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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou sociální politiky České republiky 

a mladých dospělých se zdravotním handicapem. Hlavním cílem práce je 

zhodnocení, jestli a do jaké míry reflektuje sociální politika České republiky 

potřeby osob se zdravotním handicapem. 

Dalším cílem této práce je identifikování největších problémů, za pomoci 

rozhovorů s respondenty – uživateli sociální politiky, které mladí lidé se 

zdravotním handicapem mají a do jaké míry pomáhá současná sociální politika 

jejich problémy řešit. Práce analyzuje možnosti sociální politiky, jaké mladé 

osoby se zdravotním postižením v současné době mají, jak je tyto osoby se 

zdravotním postižením využívají a jak jim pomáhají. 

Diplomová práce se také zabývá otázkou, zda aktuální sociální politika 

podporuje osamostatňování mladých osob se zdravotním handicapem a pomoci 

jim přejít do samostatného nezávislého života ve vlastní domácnosti. 

V neposlední řadě tato práce zjišťuje, kde mladé osoby se zdravotním 

handicapem cítí mezery v sociální politice. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with a social policy of Czech Republic and young 

disabled people. The main aim of this thesis is an evaluation of social policy. If 

and how social policy reflects needs and issues of disabled persons. 

The second aim of this thesis is an indentification of biggest issues which 

disabled people have with a support of interviews with respondents – users of 

social policy. Next aim is to describe how actual social policy supports to solve 

issues of disabled people. This thesis analyzes possibilities of current social 

policy for young disabled people, how these possibilities disabled people use 

and how it helps them. 



 

 

 

This diploma thesis also deals with a question, if current social policy support 

indenpendence of young disabled people and helps them to have their own 

indenpendent life and household. Also topic of negative gaps in current social 

policy is subject of this thesis. 
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Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku mladých osob se 

zdravotním postižením, jejich osamostatnění a na vybrané aspekty sociální 

politiky České republiky ve vztahu k mladým dospělým s handicapem 

především, konkrétně na oblast sociálních dávek, sociálních služeb, práce 

a bydlení. 

Cílem této práce je zjištění stavu, jak a do jaké míry reflektuje sociální politika 

potřeby a problémy mladých dospělých se zdravotním handicapem a zda  jim 

pomáhá v rámci životního cyklu plynule přejít do dospělosti a osamostatnit se. 

Jako další cíle si tato práce klade identifikaci problémů, se kterými se mladí 

dospělí s handicapem setkávají, identifikovat a analyzovat slabá místa v rámci 

české sociální politiky z pohledu zkoumané cílové skupiny mladých dospělých 

se zdravotním handicapem. Vycházím zde z definice problému dle Potůčka 

(Potůček a kol., 2016), kdy sociálním problémem je stav, při kterém se 

vyskytuje významný rozdíl mezi ideály společnosti a reálnými výsledky. 

Úvod do problému 

V České Republice je podle výběrového statistického šetření z roku 2013 

10,2 % osob se zdravotním postižením, tj. 1 077 673 osob. Ve věkové kategorii, 

která je cílovou skupinou této diplomové práce, je to kolem 170 000 osob (ČSÚ, 

2014). Osoby se zdravotním postižením jsou více náchylné k sociálnímu 

vyloučení než osoby bez zdravotního handicapu. Zdravotní postižení 

markantním způsobem ovlivňuje život osob se zdravotním handicapem, ale 

i jejich rodin a blízkého okolí. Zdravotní postižení je mnohdy celoživotní 

záležitostí. Česká republika usiluje o zlepšení situace pro osoby se zdravotním 

handicapem a přijala mezinárodní dokumenty, které ošetřují zajištění 

rovnoprávných životních podmínek jedinců se zdravotním handicapem 

(Tomášková a kol., 2012). Také Národní plán podpory rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 má za hlavní cíl 

podporovat sociální inkluzi a zabránit tak sociální exkluzi osob se zdravotním 

postižením pomocí opatření, která jsou v souladu s Úmluvou o právech osob se 
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zdravotním postižením (Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období 2015–2020, 2015). Soudobá společnost se 

zaměřuje na výkon, rychlost, efektivitu. Také mobilita, inteligence či komunikace 

jsou dalšími důležitými aspekty, které jsou základem úspěchu dnešního světa. 

Tyto hodnoty jsou nezbytné a ceněné. Osobám, které tyto vlastnosti nemají, 

hrozí sociální vyloučení (Cloerkes in Procházková, 2014). Mladí lidé se 

zdravotním postižením tyto hodnoty jen těžko získávají a jsou tak ohroženou 

skupinou v dnešní společnosti, zejména pak na trhu práce či v oblasti 

partnerských vztahů. Sociální vyloučení je tak hlavní hrozba osob se 

zdravotním handicapem, proto je důležité cílit prevenci proti němu. Proces 

integrace ale není pouze jednostranné působení a snaha jednoho člověka. Bez 

zapojení dvou či více osob je šance na uspění integrace jen malá (Hájková in 

Procházková, 2014). Také Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 

2016-2020 se zaměřuje na řešení palčivého sociálního problému, kterým je boj 

proti společenské exkluzi. Strategie uvádí, že je nutné ohroženým osobám 

pomoci zvenčí, aby dokázaly riziko sociální exkluze překonat (Strategie boje 

proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020, 2016). 

 

1. Cíle a výzkumné otázky 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jak je nastavena sociální politika, 

zejména v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, práce a bydlení ve 

vztahu k mladým dospělým se zdravotním handicapem a jejich rodinám. Dále 

budu identifikovat, s jakými problémy se potýkají mladé dospělé osoby se 

zdravotním handicapem v Plzeňském kraji. Za mladého dospělého v této 

diplomové práci označujeme osobu starší osmnácti let až do věku třiceti pěti let. 

 

Hlavní výzkumná otázka 

Reflektuje sociální politika skutečné problémy mladých dospělých se 

zdravotním handicapem? 
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Vedlejší výzkumné otázky 

Jaké jsou největší problémy mladých dospělých se zdravotním handicapem? 

Jak a do jaké míry pomáhá současná sociální politika řešit problémy mladých 

dospělých se zdravotním handicapem? 

Umožňuje současné nastavení sociální politiky mladým dospělým se 

zdravotním handicapem přechod do dospělosti/ osamostatnit se? 

Jaká jsou slabá místa současné sociální politiky ve vztahu k mladým dospělým 

se zdravotním handicapem? 

 

2. Metodologie 

2.1. Metodologický přístup 

Vzhledem k výzkumnému problému jsem využila kvalitativní metodologický 

přístup (Flick 2009, Švaříček, Šeďová a kol. 2007). V první části práce se 

zaměřuji na analýzu současné sociální politiky v oblasti dávek sociálního 

zabezpečení, sociálních služeb, pracovního uplatnění a bydlení ve vztahu 

k mladým dospělým se zdravotním postižením. V této části práce využívám 

především práci s legislativními dokumenty a dalšími veřejně politickými 

dokumenty. V druhé části práce jsem zvolila výzkumný design případové studie 

(Yin, 1981; Yin, 2003), kdy zkoumám, nakolik sociální politika pomáhá řešit 

problémy mladých dospělých se zdravotním handicapem v Plzeňském kraji. 

 

2.2. Sběr dat 

Hlavní metodou sběru dat je metoda polostrukturovaného rozhovoru (Flick 

2009). Rozhovory probíhaly dle předem připraveného scénáře, který byl 

inspirován výzkumnou studií Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na 

území hlavního města Prahy (Tomášková a kol., 2012). Scénář byl členěn do 

následujících základních bloků: životní situace, péče, práce, bydlení, sociální 

situace (viz Příloha č. 1). 
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2.3. Struktura výběrového vzorku 

Rozhovor se uskutečnil celkem s osmi respondenty z Plzeňského kraje (viz 

Tabulka č. 1). S ohledem na výzkumný problém byli osloveni respondenti ve 

věkovém rozmezí 18-35 let. Respondenti byli vybíráni kvalitativním 

vzorkováním (Hendl, 2005) tak, aby byly zachyceny různé druhy zdravotního 

postižení a mohlo být zachyceno co nejširší spektrum problémů. Ve vzorku tak 

byli respondenti se smyslovým - zrakovým postižením, s postižením 

pohybového aparátu a zastoupeni jsou i osoby s mentálním či duševním 

onemocněním. 

 

Tabulka č. 1: Složení výběrového vzorku 

Označení 
respondenta 

Zdravotní 
postižení Věk 

Invalidní 
důchod 

stupeň 

Příspěvek 
na péči 

Jiné 
dávky 

Vzdělání 

Respondent 1 slabozrakost 31 let III. I. Z VŠ 

Respondent 2 slabozrakost 33 let III. I.  VŠ 

Respondent 3 

postižení 
pohybového 
aparátu (na 
invalidním vozíku) 34 let 

III. III. M, Z ZŠ 

Respondent 4 

postižení 
pohybového 
aparátu (na 
invalidním vozíku) 35 let 

III. III. M VŠ 

Respondent 5 

postižení 
pohybového 
aparátu (na 
invalidním vozíku) 30 let 

III. III. M, Z, 
B 

VŠ 

Respondent 6 
Mentální 
onemocnění 23 let 

II. ne ne Vyuč. 

Respondent 7 
Mentální 
onemocnění 34 let 

II. ne ne ZŠ 
praktická 

Respondent 8 
Duševní 
onemocnění 32 let 

I. ne ne Vyuč. 

*M – Příspěvek na mobilitu, Z – Příspěvek na zvláštní pomůcku, B – Příspěvek 

na bydlení 

Zdroj: Autorka 
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2.4. Zpracování rozhovorů a analýza dat 

Všechny rozhovory byly doslovně přepsány a analyzovány pomocí tematické 

analýzy (Švaříček, Šeďová a kol. 2007). Nejprve byl každý rozhovor pečlivě 

přečten a k jednotlivým částem textu byly přiřazeny kódy. Fragmenty textů byly 

pro pozdější identifikaci označeny i značkou respondenta (např. respondent 1). 

Následně byly mezi jednotlivými kódy (a jim podřazenými částmi textu) hledány 

vzájemné vazby a souvislosti. Na základě těchto vazeb a souvislostí byla 

vytvořena základní témata. Následně byla jednotlivá témata porovnávána 

s dalšími tématy, aby nedošlo k jejich překryvu. Zároveň v rámci některých 

témat byla identifikována subtémata (Švaříček, Šeďová a kol. 2007). 

 

3. Konceptuální a teoretické ukotvení práce 

3.1 Mladá dospělost 

Cílová skupina této diplomové práce jsou mladé dospělé osoby se zdravotním 

handicapem ve věku 18-35 let. Podle Havighursta (Havighurst in Blatný, 2010) 

jsou osoby ve věku 18-30 v tzv. rané dospělosti a osoby ve věku 30-60 ve 

středním věku. Hlavními vývojovými úkoly v rané dospělosti podle Havighursta 

jsou: potkání partnera a naučení se s ní/m žít, hospodaření v domácnosti, 

založení své rodiny a výchova dětí, výkon zaměstnání, přijmutí občanské 

zodpovědnosti a nalezení si vyhovující sociální skupiny. Status člověka v tomto 

období je odrazem jeho postavením ve společnosti. Tyto cíle se v jisté podobě 

týkají i osob se zdravotním handicapem. I jich se týkají osobní vztahy, touha po 

vlastní domácnosti, pracovním uplatněním či pocit začlenění do společnosti. 

V životní etapě mezi 30-ti až 60-ti lety pak jedinec dochází ke svému vrcholu ve 

společnosti, kdy by už měl mít dosažený přijatelný status v zaměstnání 

a udržovat si ho. Být ve stavu, kdy přijímá dospělou sociální a občanskou 

zodpovědnost (Havighurst in Blatný, 2010). 

Langmeier a Krejčířová (2006) uvádějí, že evoluční změny a proces stárnutí je 

souvislý proces, který je individuální u každého jedince zejména v období 

dospělosti, kde jsou hranice této životní etapy více obroušené než například 
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v dětství. Cílová skupina této diplomové práce by jejich pohledem spadala do 

časné dospělosti, kterou věkově zařazují mezi 20- ti až 30 ti lety. Pro tuto 

skupinu je typické, že je překlenovacím obdobím mezi dospíváním a skutečnou 

dospělostí. Střední dospělost pak řadí do 45 let věku. V období časné 

dospělosti si mladý dospělý zvyká na totožnost dospělého, s rolí se sehrává, 

ujasňuje si životní cíle, je na vrcholku produktivity a posiluje pocit odpovědnosti 

ve všech směrech jeho života. Mladá dospělost s sebou obvykle přináší také 

výkon trvalé pracovní činnosti jedince, na kterou se předtím ve školském 

zařízení připravoval (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Mladá dospělost je období intimity a izolace, ve kterém je kladen důraz na 

důvěrné a partnerské vztahy ve spojení s láskou. Pokud je osoba neschopná 

vytvoření důvěrného vztahu, může vzniknout izolace, která zapříčiňuje vyhýbání 

se kontaktům, které jsou spjaty s intimitou. Izolace pak snadno vede ke 

společenské exkluzi, kterou jsou osoby s postižením ohroženy dvojnásob 

(Erikson in Blatný, 2010). 

 

3.2 Koncept perspektivy životního cyklu 

Baltes se věnoval celoživotnímu vývoji člověka, tzv. lifespanové (celoživotní) 

teorii. Jeho teorie se nese v duchu sociologie, není vymezena jen 

psychologickou povahou vývoje. Baltes uznává, že je jedinec v průběhu celého 

života ovlivňován mimo poznávacích, emočních či výchovných charakteristik 

také kulturním a historickým prostředím (Baltes in Blatný, 2010). 

Heckhausenová a Schulz (1996) se ve své lifespanové teorii kontroly zaměřují 

především na psychologickou oblast vývoje. Jejich teorie vychází z Baltese. 

Uvádějí, že hlavními událostmi v životě jsou ty, které zvyšují, snižují nebo 

ohrožují aktuální rovinu kontroly. Právě proces kontroly je ústřední 

charakteristikou lidského životního vývoje, který je limitován biologickými 

a sociálními aspekty, jež ovlivňují vývoj jedince. Podle Heckhausenové 

a Schulze jsou definovány čtyři vlivy, které ovlivňují životní vývoj člověka: fakt, 

že život je konečný, pořadí biologického vývoje je jasně determinováno, 

genetika člověka je omezující vliv vývoje, společností tvořené věkem 

podmíněné sociostrukturní limity pro vývoj (Heckhausenová a Schulz, 1996). 
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Obrázek č. 1: Obecný model vývoje podle Schulze a Heckhausenové 

 

Zdroj: Převzato ze A life span Model of successful aging, 1996. 

 

Glen H. Elder je zaměřený na celoživotní vývoj jedince z pohledu různých 

sociálních věd. Neuznává pouze psychologicky orientované teorie celoživotního 

vývoje osob. Jako důležitou vnímá individuální dráhu s proměnlivými sociálními 

a historickými vlivy, které ovlivňují vývoj jedince. Vývoj člověka chápe jako 

vzájemné působení společenskokulturních, biologických a psychologických 

vlivů na dvou úrovních. Makroúroveň a mikroúroveň. Makroúroveň je vázaná 

k systému společnosti, kde se osoba vyskytuje. Mikroúroveň je spojena 

s biologickým, psychologickým a výchovným vlivem v životě. Životní dráha 

jedince je limitována věkem a pravidly institucí daných kultur, vliv mají 

i mezilidské vztahy. Elderova teorie životní dráhy klade důraz na propojení 

individuální životní dráhy a sociálních vztahů. Teorie životní dráhy udává 

4 hlavní vlivy ukazující se v životě jedince. Jedná se o trasy, trajektorie, tranzice 

a body zvratu. Sociální trasy jsou možnosti edukace a zaměstnání, rodiny či 

bydlení osob i společenských skupin. Udávají je historické vlivy a sociální 

instituce, jsou časově dány. Příkladem může být odchod do důchodu. 

Trajektorie jsou sociální role a zkušenosti, které pomáhají pozorovat sociální 

a psychologické vlivy v dlouhodobých časových horizontech jednotlivce, jsou 

uspořádané z několika tranzic. O tranzicích mluví Elder jako o změnách ve 
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stavu nebo společenské roli člověka, například přechod ze školy do 

zaměstnání. Vnímá důležitost jejího načasování. Pokud by přišla tranzice moc 

brzy, tak to může být problém (například předčasné osamostatnění). Bod zvratu 

(turning point) je objektivní, nebo subjektivní změna ve směru životní dráhy 

a souvisí s krátkodobými situacemi (Elder in Mortimer, Shanahan, 2003). 

Elder (Elder in Mortimer, Shanahan, 2003: 395) píše: „Tělesné změny, 

přechody a body zvratu mají potenciál otevřít nové příležitosti, změnit životní 

cíle a vytvořit stres. Jejich vliv na průběh života závisí na tom, jak je jednotlivci 

interpretují a jak na ně reagují, stejně tak jako na omezení, která tyto reakce 

omezují“. Právě přechody mezi jednotlivými životními situacemi jsou náročná 

a riziková období v životě (Kotrusová, Dobiášová, 2015). Například přechod ze 

školského prostředí do prvního zaměstnání apod. Změny mohou přinést nové 

zajímavé možnosti, ale znamenají i určitý stres pro osoby se zdravotním 

handicapem, které se změnami vypořádávají hůře obecně. 

Například pečující osoby  v rámci analýzy týkající se pečujících osob v České 

republice a jejich potřeby podpory k péči o blízkou osobu, uváděly, že 

osamostatnění se či přechod ze školy do práce jimi opečovávané blízké osoby 

se zdravotním postižením je v některé životní fázi nevyhnutelný moment. 

Zároveň i obávaný životní moment. Nejčastěji se pečující osoby strachovaly 

o to, aby nezávislý život osoba s handicapem zvládla a nechyběla jí citová 

stránka. Obávaly se i nedostatečné nabídky služeb, které by blízké osobě 

pomohly (Uhlířová, 2013). 

3.3 Maslowova teorie potřeb 

Teorie potřeb podle Maslowa je známý obrázek v podobě pyramidy. Každý 

člověk má nějaké potřeby, jejichž objem roste s vývojem jedince, ale i člověka 

obecně. Lidské potřeby se vyvíjí a zároveň se vyvíjí i metody jejich 

uspokojování. Potřeby jsou motivací jedince. Maslow lidské potřeby 

hierarchicky uspořádal, jak je možno vidět na obrázku č. 2 (Vysekalová, 2007). 

V samotném základu jsou biologické/ fyziologické potřeby, které mají za cíl 

zajistit jedincovo přežití, ty mají všechny organismy. Následuje potřeba 

bezpeční, která počítá s budoucností a má zajistit určitý komfort později. Další 

je potřeba sounáležitosti a lásky s blízkými lidmi kolem sebe, kterým 
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důvěřujeme a vzájemně si pomáháme. Stoupáme-li po pyramidě výše, tak se 

dostaneme k potřebě uznání a úcty, která znamená, že potřebujeme být okolím 

přijímáni a pociťovat úctu. Potřeba lásky, sounáležitosti a úcty se řadí mezi 

sociální potřeby. Na samém vrcholku pyramidy je potřeba seberealizace, která 

vyjadřuje projevy naší nejlepší vlastní individuality. Potřeba seberealizace však 

nemusí být pociťována všemi jedinci (Vysekalová, 2007). V případě mladých 

osob s handicapem se může potřeba bezpečí projevovat zájmem o zajištění 

(vlastního) bydlení, potřeba seberealizace většinou v podobě pracovního 

uplatnění. 

 

Obrázek č. 2: Maslowova Pyramida potřeb 

 

Zdroj: Vysekalová, 2011. 
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4. Zdravotní postižení 

Podle výsledků výběrového šetření Českého statistického úřadu v roce 2013 je 

v České republice kolem 10,2 % obyvatel se zdravotním postižením, tj. celkem 

1 077 673 osob se zjištěným větším podílem zdravotního handicapu u žen, 

celkem 52,4 %, u mužů činil podíl 47, 6 % (ČSÚ, 2014). 

Podle Procházkové (2014) neexistuje jediná samotná platná definice pro pojem 

zdravotní postižení v České republice, ani v Evropě. Zdravotní postižení lze 

vymezit více pojmy a záleží, pro jaký účel definice slouží. 

Z lékařského hlediska je zdravotní postižení vnímáno jako nedostatek zdraví, 

který zapříčinil úraz či nemoc. Světová zdravotnická organizace (WHO in 

Procházková, 2014: 17) definuje zdravotní postižení jako „částečné nebo úplné 

omezení schopností vykonávat některou činnost nebo více činností, která je 

způsobená poruchou nebo dysfunkcí orgánu“. Dělení zdravotního postižení lze 

brát podle úhlu pohledu. Brázdil popisuje dělení postižení podle doby jeho 

vzniku na vrozené a získané, podle příčiny na tělesné, smyslové, vnitřní, 

mentální, zrakové, sluchové, řečové, poruchy autistického spektra a duševní 

nemoci, ke kterým lze přidat kombinovaná postižení či chronická onemocnění 

(Brázdil in Procházková, 1994). 

Komplexnější pohled na postižení popisuje Mezinárodní klasifikace poškození, 

omezení a postižení, kterou vydala Světová zdravotnická organizace v roce 

1980. Tato klasifikace se zaměřuje na dopad handicapu na člověka a bere 

v úvahu tři pojmy. Vadu/ poškození, která je vysvětlována jako ztráta či 

abnormalita psychologické, fyziologické či anatomické struktury či funkce. 

Omezení, které popisuje jako omezení či ztrátu, která vychází z vady. Postižení, 

které vychází z vady či postižení osoby, které člověka limituje nebo mu 

neumožňuje fungovat běžným způsobem, který je pro člověka zvyklý s ohledem 

na adekvátní aspekty, například věk (Procházková, 2014). 

V současné době je aktuální také moderní pohled na chápání zdravotního 

postižení - sociální model, který nevnímá postižení jako problém jedince, nýbrž 

vzájemného působení osoby s handicapem a okolní společností. Postižení 

vzniká jako důsledek bariér mezi jedincem s postižením a jeho okolím, kdy 



 

11 

 

smyslem „léčby“ a práce s osobou s handicapem je pojmenovávání bariér 

a nalézání řešení. Nejde o pouhý nedostatek zdraví. (Brunel in Jelínek, 2009). 

Česká republika od roku 1992 pravidelně přijímá a upravuje Národní plány pro 

občany se zdravotním handicapem, které mají za úkol zlepšit životní situaci 

a kvalitu života občanů se zdravotním handicapem a pomoci se jim lépe 

začlenit do společnosti. Hlavním cílem národních plánů je právě podpora 

začleňování zdravotně handicapovaných obyvatel do společnosti za pomoci 

konkrétních opatření v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním 

postižením (Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015–2020, 2015). Strategií evropského významu, která 

se také zabývá sociálním začleňováním, je Lisabonská smlouva, která si 

zakládá při vytváření politik na nulové diskriminaci právě i ze 

zdravotního hlediska (Lisabonská smlouva, 2007). 

Podle Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015 – 2020 zdravotní handicap podstatně působí na 

život osoby s handicapem, ale i jeho rodiny. Nejvíce pak mění životy 

u handicapovaných osob s těžkými druhy handicapů, kdy plnohodnotný život je 

těžké vést a hrozí sociální vyloučení jim i jejich rodinách. Limity jsou poznat 

v soukromém i veřejném životě, který osoby s postižením a jejich rodiny žijí 

a podporou jim nebývá ani okolí, které nepočítá s osobami se zdravotním 

postižením. Problematika zdravotního postižení osob není pouze záležitostí 

Ministerstva práce a sociálních věcí, ale pro komplexní řešení situace je nutné 

zapojit i oblast školství, zdravotnictví, dopravy a dalších. Nutná je meziresortní 

kooperace všech ministerstev. Cílem této spolupráce je vytvoření takových 

podmínek, aby osoby s handicapem mohly žít co nejvíce samostatný 

a nezávislý život bez bariér a být součástí veřejného života, zažít pocit 

seberealizace. Mark Priestley (2003) píše, že lidé s handicapem z celého světa 

mají nárok na větší participaci, integraci a rovnost, jsou součástí stejného 

příběhu jako lidé bez zdravotního handicapu. 

Podle šetření Českého statistického úřadu v roce 2013 je v populaci ve věku 

mezi 15-44 let celkem 175 090 osob se zdravotním postižením. Ze stejného 

šetření také vyplývá, že 111 058 osob je svobodných, to je nejpočetnější 

skupina. 45 928 osob se zdravotním handicapem je v manželství (ČSÚ, 2014). 
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Nejčastější příčinou vzniku zdravotního postižení podle šetření Českého 

statistického úřadu v roce 2013 je nemoc (1 373 905 osob), úraz (117 894 

osob) a postižení již vrozené (198 945 osob) (ČSÚ, 2014). 

 

Tabulka č. 2: Typ zdravotního postižení podle věku a pohlaví 

Věk 

Postižení 

Tělesné Zrakové Sluchové Mentální Duševní Vnitřní Jiné Celkem 

15-29 29499 4501 2537 19394 12590 28521 1039 98081 

30-44 38444 7892 5682 22216 21242 50285 2044 147805 

Celkem 67943 12393 8219 41610 33832 78806 3083 245886 

Zdroj: Český statistický úřad: Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 

2013. 

4.1 Posudková služba 

Lékařská posudková služba (dále jen LPS) je soustavou lékařských 

posudkových orgánů, které mají za úkol posuzování zdravotního stavu 

a pracovní schopnosti osob pro potřebu systémů sociální ochrany 

a zabezpečení. Osoba, která potřebuje posudek zdravotního stavu, nežádá 

napřímo LPS o posudek svého zdravotního stavu, ale musí nejprve získat 

požadavek správního orgánu, u kterého žádá o dávku sociálního zabezpečení 

či průkaz osoby se zdravotním postižením a tento orgán potřebuje posudek jako 

podklad pro rozhodnutí (MPSV, 2017). 

LPS se řídí § 8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - podle něj posuzuje 

a hodnotí. Podle této právní úpravy posuzují invaliditu a změny s ní související; 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte (opatrovnictví) a z toho plynoucí 

pracovní neschopnost; zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou; 

schopnost mobility a orientace (za účelem získání průkazu osob se ZP a pro 

účely získání příspěvku na zvláštní pomůcku); stupeň závislosti fyzické osoby 
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za účelem získání příspěvku na péči. Zmíněné posuzování může vykonávat jen 

specializovaný lékař (jedná se samostatný atestační obor). Posudek 

zdravotního stavu není jednotný pro všechny systémy sociálního zabezpečení. 

Kritéria, podle kterých se posuzuje, jsou stanovena právními předpisy a slouží 

pro rozhodnutí ČSSZ nebo Krajské pobočky ÚP ČR (Zák. č. 582/1991 Sb.). 

Podle Pastorkové (2015), je potřeba přehodnotit současný systém posuzování 

stupně závislosti, který je základem pro přiznání příspěvku na péči. Pastorková 

píše, že v současné době systém nerespektuje objektivní stav zdravotního 

omezení posuzované osoby a byl by potřeba nový nebo upravený systém, který 

by reflektoval reálný stav posuzované osoby. Od 1. 1. 2012 proběhla změna 

z posuzovaných 18 úkonů péče o vlastní osobu a 18 úkonů soběstačnosti na 

současné hodnocení deseti základních životních potřeb: mobilita, orientace, 

komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon 

fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Stupeň 

závislosti se odvíjí od počtu nezvládnutých úkonů a potřeb. Změnu vnímá 

Pastorková jako pozitivní, ale ne dokonalou, protože nyní dochází k hodnocení 

osoby jako celku a jsou lépe reflektovány reálné potřeby posuzovaného, 

zároveň je v hodnocení promítnut přístup dle Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví. V aktuálním hodnotícím systému je také 

zohledněn princip Activity of Daily Living (ADL)1, nicméně systém nedělá rozdíl 

mezi všedními denními činnostmi ADL a instrumentálními, které jsou rozšířené. 

LPS je zřízena v rámci orgánů České správy sociálního zabezpečení, hlavním 

orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). MPSV náleží 

organizační, řídící, kontrolní a koncepční pravomoc pro oblast LPS, ve 

vymezeném rozsahu i výkon lékařské posudkové činnosti prostřednictvím 

posudkových komisí, které zřizuje MPSV (MPSV, 2017). 

MPSV zabezpečuje přenesení poznatků lékařské vědy do všech sociálních 

systémů, vypracovává měřítka pro posuzování zdravotního stavu a plány 

rozvoje posudkového lékařství, vykonává vlastní posudkovou činnost pro 

opravná řízení, zajišťuje v okruhu svého působení odborně řídící, metodickou, 

koncepčně organizační a kontrolní činnost a zastupuje posudkovou službu 

                                                 
1 Systém Activity of Daily Living rozvinul Katz v roce 1963. Původně šestipoložkový, dnes osmi až 

desetipoložkový posuzovací systém. (Pastorková, 2015) 
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v mezinárodních organizacích. Odbor posudkové služby vykonává v aktuální 

organizační struktuře MPSV (MPSV, 2017). 

Posudkové komise MPSV jsou organizačně začleněny v regionálních 

organizačních strukturách MPSV. Jsou to komisionální orgány LPS, které 

posuzují posudkové závěry o zdravotním stavu a pracovní schopnosti jedinců. 

Pro účely vymezeného okruhu opravných řízení posuzují v rámci komise. Ta 

má tři členy: posudkového lékaře jako předsedu komise, tajemnici a odborného 

lékaře relevantního klinického oboru (MPSV, 2017). 

LPS prostřednictvím svých lékařů posuzují invaliditu a změny s ní související, 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a z toho plynoucí pracovní 

neschopnost, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, schopnost 

mobility a orientace (za účelem získání průkazu osob se ZP a pro účely získání 

příspěvku na zvláštní pomůcku), stupeň závislosti fyzické osoby za účelem 

získání příspěvku na péči, pracovní schopnosti dočasně práce neschopných 

pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby, kontrola posuzování zdravotního stavu, 

dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování ošetřujícími lékaři (MPSV, 

2017). 
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5. Sociální politika a lidé s handicapem 

Sociální politika je společenská aktivita ovlivňující sociální realitu. Díky této 

aktivitě jsou vykonávány společenskopolitické cíle, které mají normativní 

charakter budoucnosti, která je chtěna. Tyto cíle by měly monitorovat 

zákonitosti sociálního vývoje a být vytvářeny záměrně, reflektovat možnosti 

dalšího rozvoje a být adekvátně upřesňovány, například z časového hlediska či 

postupu řešení (Žižková in Krebs, 2015). V této diplomové práci se zabývám 

následujícími oblastmi sociální politiky ve vztahu k cílové skupině mladých 

dospělých se zdravotním handicapem: dávkami ze systému sociálního 

zabezpečení (obr. č. 3), sociálními službami, politikou zaměstnanosti a bydlení. 

 

Obrázek č. 3: Systém sociálního zabezpečení v ČR 

 

Zdroj: Dobiášová, 2017. 
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5.1 Důchodové pojištění 

Povinné základní důchodové pojištění upravuje zákon č. 155/1995 Sb. 

o důchodovém pojištění a je složkou sociálního zabezpečení. Základní povinné 

důchodové pojištění je dávkově definované a průběžně financované. Je 

univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. Právní úprava je 

stejná pro všechny pojištěnce (Zák. č. 155/1995 Sb.). 

Ze základního důchodového pojištění jsou hrazeny sirotčí, vdovské/ vdovecké, 

starobní a invalidní důchody. Na osoby se zdravotním postižením se vztahuje 

zejména invalidní důchod, který je financován ze základního důchodového 

pojištění podle přiděleného stupně invalidity. Nárok vzniká v 18 letech, po 

dosažení věku 65 let je i osobám s postižením vypláceno klasické důchodové 

pojištění za určitých podmínek (Zák. č. 155/1995 Sb.). 

Důchod je složen ze dvou částí, kterými jsou základní výměra (pevná částka 

stejná pro všechny)  procentní výměra. Pokud by osoba splňovala podmínky 

pro získání více důchodů stejného typu, nebo starobního nebo invalidního, tak 

má nárok pouze na jeden a to ten vyšší. Pokud jsou najednou splněny 

podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a některý 

z ostatních důchodů, vyplácí se u nich polovina procentní výměry, nestanoví-li 

zákon o důchodovém pojištění jinak (Zák. č. 155/1995 Sb.). 

Odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění jsou povinny poskytovat 

občanům a organizacím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze 

Pražská správa sociálního zabezpečení a její územní pracoviště. Činnost 

okresních správ sociálního zabezpečení a Pražské správy sociálního řídí 

a kontroluje Česká správa sociálního zabezpečení, která rozhoduje o nároku na 

důchody, jejich výši a výplatě (Zák. č. 155/1995 Sb.). 

 

5.1.1 Invalidní důchody 

Invalidita podle § 39 zákona o důchodovém pojištění nastává tehdy, pokud je 

pojištěnec ve stavu dlouhodobě zdravotně nepříznivém, díky kterému poklesla 

jeho pracovní schopnost nejméně o 35 %. Podle procentuálního vyjádření 
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poklesu pracovní schopnosti se invalidita dělí na tři stupně. U invalidity I. stupně 

poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 %, nejvíce o 49 %, u invalidity 

II. stupně nejméně o 50 %, nejvíce o 69 %, u invalidity III. stupně nejméně 

o 70 %, horní hranice není (Zák. č. 155/1995 Sb.). 

Výše důchodu je složena ze dvou částí: základní výměry a z procentní výměry. 

Výše základní výměry invalidního důchodu je dána procentní sazbou 

z průměrné mzdy a to 9 % průměrné mzdy. Výše procentní výměry invalidního 

důchodu za každý celý rok doby pojištění se liší podle stupně invalidity: 

u I. stupně invalidity je 0,5 % výpočtového základu měsíčně, u II. stupně 

invalidity je 0,75 % výpočtového základu měsíčně a u III: stupně invalidity 1,5 % 

výpočtového základu měsíčně (Zák. č. 155/1995 Sb.). 

Potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod upravuje § 40 zákona 

o důchodovém pojištění, liší se podle věku pojištěnce (Zák. č. 155/1995 Sb.). 

§ 42 zákona o důchodovém pojištění upravuje výši invalidního důchodu 

v mimořádných případech. Nárok na invalidní důchod má také osoba, která 

dosáhla alespoň 18 let věku, má trvalý pobyt v ČR a je invalidní pro invaliditu 

III. stupně, pokud tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato 

osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. Procentní výměra 

invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně činí v těchto případech 45 % 

výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní 

vyměřovací základ bere všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky 

předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený příslušným 

koeficientem. Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší 

procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně osob, jejichž 

invalidita III. stupně vznikla před dosažením 28 let věku. Jeli-li tento důchod 

přiznán před dosažením věku 18 let, nebo je-li období od 18 let věku do vzniku 

nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta 

dobou pojištění, je kratší jednoho roku a dále pojištěnce, který ke dni vzniku 

nároku na tento důchod získal alespoň 15 let pojištění bez náhradních dob 

pojištění, v případě invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně činí minimálně 

výše procentní výměry polovinu takto stanovené částky a v případě invalidního 

důchodu pro invaliditu I. stupně třetinu takto stanovené částky (Zák. č. 155/1995 

Sb.). 
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Nárok na vyplácení invalidního zaniká dnem, kdy poživatel tohoto důchodu 

dosáhl věku 65 let, protože vzniká nárok na starobní důchod (Zák. č. 155/1995 

Sb.). 

Průměrná výše invalidního důchodu (muži i ženy celkem) vyplácená za 

prosinec 2016 je u III. stupně 10 477 Kč, II. stupně 6 779 Kč a I. stupně 5 429 

Kč. Invalidní důchod v prosinci 2016 pobíralo celkem 425 788 osob. Počet nově 

přiznaných invalidních důchodů v roce 2016 činilo celkem 30 140. Z toho 5 318 

III. stupně, 2 628 II. stupně a 7 357 I. stupně. Nejvíce nově přiznaných důchodů 

bylo těch v I. stupni. Nově přiznané důchody III. stupně převažovaly u mužů, 

naopak to bylo u I. stupně, kde byly četnější ženy. V genderovém porovnání 

mají vyšší invalidní důchody vždy muži, kdy největší rozdíl je v důchodu 

III: stupně. Muži mají průměrný invalidní důchod III. stupně 12 028 Kč, zatímco 

ženy 10 973 Kč (ČSÚ, 2017). 

Počet nově přiznaných invalidních důchodů se od roku 2014 příliš neliší, 

každoročně je to přes 8 tisíc nových důchodů. Průměrná výše nově přiznaných 

důchodů (z mládí + ostatní) se od roku 2014 zvedla o 257 Kč na 11 039 Kč. 

Nejvíce přidáno dostaly osoby pro invaliditu III. stupně (ČSÚ, 2017). 

Počet invalidních důchodců ve III. stupni invalidity od roku 2011 klesá. V roce 

2011 bylo celkem 217 536 invalidních důchodů ve III. stupni, v roce 2016 

184 466. Oproti tomu počet invalidních důchodců ve II. stupni od roku 2011 

stoupá, z 57 033 na 68 427 (ČSÚ, 2017). 
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Obrázek č. 4: Struktura nově přiznaných důchodů v roce 2016 

 

Zdroj: Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, 2016. 

 

4.2 Dávky určené zdravotně postiženým osobám 

Dávky pro zdravotně postižené osoby jsou upraveny podle zákona č. 329/2011 

Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 

č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 329/2011 Sb. upravuje: 

 Příspěvek na mobilitu 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku 

 Průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity z něj 

vyplývající (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

Oprávněnými orgány k rozhodování jsou Úřad práce České republiky a jeho 

krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

Nárok na příspěvek na mobilitu, zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se 

zdravotním postižením má fyzická osoba, pokud splní určité podmínky. Osoba 
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musí mít hlášený trvalý pobyt v ČR a mít zde bydliště. Na příspěvky na mobilitu, 

zvláštní pomůcku a průkaz mají také osoby se zdravotním postižením, které 

nemají hlášený trvalý pobyt v ČR, avšak zde musí mít bydliště – osoba se v ČR 

dlouhodobě zdržuje (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

 

Tabulka č. 3: Pobírání dávek sociálního zabezpečení podle druhu dávky 

Věk 

Dávky sociálního zabezpečení (počet) 

Invalidní důchod 

Příspěvek 

na péči 

Příspěvek 

na 

mobilitu 

Státní 

sociální 

podpora 

Pomoc 

v 

hmotné 

nouzi 

Žádná 

dávka 

1. st. 2. st. 3. st. 

15-29 2891 6193 18464 10475 4245 4066 1349 47683 

30-44 15136 14931 44389 15214 10458 5876 1569 107573 

Celkem 18027 21124 62853 25689 14703 9942 2918 155256 

Zdroj: Český statistický úřad: Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 

2013. 

 

4.2.1 Příspěvek na mobilitu 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, na kterou vzniká nárok 

osobám starší jednoho roku. Výše příspěvku činila v roce 2017 400 Kč, od 

ledna 2018 550 Kč. Vyplácí se zpětně tj. do konce následujícího měsíce, za 

který náleží. Osoba dále musí mít nárok na průkaz osoby se zdravotním 

postižením ZTP nebo ZTP/ P (podle podmínek po 1. 1. 2014), musí se 

opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci dopravovat nebo být dopravována, 

nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních 

službách v domově pro osoby se zdravotním postižením pro seniory, se 

zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Ve 

výjimečných případech může být příspěvek na mobilitu přiznán jedinci, kterému 
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jsou poskytovány pobytové sociální služby. Nárok na příspěvek za daný 

kalendářní měsíc zaniká, pokud je osoba hospitalizována a je jí poskytována 

zdravotní péče (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

Výše výdajů na příspěvek na mobilitu za rok 2016 sahala k 1 166 599 000 Kč. 

Nastal minimální rozdíl oproti přecházejícímu roku 2015. Vyplatilo se průměrně 

243 679 příspěvků za měsíc (ČSÚ, 2017). 

 

4.2.2 Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Příspěvek na zvláštní pomůcku náleží osobám, které mají těžkou vadu nosného 

nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení dlouhodobě 

nepříznivého charakteru zdravotního stavu a zdravotní stav osoby tak 

nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen 

ke koupi motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému osobám, 

které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkou až 

hlubokou mentální retardaci, podmíněno dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem, tj. stav, který trvá déle než 1 rok. Druhy zdravotních postižení 

opravňující k nároku na příspěvek a naopak druhy zdravotních stavů, které 

nárok zamítají, jsou uvedeny v příloze zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním handicapem (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

Osoby, které mají zájem o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, musí dále 

splňovat tyto podmínky: být starší 1 roku, pro získání příspěvku na úpravu bytu 

nebo koupě motorového vozidla musí být osoba starší 3 let a k získání nároku 

na vodicího psa pak dokonce starší 15 let. Osoba musí být schopná zvláštní 

pomůcku využívat. Zvláštní pomůckou není zdravotnický prostředek, na jehož 

úhradu vzniká nárok z veřejného zdravotního pojištění nebo ho zapůjčí osobě 

jeho pojišťovna. Jestliže je příspěvek poskytnut na koupi motorového vozidla, 

tak je podmínkou, že má osoba řidičský průkaz na jeho řízení, nebo je daným 

motorovým vozidlem alespoň schopná převozu. Přeprava musí proběhnout 

v kalendářním měsíci opakovaně. Přehled zvláštních pomůcek, na jejichž nákup 

je příspěvek určen upravuje vyhláška č. 388/2011 Sb. Pokud pomůcka není 

uvedena v seznamu, přesto je možné ji koupit. Je potřeba, aby ji krajská 
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pobočka úřadu práce považovala za srovnatelnou s pomůckou, která na 

seznamu je (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

Rozhodující pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je její cena. Pokud je 

cena do 24 000 Kč, pak musí mít osoba příjem nižší než je osminásobek 

životního minima jedince (posuzovaných osob). Spolupodílení osoby 

představuje 10 % z očekávané nebo již uhrazené ceny potřebné zvláštní 

pomůcky (minimálně však 1.000 Kč). Za zvláštních okolností lze příspěvek 

přiznat opakovaně žádající osobě, která žádá o různé zvláštní pomůcky do 

24 000 Kč, i přesto, že její příjem převyšuje osminásobek životního minima. 

Pokud je částka zvláštní pomůcky vyšší než 24 000 Kč, podílí se osoba se 

zdravotním postižením 10 % očekávané nebo již uhrazené ceny. Pokud osoba 

nemá dost finančních prostředků, aby se mohla spoluúčastnit úhrady zvláštní 

pomůcky, určí krajská pobočka výši nižší spoluúčasti. Maximální výše příspěvku 

na zvláštní pomůcku v případě motorového vozidla může být až 200 000 Kč 

s ohledem na využití pomůcky a příjem žadatele. Maximální výše příspěvku na 

zvláštní pomůcku je až 350 000 Kč, v případě koupě schodišťové plošiny je to 

až 400 000 Kč. Celková částka vyplacených příspěvků za 60 kalendářních 

měsíců jdoucích po sobě je maximálně 800 000 Kč, 850 000 Kč v případě 

nákupu schodišťové plošiny (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

V České republice bylo v roce 2016 zaplaceno celkem 826 897 000 Kč na 

příspěvcích na zvláštní pomůcku, celkem 7 167 příspěvků. Ve srovnání s rokem 

2015 je rozdíl jak v počtu, tak částce téměř zanedbatelný (ČSÚ, 2017). 

 

4.2.3 Průkaz osoby se zdravotním postižením 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba s handicapem od 

1 roku věku, kterou její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje na 

pohyblivosti či orientaci. Jsou celkem tři druhy průkazů „TP“, „ZTP“ a „ZTP/P“, 

každý z nich opravňuje k jiným výhodám. Průkaz TP opravňuje osoby se 

středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Středně těžké 

postižení pro účely získání průkazu TP znamená stav, při kterém je osoba 

v dlouhodobě zdravotně nepříznivém stavu schopna samostatné pohyblivosti 

v domácím prostředí, ve venkovním prostředí je schopna chodit na kratší 
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vzdálenosti, kdy překážky a nerovný terén osobě činí problémy. V domácím 

prostředí je jedinec orientován, ve venkovním prostředí se počítá se zhoršenou 

orientací. Průkaz ZTP získají osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti 

nebo orientace, včetně osob s autistickými poruchami. Těžkým funkčním 

postižením a orientace je míněn stav, kdy je osoba v dlouhodobě zdravotně 

nepříznivém stavu schopna se samostatně pohybovat v domácím prostředí, ve 

venkovním prostředí je schopná chodit s většími obtížemi na kratší vzdálenosti. 

Dále existuje průkaz ZTP/ P, který náleží osobám s velmi těžkým funkčním 

postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace a potřebuje 

průvodce, spadají sem i osoby s autistickými poruchami. Zdravotním postižením 

pro získáním průkazu ZTP/ P je míněn stav, kdy je osoba v dlouhodobě 

zdravotně nepříznivém stavu schopná v domácím prostředí sama chodit se 

značnými obtížemi, nebo nemůže chodit vůbec. Ve venkovním prostředí je 

neschopna samostatně chodit a orientovat se, pohybování umožňuje zpravidla 

invalidní vozík (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

Zdravotní stavy, které patří mezi opodstatněná omezení pohyblivosti 

a orientace stanovuje vyhláška č. 388/2011 Sb. 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením stanovuje 

několik možných nároků osobám, které mají průkaz osoby se zdravotním 

postižením (Zák. č. 329/2011 Sb.). 

Držitel průkazu TP může využít: 

a) Určené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro 

pravidelnou hromadnou přepravu osob. 

b) Upřednostnění při osobním projednávání své záležitosti, pokud jde 

o situaci, při které je nutno déle stát, čekat apod. 

Držitel průkazu ZTP může využít a) + b) a navíc: 

c) Dopravu zdarma pravidelnými spoji místní veřejné přepravy. 

d) Slevu 75 % jízdného ve druhé třídě osobního vlaku, vnitrostátního 

rychlíku a v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové přepravy. 

Držitel průkazu ZTP/ P může využít a) až d) a navíc: 

e) Bezplatnou přepravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními 

prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě. 

f) Bezplatnou dopravu vodícího psa, pokud je zcela nebo téměř nevidomá, 

pokud ji nedoprovází průvodce (Zák. č. 329/2011 Sb.). 
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Občas je na různých kulturních a veřejných akcí vidět vstup zdarma či se slevou 

pro osoby s průkazem ZTP či ZTP/P. Je to však pouze dobrá vůle a benefit 

pořadatelů akce, nelze ze zákona nárokovat. 

 

4.3 Pomoc v hmotné nouzi 

Osoby se zdravotním handicapem mohou využít i dávky určené osobám 

s nízkými příjmy – pomoc v hmotné nouzi. Pomoc v hmotné nouzi upravuje 

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů 

a další právní předpisy, zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

Jedná se o pomoc lidem, kteří mají nedostatečné příjmy, avšak za motivujících 

podmínek pro tyto osoby zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb 

vlastními silami. Mělo by zde platit pravidlo, že každý pracující se musí mít lépe 

než osoba, která nepracuje nebo se práci vyhýbá. Pomoc v hmotné nouzi je 

aktivní mechanismus České republiky, který je jednou z možných prevencí proti 

společenskému vyloučení. Osobou v hmotné nouzi je taková osoba, která nemá 

dostatek příjmů, nebo s ní společně posuzované osoby (rodina) a celkové 

sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních 

potřeb na úrovni ještě přijatelných pro společnost. Zároveň si osoba není nijak 

schopná příjmy z objektivních příčin navýšit a pomoci si v nesnadné životní 

situaci svépomocí (Zák. č. 111/2006 Sb.). 

Na fungování pomoci v hmotné nouzi se podílí i sociální práce s klienty. 

Sociální práce vykonávají Úřady práce České republiky, ale také obecní úřady, 

u kterých je výhoda, že jsou lidem blíže a sociální práce směrem k nim může 

být vykonávána lépe a pružněji reflektovat problémy občanů. (MPSV, 2017) 

Dávkami v pomoci v hmotné nouzi jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na 

bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. 
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4.4 Státní sociální podpora 

Fungování státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Dávky státní sociální podpory 

jsou: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné a příspěvek na 

bydlení. Z dávek státní sociální podpory je pro mladou dospělou osobu se 

zdravotním handicapem, která se osamostatňuje předmětná dávka především 

příspěvek na bydlení (Zák. č. 117/1995 Sb.). 

 

4.4.1 Příspěvek na bydlení 

Příspěvek na bydlení stát poskytne těm vlastníkům nebo nájemcům bytu, 

kterým nestačí 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny na úhradu nákladů na 

bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než 

příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Před poskytnutím příspěvku 

na bydlení probíhá testování příjmu/ů jednotlivce nebo i rodiny, se kterou žije ve 

společné domácnosti za rozhodné období – předchozí kalendářní měsíc. Jako 

společně posuzované osoby jsou brány osoby, které jsou ve stejném bytě 

nahlášeny k trvalému pobytu. Jejich příjmy se započítávají do rozhodného 

příjmu, včetně přídavku na dítě a rodičovského příspěvku. Náklady na bydlení 

u nájemních bytů tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti 

s užíváním bytu, u družstevních bytů a bytů vlastníků jsou to srovnatelné 

náklady. U všech typů bytů se kalkulují i náklady za energie, vodné, stočné, 

odpady a vytápění (Zák. č. 117/1995 Sb.). 

 

4.5 Nemocenské pojištění a osoby s handicapem 

Osoby, které pobírají invalidní důchod a současně vykonávají zaměstnání či 

jinou činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění, mají nárok na 

dávky nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, když splní určité podmínky. Také podle 

Bolckové (Poskytování nemocenské uživatelům invalidních důchodů, 2017) 

mají poživatelé invalidních důchodů odlišné podmínky. U poživatelů invalidního 
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důchodu prvního a druhého stupně jejich pracovní činnost nemá vliv na nároky 

nemocenského pojištění. Jiná je situace u osob, které pobírají invalidní důchod 

ve třetím stupni, u těchto poživatelů je brán v potaz jejich relativně vysoký 

příjem z invalidního důchodu a pro nemocenskou mají jiné podmínky. Osoby 

pobírající invalidní důchod III. stupně mají nárok na maximálně 70 dnů podpůrčí 

doby při jedné pracovní neschopnosti a zároveň i v rámci jednoho celého 

kalendářního roku. Osoby pobírající invalidní důchody v prvním a druhém stupni 

mají podpůrčí dobu pro nárok na nemocenské jako běžní zaměstnanci, to 

znamená maximálně 380 dní od vzniku pracovní neschopnosti. Také ochranná 

lhůta je rozdílná u poživatelů I., II. a III. stupně. U prvních dvou je klasická 

ochranná lhůta, jako u ostatních zaměstnanců, u poživatelů invalidního 

důchodu III. stupně ze skončeného pojištění nárok na žádnou ochrannou lhůtu 

nevzniká. Ochranná lhůta pro nárok na nemocenské zaniká posledním dnem 

přede dnem, od kterého se přiznává výplata invalidního důchodu pro invaliditu 

všech stupňů. Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství zaniká 

přiznáním invalidního důchodu III. stupně. Základní podpůrčí doba pro 

poskytování nemocenského je 380 kalendářních dnů od vzniku pracovní 

neschopnosti, legislativa upravuje, že ošetřující lékař ukončí pracovní 

neschopnost po uplynutí 180 dnů jejího trvání, pokud zjistí, že je zdravotní stav 

pojištěnce stabilizovaný. Nelze souběžně čerpat nemocenskou a invalidní 

důchod (Zák. č. 187/2006 Sb.). 

 

4.6 Sociální služby 

Registrované sociální služby upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Sociální služby mají za úkol zajistit zachování lidské důstojnosti 

klientů vzhledem k individuálním potřebám každé osoby, aktivně rozvíjet jejich 

schopnosti, zlepšit nebo minimálně zachovat soběstačnost a poskytovat službu 

v jejich zájmu a to v náležité kvalitě (Zák. č. 108/2006 Sb.). 

Mezi základní činnosti, které pomáhají sociální služby zajišťovat, patří pomoc 

při běžných úkonech v péči o vlastní osobu, podpora při osobní hygieně, pomoc 

při zajištění či poskytnutí stravy, podpora v zajištění bydlení či poskytnutí 

ubytování, pomoc s chodem domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
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činnosti, poradenství či podpora při uplatňování práv a zájmů, zprostředkování 

sociálního kontaktu, společensky terapeutické činnosti. Základní činnosti 

jednotlivých sociálních služeb stanovuje prováděcí předpis. Sociální služby mají 

za úkol pomoci lidem v běžných životních situacích, jako jsou nákupy, návštěvy 

škol či práce, aktivní trávení volného času, starat se o vlastní osobu 

a domácnost a další činnosti. Sociální služby může využít jedinec, rodina ale 

i skupina osob. (MPSV, 2017) 

Osoby, které to potřebují, stát podporuje v podobě příspěvku na péči, který je 

upraven v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, s účinností od 

1. ledna 2007. Pro přidělení příspěvku na péči je nutné splnit několik podmínek. 

Osoba musí být hlášena k trvalému pobytu na území ČR, nebo mít udělený 

v ČR azyl, být občanem či rodinným příslušníkem občana členského státu EU, 

být cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší 

než 3 měsíce. Na základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé 

společenské situace či její prevence má nárok každý (Zák. č. 108/2006 Sb.). 

Sociální služby poskytují obce či kraje, zároveň se snaží o jejich rozvoj, zjišťují 

reálné potřeby osob a hledají zdroje k jejich uspokojení. Obce i kraje sami 

mohou zřídit organizace, které poskytují sociální služby. Dále jsou důležitými 

poskytovateli sociálních služeb nestátní neziskové organizace a fyzické osoby. 

Také Ministerstvo práce a sociálních věcí je v současné době zřizovatelem pěti 

specializovaných ústavů sociální péče (Zák. č. 108/2006 Sb.). 

Každá služba má jinou charakteristiku. Pro mladé osoby se zdravotním 

handicapem jsou stěžejní hlavně následující sociální služby: centra denních 

služeb, denní či týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, chráněné bydlení, krizová pomoc, odborné sociální poradenství, 

odlehčovací služby – ty pomáhají především pečujícím a rodinám, kteří 

o zdravotně postiženou osobu pečují, osobní asistence, pečovatelská služba, 

podpora samostatného bydlení, průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně 

aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické 

dílny, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc, terénní programy, 

tísňová péče či tlumočnické služby. Záleží na typu a míře rozvinutí handicapu 

(Tomášková, 2012). 

Současným strategickým dokumentem zabývající se sociálními službami 

a jejich rozvojem je Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025. 
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Předcházela mu Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, ze 

které současná strategie vychází (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 

2016-2025, 2016). 

Janýšek (2015) spatřuje jako slabé místo v oblasti poskytování sociálních 

služeb situaci, kdy je nedostatek sociálních služeb a vznikají tak 

„pseudoposkytovatelé“ sociální služby. Ti obcházejí zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách pomocí živnostenského zákona, který jim umožňuje 

provoz volné živnosti, na kterou se však nestahují standardy plynoucí ze 

zákona č. 108/2006 Sb. zejména v bodě kvality. Janýšek uvádí, že 

„pseudoposkytovatelé“ bývají předražení a na úhradu jejich služeb často padne 

příspěvek na péči i invalidní důchod osoby, která službu nakupuje. Přitom 

kvalita služeb podle Janýška neodpovídá standardům oficiálních sociálních 

služeb především v úrovni stravy a ubytování. 

Podle Tomáškové (Tomášková a kol., 2012) je potřeba rozlišovat sociální 

služby pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory, které bývají často 

spojované. U seniorů, u kterých vznikne handicapem v pozdějším věku, jsou 

sociální služby zaměřené na důstojný konec života. U mladých osob se 

zdravotním handicapem by sociální služby měly cílit především na vzdělání 

a poté podporu v začleňování v pracovním procesu, ne pouze na elementární 

potřeby. Tomášková (Tomášková a kol., 2012) píše, že je nutné rozlišovat 

jednotlivé potřeby obou sociálních skupin a zohlednit nabídku sociálních služeb. 

Jakou sociální službu osoba se zdravotním postižením využije, je předurčeno 

typem zdravotního handicapu a jeho rozsahem (Tomášková a kol., 2012). Ve 

výzkumu, který provedla Tomášková s týmem (Tomášková a kol., 2012) vyšla 

osobní asistence jako sociální služba, o kterou mají zájem skoro všichni 

respondenti, bez ohledu na zdravotní postižení. Osobní asistenci dává přednost 

většina klientů sociálních služeb před pobytovými službami (Tomášková a kol., 

2012). Osobní asistence je terénní služba poskytována v běžném prostředí 

osobám s handicapem a seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Jedná se 

o službu rozvinutou nestátními organizacemi po roce 1989 (Matoušek in 

Matoušek a kol., 2011). Je dohodnutý rozsah a čas služby. Cílem služby je 

podpora při denních aktivitách, např. při hygieně, péči o sebe, péči 

o domácnost, při zajištění kontaktu s okolím, uplatňování práv a oprávněných 

zájmů. Služba je zpoplatněna (Zák. č. 108/2006 Sb.). 
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Podle Matouška (Matoušek in Matoušek a kol., 2011) je problémem 

v poskytování sociálních služeb situace, kdy lidem s těžkým zdravotním 

postižením se mnohdy poskytují pouze základní služby na úrovni základních 

fyziologických potřeb, oproti méně postižením osobám, kterým nadbytečná 

péče omezuje jejich osobní rozvoj. 

Služby zdravotní péče v podobě rehabilitací či lázeňských pobytů mohou mít 

pozitivní a významný vliv pro osobu se zdravotním handicapem. Běžně ale 

zařazovány služby zdravotní péče do systému služeb pro osoby s handicapem 

nejsou. Přitom pomáhají udržet fyzický stav, zejména schopnost pohybu a tím 

podpořit do jisté míry samostatnost osoby se zdravotním handicapem nebo 

dokonce zlepšit její možnosti v oblasti práce (Tomášková a kol., 2012). 

 

4.6.1 Komunitní plánování sociálních služeb 

Komunitní plánování sociálních služeb má za úkol zařizování, aby sociální 

služby byly dostupné. Komunitní plánování zjišťuje situaci poskytování 

sociálních služeb na určitém území, také zjišťuje potřebu služeb, které na 

daném území chybí. Výsledkem práce komunitního plánování sociálních služeb 

je komunitní plán, který vznikl na základě zjištění, jaká sociální služba na 

daném území chybí a je potřebná, a zároveň na ni obec může poskytnout 

finanční prostředky. Komunitní plánování je opakující se proces. Součástí 

rozhodovacího procesu je komunita v podobě uživatele, poskytovatele 

a zadavatele sociálních služeb, nechybí ani veřejnost. Nejvíce nezbytní 

účastníci komunitního plánování jsou koneční uživatelé sociálních služeb. 

Právě koneční klienti sociálních služeb mají tolik potřebný názor či zkušenost 

a jejich participace na spoluutváření komunitního plánu je velmi důležitá 

(MPSV, 2017). 

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je založení systému sociálních 

služeb na lokálním stupni, který reflektuje odpovídající potřeby dané lokality 

a odráží místní různorodosti. Zároveň se zasazuje o to, že jsou finanční 

prostředky investované na služby použity náležitě (Pilát, 2015). 
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4.6.2 Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Nárok vzniká osobě v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu od 1 roku 

života, která potřebuje pomoc další osoby pro zajištění základních životních 

potřeb. V rozsahu, který určuje stupeň závislosti, který určuje zákon č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách. Stupeň závislosti osoby je daný počtem základních 

životních potřeb, které osoba sama nezvládne z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo 

péče další fyzické osoby u jedinců od 18 let (Zák. č. 108/2006 Sb.). 

Mezi posuzované základní potřeby, které osoba ne/zvládá jsou: mobilita, 

orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, 

výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. 

Hodnocení probíhá na základě úkonů prováděných v osobě známém 

společenském a domácím prostředí. Aby stupeň závislosti mohl být uznán, 

musí být jasná spojitost mezi dlouhodobě zdravotně nepříznivým stavem 

posuzované osoby a neschopností určité úkony zvládat. V potaz se bere věk 

osoby, která je posuzována. Detailnější definice schopností zvládnout základní 

životní potřeby a postup jejich hodnocení stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb. 

(Zák. č. 108/2006 Sb.). 

Aktuální měsíční výše příspěvku na péči určená osobě starší 18 let: 

 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) (Zák. č. 108/ 2006 Sb.). 

 

O příspěvek si písemně žádá osoba na tiskopisu vydaném Ministerstvem práce 

a sociálních věcí na krajské pobočce Úřadu práce. Od 1. 8. 2016 mají nárok na 

příspěvek na péči i osoby, které jsou hospitalizované a jejich následná či 

dlouhodobá lůžková péče pro stejnou nemoc či úraz trvá nepřetržitě více než 60 

dnů (Zák. č. 108/2006 Sb.). 
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Oprávněná osoba, která je příjemcem příspěvku se může svobodně 

rozhodnout, kde sociální službu nakoupí. Pomoc může být poskytnuta blízkou 

osobou, asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb, který 

je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb. Výplata příspěvku na péči 

probíhá měsíčně za měsíc, za který náleží. Příspěvek je vyplácen hotově, 

prostřednictvím poštovní poukázky, nebo je poukázán na konto žadatele 

krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Příspěvek se nevyplácí v situaci, kdy je 

oprávněná osoba celý měsíc hospitalizována. Oprávněná osoba, která získala 

příspěvek na péči, musí využívat příspěvek na péči na zajištění potřebné 

pomoci. (Zák. č. 108/2006 Sb.) Janýška (2015) však zpochybňuje 

prokazatelnost použití příspěvku na péči na zajištění potřebné pomoci 

vzhledem k faktu, že pomoc můžou poskytnout i sousedé apod. Janýška dále 

uvádí, že nesystematickou a nahodilou kontrolou se použití příspěvku na péči 

prokázat nedá. 

Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na péči v roce 2016 v cílové 

skupině této diplomové práce (spadající v tomto rozdělení do rozmezí 18 - 59 

let) činil celorepublikově 64 800 (ČSÚ, 2017). 

Tomášková (Tomášková a kol., 2012) také potvrzuje na provedeném výzkumu 

v Praze, že příspěvek na péči ne vždy osobám se zdravotním handicapem stačí 

na úhradu nezbytných sociálních služeb ani v rozsahu umožňujícím uživateli 

služeb výběr, kdo o něj bude pečovat. To je častý důvod, proč péči zajišťuje 

především rodina a tak se příspěvek na péči do systému nevrátí.  

Národní strategie pro rozvoj sociálních služeb 2016-2025 má za úkol nastavení 

systému sociálních služeb tak, aby reflektovaly skutečné potřeby lidí a uživatelů 

sociálních služeb v nepříznivé životní situaci a umožnily jim život v jejich 

přirozeném prostředí s pomocí neformální péče. Tato strategie má jako jeden 

z cílů na roky 2016-2019 posílení role příspěvku na péči ve financování 

sociálních služeb. V rámci tohoto cíle je zvažována možnost zavedení voucherů 

či jiných nepeněžních prostředků k čerpání sociálních služeb formou formální 

péče. Cílem je také zanalyzování této oblasti v zahraničí (Národní strategie pro 

rozvoj sociálních služeb 2016-2025, 2016). 

Podle Tomáškové (Tomášková a kol., 2012) je situace taková, že problém 

s nedostupností terénních sociálních služeb, má dvě příčiny. Nedostatečná 

kapacita a nedostačující výše příspěvku na péči, který musí často osoba 
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s handicapem rozdělit mezi neformální pečující osobu (např. manžel/ka) a ještě 

osobní asistentku. 

 

4.7 Trh práce a osoby s handicapem 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je upraveno zákonem 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Osoby se zdravotním postižením jsou pro 

účely zaměstnání definovány pomocí § 67 zákona č 435/2004 Sb. Zdravotně 

postiženým osobám je věnována zvýšená ochrana na trhu práce. Jako osoba 

se zdravotním postižením, je označena fyzická osoba, která je orgánem 

sociálního zabezpečení uznána, invalidní v I., II., nebo III. stupni, či zdravotně 

znevýhodněnou. Tento stav musí osoba doložit posudkem, či potvrzením 

orgánu sociálního zabezpečení (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

Dlouhodobá nebo cyklická nezaměstnanost je v situaci České republiky 

spojována i s osobami se zdravotním handicapem. S nezaměstnaností je 

spojena hmotná i společenská deprivace nezaměstnaných osob, kterým hrozí 

sociální vyloučení, které s sebou přináší závislost na sociálních dávkách 

a minimální participaci nezaměstnaných osob na činnostech se společností. 

Hrozí až společenská izolace. (Strategie o sociálním začleňování 2014-2020, 

2014) Lidem se zdravotním postižením náleží zvýšená ochrana na pracovním 

trhu. Osoby s handicapem mohou využít pracovní rehabilitace, služby přípravy 

k práci či specializované rekvalifikační kurzy (Zák. č. 435/2004 Sb.). Liberdová 

(2010) by pro praxi doporučila v rámci služby „příprava k práci“ zavést 

ustanovení o pracovní asistenci, které by zajišťovalo poskytování příspěvku na 

pracovní asistenci. Také by uzákonila agentury podporovaného zaměstnávání 

jako specializované personální agentury a instituce služeb zaměstnanosti, které 

poskytují asistenční služby na pracovišti. Agentura podporovaného 

zaměstnávání by pak vyřizovala administrativu zaměstnavatelům týkající se 

zaměstnávání osob s handicapem. Zaměstnavatelům by tak odpadly obavy 

z papírování. Tomášková (Tomášková a kol., 2012) dospěla k závěru, že 

nabídka vhodných pracovních úvazků (např. zkrácených či sdílených 

pracovních pozic) pro osoby se zdravotním handicapem není dostatečná a také 

chybí motivace zaměstnavatelů k jejich zavádění. 
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Keller (Keller in Burianová, 2010) uvádí, že i když jsme utvrzováni, že žijeme ve 

společnosti, která je čím dál racionálnější, výkonnější a efektivnější, tak je 

kolem nás pořád více nejistoty, kterou můžeme spatřit v různých oblastech 

včetně oblasti zaměstnání. Nezaměstnanost se stala v ČR novým sociálním 

problémem, který se objevil se změnou sociálních okolností po roce 1989, kdy 

lidem, kteří si nenajdou práci ideálně do půl roku od vzniku nezaměstnanosti, 

hrozí osobnostní, motivační a psychické změny, které zhoršují schopnost vrátit 

se do procesu práce (Buchtová in Burianová, 2010). Schopnost najít pracovní 

uplatnění souvisí s oblastí vzdělání. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání klade důraz na vzdělávání osob 

se speciálními potřebami. Vyhláška č. 147/2011 Sb. stanovuje právo pro osoby 

s jakýmkoli postižením na vzdělávání v běžné škole. Stárek (2014) uvádí, že 

s vyvíjející se legislativou v oblasti školství, která se týká osob s handicapem, 

vzniká také potřeba adekvátního vybavení škol a způsobilých pedagogů 

a odborníků. Podle šetření Českého statistického úřadu je největší počet 

zdravotně postižených osob v ČR ve věku 15-44 let v roce 2013 se 

středoškolským vzděláním (celkem 68 231 osob), kdy mírně převažuje 

středoškolské vzdělání s maturitou (34 534 osob), na druhém místě se 

základním vzděláním (52 489 osob), na třetím místě jsou osoby se zdravotním 

handicapem bez vzdělání (32 709 osob) a na čtvrtém pak s vysokoškolským 

vzděláním (12 192 osob) (ČSÚ, 2014). 

Mladí lidé mají obecně problém najít první zaměstnání díky nedostatku 

sebevědomí, které nemohli doposud zaměstnáním získat. U mladých osob 

s handicapem je tento problém ještě umocněn, kvůli jejich nevýhodné zdravotní 

situaci, která jim vstup do světa práce ztěžuje a komplikuje (Procházková, 

2014). Problém v získání a udržení zaměstnání pro osobu se 

zdravotním handicapem a vysoká nezaměstnanost osob s handicapem souvisí 

jak s osobami handicapovanými, tak má své příčiny na straně zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel často nemá motivaci a vůli upravit osobě s handicapem 

pracovní podmínky či pracovní prostředí, aby bylo místo pro osobu se 

zdravotním handicapem vyhovující. Zaměstnavatelé také často nejsou 

informovaní a obávají se, jak zaměstnávání osoby s handicapem probíhá. Mají 

rovněž strach z nízkých schopností a dovedností postižených osob. Převládá 

zde neochota informovat se ve všech směrech. (Procházková, 2009). Podle 
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Biekera (2005) je podobná situace i v Německu. Němečtí zaměstnavatelé se 

také bojí menší pracovní efektivity, nutnosti přizpůsobení pracovních podmínek 

a obecně převládá neinformovanost ohledně zaměstnávání lidí s handicapem. 

Bieker dále zmiňuje problém zaměstnavatelů v dnešní hospodářské situaci, kdy 

soutěživost a zisk jsou na prvních místech. Zaměstnavatelé zavádějí 

automatizace a některé pracovní pozice jsou nahrazeny stroji či roboty. Ruční 

práce, které by byly osoby s postižením schopné vykonávat, jsou brány jako 

nedostatečně rychlé a jsou vnímány jako neuspokojivé. Pro jedince 

s handicapem je důležité, aby v zaměstnání mohli využívat schopnosti 

a znalost, ve kterých jsou dobří, aby jim práce šla, a nezhoršovala se tak jejich 

zdravotní situace. Lidé s handicapem také potřebují dostat pozitivní zpětnou 

vazbu za odvedený pracovní výkon. Získají tím patřičné sebevědomí a mohou 

se stávat více nezávislí (Opatřilová, Procházková, 2011). Podle Doležela 

(Doležel in Doležel, Vítková, 2007) jsou lidé s mentálním handicapem 

samostatnou diferencovanou skupinou se sníženými rozumovými schopnostmi, 

však s jinými vlastnostmi každé osoby této skupiny. Doležel uvádí, že je nutné 

se zaměřit na specifické vlastnosti, díky kterým může být jedinec s mentálním 

handicapem úspěšný, ne se zaměřovat pouze na nedostatky. Psychický vývoj 

jedince je ovlivněn procesem zrání a učení, ovlivňuje ho vliv okolí. Lidé 

s mentálním handicapem se vyznačují větší závislostí, infantilností, sklony 

k úzkosti či zvýšené potřebě satisfakce a jistoty, často tito jedinci mají problémy 

v mezilidských vztazích a komunikaci, typická je také zhoršená přizpůsobivost 

k jinému sociálnímu prostředí (Doležel in Doležel, Vítková, 2007). 

Zajištění práce pro osoby se zdravotním handicapem si ukládá jako cíl také 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

na období 2015-2020, který má za cíl všeobecně zabránit společenskému 

vyloučení (Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015-2020, 2015). Na nadnárodní úrovni existuje 

strategie Evropa 2020, která podporuje růst začlenění pomocí podporování 

ekonomiky s vysokou zaměstnaností, která se vyznačuje společenskou 

a teritoriální jednotou. V rámci inteligentního a udržitelného růstu podporujícího 

začlenění se strategie Evropa 2020 zabývá rozvojem ekonomiky se základy 

znalostí a inovací, podporou konkurenceschopné a ekologické ekonomiky 

a podporováním ekonomiky s velkou mírou zaměstnanosti, která je zaměřená 
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na ekonomickou, sociální a územní soudržnost. Cílem je umožnění přístupu 

a příležitosti pro každou osobu v každé fázi života, aby se mohla zvýšit její 

participace na trhu práce a přiblížit se sociální jednosti. Také boj proti chudobě 

a společenské exkluzi a celkové snižování nerovnosti plynoucí ze zdravotní 

situace člověka je cílem strategie Evropa 2020 (Evropa 2020, 2010). Platforma 

této strategie v boji proti chudobě zahrnuje navrhování a uvádění projektů na 

pomoc ohroženým skupinám jako jsou osoby se zdravotním handicapem 

a poskytnout jim inovační odborné vzdělávání a pracovní nabídky, a tak bojovat 

proti sociální diskriminaci a společenskému vyloučení (Evropa 2020, 2010). Na 

národní úrovni se sociálnímu začleňování věnuje Strategie sociálního 

začleňování 2014-2020. Tato strategie má za úkol sociální inkluzi osob např. 

v oblasti sociálních služeb, rodiny, přístupu ke vzdělávání a bydlení, zdravotní 

péče a dalších, mimo jiné také práce. Strategie sleduje i ukazatele týkající se 

hodnot osob se zdravotním postižením a jejich ne/zaměstnanosti či hodnoty 

vynaložených nákladů na aktivní politiku zaměstnanosti (Strategie sociálního 

začleňování 2014-2020, 2014). 

Podle Grudzińské (2012) je nezaměstnanost spojena s negativními jevy jako 

exkluze osoby bez zaměstnání, snížení životního statusu, ztráta sebehodnocení 

či oslabení společenských vazeb. Tento stav může vést až k úplné izolaci 

doprovázené pocity beznaděje. Vysokajová (2000) uvádí, že zaměstnání je pro 

většinu osob se zdravotním handicapem nejen zdrojem finančních prostředků, 

ale možností, jak se seberealizovat. Šmajsová-Buchtová (2002) uvádí podobné 

tvrzení, že teprve až ve chvíli, kdy osoba o zaměstnání přijde, tak si uvědomí 

jeho význam, který nespočívá jen ve finančním zajištění, ale hlavně v pocitu 

seberealizace. Jinak tomu není ani u zdravotně handicapovaných osob, které 

také potřebují růst a získávat nové znalosti, zkušenosti, dovednosti, vlastnosti 

a schopnosti, díky kterým pak můžou najít odpovídající zaměstnání. 

Podle šetření Českého statistického úřadu v roce 2013 jsou osoby v ČR se 

zdravotním handicapem ve věku 15-44 let nejčastěji ve statusu nepracujícího 

důchodce (67 697 osob), status pracujícího důchodce má celkem 23 588 osob, 

zaměstnaných jako OSVČ je celkem 30 503 osob, studujících 23 270 osob 

a nezaměstnaných celkem 6388 osob (ČSÚ, 2014). 

Seberealizace je podle Maslowovi pyramidy potřeb lidská potřeba, která se 

nachází na samotné špičce pyramidy (Vysekalová, 2007). Člověk nejprve 
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uspokojuje primární fyziologické potřeby této pyramidy, s postupem dospívání 

a zrání pak někteří lidé také dochází k těm vyšším potřebám, mezi které patří 

právě seberealizace, která je na Maslowově pyramidě nejvýše. U osob 

s handicapem platí Maslowova pyramida potřeb také. 

Finková a Langer (2014) provedli výzkum, který se týkal vlivu zaměstnanosti na 

kvalitu života u cílové skupiny lidí s lehkým až středně těžkým mentálním 

postižením. Z výsledku vyplývá, že zaměstnání (v podobě přípravy pro reálné 

zaměstnání na otevřeném trhu práce) pro osoby s mentálním postižením má 

velice kladný přínos, většina z nich má pozitivní přístup k práci a i lidé 

s mentálním postižením se díky přípravě na zaměstnání stávají 

samostatnějšími. Větší samostatnost lidí s handicapem pak pozitivně hodnotí 

i společnost. Z výzkumu také vzešlo, že lidé z chráněného bydlení mají více 

povědomí o tom, kde finanční prostředky vydělat a jak s nimi naložit (Finková, 

Langer, 2014). 

 

4.7.1 Práva a povinnosti zaměstnavatele 

Podle § 79 až § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti mají 

zaměstnavatelé právo požadovat od krajských poboček Úřadu práce ČR 

informace a poradenství týkající se zaměstnávání zdravotně postižených osob, 

spolupráci při vyhrazování pracovních míst zejména vhodných pro zdravotně 

postižené osoby, součinnost při vytváření individuálních adaptací pracovních 

míst a podmínek pro osoby se zdravotním postižením (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli povinný 

podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé, kteří mají 

více než 25 zaměstnanců, mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 

handicapem minimálně ve výši 4 % podílu z celkového počtu zaměstnanců. 

Pokud tuto podmínku nemohou z jistých důvodů splnit, pak mají možnost tzv. 

náhradního plnění. V praxi pak odebírají výrobky či služby od zaměstnavatelů, 

kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, 

případně mají možnost dávat zakázky těmto zaměstnavatelům nebo odebírat 

výrobky či služby od osob, které jsou OSVČ se zdravotním postižením nebo jim 

zadávat zakázky. Poslední možností je pak odvod peněz do státního rozpočtu. 
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(Zák. č. 435/ 2004 Sb.) Kotlíková, Schebelle a Vychová (2014) uvádí, že není 

nutno zavádět do aktuálního systému nové nástroje a opatření, ale lépe využít 

stávající nástroje a rozvinout regionální spolupráci aktérů, kteří působí 

v konkrétní oblasti. 

Zaměstnavatelé jsou povinni rozšiřovat dle vlastních možností možnosti 

zaměstnávání občanů se zdravotním handicapem a na míru přizpůsobených 

pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro 

osoby se zdravotním handicapem. Zaměstnavatelé mají povinnost 

spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při poskytování pracovní 

rehabilitace, vést databázi zaměstnávaných osob se zdravotním handicapem 

a také vést databázi pracovních míst určených pro osoby se zdravotním 

handicapem (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

Zaměstnavatelé nemají povinnost zdůvodňovat výběr zvoleného kandidáta pro 

zaměstnání. Dokazování případné diskriminace kvůli zdravotnímu postižení je 

téměř nemožné. Zaměstnavatelé by měli zvážit výhody i nevýhody plynoucí se 

zaměstnání osoby s handicapem. August (2014) uvádí zajímavé odpovědi 

příčiny zaměstnání OZP, které vyplynuly z kvalitativního výzkumného šetření 

týkající se příkladů dobré praxe z oblasti zaměstnávání osob s handicapem 

v České republice. Výzkum proběhl na vzorku dvaceti různě velkých firem. 

Firmy uvedly například tyto odpovědi důvodů, proč zaměstnávají osobu/y 

s handicapem: k práci přistupují mnohem zodpovědněji než osoby bez 

handicapu, osoby se zdravotním postižením mají vlastnosti a zkušenosti, které 

obohacují a podporují další pracovníky k lepším výkonům, zdravotně postižení 

pracovníci jsou často snaživější i efektivnější než ostatní pracovníci, 

nediferencujeme na základě zdravotního stavu, ale na základě odborné 

kvalifikace či předpokladů, zaměstnanec u nás již pracoval, než se stal osobou 

se zdravotním postižením, vnímáme přínos pro ostatní pracovníky v podobě 

společenskému cítění, zaměstnanec se zdravotním handicapem pomáhá 

udržovat dobrou atmosféru v týmu, další zaměstnanci díky spolupráci s osobou 

se zdravotním postižením přehodnotili cenu života a mění životní priority i postoj 

k práci. Osoby se zdravotním postižením jsou ve firmách, kde byl proveden 

výzkum nejčastěji zaměstnány na dělnických pozicích, v administrativě, jedná-li 

se o vysokoškolské pozice, tak pozice na vysoké škole či v IT službách. 

Pracovníci se zdravotním handicapem získali pouze pozitivní hodnocení 
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(August, 2014). Z provedeného výzkumného šetření, které provedly Kotlíková, 

Schebelle a Vychová (2014) vzešlo, že se většina zaměstnavatelů snaží 

převést osobu s nově vzniklou invaliditou na jinou práci v rámci organizace. 

Výzkumné šetření také prokázalo, že se zaměstnavatelé díky předsudkům vůči 

OZP brání účelnému náboru nových zaměstnanců se zdravotním postižením, 

také s ohledem na sledování ziskovosti jejich společnosti. Zaměstnavatelé se 

dále obávají zvláštních ohledů, které by osoby se zdravotním handicapem 

mohly vyžadovat či narušení zaměstnaneckého prostředí, které je orientováno 

hlavně na výkon (Kotlíková, Schebelle a Vychová, 2014). 

 

4.7.2 Aktivní politika zaměstnanosti 

Součástí státní politiky zaměstnanosti je také aktivní politika zaměstnanosti 

a podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků 

zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům 

samotným. Jedná se zejména o následující opatření (nástroje) aktivní politiky 

zaměstnanosti: rekvalifikace, zvolené rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně 

prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, 

příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program, poradenství, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením či 

cílené programy k řešení zaměstnanosti (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

 

Opatření na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Fyzickým osobám, které jsou zdravotně handicapovány a tím znevýhodněné, 

se pro získání zaměstnání a při výkonu zaměstnání samotném poskytuje ze 

strany Úřadu práce zvýšená pomoc a péče. Občané se zdravotním postižením 

jsou umisťováni zpravidla na chráněná pracovní místa, která pro ně 

zaměstnavatelé zřizují či vymezují. Zřizování chráněných pracovních míst může 

být velmi náročné a nákladné, proto se zaměstnavatelům mohou, na základě 

dohody s Úřadem práce, poskytovat příspěvky (Zák. č. 435/2004 Sb.). 
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 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se 

zdravotním postižením 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. 

Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli 

příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let.  

Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazené 

osobou se zdravotním handicapem, pokud je vymezeno v písemné dohodě 

mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. 

Dohodu o vymezení chráněného pracovního místa může Úřad práce uzavřít 

i s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatně výdělečnou 

činnost (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa může činit maximálně 

osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 

dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě 

jedné dohody s Úřadem práce deset a více chráněných pracovních míst, může 

příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se 

zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším 

zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné 

mzdy (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

 

 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro OZP  k výkonu 

samostatné výdělečné činnosti 

Příspěvek lze poskytnout i na zřízení chráněného pracovního místa osobou se 

zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost. Výše příspěvku je stejná jako u zřízení chráněného pracovního místa 

u zaměstnavatelů (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

 

 Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa/chráněného pracovního místa OSVČ 

Úřad práce může poskytnout na zřízení nebo vymezení chráněného pracovního 

místa příspěvek na základě dohody se zaměstnavatelem nebo s osobou 

samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením či 
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poskytnou příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč (Zák. 

č. 435/2004 Sb.). 

 

 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením upravuje 

§ 78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Zaměstnavateli, který 

zaměstnává na chráněných pracovních místech více, jak 50 % osob se 

zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců je poskytován 

příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob v podobě dílčí úhrady 

vynaložených prostředků na mzdy, či platy a dalších nákladů. Příslušnou 

pobočkou Úřadu práce, která poskytuje příspěvek je krajská pobočka Úřadu 

práce, kde má zaměstnavatel sídlo, pokud se jedná o právnickou osobu. 

V případě fyzické osoby je to obvod bydliště. Příspěvek kompenzuje reálně 

vynaložené prostředky na mzdy či platy ve výši 75 % za měsíc za zaměstnance 

v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl 

z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, maximálně 9 500 Kč. Pokud se 

jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, tak je nejvyšší částka příspěvku 

5 000 Kč. Zaměstnavatel také může v žádosti o příspěvek nárokovat zvýšení 

příspěvku o částku, kterou dále vynaložil na zaměstnávání osoby se zdravotním 

postižením v kalendářním čtvrtletí, za které žádá o příspěvek, jedná se 

o maximální částku 2 700 Kč za měsíc na zaměstnance se zdravotním 

handicapem. V případe, že jde o zdravotně znevýhodněnou osobu, tak je 

částka maximálně navýšena o 1 000 Kč. Zvýšení příspěvku se netýká situací, 

kdy se jedná o chráněné pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo 

pracoviště zaměstnavatele nebo na agenturní zaměstnance, který je osobou se 

zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli (Zák. 

č. 435/2004 Sb.). 
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 Chráněné pracovní místo 

Chráněné pracovní místo je zřizováno zaměstnavatelem pro jedince, který má 

zdravotní handicap Nezbytné je písemné dojednání s Úřadem práce. Úřad 

práce poskytuje příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa. Toto místo 

musí být obsazeno 3 roky a může být využito i osobou se zdravotním 

postižením, pokud je písemně ujednáno mezi zaměstnavatelem a Úřadem 

práce, toto ujednání je platné na dobu 3 let (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

Počet nově vytvořených chráněných pracovních míst vzrostl v roce 2016 na 

824, umístilo se celkem 885 uchazečů. Příspěvků na provoz chráněných 

pracovních míst bylo poskytnuto 14 a příspěvků pro chráněná pracovní místa 

pro samostatně výdělečně činné z řad zdravotně postižených bylo poskytnuto 

127. Celkem bylo uděleno od Úřadu práce ČR 9 893 příspěvků na vymezená 

chráněná pracovních místa pro osoby se zdravotním postižením (ČSÚ, 2017). 

 

 Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelné pracovní místo je takové místo, které je zřízeno nebo 

vyhrazeno zaměstnavatelem na základě dohody s Úřadem práce a je obsazeno 

uchazečem o zaměstnání, kterému nejde jinak práci zajistit. Jedná se 

především o uchazeče o práci, kteří mají zvýšenou péči při zprostředkování 

zaměstnání Úřadem práce. Jedná se i o pracovní místo, které je zřízeno 

uchazečem o práci samotným a stane se osobou samostatně výdělečně činnou 

(Zák. č. 435/2004 Sb.). 

Finanční příspěvek je poskytován na tři druhy společensky účelných pracovních 

míst. Na ta, která zaměstnavatel nově zřídí, dále ta, která si uchazeč zřídí sám 

za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti či na místo, které bylo 

vyhrazeno pro domluveného uchazeče o zaměstnání. Jeden typ příspěvku je 

poskytován na jedno takové místo (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

 

 Pracovní rehabilitace 

Pracovní rehabilitace je soustavná aktivita, která má za cíl získání a udržení 

přiměřeného pracovního místa pro osobu se zdravotním handicapem. Zajistit 

snazší nástup zdravotně postižených jedinců na otevřený trh práce či pomoc 
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osobám, kterým se zhoršil zdravotní stav během nemoci, aby si udrželi 

současné zaměstnání. Pracovní rehabilitaci zajišťuje místně příslušná krajská 

pobočka Úřadu práce, podle bydliště osoby s handicapem. Na zajištění 

pracovní rehabilitace se podílí pracovníci poradenství Úřadu práce v kooperaci 

s poradci pro zprostředkování práce, pracovníci trhu práce, lékaři a zástupci 

neziskových organizací. Liberdová (2010) doporučuje pro praxi upravit 

ustanovení o pracovní rehabilitaci tak, že osobám se zdravotním postižením do 

30 let by byl Úřad práce ČR povinen pracovní rehabilitaci nabídnout. 

V současné době osoby mají možnost pracovní rehabilitaci využít, ale 

proaktivní pobídky se jim nedostane (Zák. č. 435/2004 Sb.). 

 

 Sleva na dani pro zaměstnavatele zaměstnávajícího OZP 

Sleva na dani pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP je v kompetenci 

Ministerstva financí. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. § 35 upravuje 

snížení daně, za které podává daňové přiznání zaměstnavatelům, kteří 

zaměstnávají osoby ze zdravotním postižením. Jedná se o částku 18 tisíc Kč za 

každého zaměstnance se zdravotním handicapem s uznaným invalidním 

důchodem v I. nebo II. stupni, či o částku 60 tisíc Kč za zaměstnance se 

zdravotním postižením s uznaným invalidním důchodem III. stupně. Polovinu 

daně u zaměstnavatelů s nejméně 25 zaměstnanci, u kterých je podíl 

zaměstnanců se zdravotním postižením více než 50 % průměrného ročního 

přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců (Zák. č. 586/1992 Sb.). 

 

 Zvýhodnění uchazečů se zdravotním handicapem v obchodní veřejné 

soutěži 

Zvýhodnění uchazečů se zdravotním handicapem v obchodní soutěži je 

upraveno § 101 zákona č. 137/2006 Sb. V tomto případě se nejedná o podporu 

ze strany MPSV, nýbrž o podporu Ministerstva pro místní rozvoj. Podmínka pro 

zvýhodnění OZP je následující: pokud se otevřeného řízení, užšího nebo 

zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky nebo služby zúčastňuje dodavatel zaměstnávající více jak 

25 zaměstnanců, ze kterých je více než polovina OZP, pak je pro hodnocení 
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nabídek určující výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. (Zák. 

č. 137/2006 Sb.). 

 

4.8 Bydlení a osoby s handicapem 

Pokud je člověk zdravý a samostatný má řadu možností, kde žít a bydlet sám. 

Pro osoby se zdravotním handicapem představuje téma bydlení vždy 

komplikaci. Možnosti bydlení se odvíjí od rodinného zázemí a konkrétního 

druhu postižení. Podle Tomáškové (Tomášková a kol., 2012) je např. v Praze 

nedostatek bezbariérových bytů, které by splňovaly nároky osob s handicapem 

pro samostatné bydlení, které by zároveň zohledňovaly různé typy handicapů. 

Tomášková dále uvádí, že je třeba vzít v úvahu i fakt, že samotné bydlení je pro 

osobu s handicapem pouze poloviční úspěch, v dosahu potřebuje mít i další 

sociální služby, nejvíce služby osobní asistence (Tomášková a kol., 2012). 

Existuje několik typů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, které pomáhají zdravotně handicapovaným osobám 

s bydlením a vedením domácnosti. 

Podle šetření Českého statistického úřadu v roce 2013 bydlí osoby se 

zdravotním handicapem ve věku 15-44 let nejčastěji s rodiči (77 484 osob), 

druhou nejčastější osobou, se kterou osoba s handicapem žije je manžel/ka 

(44 647 osob). Osoby se zdravotním handicapem ve věku 15-44 let žijí častěji 

ve chráněném bydlení (1180 osob), než v bydlení podporovaném (56 osob) 

(ČSÚ, 2014). 

 

4.8.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Jedná se o zpoplatněnou pobytovou sociální službu podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Služba je zaměřena na poskytování dlouhodobého 

pobytu jedincům, kteří mají sníženou soběstačnost zapříčiněnou zdravotním 

handicapem a v jejich situaci potřebují pravidelnou pomoc dalšího člověka. 

V ČR je podle ČSÚ (2017) k 31. 12. 2015 12 049 uživatelů této sociální služby. 

V rámci služby je zajištěna strava, ubytování a podpora při běžných úkonech 

v péči o vlastní osobu, včetně osobní hygieny, edukativní, aktivizační a sociálně 
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terapeutické činnosti, zajištění sociálního kontaktu s okolím, podpora při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů (MPSV, 2017). 

Podle ČSÚ (2017) je v ČR celkem 209 domovů pro osoby se zdravotním 

postižením s kapacitou 12 402 lůžek, 2 336 jednolůžkových, 

3 273 dvoulůžkových, 1 181 tří a více lůžkových pokojů. Jedná se o sociální 

službu poskytovanou mimo domov osoby s postižením. Podle výsledků 

výzkumu Uhlířové (2013) je tato sociální služba nejméně upřednostňovanou 

sociální pobytovou službou. Podle ČSÚ (2017) odešlo z domovů pro osoby se 

zdravotním postižením do přirozeného společenského prostředí celkem 146 

osob, což je méně ve srovnání s chráněným bydlením. Počet neuspokojených 

žádostí v ČR za rok 2016 o tuto sociální službu je 2 414. 

 

4.8.2 Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba, která je určena pro osoby se 

sníženou soběstačností zapříčiněnou zdravotním postižením, chronickým 

a duševním onemocněním, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Služba je 

poskytována dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 17 

vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Forma bydlení může 

být skupinová nebo individuální. Podle ČSÚ (2017) bylo v roce 2016 v ČR 

celkem 3 398 uživatelů ve 205 zařízeních poskytujících tuto sociální službu 

s kapacitou 3 898 lůžek. ČSÚ dále uvádí, že v roce 2016 bylo celkem 2 007 

jednolůžkových, 809 dvoulůžkových, 88 tří a více lůžkových pokojů. V rámci 

služby je poskytována strava, ubytování, pomoc s chodem domácnosti, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zajištění kontaktu se společností 

a okolím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů (MPSV, 2017). 

V analýze, zabývající se situací pečujících osob, která vznikla na základě 

zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, je právě chráněné bydlení, 

s maximální kapacitou 10 uživatelů a s nepřetržitou asistenční službou, nejvíce 

upřednostňovaný druh bydlení, který pečující osoby preferují pro své blízké se 

zdravotním handicapem (Uhlířová, 2013). Podle ČSÚ (2017) odešlo ze služby 

chráněného bydlení do přirozeného společenského prostředí celkem 214 osob. 
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Počet neuspokojených žádostí o chráněné bydlení bylo v ČR v roce 2016 

celkem 1 964. 

 

4.8.3 Podpora samostatného bydlení 

Jedná se o sociální službu legislativně ukotvenou zákonem č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách. Služba je zpoplatněná podle §  9 vyhlášky č. 505/2006 

Sb. 

Hlavní činnosti služby podpory samostatného bydlení jsou pomoc při zajištění 

chodu domácnosti, včetně úklidu a údržby osobních věcí a spotřebičů, pomoc 

při učení zvyků, které jsou potřeba v souvislosti s chodem domácnosti, podpora 

se zajištěním stravy, podpora v oblasti osobních vztahů a sociálních návyků, 

pomoc při zařizování osobních záležitostí, podpora při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů, v neposlední řadě podpora s hospodařením s financemi, 

nákupy. Mezi činnosti služby podporovaného bydlení patří také výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, podpora v oblasti pracovních zvyklostí 

a sociálně terapeutická činnost. Také pomoc se sezónními aktivitami, jako je 

větší úklid nebo např. malování (Zák. č. 108/2006 Sb.). 

 

4.8.4 Sociální bydlení 

V současné době připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci 

s Ministerstvem pro místní rozvoj a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu návrh zákona o sociálním bydlení. Návrh je založen na základě 

 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, dokument byl vládou 

schválen v říjnu 2015. Zákon má za cíl podpořit prevenci ztráty bydlení přes 

činnost sociální práce v obcích. Týká se domácností, ve kterých náklady na 

bydlení nejsou přiměřené v poměru jejich příjmů. Cílovou skupinou jsou 

například senioři, samoživitelé rodin, rodiny s nezaměstnanými členy, lidé 

s handicapem. Tento způsob prevence má za cíl snižování chudoby 

obyvatelstva a prevenci proti bezdomovectví. Připravovaný zákon o sociálním 

bydlení by měl také přispět k efektivnějšímu rozdělování sociálních dávek na 

bydlení a snížit tak tok finančních prostředků do nevyhovujícího bydlení. Pozice 
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obcí v novém systému bude posílena, budou mít rozhodující funkci pro výběr 

poskytovatelů sociálního bydlení a tím ovlivňovat toky financí a investic v oblasti 

sociálního bydlení. Cílem je zamezení zneužití státního systému sociální 

podpory pro bydlení, především ze stran poskytovatelů sociálního bydlení 

v podobě ubytoven apod. Dalšími cíli sociálního bydlení je prevence 

společenského vyloučení v podobě cenově dostupného bydlení na odpovídající 

úrovni (Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, 2015). 

Koncepce sociálního bydlení České republiky na období 2015-2025 je 

dokument vymezující trend vytvoření systému sociálního bydlení pro osoby 

v bytové nouzi v České republice. Tato koncepce, na které se spolupodílí 

odborníci ve čtyřech skupinách a řídící skupiny vedené Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a ministr pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, je dokument vytvořený před 

vytvořením zákona o sociálním bydlení. V červenci 2015 se ministryně práce 

a sociálních věcí a ministryně pro místní rozvoj dohodly na dopracování 

Hodnocení dopadů regulace ke Koncepci sociálního bydlení České republiky 

2015-2025. Hodnocení dopadů regulace rozpracovává dopady zavedení 

systému sociálního bydlení na Českou republiku a také vymezuje náklady 

a přínosy zavedení a realizaci systému sociálního bydlení na zajištění práv 

občanů České republiky a výkon státní správy a samosprávy, dále určuje další 

způsoby řešení sociálního bydlení v ČR (Koncepce sociálního bydlení České 

republiky na období 2015-2025, 2015). 

Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení 2015- 2025 za rok 2016 hodnotí 

cíle, které si Koncepce sociálního bydlení 2015-2025 stanovila. V bodě, který se 

týká ukotvení legislativy sociálního bydlení. Výsledek však není pozitivní – stále 

není vytvořena a schválena platná legislativa (Zpráva o plnění Koncepce 

sociálního bydlení 2015- 2025, 2016). 
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Projekt – Podpora sociálního bydlení 

Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních 

agend“ (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“) je realizován v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020. 

Realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí (Sociální bydlení 

v plzeňském kraji, 2017). 

Hlavním cílem projektu Podpora sociálního bydlení je rozvoj systému sociálního 

bydlení v České republice prostřednictvím mezinárodní spolupráce, vzdělávání, 

výzkumných aktivit a metodických podkladů. V rámci projektu vznikne Kontaktní 

centrum, jehož pracovníci se již nyní podílejí na přípravě systému sociálního 

bydlení podle Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 ve 

spolupracujících obcích. Projekt posílí kompetence k poskytování sociálního 

bydlení a doprovodných služeb, především v oblasti sociální práce na straně 

klíčových aktérů. K prvotnímu vyzkoušení systému byla navázána úzká 

spolupráce MPSV se zvolenými obcemi, kterým je poskytována podpora při 

tvorbě a realizaci místních koncepcí sociálního bydlení (Koncepce sociálního 

bydlení České republiky 2015–2025, 2015). 

 

6. Případová studie – mladí dospělí se zdravotním 

handicapem v Plzeňském kraji 

Plzeň je krajské město Plzeňského kraje. Je čtvrtým největším městem v České 

republice. V současné době žije v Plzeňském kraji kolem 572 tisíc obyvatel, 

v Plzni kolem 167 tisíc obyvatel. Plzeň má silné postavení v průmyslovém, 

obchodním, kulturním odvětví a je hlavním správním centrem (Město Plzeň, 

2012). 

Plzeňský kraj jsem pro případovou studii zvolila z důvodů osobních vazeb na 

tento kraj i na Plzeň samotnou, ale i kvůli zastoupení širokého spektra 

sociálních služeb, které mohou osoby se zdravotním postižením využít. 

Sociálních služeb pro zdravotně postižené osoby je v Plzeňském kraji i v Plzni 

celá řada (více v kapitole 5.4). Zájemci o některou ze sociálních služeb 
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Plzeňského kraje mohou využít praktický přehled v podobě knihy Katalog 

sociálních služeb. Tuto knihu vydalo v roce 2014 Statutární město Plzeň 

(financováno z rozpočtu města Plzeň) a je zdarma k dispozici všem zájemcům 

i v elektronické podobě. Katalog je přehledně rozdělen do kategorií, kde je 

snadné najít služby pro zdravotně postižené osoby. Každá strana tohoto 

katalogu obsahuje zařízení sociální služby včetně kompletního názvu 

a kontaktních údajů, popisu a charakteristiky služby a zaměření pro koho je 

služba určena. Nechybí ani praktické informace jako je otevírací doba nebo, 

zda je zařízení bezbariérové (Město Plzeň, 2012). 

V Plzeňském kraji bylo v roce 2016 celkem 138 neuspokojených žádostí 

o chráněné bydlení, 227 žádostí o domovy pro osoby se zdravotním postižením 

a 27 žádostí o sociální rehabilitaci (ČSÚ, 2016). 

 

Akční plán města Plzně 

Město Plzeň přistupuje zodpovědně k osobám se zdravotním handicapem. 

Klade si za cíl zlepšit důležité oblasti jejich života. Usiluje o vytváření příznivých 

podmínek a zmírnění dopadu zdravotního handicapu. Stejně tak usiluje 

o vyrovnání příležitostí, jako mají lidí bez zdravotního handicapu (Město PLzeň, 

2016). 

Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb, zpracoval v červnu 2016 Akční 

plán města Plzně pro podporu rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na léta 2017 – 2018. Akční plán navazuje na Střednědobou 

rozvojovou koncepci sociálních služeb (tzv. Komunitním plánem) pro období let 

2008-2015 (Plzeňský kraj, 2013). V rámci akčního plánu byla zpracována 

SWOT analýza, která definuje silné a slabé stránky současné situace, zároveň 

stanovuje cíle akčního plánu. Město Plzeň uvádí jako silné stránky rozšiřování 

a zkvalitňování sociálních služeb pro zdravotně postižené osoby, podporování 

zdravotně postižených fyzických osob dary, existenci a pokračování dotačního 

programu Plzeňského kraje „Program podpory činnosti organizací sdružujících 

zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2015“, 

dotační titul „zajištění bezbariérovosti“ a také přidělování městských bytů 

osobám se zdravotním postižením. Naopak své slabé stránky město Plzeň 
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pociťuje v oblasti chráněného bydlení, kterého má nedostatek a nedostatečné 

nabídky práce pro zdravotně postižené. Plzeň si také uvědomuje možný 

potenciál pro průběžné vzdělávání zdravotně postižených osob ve finanční 

a dluhové problematice, vytvoření bezbariérových přístupů na všech veřejných 

prostranství a sportovištích, zabezpečení péče o osoby s kombinovaným 

zdravotním postižením do 60 let a pro realizaci sociálního bydlení (Město Plzeň, 

2016). 

V rámci navrhovaných cílů a opatření v oblasti péče o osoby se zdravotním 

postižením město Plzeň plánuje rozvinout síť sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením v oblasti pobytových zařízení, kde by mohli být jak 

pečující rodiče, kteří už nemohou o své dítě s handicapem naplno pečovat 

a kde by bylo také postaráno o jejich dítě. Dalším cílem je vybudování denních 

a týdenních stacionářů a odlehčovacích služeb pro osoby s mentálním či 

kombinovaným handicapem s cílem odlehčit pečujícím rodinám. Plzeň 

v současnosti shledává nedostatek terénních služeb pro osoby s duševním 

onemocněním, díky fondům evropské unie začíná reforma psychiatrie (Město 

Plzeň, 2016). 

 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

na období 2013 – 2018 

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Krajský plán vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením na období 2013-2018. Tím potvrzuje 

politickou snahu zabývat se uceleným řešením životních podmínek a kvality 

života osob se zdravotním handicapem. Plzeňský kraj spolupracuje 

a komunikuje s organizacemi občanů se zdravotním handicapem. Plán 

vyrovnání příležitostí v Plzeňském kraji vznikl za pomoci Krajského úřadu 

Plzeňského kraje a Plzeňské krajské rady osob se zdravotním postižením. 

Tento plán má základy v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením 

a z Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2010-2014, který byl vládou schválen v roce 2010 (pozn. 

autorky: dnes je již plán na období 2015-2020). V plánu jsou rozpracovány 

nejpalčivější problémy, které má Plzeňský kraj možné ovlivnit, a tak se 
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soustřeďuje na oblast vzdělání, informovanosti a mobility osob se zdravotním 

handicapem. V rámci stěžejních oblastí byly vypracovány jednotlivé cíle 

a opatření, které mají za úkol vyrovnat podmínky v přístupnosti staveb, dopravy 

a informací, dostupnosti vzdělání a zdravotní péče, v příležitosti na přijetí do 

zaměstnání a jeho udržení, možnost věnovat se kultuře, sportu a jiným 

aktivitám jako například rekreace, návštěva památek a přírodních krás. 

Informovanost a její nedostatek je obecný problém všech osob, tím spíše 

u osob se zdravotním postižením. V rámci plánu je implementace informací na 

webové stránky Plzeňského kraje informace pro osoby se zdravotním 

postižením a aktualizovat je minimálně jednou do roka. Dalším cílem je 

například vytváření podmínek pro odstraňování bariér při ošetření 

a hospitalizaci imobilních osob či udržet dosaženou úroveň sociálních služeb 

včetně každoroční aktualizace on-line katalogu poskytovatelů sociálních služeb. 

Dalšími cílem je podpora aktivit organizací osob se zdravotním handicapem 

a poskytovatelů sociálních služeb pomocí grantů či poskytování dotací ve 

spolupráci Odboru sociálních věcí. V minulosti to byla např. podpora projektu 

Euroklíč. V neposlední řadě je důležitým cílem podpora zvýšení zaměstnanosti 

osob se zdravotním postižením v Plzeňském kraji. Této podpory je dosahováno 

i skrze měsíčník Plzeňský kraj a internetových stránek Plzeňského kraje (Město 

Plzeň, 2016). 

Plzeňský kraj přistupuje zodpovědně k osobám se zdravotním handicapem 

a snaží se o podporu vyrovnání příležitostí, aby i zdravotně postižení občané 

mohli žít nezávisle a společensky se začlenit a nehrozila jim diskriminace 

a společenská exkluze. 

 

Sociální služby v Plzeňském kraji pro osoby s handicapem 

Zdravotně handicapovaný člověk v Plzeňském kraji může využít celou škálu 

sociálních služeb. Zastoupeny jsou všechny registrované služby. Nejvíce je 

zaregistrováno k 15. 12. 2018 pečovatelských služeb, celkem 46, odborné 

sociální poradenství je zastoupeno 31 krát. Naopak pouze jedna registrovaná 

služba podporovaného bydlení, 6 služeb chráněného bydlení a 12 domovů pro 

osoby se zdravotním postižením. Osoby se zdravotním postižením mohou 
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v Plzeňském kraji také využít 14 zařízení sociálních služeb sociální rehabilitace, 

6 sociálně terapeutických dílen. Nepostradatelná je také služba osobní 

asistence, která je v plzeňském kraji nabízena 12 krát. Osoby se zrakovým 

zdravotním postižením docení i služby průvodcovské a předčitatelské, ty jsou 

nabízeny 2 krát. V plzeňském kraji je možno využít i tlumočnickou službu, která 

je nabízena 4 krát. Služby tísňové péče jsou nabízeny 2 krát taktéž krizová 

pomoc, terénní programy dokonce 13 krát. Pečující rodiny mohou využít pomoc 

jedenácti odlehčovacích služeb v plzeňském kraji (Registr poskytovatelů 

sociálních služeb, 2017). 

Sociální služby v plzeňském kraji podporuje svojí činností také Centrum pro 

komunitní práci západní Čechy. Toto centrum vede projekt Sociálního bydlení 

podporovaného z evropského sociálního fondu. Projekt se jmenuje Podpora 

odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji a má za 

cíl udělat bydlení dostupné pro všechny za stejných podmínek. Státní koncepce 

sociálního bydlení byla vládou schválena v roce 2015, nastolila změnu 

podmínek, jak bude řízeno sociální bydlení a související s ním sociální služby. 

Byl také připraven zákon o sociálním bydlení, aby sociální bydlení získalo 

platnou legislativní stránku. Nicméně tento zákon o sociálním bydlení neprošel 

napotřetí čtením v Poslanecké sněmovně v květnu 2017. Sociální bydlení tak 

není doposud legislativně vyřešeno (CPKP, 2017). 

Statistika sociálních služeb v Plzeňském kraji 

V Plzeňském kraji bylo v roce 2016 nejvíce utrženo za pečovatelskou službu, 

celkem 168 419 000 Kč, osobní asistenci 20 399 000 Kč a sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 15 424 000 Kč. Příjmy 

z podpory samostatného bydlení činily 1 786 000 Kč (ČSÚ, 2017). 

Výše příjmů z úhrad klientů za sociální službu v roce 2016 činilo 77 856 000 Kč 

za pečovatelskou službu, 6 629 000 Kč za osobní asistenci, 2 703 000 Kč za 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

(ČSÚ, 2017). 

Výdaje na sociální službu v Plzeňském kraji v roce 2016 činily 182 201 000 Kč, 

22 462 000 Kč na osobní asistenci, 15 967 000 Kč na sociálně aktivizační 
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služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 1 735 000 na podporu 

samostatného bydlení (ČSÚ, 2017). 

V roce 2016 byl počet dospělých klientů sociálních služeb v Plzeňském kraji 

7 489 pečovatelské služby, 292 osobní asistence, 28 podpory samostatného 

bydlení a 2 841 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (ČSÚ, 2017). 

Sociální služby mají i negativní statistiku a to počet neuspokojených žadatelů 

o sociální službu v roce 2016. Žádané sociální služby v Plzeňském se 

nedostaly pro 108 zájemců o sociální službu a 38 zájemců o sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V celkové 

statistice ve srovnání se zbytkem krajů v ČR ale Plzeňský kraj dopadl velmi 

dobře. Většina sociálních služeb byla dostupná všem zájemcům (ČSÚ, 2017). 

 

6.1 Sociální situace respondentů 

Respondenti z mého empirického šetření (viz tabulka č. 1 v kapitole 2. 

Metodologie) pociťovali více problémů spojených s doprovodnými zdravotními 

obtížemi, ať už fyzického, ale i psychického rázu, než s problémy spojenými 

přímo se zdravotním handicapem, který mají. V zásadě je situace všech 

stabilizována, ať již za pomoci sociálních služeb či rodiny. Respondenti udržují 

sociální kontakty a nikdo z nich netrpí sociálním vyloučením. Všichni 

respondenti se cítí ve svém životě v zásadě spokojeně. 

 

6.2 Oblast sociální politiky a dávek 

Osoby se zdravotním handicapem z mého výzkumného vzorku nejčastěji 

pobírali invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvky pro osoby se zdravotním 

handicapem (příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku) a z pilíře státní 

sociální podpory ještě příspěvek na bydlení. 

Nejvíce kritizován byl příspěvek na péči. Respondenti 1, 4 a 5 se domnívají, že 

příspěvek na péči je velice podhodnocený. Nejvíce je tento fakt znát v případě, 

kdy je pečující osobou jeden z rodičů, který zanechal pro péči činnost vlastního 
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zaměstnání a osoba, o kterou je pečováno se mu odměňuje příspěvkem na 

péči, který činní 8 800 Kč (respondenti 1, 5). Pečující si tak nepřijde ani na 

odměnu odpovídající výši minimální mzdy, která v roce 2017 činila 11 000 Kč, 

v roce 2018 dokonce 12 200 Kč. Přitom péče o postiženého často zabere 24 

hodin 7 dní v týdnu. Např. respondent 4 příspěvek na péči poskytuje v celé výši 

své matce, která o něj neformálně pečuje a hodnotí jej jako nedostatečně 

valorizovaný2. Respondenty, poživatele příspěvku na péči ve IV. stupni také 

netěší fakt, že novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, která měla 

přinést zvýšení příspěvku na péči z 13 200 Kč na 19 200 Kč, nebyla nakonec 

schválena. Respondent 4 je povoláním právník a uvažuje nad původně 

zamýšleným zvýšením příspěvku na péči ve IV. stupni. Legislativní nastavení 

bylo takové, že příspěvek měl být na neformální péči či terénní službu. Lidé, 

kteří jsou na pobytových službách, by byli ze zvýšeného příspěvku vynechaní, 

a tím by vznikla dvojakost stejně postižených lidí s různě vysokým příspěvkem 

na péči. Respondent 4 to označuje jako vnitřní diskriminaci. Domnívá se, že 

v případě schválení novely by vznikla velká disproporce mezi III: a IV. stupněm. 

To vnímá jako diskriminační. Zároveň také polemizuje nad příspěvkem 

I. stupně, zda je vůbec částka 880 Kč měsíčně pro lidi, kterým byl tento 

příspěvek přiznán zásadní a pomůže jim významně řešit jejich životní situaci. 

Sám má také zkušenost, kdy příspěvek na péči v I. stupni byl přiznán seniorovi, 

který tento příspěvek ani nepoužil v souvislosti se svým zdravotním problémem. 

Respondent 4 je též názoru, že úřady nestíhají kontrolu příspěvků na péči, 

zejména těch v I. stupni. Vzhledem ke stárnutí populace dosáhne na příspěvek 

na péči v I. stupni stále více lidí a kontrolu je téměř nemožné vykonávat, říká 

respondent 4, kterého samotného pro příspěvek na péči ve III. stupni nikdo 

nikdy nekontroloval. 

Respondent 5 shledává problematickým i nedostatek objektivity při schvalování 

příspěvku na péči, kde se hodnotí pouze úkony, které člověk dokáže. Sám 

potřebuje takřka 24hodinou denní péči, ale vzhledem k tomu, že je orientovaný 

a zvládá komunikovat, tak mu náleží příspěvek III. stupně, který poskytuje 

matce, pro kterou je péče o něj jediným zdrojem příjmů. V jeho životní situaci, 

                                                 
2 Příspěvek se od jeho zavedení v roce 2007 ještě nevalorizoval. Došlo jen k jeho jednorázovému 

navýšení o 10% v roce 2016 (Zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách).  
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kdy momentálně nepracuje, žije z invalidního důchodu, má příspěvek na 

bydlení a matce vyplácí příspěvek na péči, říká: „Finanční situace pečujících 

rodin je v současnosti neúnosná.“ Respondent 5 má také špatné zkušenosti 

s chováním a profesionalitou administrativních pracovníků na úřadech, kdy se 

na něj a jeho matku pracovnice dívaly přes prsty, když žádali o příspěvky. 

V mém výzkumu se také ukázalo zneužívání příspěvku na péči ze strany 

rodiny, kdy respondent 3 měl následující zkušenost: „Rodině jsem byl zdroj 

peněz, když jsem si oběhal příspěvky, tak ono to teklo, to se jim líbilo. Potom 

jsem řekl, že ne, tak to se jim nelíbilo. Zneužívali mě kvůli penězům, říkali to 

i sousedé.“  

Respondenti dále využívají dávky pro osoby se zdravotním postižením dle 

zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením. Např. Respondent 4 využívá průkaz ZTP/P na kulturní akce 

a hlavně k parkování na parkovacích místech určených pro zdravotně 

postižené.  

Respondent 3 využil příspěvku na zvláštní pomůcku na nákup motorového 

vozidla, s nákupem mu pomohly i nadace. Respondent 1 kritizoval nastavení 

příspěvku na zvláštní pomůcku, konkrétně finanční spoluúčast zdravotně 

handicapovaných ve výši 10 %. Je názoru, že lidé, co studují, nebo pracují 

a snaží se tak pozitivně ovlivnit svoji sociální situaci, by měli mít nižší nebo 

nulovou spoluúčast. Také pomůcky pro slabozraké a nevidomé, jako je 

například ozvučený počítač a potřebné programy, by zařadil do základního 

balíčku, který by každý takto handicapovaný člověk měl mít. 

Některými respondenty byla vnímána jako diskriminační zkrácená nemocenská 

pro poživatele invalidních důchodů (více viz kapitola 4.5.).  

Respondent 4: „To, že invalidní důchod nahrazuje nemocenskou po 70 dnech, 

není spravedlivé ani v absolutních číslech, ani koncepčně. Což pak v situaci, 

když by člověk neřešil péči- asistenci neformálně, ale musel by ji řešit tržně, se 

stropní cenou podle vyhlášky 130 Kč na hodinu, to by pak mohl být malér.“ 

Dávky pro zdravotně handicapované osoby celkově hodnotí respondenti tak, že 

bez dalšího příjmu by jim nezaručovaly nezávislý život. 

Respondent 1: „Nedokážu si představit, že bych byl sám a pouze z příjmu od 

státu, že bych vyžil. Musím pracovat.“ 
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Respondent 4 shrnuje dávkový systém pro zdravotně handicapované: „Když 

bych žil pouze z dávek sociální politiky, tak bych přežil, ale kvalita života, ve 

smyslu, co si můžete dovolit, by mi rapidně klesla.“ 

 

6.3 Oblast sociálních služeb 

Respondenti využívají většinou kombinaci neformální péče (zejména rodinných 

příslušníků) s využíváním sociálních služeb dle zákona 108/2006, o sociálních 

službách. Např. respondent 1 si pochvaluje pomoc rodiny a přátel, kterých má 

hodně, i když také využívá služeb pro zrakově postižené, průvodcovskou 

a předčitatelskou službu, dříve hodně sociální poradenství a sociální 

rehabilitaci. Respondent 1: „Služby se doplňovaly a jsem s nimi spokojen.“ 

Také respondent 4 vnímá svůj současný stav jako pozitivní, protože jsou jeho 

základní potřeby týkající se asistence zajištěni v rámci rodiny. Respondent 3: 

„Centrum sociálních služeb mi pomohlo vyřešit situaci s dluhem. Poradili mi, jak 

to splatit.“ 

Respondent 6 by uvítal počítačové kurzy, aby zlepšil své počítačové dovednosti 

a zvládl si například sám napsat životopis a lépe tak získal práci. Respondent 6 

se snaží najít práci, s vytvořením životopisu mu pomohla sociální pracovnice – 

asistentka chráněného bydlení, rodina mu pomoci nezvládne. Respondent 6: 

„Matka je obyčejný dělník, papírování nerozumí, tak mi s tím nepomůže.“ 

Průběžné systematické vzdělávání v oblasti financí, dluhů a hospodaření by 

vítali především respondenti 8, 7 a 6, kterým v této oblasti radí asistentka 

podporovaného bydlení a sociální pracovnice v chráněném bydlení. Osvětě by 

se však nebránili ani respondenti 5 a 3, kterým pomohly zbavit se dluhů také 

sociální pracovnice. Podle vyhodnocení rozhovorů by sociální služba finančního 

vzdělávání našla v Plzeňském kraji své klienty. 

Problémem v oblasti sociálních služeb je podle respondenta 5 nedostatečná 

propojenost mezi zdravotnickými a sociálními službami. Toto tvrzení potvrzuje 

také Tomášková (Tomášková a kol., 2012), která vidí jako možnou cestu 

úspěchu propojování zdravotních a sociálních služeb alespoň na komunitní 

úrovni. Respondent 5 se domnívá, že zdravotnické služby mají nízkou 

informovanost o těch sociálních a naopak. Respondent 5 z vlastní zkušenosti 
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ví, že když se člověku s postižením stane úraz a skončí hospitalizován, že 

potřebuje poté podporu. Například podporu v podobě kompenzačních pomůcek 

či poradenství, nicméně jeho zkušenost s informovaností zdravotníků 

o sociálních službách byla velmi špatná. Respondent 5: „Nikdo mi nedokázal 

poradit, co mám dělat, na co mám nárok.“ Sociální pracovníci a pracovníci na 

úřadech by měli dle respondentů vystupovat více profesionálně a s empatií. 

Někteří pracovníci jsou vyhořelí a chovají se hrubě a necitlivě k postiženým 

osobám a jejich rodinám, říká respondent 5. Matoušek (Matoušek in Burianová, 

2010) uvádí, že sociální pracovník by měl být samostatný profesionál, který je 

vzdělaný v oboru a řídit se etickým kodexem pro svoji profesi. Zkušenost má 

respondent 5 s asistenčními službami, které využíval během studia, pro 

zapisování přednášek a doprovod. Několikrát se mu stalo, že asistentka 

dorazila pozdě a on tak například nestihl zkoušku. Respondent 5 však neviní 

konkrétní asistentku, ale systém, který vnímá jako přetížený a asistentka se tak 

při přesunech mezi klienty nestíhá včas přepravovat. Respondent 5 vidí slabé 

místo v absenci takové sociální služby, která by spolupracovala s obvodními 

lékaři za účelem aktivního vyhledávání seniorů a zdravotně postižených osob, 

o které nikdo nepečuje. Jednalo by se dle ní o jakési pravidelné monitorování, 

aby se zjistilo, že je osoba v pořádku. Dále respondent 5 konstatuje, že 

jednotlivé kanceláře na úřadech nemají informace mezi sebou, takže hodnotí 

informovanost úřadů o sociálních službách jako velmi nízkou. 

 

6.4 Oblast vzdělání a pracovního uplatnění 

Mladé osoby s handicapem mají horší podmínky pro studium a rozhodování, 

jakou školu budou schopni vystudovat. Respondenti 1 a 2 jsou slabozrací. 

Velmi jim pomáhají počítačové programy, které ozvučují a dokáží přečíst 

informace. Respondenta 1 nejvíce v životě limitovaly zdravotní problémy, které 

nebyly přímo spojené s handicapem a jejich časově náročná léčba. Nyní se těší 

stabilizovanému zdravotnímu stavu a snaží se pomoci kamarádovi, který má 

také problémy se zrakem, s dokončením základní školy. Respondent 1 se 

rozhodl pro studium sociální práce a v současnosti je lektorem výuky na 
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počítačích. Nicméně zajímal ho i jiný obor, pro jehož studium se nakonec 

nerozhodl s ohledem na své postižení. 

Respondent 1: „Technicky zaměřený obor jsem vzdal, vzhledem k mému 

postižení a tomu, že počítačové matematické programy nejsou ozvučené na 

čtení technických dokumentů či matematických výrazů.“  

Respondenti se uplatňují na uzavřeném i otevřeném trhu práce. Rozhodující je 

úroveň dosaženého vzdělání i míra handicapu. Respondenti s nižším vzděláním 

vykonávají kompletační, pomocné, úklidové či zahradnické práce. 

V současnosti nepracuje z mého vzorku jen respondent 5, který kvůli vážnému 

úrazu pracovní poměr ukončil. Rád by se do práce vrátil, ale neví, zda to 

vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bude v budoucnu možné. Respondentovi 5 

pocit seberealizace shází a reálně zhodnocuje, že pocit seberealizace 

a uspokojení z výkonu práce už mít nebude. Všichni respondenti se dále 

shodují, že díky práci se jim dostává sociálního kontaktu, který by jim jinak 

velice chyběl. Respondenti také uvádějí, že chodí do zaměstnání rádi a doma 

by se dokonce nudili. Zaměstnání všem respondentům přináší pocit 

spokojenosti, seberealizace. Finanční prostředky, které plynou z výkonu 

zaměstnání, nikdo z respondentů neřadil na první místo, ale jsou pro ně také 

velmi důležité na zaplacení nákladů spojených s bydlením, stravou, léky či 

službami pečujícího. 

U respondenta 4, který je povoláním právník, vyvstává situace, kdy vzhledem 

k jeho vzdělání a pracovnímu uplatnění na otevřeném trhu práce, ale v rámci 

nejmenovaného sociálního pole působnosti, vydělává méně peněz, než když by 

byl zcela konkurenceschopným na trhu práce. Nestěžuje si, jen konstatuje tento 

fakt, jak ho zdravotní postižení limituje na trhu práce, ale zažil i dočasný 

výpadek pracovního uplatnění. Respondent 4: “Jsem rád, že mohu pracovat 

v kolektivu, jsem více v centru dění, a tak nějak se budují sociální vazby, které 

se k zaměstnání pojí. Máte možnost věci konzultovat s lidmi, se kterými 

spolupracujete. Vnímám i snahu zaměstnavatele férově mě odměnit.“ 

Respondent 7 na otázku, co je na jeho práci pozitivní říká: „S kolegy si 

rozumíme, je s nimi sranda. Baví mě to v práci, doma by mě to nebavilo, v práci 

je to lepší a jsou nějaké peníze a něco se i naučím.“ Respondent 8: „Jsem rád, 

že chodím do práce. Celý pracovní úvazek by byl pro mě dlouhý. Doma bych 

nevěděl, co dělat. Potkám kolegy.“ Respondent 3 by uvítal lépe placenou práci 
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pro osoby se zdravotním handicapem. Kompletovací práce, které u nich 

v centru osoby s handicapem dělají, jsou placeny v halířích za kus. 

Respondent 6 je velice ambiciózní, práci hledá denně na internetu. Životopis 

mu pomohla sestavit sociální pracovnice – asistentka chráněného bydlení. Rád 

by dostal práci jako vrátný/ hlídač. Několikrát se mu již povedlo práci získat, ale 

bohužel ne udržet. Hledání práce mu stěžují i vážné zdravotní problémy. Jeho 

cílem je mít stálou práci a ještě brigádu. V současné době se na dohodu 

o provedení práce věnuje kompletování různých materiálů. Hlavním zdrojem 

jeho finančních prostředků je tak invalidní důchod II. stupně a příspěvek na péči 

I. stupně. Peníze mu stačí jen tak tak, občas mu nějaké peníze dá bratr nebo 

matka. 

Respondenti 1, 2, 4 zastávají názor, že kdyby je při výběru práce nelimitovalo 

postižení, tak by dokázal vydělat více. Všichni respondenti kromě v současnosti 

nepracujícího respondenta 5 mají svoji práci rádi a jsou vděční, že do 

zaměstnání mohou docházet. Respondenti 1, 2, 3 jsou rádi, že svojí prací 

mohou pomáhat dalším lidem s handicapem, jako mají sami. Případy 

respondentů 1, 2, 4 potvrzují, že lidé s handicapem mají ztížené podmínky pro 

najití důstojného a adekvátně finančně ohodnoceného zaměstnání navzdory 

jejich vzdělání či zkušenostem. 

V souvislosti s nemožností najít práci vyjádřil respondent 5 zkušenost, kdy se 

pracovnice úřadu práce nevhodně vyjadřovaly o ní samotné, co by osobě 

s handicapem. „Jednání pracovníků sociální správy je takové, jakože nechcete 

pracovat.“ Také postrádal ochotu ze strany personálu úřadů s pomocí vyplnit 

žádosti a dokumenty. 

 

6.5 Oblast bydlení 

Dotázaní respondenti žijí doma (1, 2, 4, 5) v podporovaném bydlení (7, 8), nebo 

v chráněném bydlení (3, 6). U respondentů (1, 2, 4, 5), kteří bydlí doma s rodiči, 

kteří o ně pečují, by bylo motivací pro změnu bydlení, setkání nebo vztah 

s osudovým partnerem, se kterým by mohli bydlet společně. Někteří 

respondenti jsou ve finanční situaci, kdy by si vlastní bydlení, případně lepší 

bydlení mohli dovolit, ale nemají zatím motivaci pro změnu. 



 

59 

 

Respondent 1: „Až dokončím školu, chtěl bych zkusit mít vlastní byt.“ 

V současné době bydlí v rodinném domku s rodiči. Respondent 1 také 

konstatuje, že vlastní bydlení by urychlilo setkání s osudovou partnerkou, kterou 

v současnosti nemá. 

Na podporovaném bydlení si jeho klienti pochvalují především dostatek 

soukromí.  

Respondent 7: „V podporovaném bydlení. Máme s kolegou 2+1, každý svůj 

pokoj, kuchyňka a koupelna. Na víkendy přichází přítelkyně. Sami si uklízíme 

a vaříme.“ 

Oba klienti, kteří v něm žijí, mají možnost srovnání, protože přišli z chráněného 

bydlení, kde bylo více osob v jednom bytě. 

Respondent 7: „Chráněné bylo moc velké. Tady máme soukromí a obden 

asistentku, v chráněném bydlení byla pořád.“ 

 

6.6  Další návrhy na zlepšení  

Respondenti také navrhovali kromě zkoumaného i další oblasti, kde 

sociální/veřejná politika ve vztahu k osobám se zdravotním postižením 

nenaplňuje jejich potřeby. Zmíněn byl nedostatečný bezbariérový přístup do 

hromadných dopravních prostředků. Např. respondent 3 postrádá bezbariérové 

autobusy. Také podle Analýzy potřeb a nabídky sociálních služeb na území 

hlavního města Prahy je druhým nejčastěji uváděným typem chybějící služby 

(nejedná se však o sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách) bezbariérová přeprava a rozvoj bezbariérovosti MHD (Tomášková 

a kol., 2012). Respondent 5 se rovněž domnívá, že rezervy máme jako stát 

stále v bezbariérovosti, kdy se i někdy některé přístupy jeví jako bezbariérové, 

ale ve skutečnosti nejsou. Jako příklad uvedl bezbariérově upravenou toaletu, 

ke které však vedly schody. 
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7. Závěr 

Současná sociální politika České republiky v oblasti finanční podpory, 

sociálních služeb, bydlení i podpory zaměstnávání mladým osob se zdravotním 

postižením vesměs pomáhá, nicméně má stále prostor pro větší naplnění 

potřeb této cílové skupiny. 

Systém dávek ze sociálního zabezpečení pomáhá, podle výsledků výzkumného 

šetření, nejvíce méně postiženým osobám tzn. v I. a II. stupni invalidity. Tyto 

osoby jsou spokojeny s výší dávek, které jim pomáhají vyřešit jejich životní 

situaci a nemají tak větší finanční problémy. Nejpříznivější životní situaci mají 

osoby, které jsou zaměstnány a k dávkám ze systému sociálního zabezpečení 

(nejčastěji invalidní důchod a příspěvek na péči) pobírají ještě plat. Tyto osoby 

mají z hlediska perspektivy životního cyklu velmi reálnou šanci na plynulý 

přechod do dospělosti, na osamostatnění se od rodičů a založení vlastní 

domácnosti. Hůře jsou na tom osoby, které potřebují osobní asistenci po celý 

den a finanční prostředky z přiznaného invalidního důchodu 3. stupně 

i příspěvku na péči III. stupně jim nestačí na pokrytí formálních sociálních 

služeb a většinou se svěřují do neformální péče příslušníka rodiny. 

Respondenti, kteří mají nárok na příspěvek na péči, se shodují ve spekulaci nad 

jeho výší. Někteří respondenti, o které pečuje rodina, chápou příspěvek na péči 

jako náhradu příjmu pro osobu, která jim péči zajišťuje. Příspěvek na péči ve III. 

stupni, který činní 8 800 Kč je však nižší než minimální mzda v roce 2017 

i v roce 2018, která v roce 2017 činila 11 000 Kč v roce 2018 12 200 Kč. 

U respondentů, kde jeden z rodičů zanechal vlastního zaměstnání a jeho hlavní 

náplní je péče o handicapovaného, je tak výše příspěvku podle respondentů 

neadekvátní odměnou za péči, když zvážíme čas, který péči věnuje. V případě, 

že by osoba s handicapem osobní asistenci, případně  v kombinaci s jinou 

sociální službou nakupovala, (v současné době je maximální cena asistenční 

služby 130 Kč za hodinu dle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 

Sb. k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) tak by aktuální příspěvek 

na péči nepokryl reálné náklady na skutečnou potřebu osoby, která potřebuje 

nepřetržitou péči. Problém nastává zejména u těžce závislých osob ve III. 
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stupni invalidity a III. stupně příspěvku na péči, který činní 8 800 Kč, kdy jsou 

osoby orientované a schopné komunikovat, díky čemuž jim nenáleží příspěvek 

pro úplně závislé osoby, kterým náleží příspěvek na péči ve IV. stupni, což je 

13 200 Kč. 

Slabým místem v oblasti sociálních služeb v současnosti je propojení, 

respektive nepropojení zdravotnických služeb se službami sociálními. To se ale 

dotýká všech osob se zdravotním handicapem bez ohledu na věk. Zmíněn byl 

také nedostatek asistentů, kteří jsou pro osamostatnění se mladých lidí se 

zdravotním handicapem nezbytní. Jak vyplynulo s výpovědí respondentů, pro 

samostatný život je důležité vzdělávání v oblasti hospodaření a finanční 

gramotnosti. 

Osoby s handicapem většinou pracují na zkrácené pracovní úvazky, jak na 

otevřeném, tak na uzavřeném trhu práce. Všichni respondenti se shodují, že 

práce je pro ně důležitou denní činností, díky které se necítí sociálně vyloučeni. 

Většina z nich do práce chodí ráda především kvůli sociálnímu kontaktu, peníze 

byly až na dalších místech. Kontakt se spolupracovníky, přáteli a rodinou 

vnímají respondenti po zdraví jako nejdůležitější součást životů. Možností 

pracovního uplatnění osob se zdravotním handicapem je v současné době 

nedostatek a u méně kvalifikovaných osob se většinou jedná o málo placená 

pracovní místa. Lidem se zdravotním handicapem by také pomohl lepší přístup 

zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání OZP a upravené pracovní závazky. 

Velkého uznání ze strany klientů, respondentů našeho rozhovoru, se dostalo 

chráněnému a podporovanému bydlení. V obou typech bydlení se 

respondentům dostává asistenční podpora. V podporovaném bydlení se jedná 

o asistentku podporovaného bydlení, která dochází obden a klientům se 

zdravotním handicapem pomáhá zejména s:  hospodařením,  financemi, 

administrativou, sestavením nákupního seznamu či chodem domácnosti. Klienti 

chráněného bydlení bydlí sami ve svém pokoji, ale jsou závislejší a asistenci 

v podobě sociální pracovnice mohou využít kdykoliv, protože je v chráněném 

bydlení vždy přítomna. Tato pracovnice handicapovaným osobám pomáhá také 

nejvíce s administrativou, nakládáním s financemi, ale i s osobními rodinnými 

záležitostmi. O asistentkách se klienti podporovaného i chráněného bydlení 

vyjadřovali s velkou úctou a vnímají je jako největší podporu a pomoc, hlavně 

u respondentů, kde rodina není schopná podporovat. K asistentkám mají 
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důvěru a váží si jejich poradenství, které několikrát týdně využívají. Klienti 

chráněného i podporovaného bydlení jsou vděční, že se mohou do jisté míry 

osamostatnit a mít tak pocit bezpečí, který je podle Maslowovy pyramidy potřeb 

hned na druhém místě po základních potřebách. 

Mladé osoby se zdravotním postižením se nejvíce obávají sociálního vyloučení, 

a proto si váží možnosti zaměstnání, ať už je jakékoliv, protože jim umožňuje 

sociální kontakt a díky tomu se necítí být postaveni mimo společnost. Finanční 

prostředky plynoucí z výkonu zaměstnání jim pomáhají vést nezávislejší život. 

Některé osoby s postižením by byly schopné úplného osamostatnění, kdyby 

měly motivaci v podobě partnerského vztahu. V situaci, kdy partnera nemají, tak 

preferují bydlení s rodiči, podporovaném či chráněném bydlení, kde také 

přicházejí do kontaktu s okolím. 

 

Summary 

Current social policy of Czech Republic in general helps disabled people to live 

satisfied lifes. However there are still some gaps between real and optimal 

situation. 

The best situation have people who have income from work and also disability 

pension. These people are able to have quite indenpendent life. 

The worst situation have disabled people who have disability pension in III. 

degree and care allowance in III. degree. These people need most of the time 

all day long care and they are not able to buy formal social service, because 

they dont have money enough from income from social policy. About these 

persons take care most of the time someone from his/her family. This is 

informal care. Most of these people understand that care allowance should be 

compensation of income for person who cares about disabled person. However 

care allowance is even lower than minumum wage in Czech Republic. Situation 

for families which have disabled person about his/her care is from financial 

perspective very bad. 

Very popular and helpful is assistance service and supported housing also with 

an assistant. 

Disabled people who have possibility to work are very happy and satisfied. 

Work brings them feeling of satisfaction and self-realization. It helps them to 

avoid social exclusion and also brings money. However money is not the main 
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reason for disabled people to work. The importnant thing about employment for 

them is to meet colleagues, friends and people. Disabled people would 

appreciate more friendly attitude from employer´s side. Most of the employers 

does´t want to employ disabled people. Employers don´t have experience with 

disabled people and they are affraid of their needs and they also assume low 

qualification and low experience from them. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s handicapovanými osobami 

Scénář rozhovoru 

Rozhovory s respondenty jsou součástí výzkumné části této diplomové práce a 

výsledky rozhovorů nebudou nikde jinde uveřejněny. 

 

A) Životní situace 

a. Jak byste popsal/a Vaši současnou životní situaci? 

b. Změnila se Vaše životní situace v posledních letech? Co byste 

označil/a za důležité? 

c. S jakými problémy se nejvíce potýkáte a jak se s nimi 

vypořádáváte? 

d. Kdo Vám nejvíce pomáhá a jak? 

e. Prosím popište, jaké pobíráte příspěvky od státu a jak je 

využíváte? Jsou dostačující? 

f. Měnila byste něco na příspěvcích od státu? Jak je využíváte, jsou 

dostačující? 

g. Jaký stupeň invalidity máte? 

 

B) Péče 

a. Jakou sociální službu/y využíváte? 

b. Jste se sociálními službami spokojen/a? Pomáhá Vám řešit vaši 

sociální situaci? 

Pokud ne, vysvětlete prosím proč a zkuste popsat, jak by 

vypadala ideální situace. Případně mohla by se služba nějak 

zlepšit? 

c. Postrádáte nějakou jinou další službu, která zatím neexistuje? 

d. Máte na úhradu služby dostatek prostředků? Z jakých zdrojů 

služby hradíte? 

e. Je pro vás konkrétní sociální služba dostupná s hlediska místa a 

kapacity? 
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f. V případě, že využíváte více služeb, zhodnoťte prosím, jestli se 

navzájem dobře doplňují, navazují na sebe. 

g. Je ještě něco v oblasti sociální péče/ služeb, co Vás trápí a co 

jsme nezmínili? 

 

C) Práce 

a. Kde v současné době pracujete? 

b. Jedná se o otevřený nebo uzavřený trh práce? 

c. Jaký pracovní úvazek máte? 

d. Popište prosím, zda a případně jakým problémům čelíte v práci? 

e. Co je naopak na Vaší práci pozitivní? 

f. Je ještě něco v oblasti práce, co Vás trápí a co jsme nezmínili? 

 

D) Bydlení 

a. Kde v současné době bydlíte? 

b. Bydlíte sám/sama nebo s někým? 

c. Chystáte se bydlení změnit? 

d. Pobíráte nějaký příspěvek na bydlení? 

e. Jak jste spokojený/á se svým bydlením 

f. Měnil/a byste něco na svém bydlení? 

g. Je ještě něco v oblasti bydlení, co Vás trápí a co jsme nezmínili? 

 

E) Sociální situace respondenta 

a. Pohlaví    ………………… 

b. Věk     ………………… 

c. Rodinný stav    ………………… 

d. Handicap    ………………… 

e. Bydlení    ………………… 

f. Vzdělání    ………………… 

g. Ekonomická aktivita   ………………… 

 

Scénář rozhovoru inspirován: Tomášková a kol., 2012. 


