invalidní v prvním a druhém stupni a osoby zdravotně 

znevýhodněné), vede krajská pobočka Úřadu práce v evidenci osob se zdravotním 

postižením. Těmto osobám může poskytovat jiné služby dle zákona o zaměstnanosti.206 

Těmto nástrojům budou věnovány následující kapitoly.  

 

                                      
201 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, [online], [cit. 

11. 3. 2017].  dostupné z právního systému ASPI 
202 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 23 
203 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 32 odst. 2 
204 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 37 
205 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 25 odst. 2 písm. d) 
206 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 68 a násl. 
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4.2.2. Pracovní rehabilitace 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů sloužících k zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením je pracovní rehabilitace. Obecně lze říci, že pracovní rehabilitace je souvislá 

činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním 

postižením.207 Důležitost tohoto institutu lze vyvodit i ze skutečnosti, že je obsažen 

v nejdůležitějších mezinárodních dokumentech upravujících práva osob se zdravotním 

postižením.208 (viz. kapitoly 1.1.5., 1.2.1., 1.2.2.) Základy pracovní rehabilitace jsou pak 

v Českém právním řádu zakotveny ve čl. 29 LZPS. 

Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, pracovní rehabilitaci zabezpečuje na 

základě žádosti osoby se zdravotním postižením krajská pobočka Úřadu práce místně 

příslušná podle bydliště žádající osoby, a to ve spolupráci s pracovně rehabilitačními 

středisky. Případně může Úřad práce na základě písemné dohody209 pověřit 

zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.210 Náklady 

spojené s pracovní rehabilitací hradí krajská pobočka Úřadu práce, která ji zabezpečuje, 

přičemž se řídí prováděcím právním předpisem k zákonu o zaměstnanosti.211 

Základním dokumentem, na jehož základě je proces pracovní rehabilitace 

realizován, je individuální plán pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postižením. 

Tento plán sestavuje příslušná krajská pobočka Úřadu práce za součinnosti osoby se 

zdravotním postižením, a to na základě podkladů odborné pracovní skupiny.212 V plánu 

je stanoven požadovaný cíl pracovní rehabilitace a jsou vybrány její konkrétní formy 

vhodné pro dosažení stanoveného cíle.213 Výběr jednotlivých forem pracovní rehabilitace 

a cíl stanovený plánem respektuje zdravotní stav, schopnosti a kvalifikaci osoby se 

zdravotním postižením, jakož možnosti jejího uplatnění na trhu práce.214 Konkrétní 

                                      
207 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, s. 410 
208 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Doporučení MOP č. 99 o pracovní 

rehabilitaci, Úmluva MOP č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů 
209 viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 70 
210 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 69 odst. 1 
211 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění 
212 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 
213 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 11. 3. 2017].  dostupné z právního systému ASPI 
214 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 69 odst. 4 
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náležitosti individuálního plánu pracovní rehabilitace pak stanovuje prováděcí předpis 

k zákonu o zaměstnanosti.215 

Zákon o zaměstnanosti poskytuje demonstrativní výčet forem pracovní 

rehabilitace, kterými jsou poradenská činnost, teoretická a praktická příprava pro 

zaměstnání, zprostředkování zaměstnání (blíže viz kapitola 3.2.1.), změnu povolání a 

vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.216 

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání v sobě zahrnuje přípravu na budoucí 

povolání, přípravu na práci a specializované rekvalifikační kurzy.217 

4.2.2.1. Poradenská činnost 

Poradenská činnost je formou pracovní rehabilitace zaměřující se zejména na 

poskytování informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého 

povolání, možnosti vzdělávání, přípravy na povolání a možnostech pracovního 

uplatnění.218  Poradenství pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením se 

zaměřuje především na řešení specifických potřeb zejména ve zdravotní a sociální oblasti 

života těchto osob a na odstranění překážek jejich přístupu na trh práce.219 Poradenskou 

činnost zpravidla zajišťují Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání 

při Úřadu práce ČR.220 

Poradenská činnost je uskutečňována zejména formou skupinového nebo 

individuálního poradenství, posuzování osobnostních předpokladů, poradenských 

programů zaměřených na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující 

k pracovnímu uplatnění fyzické osoby na trhu práce, přičemž při zařazování osob do 

jednotlivých forem poradenství se vychází zejména z jejich zdravotního stavu.221 Náplní 

poradenských programů je především aktivizace a motivace účastníků k hledání práce, 

                                      
215 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 1 
216 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 69 odst. 3 
217 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 71 
218 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 21 odst. 1 
219 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 21 odst. 4 
220 Praktické informace pro klienty ÚP ČR. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015. ISBN 

978-80-7421-113-3, s. 23 
221 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 22 
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podpora sebedůvěry, rozvoj a prohloubení komunikačních a prezentačních dovedností, 

techniky hledání zaměstnání, informační zdroje hledání práce, pracovně právní 

problematika apod.222 

4.2.2.2. Příprava na budoucí povolání 

Součástí teoretické a praktické přípravy na zaměstnání může být příprava na 

budoucí povolání223 spočívající ve vzdělávání podle školského zákona.224 Hlavní úloha 

Úřadu práce nebo právnické či fyzické osoby zabezpečující pracovní rehabilitaci ovšem 

spočívá v poradenství pro volbu povolání a v poskytování informací o jednotlivých 

druzích studia a o možnosti následného uplatnění na trhu práce.225 

4.2.2.3. Příprava k práci 

Další z forem pracovní rehabilitace je příprava k práci, kterou zákon o 

zaměstnanosti popisuje jako cílenou činnost vedoucí k zapracování osoby se zdravotním 

postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných 

pro výkon takového zaměstnání.226 

Příprava k práci se uskutečňuje na pracovištích individuálně přizpůsobených 

zdravotnímu stavu zdravotně postižené osoby (jedná se zejména o případy zaměstnanců, 

kteří se v průběhu pracovněprávního vztahu stanou osobou se zdravotním postižením, a 

zaměstnavatel pro ně vytvoří podmínky, jež jim umožní zaměstnání i nadále 

vykonávat227), na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby nebo ve 

vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských 

společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob.228 Při přípravě 

k práci na pracovištích přizpůsobených zdravotnímu stavu zdravotně postižené osoby 

                                      
222 Úřad práce ČR,  oficiální internetové stránky, [online], [cit. 11. 3. 2017]. dostupné z 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace_z_useku_up/poradenske_programy  
223 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 71 písm. a) 
224 zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 
225 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 11. 3. 2017].  dostupné z právního systému ASPI 
226 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 72 odst. 1 
227 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 11. 3. 2017]. dostupné z právního systému ASPI 
228 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 72 odst. 2 písm. a) 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace_z_useku_up/poradenske_programy
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může příprava probíhat s podporou asistenta, jehož náklady hradí Úřad práce.229 Krajská 

pobočka Úřadu práce pak se zaměstnavatelem uskutečňujícím na svém pracovišti 

přípravu k práci osob se zdravotním postižením uzavře písemnou dohodu, na jejímž 

základě může zaměstnavateli poskytnout náhradu nákladů za vykonanou přípravu 

k práci.230 

Příprava k práci je jedinou z forem pracovní rehabilitace, která je časově omezená 

na dobu 24 měsíců.231 Úřad práce o přípravě k práci uzavírá dohodu, jež obsahuje 

konkrétní podmínky absolvování přípravy osobou se zdravotním postižením232, po 

vykonání přípravy k práci obdrží osoba se zdravotním postižením potvrzení o 

absolvování přípravy k práci od subjektu, který přípravu vykonal.233 Po dobu přípravy 

k práci osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, 

starobní důchod nebo mzdu či její náhrady, náleží na základě rozhodnutí krajské pobočky 

Úřadu práce podpora při rekvalifikaci.234 

4.2.2.4. Rekvalifikace 

Rekvalifikace je jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jelikož však 

rekvalifikace osob se zdravotním postižením má vlastní speciální ustanovení v rámci 

úpravy pracovní rehabilitace235, zařazuji ji v rámci této kapitoly jako poslední z forem 

pracovní rehabilitace. Rekvalifikací zákon o zaměstnanosti rozumí získání nové 

kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího 

udržování nebo obnovování. Rekvalifikací je rovněž nabytí pracovní kvalifikace osobou, 

která do té doby žádnou kvalifikaci neměla. Při zvažování rozsahu a obsahu rekvalifikace 

je brán ohled zejména na dosavadní kvalifikaci, zdravotní stav, schopnosti a zkušenosti 

fyzické osoby.236 

                                      
229 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 3 
230 srov. ČERVINKA, Tomáš a Zdeňka LEIBLOVÁ. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, 

důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen, agenturních zaměstnanců a dalších kategorií. 5. 

dopl. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-751-5. s. 65 
231 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 72 odst. 1 věta druhá 
232 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 72 odst. 3 
233 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 72 odst. 4 
234 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 72 odst. 5 
235 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 72 odst. 5 
236 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 108 odst. 1 
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Rekvalifikace probíhá v akreditovaných rekvalifikačních zařízeních.237 Tato 

zařízení ji vykonávají na základě písemné dohody238 s Úřadem práce, který hradí její 

náklady, jde-li o rekvalifikace uchazeče o zaměstnání či zájemce o zaměstnání.239 Určená 

rekvalifikační zařízení pak jsou oprávněna vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní 

působností.240  

Rekvalifikace je realizována na základě dohody mezi Úřadem práce a uchazečem 

o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, ale pouze za předpokladu, že je rekvalifikace 

nezbytná pro jejich uplatnění na trhu práce. Rekvalifikace je zajišťována krajskou 

pobočkou Úřadu práce příslušné dle trvalého bydliště zájemce o zaměstnání nebo 

uchazeče o zaměstnání, přičemž náklady spojené s rekvalifikací hradí Úřad práce.241  

Uchazeč či zájemce o zaměstnání má též možnost samostatně zvolit pracovní 

činnost, pro kterou se chce kvalifikovat a dále si za tímto účelem zvolit vhodné 

rekvalifikační zařízení, které rekvalifikaci provede. Bude-li tato rekvalifikace pro 

uchazeče či zájemce o zaměstnání vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, zároveň 

přispěje k jeho uplatnění na trhu práce a úspěšně ji absolvuje, může její cenu hradit Úřad 

práce.242 

Zákon o zaměstnanosti dále upravuje možnost rekvalifikace zaměstnanců na 

základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přičemž náklady rekvalifikace 

spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace, může z titulu dohody mezi 

Úřadem práce a zaměstnavatelem z části nebo zcela hradit Úřad práce.243 Náklady na 

rekvalifikaci, která však spočívá v prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího 

udržování nebo obnovování, však nemohou být Úřadem práce hrazeny, neboť podle § 

230 zákoníku práce je účast zaměstnanců na těchto aktivitách považována za výkon práce 

a tyto náklady je proto povinen uhradit zaměstnavatel.244 Rekvalifikace zaměstnanců pak 

                                      
237 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 108 odst. 2 až 4 
238 náležitosti dohody viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 108 

odst. 7 
239 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 108 odst. 6 
240 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 108 odst. 5 
241 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 109 odst. 1 
242 viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 109a 
243 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 110 odst. 1 
244 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 11. 3. 2017]. dostupné z právního systému ASPI 
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probíhá zásadně v pracovní době a je považována za překážku v práci na straně 

zaměstnavatele. Zaměstnancům proto za tuto dobu přísluší náhrada mzdy.245 

Specializované rekvalifikační kurzy pro osoby se zdravotním postižením 

probíhají za stejných podmínek jako rekvalifikace pro osoby bez zdravotního postižení. 

246 Avšak stejně jako u přípravy na práci má osoba, která nepobírá dávky nemocenského 

pojištění, starobní důchod nebo mzdu či její náhrady, nárok na podporu při 

rekvalifikaci.247 

4.2.3. Chráněné pracovní místo 

Dalším důležitým nástrojem, který umožňuje zaměstnavatele hmotně stimulovat 

k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je příspěvek na zřizování chráněných 

pracovních míst. Chráněným pracovním místem zákon o zaměstnanosti rozumí pracovní 

místo, jež zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na dobu nejméně 3 

let, a to na základě písemné dohody248 s Úřadem práce. Na zřízení takového pracovního 

místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Na základě dohody mezi Úřadem 

práce a zaměstnavatelem může být chráněným pracovním místem též pracovní místo 

zaměstnavatele, které je již obsazeno osobou se zdravotním postižením, Úřad práce však 

neposkytuje příspěvek na zřízení tohoto místa. Tato dohoda je uzavírána na dobu 3 let, 

po kterou si pak pracovní místo udržuje charakter chráněného místa, jež má význam pro 

možnost podání žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů, jak bude 

blíže rozvedeno.249 

Iniciační fází uzavírání dohody o zřízení či vymezení chráněného pracovního 

místa mezi zaměstnavatelem Úřadem práce je podání žádosti o zřízení či vymezení 

chráněného místa Úřadu práce. 250  Zákon o zaměstnanosti a jeho prováděcí předpis dále 

stanovují podmínky, které musí zaměstnavatel splnit k tomu, aby Úřad práce na základě 

takové žádosti mohl se zaměstnavatelem dohodu uzavřít. Tyto podmínky především 

                                      
245 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 110 odst. 4 
246 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 74 odst. 1 
247 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 74 odst. 2 
248 náležitosti dohody viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 75 

odst. 9 
249 srov. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 75 odst. 1 
250 náležitosti žádosti viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 75 

odst. 7 
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postihují případy, kdy by na straně zaměstnavatele docházelo k porušování právních 

předpisů (např. zákona o zaměstnanosti či zákoníku práce). 251 Poněkud diskutabilní je 

dle mého názoru podmínka vytvářející prostor pro správní uvážení Úřadu práce. Tato 

podmínka stanovuje, že dohodu o zřízení nebo vymezení chráněného místa nelze uzavřít 

se zaměstnavatelem, z jehož předchozí činnosti nevyplývá přínos pro zaměstnávání osob 

z hlediska druhu jejich zdravotního postižení na trhu práce.252 Dle informací dostupných 

na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, má tato podmínka za cíl, aby 

žadatelé o zřízení či vymezení pracovního místa, přizpůsobili pracovní prostředí dle 

konkrétních potřeb osob se zdravotním postižením, které zaměstnávají nebo zaměstnávat 

chtějí (např. architektonické bariéry, sociální zázemí, parkování). Splnění této podmínky 

posuzuje Úřad práce ČR šetřením na místě před podpisem dohody o vymezení či zřízení 

chráněného pracovního místa.253
  

S ohledem na vágnost ustanovení, ze kterého není patrné, jaká kritéria budou 

v oblasti „přínosu“ zaměstnavatele hodnocena254, považuji tuto podmínku za nesprávně 

a nedostatečně formulovanou, neboť na jejím základě může de facto dojít 

k  svévolnému odepření příspěvků na zřizování chráněných míst. Současně může tato 

podmínka působit demotivačně na zaměstnavatele, kteří zvažují, zda nebudou „nově“ 

zaměstnávat osoby zdravotně postižené, neboť dohledání uvedených kritérií 

hodnocených Úřadem práce je poměrně problematické.  

Výše příspěvku poskytnutého zaměstnavateli se odvíjí od předpokládaných 

výdajů spojených se zřízením chráněného pracovního místa. Zpravidla se bude jednat o 

výdaje spojené s přizpůsobením pracoviště nebo jeho vybavením.255 Výše příspěvku na 

zřízení chráněného místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně 

                                      
251 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 75 odst. 2, 3 a vyhláška 

Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v platném 

znění, § 6 odst. 2, 3 
252 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 75 odst. 3 
253 Ministerstvo práce a sociálních věcí, oficiální internetové stránky [online], [cit. 5. 3. 2017], dostupné z 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zrizovani_a_vymezovani_chpm  

 

 
255 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 11. 3. 2017]. dostupné z právního systému ASPI 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zrizovani_a_vymezovani_chpm
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osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek256 

průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku 

předcházejícího uzavření dohody.257 Další z podmínek pro vyplacení tohoto příspěvku je 

bezdlužnost zaměstnavatele. Bezdlužný je pro účely zákona zaměstnavatel, který nemá 

splatné nedoplatky na daních a na pojistném a na penále na sociální a veřejné zdravotní 

pojištění (případně mu bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením 

splátek nebo mu bylo povoleno posečkání daně).258 Bezdlužnost žadatele pak zjišťuje 

Úřad práce prvotně sám, pouze v případě, kdy žadatel nedá Úřadu práce souhlas ke 

zjištění potřebných údajů, bude mít povinnost doložit potvrzení o tzv. bezdlužnosti 

sám.259 

Zákon rovněž upravuje možnost čerpání příspěvku na zřízení nebo vymezení 

chráněného pracovního místa samotným osobám se zdravotním postižením, které se 

rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Podmínky pro poskytnutí 

příspěvku pro zaměstnavatele popsané shora platí i pro osoby zdravotně postižené, 

jediným rozdílem jsou případy navrácení poskytnutého příspěvku.260 

V souvislosti s chráněným místem si ještě dovolím ve stručnosti zmínit dnes již 

neexistující institut chráněných dílen. Chráněná dílna byla pracoviště zaměstnavatele, 

které bylo vymezené na základě dohody s Úřadem práce a přizpůsobené pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde bylo v průměrném ročním 

přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců.261  S účinností od 

počátku roku 2012 však došlo ke sloučení chráněných dílen s chráněnými pracovními 

místy.262 Tímto sloučením došlo především ke snížení administrativní náročnosti, a to jak 

na straně zaměstnavatelů (spočívající ve zjišťování průměrných přepočtených počtů 

zaměstnanců), tak i na straně Úřadu práce a současně též ke zjednodušení stávající právní 

                                      
256 zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních 

míst příspěvek se zvyšuje na maximálně desetinásobek, resp. Čtrnáctinásobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího uzavření dohody 
257 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 75 odst. 5 
258 viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 75 odst. 6 a 7  
259 BIČÁKOVÁ, Olga. Zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním otázky a odpovědi, Národní 

pojištění, 2016, vyd. 8-9, s. 34-35 
260 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 75 odst. 12 
261 viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění účinném do 31. 12. 2011, § 76 odst. 1 
262 zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se měnil zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
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úpravy podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nároky a závazky 

zaměstnavatelů, vyplývající z dohod uzavřených s Úřadem pak dle přechodných 

ustanovení novelizace zůstaly zachovány po dobu, na kterou byly dohody uzavřeny.263 

4.2.3.1. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 

Jelikož zaměstnávání osoby se zdravotním postižením na chráněném pracovním 

místě s sebou přináší zaměstnavateli zvýšené náklady, může Úřad práce na základě 

dohody mezi zaměstnavatelem264 a Úřadem práce265 poskytnout příspěvek na částečnou 

úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Dohodu o částečné úhradě 

provozních nákladů chráněného pracovního místa lze stejně jako u dohody o zřízení či 

vymezení chráněného místa uzavřít na základě žádosti zaměstnavatele (příp. osoby 

zdravotně postižené).266  Okruh provozních nákladů, na které může Úřad práce přispívat 

zaměstnavateli či osobě se zdravotním postižením, jež je samostatně výdělečně činná, je 

taxativně stanoven prováděcím předpisem k zákonu o zaměstnanosti.267 Těmito náklady 

jsou nejběžnější provozní výdaje, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti s chráněným 

místem (např. doprava, nájemné, mzdové náklady atd.). 

Pro poskytnutí příspěvku je stejně jako u příspěvku na zřízení chráněného 

pracovního místa nezbytná tzv. bezdlužnost (blíže viz předcházejíc kapitola 3.2.3.). 

Maximální roční výše poskytnutého příspěvku je stanovena pevnou částkou 48 000,- 

Kč268, která se se poskytuje zálohově čtvrtletně nebo v jiném dohodnutém období.269 

Zákon vylučuje poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněných pracovních míst na ta pracovní místa, která byla zřízena mimo pracoviště 

zaměstnavatele. Toto ustanovení cílí předně proti zřizování pracovních míst v 

                                      
263 viz. důvodová zpráva k zákonu č. 367/2011 Sb., kterým se měnil zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
264 též osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením 
265 náležitosti dohody viz. zákon viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších 

předpisů, § 76 odst. 6 
266 náležitosti dohody viz. zákon viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších 

předpisů, § 76 odst. 4 a 5 
267 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 8 a § 9 
268 náležitosti dohody viz. zákon viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších 

předpisů, § 76 odst. 2 
269 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, §10  
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domácnostech zaměstnanců, neboť zaměstnavateli v těchto případech žádné dodatečné 

provozní náklady nevznikají, a pokud ano, nelze je s dostatečnou jistotou určit a 

vyčíslit.270 Nadto se lze oprávněně domnívat, že zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením v domácnostech popírá jeden z hlavních účelů jejich zaměstnávání, a to 

zapojení těchto osob do sociálního kolektivu a běžného fungování společnosti. Rovněž 

zákon nepřipouští poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů na 

zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou a též pro zaměstnavatele, který 

je agenturou práce, pokud je pracovní místo obsazeno zaměstnancem, který je osobou se 

zdravotním postižením a tento zaměstnanec je dočasně přidělen k výkonu práce k 

uživateli.271 

4.2.3.2. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

chráněném pracovním místě 

Jak bylo uvedeno již v předchozí kapitole, zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením s sebou zpravidla nese zvýšení nákladů na provoz pracovních míst pro tyto 

osoby. Je tak zcela logické, že v případě, kdy podíl zaměstnaných osob se zdravotním 

postižením u jednoho zaměstnavatele tvoří více než polovinu z celkového počtu 

zaměstnanců, jsou náklady zaměstnavatele na provoz těchto míst opět zvýšeny. Z tohoto 

důvodu pak Úřad práce zaměstnavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních 

místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých 

zaměstnanců poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob, který částečně 

pokrývá náklady vynaložené na mzdy nebo platy, či další dodatečné náklady.272 Jedná se 

o nárokový příspěvek, který jako jediný není Úřadem práce na základě dohody. 

Zaměstnavateli tedy na něj po splnění zákonných podmínek vzniká nárok.273 

První z podmínek je tedy zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním, 

přičemž tato může být splněna jedině zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na 

chráněných pracovních místech. 274 Pro zjištění splnění této podmínky je rozhodný 

                                      
270 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 12. 3. 2017]. dostupné z právního systému ASPI 
271 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 3 
272 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 1 
273 LEIBLOVÁ, Zdeňka. Zákon o zaměstnanosti s komentářem: včetně prováděcích předpisů Olomouc: 

ANAG, 2009. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-533-7, s. 74 
274 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 1 
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průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí.275 Způsob tohoto 

výpočtu je stanoven prováděcím předpisem276.277 Další podmínkou je bezdlužnost 

zaměstnavatele (blíže viz kapitola 3.2.3.), přičemž zaměstnavateli za období posledních 

tří let nesměla být pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.278 

Třetí podmínkou je podání žádosti příslušné krajské pobočce Úřadu práce.279 Tato žádost 

jí musí být doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 

kalendářního čtvrtletí, za který zaměstnavatel příspěvek požaduje.280 

Jak patrno ze třetí podmínky, příspěvek se vyplácí čtvrtletně zpětně a jeho výše je 

stanovena procentně vyjádřeným podílem s pevně stanovenou nepřekročitelnou horní 

hranicí s možností navýšení příspěvku. Řečí konkrétních čísel jsou příspěvkem 

v současnosti nahrazovány náklady v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených 

prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance se zdravotním postižením v pracovním 

poměru, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, kterou za sebe zaměstnavatel 

odvedl z vyměřovacích základů zaměstnanců se zdravotním postižením. Maximální výše 

příspěvku činí 8.800,- Kč měsíčně na osobu zdravotně postiženou, která je invalidní. 

V případě osoby se zdravotním postižením, která je osobou zdravotně znevýhodněnou, 

činí maximální výše příspěvku 5.000,- Kč.281   

V praxi se objevoval problém, kdy osoby se zdravotním postižením ze strachu o 

ztrátu zaměstnání pod nátlakem souhlasili s uzavíráním nejrůznějších dohod o srážkách 

ze mzdy např. na jazykové kurzy a různá školení, které zaměstnanec v praxi nepotřeboval 

či se vůbec neuskutečňovala, případně na příspěvky na členství v občanských sdruženích, 

která zaměstnavatel účelově založil či v nich byl zainteresován apod.282 Zákon o 

                                      
275 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 11 
276 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 11 a násl. 
277 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 12 
278 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 4 
279 příslušnost viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 1 věta 

druhá 
280 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 4  
281 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 2 
282 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 12. 3. 2017]. dostupné z právního systému ASPI 
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zaměstnanosti proto obsahuje ochranné ustanovení pro obdobné případy, kdy je 

umožněno příspěvek zaměstnavatele snížit částku odpovídající takovýmto srážkám ze 

mzdy, případně o částku odpovídající naturální náhradě mzdy či náhradám mzdy 

poskytovaným zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.283 

Na základě žádosti zaměstnavatele je možné navýšení příspěvku o částku 

odpovídající dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, neboť jak bylo 

uvedeno shora, příspěvek slouží nejen k náhradě prostředků vynaložených na mzdy nebo 

platy, ale také na další dodatečné náklady se zaměstnáváním osob zdravotně postižených 

spojenými. Navýšení je možné maximálně o částku 2.700,- Kč měsíčně na chráněné 

pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením invalidní v kterékoliv stupni 

a 1.000,- Kč na místo obsazené osobou zdravotně znevýhodněnou. Okruh nákladů, pro 

které je možné navýšení uplatňovat, je stanoven prováděcím předpisem.284 Zvýšení 

příspěvku není možné v případech pracovních míst zřízených mimo pracoviště 

zaměstnavatele a v případě, kdy zaměstnanec agentury práce, který je osobou se 

zdravotním postižením, byl přidělen k výkonu práce přidělen uživateli.285 V daných 

případech totiž zaměstnavateli dodatečné náklady zaměstnavateli nevznikají, jak bylo 

blíže rozvedeno v kapitole 3.2.3.1. 

V případě chráněných pracovních míst zřízených mimo pracoviště 

zaměstnavatele, na které je zaměstnavateli poskytován příspěvek na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je Státní úřad inspekce práce či oblastní 

inspektorát práce oprávněn kontrolovat, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje 

práci těmto zaměstnancům.286 Se souhlasem zaměstnance jsou tyto úřady za účelem 

kontroly oprávněny i ke vstupu do míst výkonu zaměstnání, tzn. do domácnosti 

zaměstnance, přičemž souhlas zaměstnance je (vzhledem k nedotknutelnosti obydlí287) 

k tomuto přístupu naprosto nezbytný. Toto oprávnění umožní orgánům inspekce práce 

                                      
283 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 2 písm. a) - d) 
284 viz. vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti 

v platném znění, § 14a 
285 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 3 
286 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 126 odst. 3 
287 viz. Listina základních práv a svobod, čl. 12 
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vytvořit si přehled o hodnověrnosti údajů uváděných zaměstnavatelem v žádosti o 

poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.288 

4.2.4. Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Jedním z hlavních nástrojů, kterým je zabezpečováno pracovní uplatnění osob se 

zdravotním postižením i mimo chráněný pracovní trh, tedy na tzv. otevřeném trhu 

práce,289 je povinnost některých zaměstnavatelů zaměstnávat v určitém podílu 

k celkovému počtu zaměstnanců osoby se zdravotním postižením, tedy tzv. povinný podíl 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením vzniká zaměstnavateli, 

který má v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců. Tento zaměstnavatel pak má 

povinnost, aby podíl zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém počtu 

zaměstnanců činil nejméně 4 %.290 Jelikož v praxi je v některých odvětvích hospodářské 

činnosti možnost uplatnění osob se zdravotním postižením značně ztížena, umožnil 

zákonodárce splnit tuto povinnost zaměstnavatelů třemi alternativními způsoby. Prvním 

ze způsobů je z povahy věci přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v pracovním poměru,291 přičemž tento způsob je nejefektivnější a celorepublikově v praxi 

nejužívanější.292 Tento způsob je pro účely zákona o zaměstnávání i nejžádanějším, neboť 

dochází k socializaci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením a jejich začlenění 

do běžného způsobu života. Ačkoliv tato skutečnost ze zákona přímo nevyplývá, jde jí 

vyvodit toliko ze systematiky způsobů plnění a z důvodové zprávy k zákonu o 

zaměstnanosti, když z této je patrno, že „náhradní“ způsoby splnění jsou nastaveny tak, 

aby nebyly kontraproduktivní a nevedly zaměstnavatele k obcházení nebo neplnění jeho 

povinnosti.293 Výše povinného podílu se zjišťuje pomocí průměrného ročního 

                                      
288 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 12. 3. 2017].  dostupné z právního systému ASPI 
289 tamtéž 
290 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 1 
291 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 2 písm. a) 
292 srov. STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 12. 3. 2017].  dostupné z právního systému ASPI 
293 důvodová zpráva k zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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přepočteného počtu zaměstnanců.294
 Způsoby výpočtu průměrného ročního přepočteného 

počtu zaměstnanců a výpočtu povinného podílu je upraven prováděcím předpisem. 295 

Další způsoby splnění jsou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů 

zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných 

pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo zadáváním 

zakázek těmto zaměstnavatelům (též odebíráním zboží, služeb nebo výrobků od osoby 

samostatně výdělečně činné, pokud je osobou se zdravotním postižením) 296 nebo 

odvodem do státního rozpočtu297, přičemž zákon připouští možnost plnění povinného 

podílu kombinací všech tří možností. 298 Pro tyto způsoby plnění se se vžilo označení 

„náhradního plnění“, avšak takové označení není zcela přesné, když zákon všechny 

způsoby staví naroveň, ono „náhradnictví“ tak lze dovozovat toliko jen z primárního 

záměru povinného podílu, kterým je zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Při plnění povinného podílu odběrem služeb, zboží nebo výrobku od 

zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením299 může 

zaměstnavatel za jednoho zaměstnance, o kterého není splněn povinný podíl, odebrat 

zboží nebo služby za 7násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. 

čtvrtletí kalendářního roku300.301 Ke způsobu plnění, zákon dále stanovuje povinnost pro 

poskytovatel této formy plnění povinného podílu, když tento poskytovatel může v 

kalendářním roce poskytnout své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky na plnění 

povinného podílu pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého 

přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím 

kalendářním roce.302 Jakmile objem plnění tento limit překročí, nemůže už prodej svých 

                                      
294 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 4 
295 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 15 a § 17 
296 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 2 písm. b) 
297 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 2 písm. c) 
298 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 2 in fine 
299 dle ust. § 81 odst. 2 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů 
300 vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v 

platném znění, § 18  
301 srov. ČERVINKA, Tomáš a Zdeňka LEIBLOVÁ. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, 

důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen, agenturních zaměstnanců a dalších kategorií. 

Olomouc: ANAG, 2003-. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-751-5 s. 28 
302 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 3 
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výrobků nebo služeb nebo plnění zadaných zakázek jako plnění povinného podílu nabízet 

a jeho odběratelé si je už nemohou takto započítávat.303 Poskytovatel je o poskytnutém 

plnění vést evidenci, jež obsahuje zákonem stanovené údaje.304 V praxi však stále dochází 

k tzv. přefakturovávání výrobků a služeb, tedy poskytování náhradního plnění prodejem 

zboží či služeb od výrobců a dodavatelů, kteří nesplňují podmínku zaměstnávání více než 

50 % osoby se zdravotním postižením, a nikoli prodejem vlastní výroby či poskytováním 

služeb vlastními zaměstnanci. V rámci kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 

ČR bylo zjištěno, že pouze 42 % zaměstnavatelů (s více než 50 % zaměstnanců se 

zdravotním postižením) poskytovalo náhradní plnění výhradně na základě vlastní činnosti 

a vlastními zaměstnanci.305 

Pokud jde o způsob splnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu, je 

výše odvodu, za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl 

zaměstnávat a nezaměstnává, rovna 2,5násobku průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž je povinný podíl 

plněn.306 Pokud pak zaměstnavatel nesplní povinný podíl zaměstnanců se zdravotním 

postižením, stanoví mu příslušná krajská pobočka Úřadu práce povinnost poukázat odvod 

do státního rozpočtu dle daňového řádu,307 přičemž vymožení této povinnosti provede 

celní úřad příslušný dle sídla zaměstnavatele.308 

Závěrem lze ještě zmínit, že zaměstnavatelé jsou v souvislosti s plněním 

povinného podílu ohlásit do 15. února následujícího příslušné krajské pobočce Úřadu 

práce, v jaké výši a jakými způsoby povinný podíl splnil.309 Toto oznámení je podáváno 

na formuláři dostupném na úřadu práce, jež má za cíl splnění této povinnosti 

zaměstnavatele usnadnit. 

Domnívám se, že zaměstnavatelům jsou umožněny příliš široké možnosti splnění 

povinného podílu, kdy především výši odvodu do státního rozpočtu lze jen velice těžko 

                                      
303 Způsob naplnění tohoto limitu blíže upravuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 

Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti v platném znění, § 18a 
304 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 81 odst. 3 věta druhá 
305 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD, Kontrolní závěr z kontrolní akce 16/11, 2016, s. 6 [online], [cit. 12. 

3. 2017], dostupné z https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K16011.pdf 
306 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 82 odst. 1  
307 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 82 odst. 3  
308 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 82 odst. 4 
309 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 83 
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nastavit tak, aby efektivně nahrazoval přímé zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Bylo by vhodné zavést určitá omezení pro uplatňování náhradního plnění 

povinného podílu, vytvořením pravidel, která by upřednostňovala přímé zaměstnávání 

zdravotně postižených osob, např. vytvořením katalogu pracovních pozic, u kterých není 

náhradní splnění odvodem možné, resp. v případech, kdy by se daná pozice u 

zaměstnavatele nacházela, a tento zaměstnavatel nesplňoval povinný podíl, byl povinen 

nabídnout uvedenou pozici prostřednictvím Úřadu práce osobě se zdravotním postižením. 

Současně náhradní plnění povinného podílu odběrem služeb, zboží nebo výrobků neplní 

svůj primární účel podpory odbytu těchto výrobků. Mělo by proto dojít ke striktnímu 

zákazu plnění povinného podílu pouze na základě odkupu zboží a výrobků, které 

zaměstnavatel s více než 50 % zaměstnanců sám skutečně nevyrobil, ale pouze nakoupil 

od třetí strany nesplňující podmínky a následně přeprodal, tedy zakázat možnost 

započtení takto poskytnutého zboží na plnění povinného podílu. 

4.2.5. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Následující kapitola je věnována stručnému popisu některých nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti. Ačkoliv s výjimkou rekvalifikace (blíže viz kapitola 3.2.2.4.) tyto 

nástroje neslouží výslovně k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, mají tyto 

instrumenty obecnou povahu a dotýkají se též zaměstnávání zdravotně postižených osob, 

jak již bylo ostatně řečeno. Jelikož rekvalifikace již byla v rámci práce charakterizována, 

budou dále stručně popsány investiční pobídky, společensky účelná místa a příspěvek na 

zapracování. 

4.2.5.1. Investiční pobídky 

Investiční pobídky jsou nástrojem, kterým se hmotně podporuje zřizování nových 

pracovních míst či rekvalifikace nebo školení310 nových zaměstnanců u zaměstnavatele, 

kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky dle zákona o investičních 

pobídkách311.312 Samotné vymezení investiční pobídky pak lze dohledat v zákoně o 

investičních pobídkách,313 přičemž toto vymezení je značně široké a pro účel této práce 

                                      
310 definice školení viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 111 odst. 

2 
311 zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění pozdějších předpisů 
312 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 111 odst. 1 
313 srov. zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění pozdějších předpisů, § 1a odst. 1 
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bude pracováno pouze s investiční pobídkou ve smyslu hmotné podpory rekvalifikace 

nebo školení zaměstnanců. 314 

Podmínkou pro poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových míst je, že 

v územní oblasti315, ve které má být realizován záměr žadatele, je nejméně o 25 % vyšší 

průměrný podíl nezaměstnanosti, než je průměrný podíl v ČR nebo je záměr realizován 

na území zvýhodněných průmyslových zón, které schvaluje Vláda ČR316  k podpoře 

vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje.317 Hmotná podpora rekvalifikace 

nebo školení zaměstnanců pak může být poskytnuta zaměstnavateli na částečnou úhradu 

skutečně vynaložených nákladů na rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců, 

přičemž se uplatňuje shora uvedená podmínka o podílu nezaměstnanosti.318 Hmotná 

podpora se pak poskytuje na základě dohody319 uzavřené s úřadem práce.320 Tato je 

účelově určena a nelze ji využít na jiný účel, než je uvedený v dohodě o jejím 

poskytnutí.321 

Výše hmotné podpory na jedno nově vytvořené pracovní místo a výše hmotné 

podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců se odvíjí v závislosti na situaci na 

trhu práce, podílu nezaměstnanosti apod. Podrobnosti jsou stanoveny nařízením vlády322, 

přičemž výše hmotné podpory na jedno vytvořené pracovní místo je v současné době až 

300.000,- Kč. Vláda rovněž může stanovit okruh osob, které mohou být na nově 

vzniklých podpořených pracovních místech zaměstnány a investiční pobídky tak mohou 

být teoreticky využity i k cílenému zaměstnávání osob se zdravotním postižením.323 

                                      
314 zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění pozdějších předpisů, § 1a odst. 1 písm. a) bod 

4 
315 územní oblastí se rozumí území okresu v němž je investiční akce umístěna. 
316 zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění pozdějších předpisů, § 1b 
317 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 111 odst. 4 

 
318 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 111 odst. 4 
319 náležitosti dohody viz. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 111 

odst. 6 a 7 
320 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 111 odst. 5 
321 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 111 odst. 9 
322 nařízení Vlády ČR č. 515/2004 Sb., hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné 

podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek 
323 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 111 odst. 12 
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4.2.5.2. Společensky účelná místa 

Společensky účelná pracovní místa jsou nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti 

sloužícím k vytvoření stabilního pracovního uplatnění pro uchazeče, kterým se 

nepodařilo zprostředkovat zaměstnání jiným způsobem.324 Společensky účelná místa jsou 

tedy ta nová pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě 

dohody s Úřadem práce a obsazuje je pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit 

pracovní uplatnění jiným způsobem.325 Společensky účelným pracovním místem je též 

pracovní místo zřízené pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné 

výdělečné činnosti, a to po dohodě s Úřadem práce.326 Na tato pracovní místa pak může 

Úřad práce poskytnout příspěvek.327 

Maximální výše příspěvku na takto zřízené pracovní místo je stanovena 

příslušným násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství, přičemž konkrétní výše 

je odvislá od celkových nákladů, počtu vytvořených míst, míry nezaměstnanosti v daném 

regionu, jakož i možností Úřadu práce.328 Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky 

účelného místa může být vyplácen maximálně do výše mzdových nákladů na 

zaměstnance přijatého na vyhrazen pracovní místo329.330 Zákon pak stanovuje odchylky 

v případě zřizování většího počtu společensky účelných míst.331 

V praxi je pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením využívanějším 

nástrojem zřizování chráněných pracovních míst, přičemž tento jev je žádoucí, neboť 

chráněná pracovní místa jsou zřizována s ohledem na konkrétní potřeby osob se 

zdravotním postižením. Zřizování společensky účelných míst tak slouží spíše 

k zaměstnávání jiných ohrožených kategorií osob, jež mají ztížené uplatnění na trhu 

práce. 

                                      
324 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 13. 3. 2017] dostupné z právního systému ASPI 
325 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 113 odst. 1 věta první 
326 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 113 odst. 1 věta druhá 
327 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 113 odst. 1 in fine 
328 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 113 odst. 3 
329 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 113 odst. 4 
330 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, s. 539 
331 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 113 odst. 2 a 3 
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4.2.5.3. Příspěvek na zapracování 

Dalším z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, je příspěvek na zapracování, 

který může Úřad práce na základě dohody poskytnout zaměstnavateli, pokud 

zaměstnavatel příjme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská 

pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči.332 

Příspěvek lze poskytovat nejdéle po dobu 3 měsíců, neboť tato doba je dostatečně 

dlouhá k potřebnému zapracování. V dohodě je sjednávána její délka podle toho, na jakou 

práci se uchazeč o zaměstnání bude zapracovávat.333 Příspěvek je možné poskytovat 

i tehdy, provádí-li zapracování fyzická osoba, která není zaměstnancem (např. společník 

obchodní společnosti), nebo sám zaměstnavatel.334 Maximální měsíční výše příspěvku je 

pak stanovena jako polovina minimální mzdy.335 

Ačkoliv jsou osoby se zdravotním postižením osobami, kterým je Úřadem práce 

poskytována zvýšená péče336, budou při zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v praxi využívány spíše příspěvky spojené s chráněným zaměstnáváním. 

4.3. Zákoník práce 

Individuální pracovní právo je ta část právní úpravy pracovního práva, která 

upravuje vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci337 a zaměstnavateli338 a je upraveno 

především v zákoníku práce.339 

                                      
332 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 116 odst. 1 
333 STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, právní stav k 1. 5. 2015, 

[online], [cit. 13. 3. 2017] dostupné z právního systému ASPI 
334 BIČÁKOVÁ, Olga. Novela zákona o zaměstnanosti, Právní rozhledy, 2008, vyd. 21, [online], [cit. 13. 

3. 2017]. dostupné též z https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembqhbpxa4s7giyv643uojpws2i&groupIndex=5&rowIndex=0 
335 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 116 odst. 2 
336 srov. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 33 
337 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §6 
338 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 7 
339 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1, [online], dostupné z https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxgs3tenf3gszdvmfwg42k7obzgcy3pozxgsx3qojqxm3y&gr

oupIndex=1&rowIndex=1 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgi
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Zákoník práce je tedy základním stavebním kamenem úpravy pracovněprávních 

vztahů. Současný zákoník práce s účinností od 1. 1. 2007 nahradil dosavadní zákon č. 

65/1965 Sb., zákoník práce, který byl koncipován jako kodex samostatné povahy a 

vylučoval podpůrné použití norem občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy.340 

Oproti tomu vztah současného zákoníku práce a občanského zákoníku je v plné míře 

ovládán principem subsidiarity.341 

Současný zákoník práce oproti svému předchůdci až na výjimky neobsahuje 

konkrétní ustanovení řešící úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, když ve 

svém prvním dílu, čtvrté hlavy, desáté části, který se dotýká zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, stanovuje, že povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání 

fyzických osob se zdravotním postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek 

pro ně budou stanoveny zvláštním právním předpisem - tímto předpisem je zákon o 

zaměstnanosti, který je detailně popsán v rámci předchozí kapitoly 4.2. 

Zákoník práce obsahuje výslovný zákaz diskriminace a ukládá zaměstnavatelům 

povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění 

peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného 

postupu v zaměstnání.342 Rovné zacházení a zákaz diskriminace ovšem nemůže být 

interpretován tak, že bude dáváno do kontrapozice proti vůdčí soukromoprávní zásadě 

smluvní volnosti. V případě takové interpretace by nebylo možné uskutečnit jakékoliv 

odchylné ujednání v pracovněprávních vztazích. Rovné zacházení je nutno vykládat tak, 

že případy, které jsou typově naprosto totožné, musí být posuzovány podle stejných zásad 

a bez rozlišování zaměstnanců343. Jestliže je pro odchylnou úpravu dán věcný důvod, 

nemůže být taková odchylná úprava považována za diskriminující.344 Zákoník práce pak 

předpokládá existenci antidiskriminačního zákona a v oblasti výkladu pojmů forem 

                                      
340 důvodová zpráva k návrhu zákona 262/2006 Sb., zákoník práce 
341 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 204: právní stav k 1. 1. 2014: poznámky, prováděcí právní předpisy 

(vyhlášky, nařízení vlády), vybrané vzory pracovněprávních úkonů, judikatura, řešení nejčastějších 

otázek. Praha: Golden Books, 2014, ISBN 978-80-905075-7-9, s. 10 
342 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 1 
343 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 3 
344 důvodová zpráva k návrhu zákona 262/2006 Sb., zákoník práce 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
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diskriminace, jakož i oblasti právních prostředků ochrany proti diskriminaci, odkazuje na 

antidiskriminační zákon.345 

Zákoník práce dále zakotvuje povinnost zaměstnavatele zajistit pro zdravotně 

postiženého zaměstnance zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu 

pracoviště, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto 

zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.346 

Toto ustanovení cílí zejména na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají v pracovním poměru 

více než 25 zaměstnanců a jsou povinni splnit povinný podíl osob se zdravotním 

postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, aby se tak vyhnuli placení 

příslušných odvodů do státního rozpočtu při nesplnění této povinnosti347 (viz kapitola 

3.2.4.). 

Další povinností zaměstnavatele je informovat odborovou organizaci, která u 

zaměstnavatele působí o opatřeních k vytváření podmínek pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o tyto zaměstnance, 

opatřeních ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí a organizování sociálních, 

kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců.348 Porušení této povinnosti pak může 

být sankcionováno inspekcí práce.349 

Závěrem si dovolím uvést, že do 1. 1. 2017 platila pro zaměstnance se zdravotním 

postižením, kteří byli poživateli invalidního důchodu, snížená sazby minimální mzdy, 

neboť se předpokládalo, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou dosahovat 

stejných pracovních výsledků jako ostatní zaměstnanci.350 Nařízení vlády č. 336/2016 

Sb. však došlo ke zrušení zvláštní nižší sazby minimální mzdy a sazby nejnižších úrovní 

zaručené mzdy. Od 1. 1. 2017 tak platí jednotná sazba minimální mzdy pro všechny 

zaměstnance. Osobám se zdravotním postižením pobírajícím invalidní důchod tak 

vzrostla minimální měsíční mzda. Osobně považuji tento krok za krok správným směrem, 

                                      
345 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 2 a § 17 
346 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 103 odst. 5 
347 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-290-8, s. 617 
348 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 287 odst. 2 písm. f) 
349 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 23 
350 srov. BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, s. 668 

http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=336/2016%20Sb.
http://www.zmenyzakonu.cz/vyber.aspx?k=336/2016%20Sb.
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neboť z hlediska diskriminace a rovnosti zacházení mi stav, kdy je osobě se zdravotním 

postižením garantována na stejné pracovní pozici nižší minimální mzda než osobě bez 

postižení, přijde značně kontroverzní. 

4.4. Antidiskriminační zákon 

Zákon o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(neboli antidiskriminační zákon)351 byl přijat 17. června 2009 s účinností od 1. září téhož 

roku. V průběhu své přípravy i schvalování vyvolával emoce jako málokterý jiný zákon, 

což bylo dáno zřejmě tím, že problematika zákazu diskriminace nedopadá pouze na úzce 

vymezený okruh osob a vztahů, ale dotýká se v podstatě každodenního života všech.352 

Zákon v první řadě implementuje prakticky všechny relevantní evropské směrnice353 

a nejde nad rámec toho, co vyžaduje právo Evropské unie.354 

Antidiskriminační zákon dále blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz 

diskriminace, jež představují jedny ze základních principů, na nichž stojí moderní 

společnost.355 Tyto principy prostupují celým právním řádem a dotýkají se též práva na 

zaměstnání a přístupu k němu356, což je patrné již z předcházejících kapitol. 

Všem osobám zákon zaručuje rovné zacházení v zaměstnání, jakož i rovné 

zacházení v přístupu k němu, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti, pracovní a jiné závislé činnosti a rovné zacházení v oblasti odměňování.357 

K dosažení tohoto cíle slouží povinnost zaměstnavatelů aktivně uvést v praxi konkrétní 

                                      
351 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů 
352 BOUČKOVÁ, Pavla. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-618-0, s. 02 
353 srov. poznámka 1 k zákonu č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací ve znění pozdějších předpisů 
354 BOUČKOVÁ, Pavla. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-618-0, s. 140 
355 KVASNICOVÁ, Jana. Antidiskriminační zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-879-6, právní stav k 1. 10. 2015 [online], [cit. 14. 3. 2017]. 

dostupné z právního systému ASPI 
356 srov. zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1 písm. a) 
357 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 3 
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opatření., která jsou schopna zajistit rovné zacházení a ochranu před diskriminací, 

přičemž takto zajišťovaná ochrana musí být skutečně účinná.358 

Zákon též obsahuje vlastní definici zdravotního postižení, když jím rozumí 

tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit 

osobám v jejich právu na rovné zacházení v oblastech vymezených antidiskriminačním; 

přitom musí jít o dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo má podle poznatků 

lékařské vědy trvat alespoň jeden rok.359 Tato definice je tak podstatně širší než definice 

obsažená v zákoně o zaměstnanosti, neboť nevyžaduje, aby bylo zdravotní postižení 

doloženo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení (viz kapitola 3.2) a vychází již ze 

samotné existence zdravotního postižení. 

Zákon dále rozlišuje dvě základní formy diskriminačního jednání, a to přímou a 

nepřímou diskriminaci. Přímou diskriminací zdravotně postižených osob se rozumí 

případy, kdy je s jednou osobou zacházeno méně příznivým způsobem, než tomu je, bylo, 

nebo by bylo zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to právě z důvodu 

zdravotního postižení.360   

Nepřímou diskriminací zdravotních osob se rozumí případy, kdy by zjevně 

neutrální ustanovení, kritérium nebo praxe uvedlo osoby se zdravotním postižením do 

určité nevýhody v porovnání s jinými osobami. Je to jednání, kdy zaměstnavatel sice 

jedná v mezích práva, ale ve svých důsledcích je zaměstnanec diskriminován.361 

Nepřímou diskriminací však není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe má 

objektivní odůvodnění legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a 

nezbytné.362 

                                      
358 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 
359 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 6  
360 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 3 
361 JOUZA, Ladislav. Nový antidiskriminační zákon. Bulletin advokacie, 2009, vyd. 11, s. 33 [online], 

[cit. 14. 3. 2017] dostupné z https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?type=html&documentId=nrptembqhfpweyk7geyv643uojptgmy&groupIndex=20&rowIndex=

0&conversationId=2734274 
362 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 1 
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Antidiskriminační též rozlišuje zvláštní formu nepřímé diskriminace z důvodu 

zdravotního postižení. Tato forma nepřímé diskriminace je vnímána jako opomenutí či 

odmítnutí přijmout přiměřené opatření, které osobě se zdravotním postižením zajistí 

přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu a jinému 

postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit jiného 

odborného vzdělávání.363 Tímto ustanovením dochází k zohlednění specifických potřeb 

osob se zdravotním postižením v oblasti zaměstnávání. Jde tedy o uložení pozitivní 

povinnosti realizovat za daných podmínek opatření k vyrovnání objektivního 

znevýhodnění osob se zdravotním postižením. Opatření, která lze od pasivně 

legitimovaných subjektů (zaměstnavatelů) vyžadovat, jsou omezena pro případ, kdy by 

znamenala neúměrné zatížení těchto subjektů.364 Nepřiměřené zatížení je hodnoceno 

zejména v porovnání finančních nákladů na přiměřená opatření s jejich výsledkem a 

užitkem, který z nich plyne.365 V zásadě se tedy spolu poměřují dva elementy 

zvažovaného přiměřeného opatření.366  Jeho finanční náklady pro zaměstnavatele na 

straně jedné a jeho efektivita na straně druhé. Velmi důležitá je v tomto ohledu i velikost 

zaměstnavatele, který má opatření uskutečnit. To, co je přiměřené pro velkou nadnárodní 

firmu, může být pro malého živnostníka naprosto finančně neúnosné. Jednoduše řečeno, 

od firem s velkým obratem lze požadovat víc než od malých a středních podnikatelů.367 

4.5. Zákon o daních z příjmů 

Další ze zákonů upravující zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

respektive obsahující instrument na podporu jejich zaměstnávání, je zákon o daních 

                                      
363 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 
364 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 in fine 
365 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 3 
366 viz. důvodová zpráva k zákonu č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany 

před diskriminací (antidiskriminační zákon) 
367 KÜHNOVÁ, Eva. Zdravotní postižení v kontextu českého a evropského antidiskriminačního práva. In: 

Právní rozhledy 15/2010, [online]. [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?type=html&documentId=nrptembrgbpxa4s7ge2v643uojptkmzt&groupIndex=4&rowIndex=0

&conversationId=2741495 
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z příjmů,368 který upravuje problematiku zdanění příjmů fyzických a právnických osob, 

což ostatně prozrazuje již jeho název. 

Tímto nástrojem je sleva na dani pro zaměstnavatele, kteří jsou poplatníky daně 

z příjmů a zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jejím smyslem je stimulovat 

zaměstnavatele k zaměstnávání zdravotně postižených osob a zároveň kompenzovat 

zvýšené náklady spojené se zaměstnáváním těchto osob.369 Tato sleva se vztahuje jak na 

zaměstnavatele z řad fyzických osob370, tak z řad právnických osob371 bez ohledu na počet 

jejich zaměstnanců. Výše slevy je stanovena na částkou 18.000,- Kč za každého 

zaměstnance se zdravotním postižením372, respektive částkou 60.000,- Kč za každého 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením373, popř. je výše slevy stanovena jako 

poměrná část z těchto částek.  

Pro slevy na dani z titulu zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením je 

rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením a také 

průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců poplatníka374,  přičemž zákon myslí 

i na případy, kdy má právnická osoba zdaňovacího období jiné než kalendářní rok375 

a jeho začátek a konec spadají do dvou různých kalendářních let.376 

Zvláštní úpravě se pak dostává společníkům veřejné obchodní 

společnosti, komplementářům komanditní společnosti a komanditní společnosti, které se 

v případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením daň sníží pouze o částku, která 

odpovídá poměru, jakým byl mezi ně rozdělen základ daně zjištěný za celou 

                                      
368 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 
369 důvodová zpráva k zákonu č. 346/2010, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony 
370 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, § 2 
371 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, § 17 
372 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, § 35 odst. 

1 písm. a) 
373 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, § 35 odst. 

1 písm. b) 
374 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, § 35 odst. 

2 
375 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, § 35 odst. 

3 
376 PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6, s. 930-931 
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společnost.377 Judikatura pak dále dovodila, že sleva na dani se nevztahuje na poplatníky 

zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, u nichž zdravotně postižené osoby 

vykonávají práci ve vztahu jiném než pracovněprávním.378 

Za zmínku pak rovněž stojí fakt, že od základu daně se odečítají odvody do 

státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu (viz kapitola 3.2.4.) zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením.379 

4.6. Zákon o zadávání veřejných zakázek 

Dalším zákonem dotýkajícím se zaměstnávání osob se zdravotním postižením je 

zákon o zadávání veřejných zakázek380, který upravuje postup při zadávání veřejných 

zakázek.  Tento zákon s účinností od 1. 10. 2016 nahradil zákon o veřejných zakázkách 

č. 137/2006 Sb. a je odrazem evropských zadávacích směrnic. Jelikož je 

ve veřejném zájmu podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením, obsahuje i 

zákon o zadávání veřejných zakázek ustanovení, které je výrazem podpory tohoto 

veřejné zájmu a zdůrazněním sociálních aspektů v oblasti veřejných zakázek.381  

Nástrojem zvýhodňujícím zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, je 

možnost zadavatele stanovit v oznámení o zahájení zadávacího řízení (případně ve výzvě 

k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení) výhradu, že se zadávacího řízení 

mohou účastnit pouze dodavatelé zaměstnávající na chráněných pracovních místech382 

alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.383 

                                      
377 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, § 35 odst. 

1 in fine 
378 blíže viz. sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, 1/2013, rozhodnutí č. 2731/2013, 

[online], [cit. 15. 3. 2017]. dostupné z http://sbirka.nssoud.cz/cz/dan-z-prijmu-sleva-na-dani.p2883.html 
379 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 

2 písm. zm) 
380 zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
381JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-505-3, s. 925-926 
382 viz. kapitola 3.2.3 
383 zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, § 38 odst. 1 
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Vyhrazené veřejné zakázky tedy nejsou limitovány předpokládanou hodnotou veřejné 

zakázky nebo druhem řízení, ve kterém má být veřejná zakázka zadána. 384 

Skutečnost, že je dodavatel zaměstnavatelem zaměstnávajícím na chráněných 

pracovních místech alespoň 50 % osob, prokazuje dodavatel uvedením příslušných 

informací do nabídky a zároveň předložením potvrzení Úřadu práce České republiky, 

přičemž rozhodný je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí 

předcházející zahájení zadávacího řízení.385 Splnění podmínky zaměstnávání alespoň 50 

% zaměstnanců na chráněných pracovních místech nelze prokázat prostřednictvím jiných 

osob, přičemž při společné účasti více dodavatelů v zadávacím řízení musí prokázat 

splnění podmínek všichni tito dodavatelé samostatně.386 

V této úpravě spatřuji jistý nedostatek, kdy shora uvedená omezení platí pouze 

pro účast v zadávacím řízení, nikoliv však samotné plnění zakázky. Je tedy možné plnit 

zakázku prostřednictvím subdodavatelů, kteří podmínku zaměstnávání alespoň 50 % 

zaměstnanců na chráněných místech nesplňují a zákon tak lze tímto obcházet. Důvodová 

zpráva387 uvádí, že tento nedostatek je odstraněn v možnosti zadavatele kombinovat 

vyhrazenou zakázku také s požadavkem, aby jím určené činnosti při plnění veřejné 

zakázky byly plněny určitým poddodavatelem.388 Přesto se domnívám, že by bylo 

žádoucí zakotvit v zákoně ustanovení, jež by umožňovalo zadavatelům omezit přístup k 

plnění vyhrazené veřejné zakázky pouze na ty subjekty, které se mohou účastnit 

vyhrazeného zadávacího řízení.389 

Závěrem už lze zmínit jen toliko, že oproti předchozí úpravě zákon o zadávání 

veřejných zakázkách upustil od možnosti zvýhodnění dodavatelů formou snížení 

nabídkové ceny o 15 % pro účely hodnocení nabídek.390 

                                      
384 PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv : komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-102-6, [online], [cit. 15. 3. 

2017]. dostupné z právního systému ASPI 
385 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, § 38 odst. 2 
386 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, § 38 odst. 3 
387 důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
388 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, § 105 odst. 3 
389 srov. PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv : komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-102-6, [online], [15. 

3. 2017] dostupné z právního systému ASPI 
390 srov. zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, § 101 odst. 4 
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5. Sociální podnikání 

Následující část práce je věnována charakterizaci sociálního podnikání, které je 

rovněž jedním ze způsobů zaměstnávání osob se zdravotním. Jelikož je problematika 

sociální podnikání poměrně obsáhlá, bude v této části pouze stručně charakterizován 

aktuální stav úpravy sociálního podnikání v České republice a dále stručně popsán 

připravovaný vládní návrh zákona o sociálním podnikání, který by měl danou 

problematiku nově upravovat. Nejprve však stručně k samotnému pojmu sociálního 

podnikání.  

Sociální podnikání je jevem získávajícím na popularitě a zvedá zájem akademické 

i odborné veřejnosti po celém světě. Vnímají se pod ním často sice neurčité činnosti, vždy 

však, jak je dáno z názvu, sociálně orientované a veřejně prospěšné, které mohou být 

považovány až za univerzální řešitele společenských problémů.391 Ačkoliv různí autoři 

samotné sociální podnikání pojímají různě, lze obecně říci, že je sociální podnikání 

definováno jako podnikatelská aktivita prospívající společnosti a životnímu prostředí, 

které hrající důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro 

osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části 

použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité 

dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.392 

Sociálním podnikem se tak vzhledem k uvedené definici rozumí subjekt, který 

sociálně podniká.  Tímto subjektem může být právnická osoba založená dle soukromého 

práva (příp. její součást) nebo fyzická osoba, která naplňuje principy sociálního 

podnikání. Sociální podnik rovněž naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v 

                                      
391 VYSKOČIL, Marek. Sociální podnikání, Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2014 [online], [cit. 16. 3. 2017]. dostupné z 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_vyskocil_pro_web.pdf  
392 BEDNÁRIKOVÁ, Daniela a Petra FRANCOVÁ. Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR: plná 

verze. Praha: Nová ekonomika, 2011. ISBN 978-80-260-0934-4, s. 14 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_vyskocil_pro_web.pdf
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jeho zakládacích dokumentech. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na principech tzv. 

trojího prospěchu – ekonomického393, sociálního394 a environmentálního395.396 

5.1. Současný stav sociálního podnikání v České republice 

V České republice v současnosti neexistuje specifický právní rámec pro sociální 

podnikání. Aktuálně proto právní řád České republiky pojem sociálního podnikání nezná 

a nereflektoval jej ani v minulosti. Nejsou tak nastavena ani jasná pravidla sociálního 

podnikání. Ačkoliv právní řád v České republice sociálnímu podnikání nebrání, tak jej 

ani nijak nepodporuje. Určitou výjimkou je zákonná úprava sociálního družstva 

zakotvená v zákoně o obchodních korporacích397, ze které lze vyvodit základní znaky 

sociálního podniku.398 Zákon o obchodních korporacích sociální družstvo pojímá jako 

družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální 

soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti 

s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa 

sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních 

příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného 

rozvoje.399 

Pokud jde o právní formu sociálních podniků, tak ač bývá sociální podnik v praxi 

vnímán jako samostatná právní forma, skutečnost je jiná.400 Sociální podniky mají různou 

právní formu a označení sociálního podniku je tedy pouze jakýmsi statusem nebo 

„přívlastek“ různých právních forem. České podniky, jež naplňují znaky sociálních 

podniků, jsou různých právních forem, což ukazují i provedená šetření. Téměř polovina 

                                      
393 tzn., že zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, případně pro naplňování veřejně 

prospěšných cílů 
394 tzn. provozování aktivit prospěšných společnosti za účasti zaměstnanců 
395 tzn. přednostní uspokojování potřeb lokálních komunit, využívání lokálních zdrojů, apod. 
396 BEDNÁRIKOVÁ, Daniela a Petra FRANCOVÁ. Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR: plná 

verze. Praha: Nová ekonomika, 2011. ISBN 978-80-260-0934-4, s. 15 
397 zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů 
398 Analýza a návrh na zpracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti a do 

jiných právních předpisů, zpracováno RAVL, s.r.o. pro organizaci P3-People, Planet, Profit, o.p.s., 2013 

[online], [cit. 16. 3. 2017]. dostupné z http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-

podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-navrh-na-zpracovani-

integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-jinych-pravnich-predpisu  
399 zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, § 758 
400 věcný záměr zákona o sociálním podnikání, [online], [cit. 16. 3. 2017]. dostupné z 

https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSAJVFJHCG 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-navrh-na-zpracovani-integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-jinych-pravnich-predpisu
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-navrh-na-zpracovani-integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-jinych-pravnich-predpisu
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-navrh-na-zpracovani-integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-jinych-pravnich-predpisu
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všech Českých sociálních podniků má však formu společnosti s ručeným omezením a 

čtvrtina obecně prospěšné společnosti, lze však očekávat, že procentuální zastoupení 

obecně prospěšných společností401 bude v průběhu času znatelně ubývat.402 

Při financování sociálního podniku, lze k jejich podpoře využít některých 

z nástrojů zákona o zaměstnanosti, zejm. příspěvků na chráněná pracovní místa (viz 

kapitola 3.2.3.) či na společensky účelná pracovní místa (viz kapitola 3.2.5.2.). Sociální 

podniky jsou rovněž podporovány z Evropských strukturálních a investičních fondů, 

které v rámci programovacího období v let 2014–2020 počítají se značnou podporou 

sociálního podnikání.403 

Lze tedy konstatovat, že současná úprava sociálního podnikání v České republice 

není dostatečná, neboť prakticky neexistuje. V současné době panuje značná nejednotnost 

v pojetí definičních znaků sociálního podnikání, kdy si jednotlivé ústřední orgány státní 

správy stanoví vlastní definice sociálních podniků a jejich podpora tak postrádá potřebný 

efekt.404 Tento stav je dle mého názoru značně nežádoucí, neboť v sociálním podnikání 

se skrývá značný potenciál k nalezení inovativních řešení v oblastech, kde selhává trh a 

stát, případně v oblastech, kam jejich neviditelné či administrativní ruce nedosáhnou. Na 

druhou stranu nelze veškerou vinu svalovat pouze na nedostatečnou právní úpravu, ale 

rovněž na nízkou informovanost veřejnosti, a tedy i potenciálních zakladatelů sociálních 

podniků.405 To se pak odráží v počtu sociálních podniků, neboť zatímco v České 

republice v roce 2015 vykazovalo znaky sociálních podniků cca 210 subjektů406, tak např. 

                                      
401 pozn. zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů byl ke 

dni 1. 1. 2014 zrušen a nelze již zakládat nové o.p.s. 
402 Výsledky šetření společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. [online], [cit, 16. 3. 2017] dostupné z 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/Socialni_podniky_setreni_2015.pdf 
403 blíže viz. KURKOVÁ, Gabriela, Petra FRANCOVÁ a Daniela BEDNÁRIKOVÁ, MANUÁL: Jak 

založit sociální podnik, Praha: P3- People, Planet, Profit: 2015, ISBN 978-80-260-7401-4, s 13 
404 věcný záměr zákona o sociálním podnikání, [online], [cit. 16. 3. 2017]. dostupné z 

https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSAJVFJHCG 

 
405 srov. VENCLÍK, Milan, Josef BÜRGER, Věra VOJÁČKOVÁ, et al. Sociální podnikání v praxi. Brno: 

Komora sociálních podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem, 2016. ISBN 978-80-905683-4-1, s. 

37 
406 Výsledky šetření společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. [online], [cit, 16. 3. 2017] dostupné z 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/Socialni_podniky_setreni_2015.pdf 
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ve Francii zahrnoval sektor sociálních podniků odhadem 222 800 subjektů zaměstnávající 

na 2 300 000 osob.407  

5.2. Zákon o sociálním podnikání 

Změnu by měl přinést připravovaný návrh zákona o sociálním podnikání, jehož 

věcný záměr předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu (společně 

s ministryní práce a sociálních věcí a ministrem průmyslu a obchodu) v roce 2016 Vládě 

ČR a předsedovi Legislativní rady vlády.408 Dne 9. března 2017 pak Legislativní rada 

vlády ČR doporučila věcný záměr zákona schválit ve znění jejího stanoviska.409 

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání (dále jen „věcný záměr“) reaguje na 

potřebu vytvoření jednotného právního prostředí pro sociální podnikání. Hlavním cílem 

připravovaného zákona tak je právní regulace sociálního podnikání, které pro něj vytvoří 

jednotné prostředí. K tomu předně stanoví jednotnou definici sociálního podniku a 

integračního sociálního podniku. Pro subjekty, které splní definiční znaky a stanou se 

sociálním podnikem, zakotví určené výhody a vytvoří podmínky pro aktivní podporu 

sociálního podnikání ze strany státu, jakož i ze strany soukromých institucí, zejména 

bank. Zákon ve svém důsledku rovněž podpoří koncepční rozvoj sociálního podnikání 

jako nástroje trvale udržitelného rozvoje, podpory malého a středního podnikání a 

nástroje pro boj s chudobou a sociálním vyloučením.410 

Věcný záměr nepředpokládá, že zákon o sociálním podnikání vytvoří novou 

právní formu pro sociální podniky a počítá pouze se ziskem statusu sociálního podniku, 

resp. integračního sociálního podniku, pro ty žadatele, kteří splní zákonem stanovené 

podmínky. Z jednotlivých podmínek, jež budou muset žadatelé o status sociálního 

podniku kumulativně splnit, lze uvést např. podnikání v oboru, který nemá negativní 

                                      
407 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání, bod 1.2 definice problému [online], [cit. 16. 3. 2017]. 

dostupné z https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSAJVFJHCG 
408 Úřad vlády ČR, oficiální internetové stránky [online], [cit. 17. 3. 2017]. dostupné z 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/aktualne/avizo-legislativni-rada-vlady-projedna-zakon-o-socialnim-

podnikani-148778/ 
409 Úřad vlády ČR, oficiální internetové stránky [online], [cit. 17. 3. 2017]. dostupné z 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/legislativni-rada-vlady-schvalila-vecny-zamer-zakona-

o-socialnim-podnikani-154234/ 
410 Věcný záměr zákona o sociálním podnikání, bod 1. základní informace, přehled dopadů [online], [cit. 

17. 3. 2017]. dostupné z https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSAJVFJHCG 
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společenské důsledky, investování alespoň 50 % čistého zisku do rozvoje sociálního 

podniku, postupovat dle zásad environmentálně šetrného podnikání atd.411 Pro zisk 

statusu integračního sociálního podniku pak bude rozhodné zaměstnávání alespoň 30 % 

znevýhodněných zaměstnanců a provádět aktivity směřující k dalšímu uplatnění těchto 

osob na trhu práce a jejich sociální reintegraci. Osobami znevýhodněnými jsou osoby se 

zdravotním postižením a sociálně znevýhodněné fyzické osoby, které bude zákon 

definovat jako osoby věkově znevýhodněné, osoby s trestní minulostí, osoby pečující o 

závislou osobu, osoby v bytové či hmotné nouzi a osoby s nízkou kvalifikací či bez 

kvalifikace. 412  Tyto statusy budou moci získat jak obchodní korporace, tak neziskové 

organizace a také fyzické osoby podnikající. Osoby, které nebudou mít status přiznán dle 

zákona o sociálním podnikání, se nebudou moci označovat jako sociální podniky. 

Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které získají status sociálního 

podniku, resp. integračního sociálního podniku, bude tento údaj na jejich návrh zapisován 

do veřejného rejstříku tím, kdo jej vede.413 

Věcný záměr rovněž předpokládá, že se statusem sociálního podniku budou 

spojeny benefity, jejichž návrh bude připraven ministryní práce a sociálních věcí ve 

spolupráci s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ministrem 

průmyslu a obchodu. Tyto benefity by měly být stanoveny zvláštními právními předpisy. 

Sociální podniky by je měly čerpat po získání statusu, přičemž při jejich opakovaném 

čerpání nebude nutné dokládat splnění podmínek čerpání znovu. Ačkoliv konkrétní 

benefity nebyly dosud představeny, lze dle mého očekávat, že budou představovat 

zejména daňové zvýhodnění, příspěvky na podporu zaměstnávání a zvýhodnění u 

veřejných zakázek. 

O udělení statusů sociálního podniku a integračního sociálního podniku, jakož i o 

jejich odnětí v případě nesplnění podmínek či porušování povinností414, bude rozhodovat 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve správním řízení.415 Současně věcný záměr 

                                      
411 tamtéž, bod 3) 
412 tamtéž, bod 4) 
413 tamtéž, bod 6) 
414 tamtéž, bod 7) 
415 tamtéž, body 5), 8), a 9) 
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předpokládá zřízení Rady pro rozvoj sociálního podnikání coby poradního orgánu 

vlády.416 

Závěrem lze dodat, že věcný záměr předkládá dvě možné varianty úpravy, první 

spočívá ve vytvoření zcela nového souhrnného zákona o sociálním podnikání, který 

vymezí sociální podnikání a bude definovat, co je sociální podnik a integrační sociální 

podnik, způsob jich vzniku, zániku, jejich benefity, povinnosti atd. Druhá varianta 

představuje novelizaci jednotlivých existujících právních předpisů, zejména občanského 

zákoníku a zákona o obchodních korporacích, kdy by každý zákon samostatně stanovil 

podmínky pro přiznání statusu sociálního podniku. Stejně jako předkladatel věcného 

záměru se domnívám, že první z variant je lepším řešením, neboť povede ke sjednocení 

pojímání sociálního podnikání za současného sjednocení podmínek poskytování 

finančních podpor i nastavení benefitů, zatímco u druhé varianty hrozí riziko tříštění a 

nejednotnosti úpravy.  

Přijetí zákona, jenž by právně reguloval sociální podnikání, je dle mého názoru 

zcela nezbytné a zákon o sociálním podnikání v podobě, ve které jej předpokládá jeho 

věcný záměr, se jeví jako dostatečný instrument k dosažení tohoto cíle. Je však otázkou 

kdy a v jaké podobě bude tento zákon skutečně přijat. Domnívám se, že k prosazení 

tohoto zákona bude nezbytná masivní politická podpora vycházející z názorově 

sjednocené vlády i parlamentu. Tento stav však dle mého názoru na současné politické 

scéně nepanuje, a proto se obávám, že k přijetí tohoto zákona vede ještě dlouhá cesta. 

  

                                      
416 tamtéž, bod 10) 
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Závěr 

Cílem předkládané diplomové práce bylo seznámit čtenáře s postavením osob se 

zdravotním postižením z pohledu našeho právního řádu a poskytnout přehled zákonných 

nástrojů sloužících k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Domnívám 

se, že tohoto cíle práce dosáhla, a to i přesto, že jsem chtěl o některých mezinárodních 

dokumentech a nástrojích pojednat hlouběji, přičemž to však nebylo vzhledem 

k rozsáhlosti problematiky možné. 

Celkově hodnotím aktuální nastavení právního rámce zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením jako kvalitní a srovnatelné s úpravou ve vyspělých zemích, a to i 

přesto, že mám k současné úpravě pár výhrad, přičemž nejdůležitější z nich si dovolím 

stručně shrnout. 

Z úvodních kapitol lze vyvodit první nedostatek, kterým je současná legální 

definice osoby se zdravotním postižením. Tato legální definice, která je obsažena mj. 

v zákoně o zaměstnanosti, neodpovídá požadavkům Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením, a je proto nutné tuto definici změnit a začlenit výslovné odkazy 

na překážky, jimž osoby se zdravotním postižením čelí.417 Současně považuji za vhodné, 

aby Česká republika ratifikovala Opční protokol ke shora uvedené Úmluvě, neboť by tím 

byla zaručena možnost jedinců využívat stížnostního mechanismu, pokud by Česká 

republika Úmluvu nedodržovala. Jako nežádoucí jev pak vnímám i terminologickou a 

obsahovou roztříštěnost definice osoby se zdravotním postižením, která v českém 

právním řádu panuje, neboť definice v zákoně o zaměstnanosti vychází ze ztráty 

ekonomické schopnosti jedince a definice v zákoně o sociálních službách posuzuje 

potřebu péče o vlastní osobu a soběstačnost. Ačkoliv lze v daném případě argumentovat 

tím, že oba zákony definují osoby se zdravotním postižením pro zcela jiné účely, není dle 

mého názoru žádoucí situace, kdy by konkrétní osoba mohla být dle jednoho zákona 

osobou se zdravotním postižením, nikoliv však dle zákona jiného. Považoval bych proto 

za vhodné, aby byla definice osoby se zdravotním postižením sjednocena podle zákona o 

                                      
417 viz. Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, Závěrečná doporučení k úvodní zprávě 

České republiky, [online], [cit. 21. 3. 2017].  dostupné z 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zaverecna_doporuceni_Vyboru_OSN_pro_prava_osob_se_ZP_C

Z.pdf 
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sociálních službách se současným začleněním odkazů na překážky, kterým osoby se 

zdravotním postižením čelí. Tato definice by tak mohla znít např. takto - osoba se 

zdravotním postižením je osoba s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým, nebo 

kombinovaným postižením, v jehož důsledku není tato osoba schopná překonávat běžné 

každodenní překážky, což tuto osobu činí nebo může činit závislou na pomoci jiné osoby. 

Jiné zákonné ustanovení by pak přineslo demonstrativní výčet překážek, jimž osoby se 

zdravotním postižením čelí. 

V úpravě nástrojů sloužících k zaměstnávání osob se zdravotním postižením lze 

rovněž sledovat určité deficity, neboť dle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu v praxi 

nedochází k naplnění hlavního účelu některých nástrojů.418 Zejména u plnění povinného 

podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který považuji za jeden 

z nejdůležitějších nástrojů k přímému zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jsou 

dle mého názoru dány příliš široké možnosti pro jeho splnění. Především u plnění 

povinného podílu odběrem služeb, zboží nebo výrobků, bych považoval za vhodné 

zakotvení striktního zákazu pouhého „přeprodání“ zboží zaměstnavatelem s více než 50% 

zaměstnanců se zdravotním postižením, pokud zboží sám skutečně nevyrobil, ale pouze 

nakoupil od třetí strany a to následně přeprodal, respektive zakázat započítání takto 

„přefakturovaného“ zboží na povinný podíl, neboť k tomuto v praxi zcela běžně 

dochází.419 Dále je nutné zmínit, že ačkoliv je jednou z priorit zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na volném trhu práce, je v praxi většina objemu poskytnutých 

prostředků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením směřována na 

chráněný trh práce420. Osobně se ale domnívám, že tato skutečnost není primárně dána 

špatným nastavením nástrojů. Domnívám se, že vhodným nástrojem, který by 

zaměstnavatele motivoval k přímému zaměstnávání osob na volném trhu práce, by bylo 

snížení sazby sociálního pojištění u toho zaměstnavatele, který zaměstná osobu se 

zdravotním postižením.  

Jako velmi slibný krok do budoucna považuji připravovaný návrh zákona o 

sociálním podnikání, neboť v jeho absenci spatřuji jeden z největších nedostatků 

                                      
418 srov. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD, Kontrolní závěr z kontrolní akce 16/11, 2016, [online], [cit. 

23. 3. 2017], dostupné z https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K16011.pdf 
419 tamtéž, s. 6 
420 tamtéž, s. 5  
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současné legislativy v České republice. Přestože byl dosud Legislativní radou vlády 

schválen pouze jeho věcný záměr, domnívám se, že jím předpokládaná podoba zákona je 

správným řešením. Mám za to, že v sociálním podnikání se skrývá značný potenciál 

k zaměstnávání nejen osob se zdravotním postižením, ale i dalších ohrožených skupin na 

trhu práce, a je cestou k nalézání inovativních řešení v oblastech, kde selhává trh a stát. 

Je proto nutné sociální podnikání právně regulovat a podporovat. 

Jak jsem již uvedl, právní regulaci zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

v České republice považuji za kvalitní a nespatřuji v ní zásadnější nedostatky. Myslím si 

proto, že hlavní problém nelze hledat v právní úpravě, ale ve společnosti samotné. Na 

osoby se zdravotním postižením je společností stále často nahlíženo jako na jedince méně 

schopné a méně výkonné, což se do letošního roku projevovalo například i různou výší 

minimální mzdy.421 V praxi tak nedochází k docenění jejich potenciálu, který může být 

v určitých činnostech často vyšší než u osob bez zdravotního postižení. Současně se 

domnívám, že aktuální situace, kdy je drtivá většina objemu prostředků poskytovaných 

na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením směřována na chráněný trh 

práce, není zapříčiněna nesprávným nastavením právní regulace, nýbrž pramení právě 

z výše nastíněného pohledu společnosti na zdravotní postižení a též z nízké 

informovanosti zaměstnavatelů o možnostech podpory zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. K tomuto názoru mne přivedlo i mé okolí, neboť jsem při psaní této práce 

zaregistroval, že prakticky jediným obecně známým nástrojem z oblasti zaměstnávání 

zdravotně postižených, jsou dnes již neexistující chráněné dílny. Ačkoliv tato má 

pozorování nejsou pravděpodobně dostatečným vzorkem pro vytváření relevantních 

závěrů, byla pro mne částečným ukazatelem informovanosti veřejnosti o možnostech 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to i proto, že mezi těmito osobami bylo 

nezanedbatelné množství podnikatelů a kolegů, kteří studují nebo již vystudovali 

právnickou fakultu. Domnívám se, že právě těmto skupinám osob by měla být tato 

problematika alespoň rámcově známa. Považoval bych proto za nezbytné, aby byla 

podporována osvěta širší veřejnosti o dané problematice prostřednictvím médií, 

společenských akcí, workshopů apod., a byla zde tak vytvořena možnost vymýtit zažité, 

                                      
421 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV, Společnost zatím neumí vnímat potřeby lidí se zdravotním 

postižením, 2017, [online], [cit. 24. 3. 2017], dostupné z http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-

2017/spolecnost-zatim-neumi-vnimat-potreby-lidi-se-zdravotnim-postizenim/ 
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mnohdy mylné, představy o osobách se zdravotním postižením, a to nejen v oblasti 

zaměstnávání. 

Přestože naše společnost prošla v posledních desetiletích významnými změnami 

v přístupu k lidem se zdravotním postižením, kteří jsou dnes již podstatně častěji aktivně 

zapojeni do společnosti, studují a vykonávají běžná zaměstnání,422 je nutné v takto 

nastoleném trendu pokračovat, neboť aktuální stav nelze označit za uspokojující. Jako 

správný krok se mi proto jeví i nový systém inkluzivního vzdělávání, který vede 

k začlenění zdravotně postižených žáků do běžných vzdělávacích zařízení společně 

s žáky bez zdravotních postižení. Domnívám se, že od tohoto kroku lze očekávat pozitivní 

přínos právě i v přístupu „zdravé části populace“ k osobám se zdravotním postižením, 

neboť pokud budou následující generace vychovávány bok po boku, tak postupně vymizí 

náhled na zdravotní postižení jako na něco, co zásadně znemožňuje plné zapojení 

zdravotně postižených do běžného chodu společnosti.  

Závěrem lze shrnout, že zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velice 

komplexní problematikou, kterou nelze řešit izolovaně, ale koncepčně napříč celým 

právním řádem, resp. napříč celou společností. Domnívám se, že k tomu, aby byly osoby 

se zdravotním postižením zcela integrovány do společnosti a vnímány jako její běžná 

součást, vede ještě dlouhá cesta. Dle mého názoru však kroky naší společnosti v tomto 

ohledu směřují správným směrem. 

  

                                      
422 tamtéž 



83 

 

Seznam použité literatury a pramenů 

Monografie a odborné publikace 

KLÍMA, Karel. Státověda. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-296-7. 

VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně 

postižení. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0057-9. 

KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Ostrava: Key 

Publishing, 2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-022-4. 

SHAKESPEARE, Tom. Disability rights and wrongs. New York: Routledge, 2006. 

ISBN 0-203-64009-8. 

TRÖSTER, P. Právo sociálního zabezpečení. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 422 s. 

ISBN: 978-80-7400-322-6.  

BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0. 

 

HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1. 

 

ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9. 

 

SCHMIED, Zdeněk, Ladislav TRYLČ, Zákoník práce se stručným souhrnným 

komentářem, 13. aktual. vyd. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7554-058-4. 

 

HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1, [online], [cit. 5. 3. 2017]. 

dostupné z https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxha3domfpws3twmfwgszdjorqq&groupI

ndex=1&rowIndex=1 

 

VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-576-6 

 

LEIBLOVÁ, Zdeňka. Zákon o zaměstnanosti s komentářem: včetně prováděcích 

předpisů, 5. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, 2009. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 

978-80-7263-533-7. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxha3domfpws3twmfwgszdjorqq&groupIndex=1&rowIndex=1
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxha3domfpws3twmfwgszdjorqq&groupIndex=1&rowIndex=1
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxha3domfpws3twmfwgszdjorqq&groupIndex=1&rowIndex=1


84 

 

 

ČERVINKA, Tomáš a Zdeňka LEIBLOVÁ. Zaměstnávání občanů se zdravotním 

postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen, agenturních 

zaměstnanců a dalších kategorií. 5. dopl. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 978-80-

7263-751-5 

 

TOMEŠ, Igor a Kristina KOLDINSKÁ. Právní a organizační aspekty posuzování 

zdravotního stavu v sociální oblasti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta 

v nakl. Vodnář, 2011. ISBN 978-80-87146-46-0, s. 11 

KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-44-x 

STEINICHOVÁ, Ladislava. Zákon o zaměstnanosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2010. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-501-4, 

právní stav k 1. 5. 2015, [online]. [cit. 10. 3. 2017].  dostupné z právního systému ASPI 

KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 204: právní stav k 1. 1. 2014: poznámky, prováděcí 

právní předpisy (vyhlášky, nařízení vlády), vybrané vzory pracovněprávních úkonů, 

judikatura, řešení nejčastějších otázek. Praha: Golden Books, 2014, ISBN 978-80-

905075-7-9. 

BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. 

BOUČKOVÁ, Pavla. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. 

Beck, 2016. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-618-0 

KVASNICOVÁ, Jana. Antidiskriminační zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-879-6, právní stav k 1. 10. 

2015 [online], [cit. 14. 3. 2017]. dostupné z právního systému ASPI 

PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6 

JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-505-3 



85 

 

PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv : 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7552-102-6, [online], [15. 3. 2017] dostupné z právního systému ASPI 

Časopisecké články 

BIČÁKOVÁ, Olga. Reorganizace úřadů práce. Časopis Národní pojištění č. 5/2011.  

[online], [cit. 10. 3. 2017] dostupné z http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-

pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm 

 

BIČÁKOVÁ, Olga. Zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním otázky a odpovědi, 

Národní pojištění, 2016, vyd. 8-9, s. 34-35 

 

BIČÁKOVÁ, Olga. Novela zákona o zaměstnanosti, Právní rozhledy, 2008, vyd. 21, 

[online], [cit. 13. 3. 2017]. dostupné též z https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembqhbpxa4s7giyv643uojpws2i&groupIndex=5&rowInde

x=0 

 

JOUZA, Ladislav. Nový antidiskriminační zákon. Bulletin advokacie, 2009, vyd. 11, s. 

33 [online], [cit. 14. 3. 2017] dostupné z https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?type=html&documentId=nrptembqhfpweyk7geyv643uojptgmy&groupIndex

=20&rowIndex=0&conversationId=2734274 

 

KÜHNOVÁ, Eva. Zdravotní postižení v kontextu českého a evropského 

antidiskriminačního práva. In: 

Právní rozhledy 15/2010, [online]. [cit. 14. 3. 2017]. Dostupné z https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?type=html&documentId=nrptembrgbpxa4s7ge2v643uojptkmzt&groupIndex

=4&rowIndex=0&conversationId=2741495 

 

České právní předpisy a judikatura 

usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky 

 

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

diskriminací (antidiskriminační zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  

 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 

http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/reorganizace-uradu-prace.htm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqhbpxa4s7giyv643uojpws2i&groupIndex=5&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqhbpxa4s7giyv643uojpws2i&groupIndex=5&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqhbpxa4s7giyv643uojpws2i&groupIndex=5&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?type=html&documentId=nrptembqhfpweyk7geyv643uojptgmy&groupIndex=20&rowIndex=0&conversationId=2734274
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?type=html&documentId=nrptembqhfpweyk7geyv643uojptgmy&groupIndex=20&rowIndex=0&conversationId=2734274
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?type=html&documentId=nrptembqhfpweyk7geyv643uojptgmy&groupIndex=20&rowIndex=0&conversationId=2734274


86 

 

zákon č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpis 

 

zákon ČNR č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

 

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

nařízení Vlády ČR č. 515/2004 Sb., hmotné podpoře na vytváření nových pracovních 

míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních 

pobídek 

 

vyhláška 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a 

náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely 

invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) 

 

vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o 

zaměstnanosti v platném znění 

nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. pl. ÚS 8/07 

 

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1. 1999, čj. 6 A 85/97-18, a usnesení 

Ústavního soudu ze dne 17. 8. 1999, sp. zn. I. ÚS 228/99 

 

sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, 1/2013, rozhodnutí č. 2731/2013, 

[online], [cit. 15. 3. 2017]. dostupné z http://sbirka.nssoud.cz/cz/dan-z-prijmu-sleva-na-

dani.p2883.html 

Dokumenty mezinárodních organizací a Evropské unie 

UNITED NATIONS, Charter of the United Nations, [online], [cit. 31. 1. 2017], dostupné 

z http://www.un.org/en/charter-united-nations/ 

http://www.un.org/en/charter-united-nations/


87 

 

 

UNITED NATIONS, rezoluce 217A, The Universal Declaration of Human Rights, 

[online], [cit. 31. 1. 2017], dostupné z http://www.un.org/en/universal-declaration-

human-rights/ 

 

UNITED NATIONS, rezoluce 2856 (XXVI), Declaration on the Rights of Mentally 

Retarded Persons, [online], [cit. 1. 2. 2017]. dostupné z http://www.un-

documents.net/a26r2856.htm  

 

UNITED NATIONS, rezoluce 3447(XXX), Declaration on the Rights of Disabled 

Persons, [online], [cit. 1. 2. 2017]. dostupné z http://www.un-

documents.net/a30r3447.htm 

 

UNITED NATIONS, rezoluce 31/82, Implementation of the Declaration on the Rights of 

Disabled Persons, [online], [cit. 1. 2. 2017]. dostupné z http://www.un-

documents.net/a31r82.htm 

 

UNITED NATIONS, rezoluce 31/123, International Year of Disabled Persons, [online], 

[cit. 2. 2. 2017]. dostupné z http://www.un-documents.net/a31r123.htm 

 

UNITED NATIONS, WORLD PROGRAMME OF ACTION CONCERNING DISABLED 

PERSONS, [online], [cit. 4. 2. 2017]. dostupné např. z 

http://www.independentliving.org/files/WPACDP.pdf 

 

WORLD CONFERENCE OF HUMAN RIGHTS, Vienna declaration and Programme 

of Action, [online], [cit. 4. 2. 2017]. dostupné z 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx 

 

UNITED NATIONS, rezoluce 48/96, Standard Rules on the Equalization of 

Opportunities for Persons with Disabilities, [online], [cit. 4. 2. 2017]. dostupné z 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-

rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html 

 

UNITED NATIONS, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, [online], 

[cit. 7. 2. 2017]. dostupné z 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-

with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html 

 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, R099 Vocational rehabilitation 

(Disabled) Recommendation, [online], [cit. 15. 2. 2017] dostupné z 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INST

RUMENT_ID:312437  

 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZAC PRÁCE, Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a 

zaměstnávání invalidů, [online], [cit. 16. 2. 2017] dostupné z http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/04/ILO-159-pracovni-rehabilitace.pdf 

 

http://www.un-documents.net/a26r2856.htm
http://www.un-documents.net/a26r2856.htm
http://www.un-documents.net/a30r3447.htm
http://www.un-documents.net/a30r3447.htm
http://www.un-documents.net/a31r82.htm
http://www.un-documents.net/a31r82.htm
http://www.un-documents.net/a31r123.htm
http://www.independentliving.org/files/WPACDP.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities-ares4896.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312437
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312437
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/ILO-159-pracovni-rehabilitace.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/ILO-159-pracovni-rehabilitace.pdf


88 

 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, R168 – Vocational Rehabilitation 

and Employment (Disabled Persons) Recommendatio, 1983, [online], [cit. 16. 2. 2017]. 

dostupné z 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_

ILO_CODE:R168 

 

Managing disability in the workplace: ILO code of practice. Geneva: International 

Labour Office, 2002. ISBN 9221116395. s. 6, [online], [cit. 18. 2. 2017] dostupné z 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/documents/publication/wcms_103324.pdf 

 

WHO, The global Guardian of Public Health, 2016 [online], [cit. 5. 3. 2017]. dostupné z 

http://www.who.int/about/what-we-do/global-guardian-of-public-health.pdf 

 

Listina základních práv Evropské unie 

 

konsolidované znění Smlouvy o EU 

 

konsolidované znění Smlouvy o fungování EU 

 

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 2. 11. 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 

zacházení v zaměstnání a povolání 

 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se 

zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním 

postižením 2010–2020 (2010/2272(INI)), [online], [cit. 15. 3. 2017] dostupné z 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1489586359720&uri=CELEX:52011IP0453 

Internetové a další zdroje 

UNITED NATIONS, oficiální internetové stránky, [online], [cit. 31. 1. 2017], dostupné 

z http://www.un.org/  

 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, oficiální internetové stránky, 

[online], [cit. 15. 2. 2017], http://www.ilo.org/ 

 

WHO, oficiální internetové stránky, [online], [cit. 5. 3. 2017]. dostupné z 

http://www.who.int/about/en/, 

 

Úřad vlády ČR, oficiální internetové stránky [online], [cit. 17. 3. 2017]. dostupné z 

https://www.vlada.cz/ 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R168
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R168
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_103324.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_103324.pdf
http://www.who.int/about/what-we-do/global-guardian-of-public-health.pdf
http://www.un.org/en/about-un/index.html
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/about/en/


89 

 

Úřad práce ČR, oficiální internetové stránky, [online], [cit. 11. 3. 2017]. dostupné z 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace_z_useku_up/poradenske_programy  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oficiální internetové stránky [online], [cit. 5. 3. 

2017], dostupné z 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zrizovani_a_vymezovani_chpm 

 

Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, General comment No. 5: Persons with 

disabilities, 1995, [online], [cit. 1. 2. 2017]. dostupné z 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT

%2fCESCR%2fGEC%2f4760&Lang=en 

MAKOVCOVÁ, Stanislava, Informace k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, [online], [cit. 7.2.2017], dostupné na 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10775/umluva_info_160511.pdf 

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, Závěrečná doporučení k úvodní 

zprávě České republiky, [online], [cit. 7. 2. 2017]. dostupné z 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zaverecna_doporuceni_Vyboru_OSN_pro_pra

va_osob_se_ZP_CZ.pdf 

Vládní výbor pro zdravotně postižené, Národní plán podpory rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, s. 24, [online], [cit. 7. 2. 2017], 

dostupné z https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-

2015-2020_2.pdf 

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD, Kontrolní závěr z kontrolní akce 16/11, 2016, s. 6 

[online], [cit. 12. 3. 2017], dostupné z https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K16011.pdf 

VYSKOČIL, Marek. Sociální podnikání, Brno: Centrum pro výzkum neziskového 

sektoru, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2014 [online], [cit. 16. 3. 

2017]. dostupné z 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_vyskocil_pro_web.pdf  

 

KURKOVÁ, Gabriela, Petra FRANCOVÁ a Daniela BEDNÁRIKOVÁ, MANUÁL: Jak 

založit sociální podnik, Praha: P3- People, Planet, Profit: 2015, ISBN 978-80-260-7401-

4, s 13 

 

BEDNÁRIKOVÁ, Daniela a Petra FRANCOVÁ. Studie infrastruktury sociální 

ekonomiky v ČR: plná verze. Praha: Nová ekonomika, 2011. ISBN 978-80-260-0934-4 

 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace_z_useku_up/poradenske_programy
https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zrizovani_a_vymezovani_chpm
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4760&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4760&Lang=en
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10775/umluva_info_160511.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zaverecna_doporuceni_Vyboru_OSN_pro_prava_osob_se_ZP_CZ.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/28419/Zaverecna_doporuceni_Vyboru_OSN_pro_prava_osob_se_ZP_CZ.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf
https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K16011.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_vyskocil_pro_web.pdf


90 

 

Praktické informace pro klienty ÚP ČR. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

2015. ISBN 978-80-7421-113-3 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 

2016, první vydání, 32 s., ISBN: 978-80-7421-132-4 

 

Analýza a návrh na zpracování integračních sociálních podniků do zákona o 

zaměstnanosti a do jiných právních předpisů, zpracováno RAVL, s.r.o. pro organizaci 

P3-People, Planet, Profit, o.p.s., 2013 [online], [cit. 16. 3. 2017]. dostupné z 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-

podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-

navrh-na-zpracovani-integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-

jinych-pravnich-predpisu 

 

Výsledky šetření společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. [online], [cit, 16. 3. 2017] 

dostupné z http://www.ceske-socialni-

podnikani.cz/images/pdf/Socialni_podniky_setreni_2015.pdf 

 

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání, [online], [cit. 16. 3. 2017]. dostupné z 

https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=ALBSAJVFJHCG 

 

důvodová zpráva k zákonu č. 306/2008. Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, str. 65 

 

důvodová zpráva k zákonu č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů 

 

důvodová zpráva k zákonu č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony 

 

důvodová zpráva k zákonu č. 367/2011 Sb., kterým se měnil zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

důvodová zpráva k návrhu zákona 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

důvodová zpráva k zákonu č. 346/2010, kterým se mění zákon České národní rady č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony 

 

důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-navrh-na-zpracovani-integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-jinych-pravnich-predpisu
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-navrh-na-zpracovani-integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-jinych-pravnich-predpisu
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-navrh-na-zpracovani-integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-jinych-pravnich-predpisu
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/socialni-podnikani/projekty/ukoncene/vystupy-z-projektu/konference-tessea/1087-analyza-a-navrh-na-zpracovani-integracnich-socialnich-podniku-do-zakona-o-zamestnanosti-a-do-jinych-pravnich-predpisu
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/Socialni_podniky_setreni_2015.pdf
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/images/pdf/Socialni_podniky_setreni_2015.pdf
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbtgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4f6nbxhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6nbtgu


91 

 

Shrnutí 

Tato diplomová práce na téma Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

uceleně pojednává o české právní úpravě zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

a to i v kontextu práva mezinárodního a práva Evropské unie. Jelikož osoby se zdravotním 

postižením patří mezi skupiny osob, které mají pro své specifické znaky potíže s 

uplatněním na trhu práce, je jejich zaměstnávání na otevřeném i chráněném pracovním 

trhu státem podporováno a chráněno prostřednictvím různých právních nástrojů, které 

jsou v této práci také podrobně popsány. Tato práce je rozdělena do pěti základních 

kapitol. 

První kapitola se zabývá dokumenty vybraných mezinárodních organizací, které 

ovlivnily a stále ovlivňují postavení a práva osob se zdravotním postižením. 

Druhá kapitola je věnována primárnímu a sekundárnímu právu Evropské unie. 

Třetí kapitola práce se zaměřuje na vymezení pojmů “zaměstnávání“ a “osoba se 

zdravotním postižením“ v rámci českého právního řádu, přičemž přináší rovněž srovnání 

české legální definice osoby se zdravotním postižením s požadavky mezinárodních 

organizací, které byly zmíněny v předchozích kapitolách. 

Stěžejní částí této práce je kapitola čtvrtá, která je věnována jednotlivým zákonům 

důležitým pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nejširší prostor je věnován 

zákonu o zaměstnanosti, který je pro oblast zaměstnanosti nejdůležitějším právním 

předpisem. V této části jsou také charakterizovány nástroje, které jsou obsažené 

v zákonech sloužících k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato 

kapitola současně prezentuje i autorovy návrhy de lege ferenda na změnu těchto nástrojů. 

Pátá kapitola pojednává o připravovaném vládním návrhu zákona o sociálním 

podnikání a charakterizuje současný stav právní regulace tohoto stále se rozvíjejícího 

trendu. 

Závěrem pak autor hodnotí aktuální stav právní úpravy zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a sděluje, v čem spatřuje nejúčelnější kroky do budoucna. 
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Summary 

Employment of persons with disabilities 

This thesis on the topic of Employment of persons with disabilities complexly 

disserts on Czech legal regulation of employment of disabled people, also in the context 

of international legislation and European Union legislation. Disabled people belong 

amongst groups of people, which have difficulties with assertion on the job market due 

to their specific attributes, and therefore their employment on the open as well as on the 

protected job market is supported and protected by various legal instruments, which are 

described in detail in this thesis. This thesis is divided into five basic chapters. 

First chapter concentrates on documents of selected international organizations, 

which have influenced and still influence position and rights of disabled people. 

Second chapter is dedicated to primary and secondary legislation of the European 

Union. 

Third chapter of this thesis concentrates on the definition of terms “employment” 

and “disabled people” in the ambit of Czech legislation and also contains comparison of 

Czech legal definition of a disabled person with the requirements set by international 

organizations, which are mentioned in the previous chapters. 

The fundamental part of this thesis is the fourth chapter, which is dedicated to 

individual legal acts important for employment of disabled people. The largest portion of 

the chapter is dedicated to the Employment act, which is the most important legal act in 

the area of employment. This part of the thesis also defines instruments, which are 

contained in legal acts designed to support employment of disabled people. This chapter 

also presents de lege ferenda ideas of the author for the improvement of these instruments. 

Fifth chapter of this thesis dissertates on the planned governmental concept of the 

act on social entrepreneurship and characterizes the current state of legal regulation of 

this still elaborative trend. 

Finally, the author assesses the current state of legal regulation on employment of 

disabled people and presents his ideas on the most effective future steps.  



93 

 

Klíčová slova/Keywords  

osoba se zdravotním postižením – person with a disability  

zaměstnávání – employment 


