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1 Úvod 

Osoby se zdravotním postižením patří k rizikovým skupinám na trhu práce a jejich 

pracovní uplatnění je značně obtížné. Hlavním důvodem je nezájem o jejich zaměstnávání ze 

strany zaměstnavatelů plynoucí z legislativní ochrany těchto zaměstnanců danou zákoníkem 

práce a z přetrvávajícího pohledu na omezenost uplatnění osob se zdravotním postižením 

související s jejich handicapem. Zaměstnavatelé rovněž nemají k dispozici dostatečné 

informace o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Neví, kde mají hledat 

vhodné kandidáty na volná pracovní místa. Nemají dostatek informací o typech zdravotního 

postižení a s tím souvisí nejistota, jaké konkrétní pracovní pozice mohou nabízet lidem 

s různými typy zdravotního postižení.  

Závažným problémem je kumulace znevýhodnění u jednotlivce, která jeho míru 

znevýhodnění mnohonásobně zvyšuje. Zdravotní handicap je často kumulován s vyšším 

věkem a s nižším dosaženým vzděláním. Této problematice by se měla věnovat zvýšená 

pozornost, neboť zdravotně postižené osoby mají stejná práva jako ostatní jedinci ve 

společnosti, tedy i právo na odpovídající pracovní uplatnění. První článek Všeobecné 

deklarace lidských práv říká: „Všichni lidé jsou svobodní a sobě rovní v důstojnosti  

a právech“. 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu 

práce v Moravskoslezském kraji a navrhnout opatření, která by mohla přispět k jejich 

zaměstnatelnosti. Pro naplnění tohoto cíle byla použita deskriptivní analýza trhu práce 

v Moravskoslezském kraji a dotazníkové šetření. Snahou je nalézt příčinu problému nižšího 

uplatnění osob se zdravotním postižením a navrhnout řešení pro zlepšení této situace. 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti hlavních částí. Úvodní část vymezuje 

teoretická východiska pro řešení problému nižšího uplatnění znevýhodněných skupin osob na 

trhu práce a definuje, kdo jsou znevýhodněnými skupinami osob na trhu práce. Seznamuje 

čtenáře s důležitostí této problematiky a uvádí, jaké jsou její příčiny a důsledky.  

Druhá kapitola je věnována osobám se zdravotním postižením a politice zaměstnanosti 

v České republice. Pozornost je zaměřena na způsoby, kterými lze podporovat 

zaměstnatelnost a zaměstnanost všech znevýhodněných skupin osob na trhu práce, dále 

speciálně osob se zdravotním postižením. Zachycuje aktivní politiku zaměstnanosti v České 

republice celkově a také s orientací na osoby se zdravotním postižením. 

Třetí kapitola přímo navazuje na kapitolu druhou. Je zde provedena analýza vývoje 

trhu práce v Moravskoslezském kraji v letech 2004 – 2012. Pro tyto účely je použit ukazatel 
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celkové úrovně nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením, ukazatel struktury 

nezaměstnanosti podle stupně invalidity a ukazatel volných pracovních míst. Dále je 

zachycena realizace aktivní politiky zaměstnanosti a jednotlivých regionálních projektů. 

Zdrojem dat pro tuto kapitolu je především Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky. Pro přehlednost je text doplněn o tabulky a grafy. 

V následující kapitole jsou zjišťovány a analyzovány vybrané názory na uplatňování 

osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji. Údaje pro praktickou část jsou 

získány dotazníkovým šetřením a významným zdrojem informací je Úřad práce ČR – Krajská 

pobočka v Ostravě a vybraní zaměstnavatelé. 

Závěrečná kapitola definuje návrhy a doporučení, jak směřovat politiku zaměstnanosti 

na trhu práce v Moravskoslezském kraji, aby docházelo k postupné eliminaci problémů osob 

se zdravotním postižením, které omezují jejich možnosti uplatnění na pracovním trhu. 

Téma diplomové práce bylo vybráno z důvodu, že možnosti pracovního uplatnění 

osob se zdravotním postižením na trhu práce patří obecně k závažným problémům moderní 

společnosti a jejich vysoká nezaměstnanost nepříznivě ovlivňuje celkové společenské klima  

a hospodářskou situaci země. Dalším argumentem pro zpracování tohoto tématu je skutečnost, 

že v mém okolí a rodině se pohybují osoby se zdravotním postižením, a podle mého názoru je 

důležité čtenáře hlouběji seznámit s problematikou jejich situace na trhu práce. Je evidentní, 

že postavení těchto osob ve společnosti je značně obtížné a jejich uplatnitelnost na pracovním 

trhu je mnohdy neproveditelná. 
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2 Problémy uplatnění znevýhodněných skupin osob na trhu práce 

Cílem první části diplomové práce je poukázat na problémy uplatnění 

znevýhodněných skupin osob na trhu práce. Klade si otázky, kdo patří ke znevýhodněným 

skupinám osob, proč tyto osoby mají problémy s uplatněním na pracovním trhu a jak se tyto 

problémy projevují. 

2.1 Sociální exkluze a její dimenze 

Sociální exkluze se stala hojně používaným pojmem jak u odborníků, tak u laické 

veřejnosti. Problém sociální exkluze je často spojován s probíhající kvalitativní změnou na 

trzích práce, která je důsledkem přechodu ke společnosti založené na znalostech,  

de-industrializace a globalizace. Jedinci, kteří nejsou schopni se dostatečně přizpůsobit těmto 

změnám, se stávají marginalizovanými na trhu práce (jsou odsunuti na okraj společnosti)  

a v extrémním případě jsou vyloučeni z trhu práce (jsou odsunuti mimo něj).  

Existuje mnoho definic pro pojem sociální exkluze neboli sociálního vyloučení. 

Sociálně vyloučeným se může stát teoreticky každý jedinec ve společnosti, který se ocitne 

v takových sociálních problémech, že upadne na okraj společnosti. Nicméně určité skupiny 

osob jsou náchylnější k sociálnímu vyloučení mnohem více než jiné skupiny osob.  

Jak uvádí Kutnohorská, Cichá a Goldmann (2011), sociální exkluze se vztahuje na 

jedince, který nenalézá své místo ve společnosti. Daný jedinec není schopen svou sociální 

identitu odvozovat ani z práce, ani z rodiny nebo politiky. Mareš (in Sirovátka, 2004) definuje 

sociální exkluzi jako stav, kdy jedinec nebo skupina osob neparticipuje zcela na 

ekonomickém, politickém a sociálním životě ve společnosti, či jeho/jejich příjmy a ostatní 

zdroje jsou nedostačující pro dosažení životního standardu, který je přijatelný a považován za 

žádoucí ve společnosti. Sociální vyloučení si lze spojit s pojmy jako je nezaměstnanost, 

diskriminace, sociální izolace, chudoba, sociální utrpení a mizérie všech forem. Podle Šimka 

(2010) sociální exkluze představuje několikanásobné znevýhodnění. Jedinec se nachází ve 

stavu vyloučení v případě, že je znevýhodněn v oblasti vzdělání, výcviku, práce, bydlení, 

finančních zdrojů apod. Mareš a Sirovátka (2008) hovoří o sociálně vyloučených jedincích, 

jako o občanech společnosti, kteří z důvodů, jež nejsou sami schopni ovlivnit, se nemohou 

podílet na běžných aktivitách, k němuž by je jejich občanství opravňovalo a na něž aspirují.  

Rada Evropské unie ve zprávě z roku 2004 charakterizuje sociální exkluzi jako proces, který 

vytlačuje jedince na okraj společnosti a brání jim plně participovat se na společnosti 

v důsledku jejich chudoby, nedostatku základních dovedností a příležitostí k celoživotnímu 
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vzdělávání nebo z důvodu diskriminace. Díky tomu se vzdalují od práce, příjmů, vzdělávacích 

příležitostí, ale také od sociálního života ve společnosti. Mají žádný nebo malý přístup k moci 

a rozhodovacím orgánům, což často vede k pocitu bezmocnosti a neschopnosti převzít 

kontrolu nad rozhodnutími, která ovlivňují jejich každodenní život (Rada Evropské unie, 

2004). 

Sociální exkluze je většinou autorů vnímána jako nedostatek participace ve 

společnosti. Někteří autoři ji považují za problém nenaplněného občanství. Však obě tato 

pojetí sociální exkluze jsou spíše komplementární nežli protikladná. 

Prvotní příčinou sociální exkluze je vyloučení jedince nebo skupiny osob z trhu práce. 

Sociální vyloučení je obvykle spojeno se ztrátou zaměstnání a obavou z nezaměstnanosti, 

chudoby nebo sociální izolace.  Mezi hlavní faktory způsobující sociální exkluzi tedy patří 

chudoba, nízké příjmy, diskriminace, nízké vzdělání nebo špatné životní podmínky. Lidé, 

kteří jsou sociálně vyloučeni, bývají odříznutí od institucí a služeb, sociálních sítí či 

vzdělávacích příležitostí. Nejčastějším projevem sociální exkluze je např. dlouhodobá 

nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život ve vyloučených oblastech měst a obcí, 

nízká kvalifikace, špatný zdravotní strav nebo rozpad rodin. Tito lidé si mnohdy vytváří 

speciální hodnoty a normy, mezi něž patří např. orientace na přítomnost, neschopnost 

plánovat, pocity beznaděje a bezmocnosti z pocitu že člověk není schopen ovlivnit svou 

vlastní sociální situaci.  

Sociální vyloučení nejčastěji postihuje jedince nebo skupiny osob, kteří jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní, nedosáhli potřebného vzdělání, žijí v nuzných finančních či 

bytových podmínkách. Jedná se o lidi s handicapem, seniory, jedince závislé na návykových  

a jiných látkách, lidi bez přístřeší anebo jedince propuštěné z výkonu trestu (Kutnohorská, 

Cichá a Goldmann, 2011). 

Koncept sociální exkluze je charakterizován pomocí šesti podstatných atributů. Jedná 

se o multidimenzionalitu, dynamiku (určitá úroveň nevýhod vede k sociálnímu vyloučení a to 

tyto nevýhody více posiluje), relativnost (situace vyloučených je porovnávána se situací 

jedinců daného celku, ze kterého byli vyloučeni), narušení sociální vztahů (rozpad sociálních 

sítí), omezenost lokálních zdrojů (občané mohou být vyloučeni jako obyvatelé určitého území 

nebo určité komunity z důvodu nedostatečnosti zdrojů této komunity), omezení vlivu 

vyloučených nejen na společnost, ale i na vlastní osud (příčiny tohoto stavu jsou mnohdy 

mimo kontrolu postižených osob).   

Sociální exkluzí se rozumí proces, jenž zpravidla vede k deprivaci v mnoha oblastech 

nebo dimenzích života, které se vzájemně ovlivňují. Proces, který zbavuje práv a povinností, 
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které jsou spojeny se členstvím v nich. Mareš a Sirovátka (2008) popisují následující dimenze 

sociální exkluze. Ekonomická dimenze vyjadřuje vyloučení v ekonomické oblasti. 

Ekonomické vyloučení je zdrojem chudoby, dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení ze 

životního standardu, který je pro danou společnost příznačný. Politická dimenze má povahu 

žádné nebo velmi omezené participace na procesu rozhodování. Politické vyloučení se 

vyznačuje upřením politických, občanských, ale také základních lidských práv. Za významný 

faktor sociálního vyloučení v kulturní dimenzi je považováno odepření práva jedince nebo 

skupiny osob participovat na kultuře a sdílet vzdělanost či hodnoty. Prostorová dimenze je 

spojena s koncentrací vyloučených v území. Prostorové vyloučení je dáno sníženou kvalitou 

bydlení anebo jeho úplnou absencí. Za extrémní formu sociálního vyloučení je považováno 

bezdomovectví. Dimenze individuální je spojena s fyzickým či mentálním handicapem nebo 

nemocí, chybějícím vzděláním a kvalifikací. K další dimenzi se řadí dimenze institucionální. 

Institucionální vyloučení může mít podobu nedostatečného nebo žádného přístupu 

k sociálnímu zabezpečení a ke vzdělání. Omezený přístup k sociálnímu zabezpečení zpravidla 

mívají osoby, které nejsou ekonomicky aktivní nebo se ocitly na sekundárním trhu práce. 

Vyloučení v oblasti vzdělávání značně snižuje životní šance jednotlivců a má negativní 

účinky v mnoha dalších dimenzích sociálního vyloučení. 

2.2 Znevýhodněné skupiny osob na trhu práce 

Uplatnění osob na trhu práce je dáno řadou charakteristik, jako je zdravotní stav, věk, 

vzdělání, pohlaví, příslušnost k etnické skupině apod., které vyčleňují určité skupiny osob 

s větším nebezpečím ztráty zaměstnání a předurčují je pro dlouhodobou nebo opakovanou 

nezaměstnanost. Tito lidé většinou nalézají uplatnění na sekundárním trhu práce, práce hůře 

placené a s nejistou budoucností. Je evidentní, že na tyto skupiny osob musí být zaměřena 

politika zaměstnanosti (Buchtová, 2013). Jedná se o úroveň individuálních charakteristik, tzv. 

mikroúroveň, úrovně, které ovlivňují vyloučení z trhu práce a zařazují osoby mezi vyloučené, 

tzn. úroveň interakcí mezi jednotlivci a prostředním, tzv. mezoúroveň, a úroveň 

celospolečenských procesů, tzv. makroúroveň. Faktory, jež působí na mezoúroveň, jsou 

spojeny s postoji zaměstnavatelů, charakteristikami sociálního systému a místního prostředí. 

V této souvislosti se hovoří o problematice diskriminace ze strany zaměstnavatele, která 

vyplývá z některých charakterových vlastností ohrožených jedinců, zpravidla jde o zdravotní 

stav a věk. Příčinou může být nesprávně nastavený sociální systém, který spíše udržuje osoby 

v nezaměstnanosti. Znevýhodnění osob na trhu práce na makroekonomické úrovni souvisí 
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s ekonomickým růstem, strukturálními změnami v oblastech či se změnami v poptávkových 

poměrech na pracovním trhu.  

Znevýhodněné skupiny osob na trhu práce nejsou v České republice legislativně 

vymezeny. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále ZoZ), 

v § 33 pouze upravuje zvýšenou péči uchazečům o zaměstnání (dále UoZ) pro účely 

zprostředkování práce. Zvýšená péče je věnována UoZ, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, 

péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Pro zvýšení uplatnění UoZ na pracovním 

trhu slouží individuální akční plán. Jde o dokument, který vypracovává úřad práce za 

spolupráce samotného UoZ. Obsahem tohoto plánu je především stanovení postupu  

a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření sloužících ke zvýšení možnosti 

uplatnění UoZ na pracovním trhu. Při sestavování individuálního akčního plánu se vychází 

z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností jednotlivce. Úřad práce 

vypracuje individuální akční plán vždy, pokud je UoZ veden v evidenci UoZ nepřetržitě déle 

než pět měsíců. Povinnost UoZ je vždy spolupracovat s úřadem práce při vypracování, 

aktualizaci a vyhodnocování individuálního akčního plánu. 

Buchtová (2013) definuje rizikové skupiny osob, které jsou ve větší míře ohroženy 

důsledky nezaměstnanosti, následujícím způsobem: 

 

• starší lidé, 

• mladší věkové skupiny do 30 let, 

• lidé bez kvalifikace, 

• zdravotně postižení lidé, 

• ženy, 

• romské etnikum. 

 

Osoby znevýhodněné neboli rizikové skupiny na trhu práce bývají často definovány 

jako cílové skupiny UoZ. Těmto osobám je pak věnována zvýšená pozornost při jejich 

začleňování na pracovní trh z pohledu služeb zaměstnanosti, jejich uplatnitelnost se odvíjí od 

jednotlivých regionů, od celkové ekonomické situace v dané oblasti a od míry 

nezaměstnanosti. Podstatnou roli hraje také absolutní počet UoZ v těchto skupinách.  

Kotíková ve své studii „Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu 

práce“ na základě názorů expertů vybraných úřadů práce, bez ohledu na regionální rozdílnosti 
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a momentální situaci na trhu práce, definuje tyto osoby následovně: (Kotíková, in Mareš  

a Sirovátka, 2003) 

 

• vyšší věkové kategorie, 

• mladiství uchazeči o zaměstnání, 

• nekvalifikovaní uchazeči, 

• občané se zdravotním postižením, 

• absolventi škol, 

• uchazeči společensky nepřizpůsobení, často měnící své zaměstnání, se špatnou 

morálkou, 

• uchazeči pečující o děti do věku 15 let, 

• osoby bydlící v okrajových částech měst a obcí s omezenou dopravní 

obslužností. 

 

Romská otázka se samostatně na většině úřadů práce nesleduje. Kumulace 

znevýhodnění u jednotlivce jeho míru znevýhodnění mnohonásobně navyšuje. Nejčastějšími 

kumulacemi handicapů jsou: 

 

• vyšší věk a nevyhovující zdravotní stav, 

• vyšší věk a nedostatečná kvalifikace, 

• nízká kvalifikace, vyšší věk a zdravotní omezení. 

 

Elbona (2005) uvádí následující vymezení rizikových skupin osob nezaměstnaných: 

 

• uchazeče o zaměstnání, který je v evidenci déle než 6 měsíců, 

• uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením, 

• uchazeče o zaměstnání staršího 50 let, případně staršího 45 let, 

• uchazeče o zaměstnání s následujícím nejvyšším dosaženým stupněm vzdělání: 

bez vzdělání, nedokončené základní vzdělání, základní vzdělání či praktická 

škola. 

 

Na základě uvedených přístupů lze konstatovat, že nejohroženějšími skupinami na 

pracovním trhu jsou zdravotně postižené nebo jinak zdravotně omezené osoby, starší lidé 
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přesahující 50 let, osoby s nízkým vzděláním a dlouhodobě nezaměstnaní. Následující část 

představuje vybrané charakteristiky vymezení těchto znevýhodněných skupin osob na trhu 

práce podle Šimka (2010). 

Osoby starší 50 let 

Týká se osob patřících do nejobtížněji umístitelných skupin nezaměstnaných. Lidé 

starší věkové kategorie se vyznačují silnou pracovní motivací, mají vžitý pracovní rytmus  

a pocit pracovní odpovědnosti. Jak ale naznačuje praxe, firmy při přijímání nových 

pracovních sil upřednostňují mladší věkové skupiny. Hlavním důvodem je, že zaměstnavatelé 

u této rizikové skupiny předpokládají vyšší finanční nároky plynoucí z jejich dosavadní praxe. 

Podniky se také domnívají, že osoby starší 50 let se vyznačují nižší flexibilitou, neovládají 

moderní techniku, neznají cizí jazyky apod. Nejsložitější situace se vyskytuje u UoZ, kteří 

mají často nežádoucí návyky dosažené během celoživotní pracovní kariéry. Celoživotní 

setrvání na jednom pracovním místě, v jednom oboru, mnohdy způsobí, že tento uchazeč je 

téměř nezaměstnatelný. Možnost pracovního uplatnění osob staršího věku se odvíjí od 

kvalifikace a schopnosti adaptovat se na současné požadavky pracovního trhu. Je zapotřebí 

překonat nesoulad mezi jejich kvalifikací a strukturou pracovních příležitostí. Současně platí, 

že s vyšším věkem uchazeče o zaměstnání klesá jeho adaptibilita. Své postavení hůře snášejí 

muži a jejich dlouhodobá nezaměstnanost může vést až k absolutní nezaměstnanosti (Šimek, 

2010).  

Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání 

V současné struktuře dlouhodobě nezaměstnaných tvoří největší skupinu 

nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání.  Jde zejména o absolventy základních škol, o mladé 

lidi, kteří jsou obtížně vzdělavatelní a často mají velmi malý zájem o zaměstnání, o osoby 

podílejících se na společensky deviantním chování (alkoholici, recidivisté, lidé propuštěni 

z nápravných zařízení atd.) (Buchtová, 2013). Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání mají 

žádnou nebo nízkou kvalifikaci a zároveň nedostatečné zkušenosti. Podíl i počet těchto osob 

klesá spolu se zvyšujícím se věkem. Typickými rysy nekvalifikované pracovní síly jsou 

neschopnost samostatného řešení osobních problémů, spoléhání se na pomoc druhých nebo 

nereálné mzdové požadavky. Zásluhou špatně nastaveného sociální systému tato skupina UoZ 

často dává přednost sociálním dávkám před uplatněním na pracovním trhu. Zaměstnavatelé 

předpokládají nízkou kvalitu a motivaci této pracovní síly, a proto požadují vyučeného i na 

pracovní místa určené pro osoby se základním vzděláním. Tento trend je také podporován 

celkovým nedostatkem pracovních míst. Negativním faktorem, který brání případné možnosti 

zaměstnání těchto osob, je možnost práce na černo (Šimek, 2010). 
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Osoby se zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postižením (dále OZP) jsou často považovány za skupinu 

nejkomplikovanější, přestože jim je věnována zvýšená pozornost ze strany úřadů práce  

a existuje mnoho různých finančních nástrojů pro podporu jejich zaměstnávání. Hlavním 

problémem je nezájem o jejich zaměstnávání ze strany zaměstnavatelů z důvodu obav 

plynoucích z pracovně-právní ochrany těchto zaměstnanců danou zákoníkem práce, ale také 

z přetrvávajícího náhledu na omezenost uplatnění OZP a jejich nemoci. S rostoucí délkou 

nezaměstnanosti a s opakujícími se neúspěchy u těchto uchazečů klesá jejich motivace hledat 

pracovní místo. Zdravotní a věkový handicap je často kumulován s nízkým vzděláním, 

zpravidla se základním. K nejvíce problémové skupině patří osoby starší 50 let, poživatelé 

invalidních důchodů, u kterých došlo k přehodnocení plné invalidity na částečnou, ačkoliv se 

jejich zdravotní stav výrazně nezměnil. Tyto osoby již delší dobu nepracují, a vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu se v pracovním procesu velmi špatně adaptují. Většinou mohou 

pracovat pouze na částečný úvazek, a pokud jsou poživateli částečných invalidních důchodů, 

mají pro výplatu důchodu limitovánu výši výdělku. Také motivace těchto osob k získání 

zaměstnání je minimální. Nový status vnímají za křivdu. V takových případech je vhodná 

práce psychologa. Významným faktorem pro uplatnění uchazeče - OZP na trhu práce je jeho 

vzdělání. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší jsou jeho šance na uplatnění na pracovním trhu, ať už 

v rámci zaměstnaneckého pracovního poměru nebo v oblasti samostatného podnikání (Šimek, 

2010). OZP jsou dále detailně rozebrány v kapitole 3.1 Zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. 

Dlouhodobě nezaměstnané osoby 

Skupina dlouhodobě nezaměstnaných je charakterizována jako skupina UoZ, která 

postupně ztrácí své pracovní návyky, svou odbornost, a tím se stává znevýhodněnou na trhu 

práce. Jedná se o UoZ, kteří jsou registrováni dobu delší než 12 měsíců. Ve většině případů se 

u těchto osob jednotlivé handicapy kumulují, ty vyplývají z jejich osobní, kvalifikační, 

pracovní a sociální charakteristiky a také z nižší úrovně pracovní motivace. Dlouhodobě 

nezaměstnanými se nejčastěji stávají osoby s nízkou kvalifikací, OZP, mladí lidé po 

absolvování studia, ženy s malými dětmi (Dvořáková a kol., 2012). Proč dlouhodobě 

nezaměstnaní nemohou nalézt práci ani po delší době? Důležitou roli hraje faktor délky 

nezaměstnanosti. S postupující délkou nezaměstnanosti může začít být tento stav vnímán jako 

normální. Část dlouhodobě nezaměstnaných se obtížně smiřuje s tím, že by se tato situace 

mohla změnit, a že by mohli začít znovu pracovat. Dlouhodobě nezaměstnané lze rozdělit do 

dvou protikladných skupin. První skupina bez ohledu na délku dosavadní nezaměstnanosti 
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chce najít práci, tento stav vnímá jako nepříznivý a frustrující. Naopak druhá skupina chápe 

tento stav jako normální, který sice sebou nese určité problémy, ale není zcela nepříjemný. 

Nezaměstnaný si zvykl na velké množství volného času, na omezené finanční prostředky i na 

nový sociální status. Tato druhá skupina se dále dělí na ty, kteří vnímají nepříznivé okolnosti, 

a na ty, pro které nezaměstnanost takové dopady nemá (Šimek, 2010). 

2.3 Příčiny problémů znevýhodněných skupin osob na trhu práce 

Významnou roli v procesu sociálního vyloučení, o kterém pojednává první část 

kapitoly, hraje vyloučení z participace na trhu práce. Vyloučení z trhu práce je součástí 

ekonomické dimenze a nese s sebou řadu omezení v procesu participace na životě ve 

společnosti z důvodu omezených finančních prostředků a malé možnosti nalézt zaměstnání. 

V souvislosti s procesem vyloučení z trhu práce se hovoří o teoriích segmentace trhu 

práce. Teorie segmentace trhu práce vychází z předpokladu, že pracovní trh není homogenní. 

To znamená, že neexistuje pouze jeden trh práce, ale několik trhů, podle toho kolik existuje 

geografických oblastí, odvětí a profesí. Trh práce je tedy segmentován a jednotlivé segmenty 

trhu práce jsou relativně autonomní, homogenní a jsou chráněny před konkurencí zvenčí.  

Mezi nejznámější segmentační teorie patří teorie duálního trhu práce, která rozlišuje trh práce 

na primární a sekundární trh práce. Mareš (2002) dále rozlišuje mezi trhem práce interním  

a externím, formálním a neformálním. 

Na primárním trhu práce se vyskytují výhodnější pracovní příležitosti s vyšší prestiží, 

větším počtem šancí, relativně dobrou možností profesionálního růstu a zpravidla s lepšími 

pracovními podmínkami. Pracovníci zde mohou poměrně snadno zvýšit svou kvalifikaci a tím 

dále posílit stabilitu svého povolání. Pracovní místa jsou charakteristická relativní bezpečností 

před ztrátou zaměstnání propouštěním a jsou relativně dobře placená. Pracovníci se mohou 

dostat na primární trh práce zásluhou svého lidského kapitálu a zajisté i svou spolehlivostí. Na 

tomto trhu práce existuje nízká fluktuace pracovníků.  

Na sekundárním trhu práce se soustřeďují pracovní místa s nižší prestiží, nižšími 

mzdovými podmínkami a menší stabilitou pracovních příležitostí. Lidé se často stávají 

nezaměstnanými, ale na druhou stranu je zde snazší získat práci novou. Existuje velmi malá, 

spíše nulová možnost zvýšení kvalifikace, což je hlavní příčinou umístění a jejich setrvání na 

tomto trhu. Na sekundárním trhu práce existuje vysoká fluktuace pracovníků. Nejčastěji se 

tady koncentrují ženy, hodně mladí nebo naopak hodně staří lidé, OZP, nekvalifikovaní  

a málo vzdělaní pracovníci (Mareš, 2002).  
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Výše uvedené rozdělení pracovního trhu na dva sektory přináší jisté bariéry při 

přechodu ze sekundárního trhu na trh primární.  Tyto bariéry pohybu mezi segmenty 

pracovního trhu jsou vysvětlovány mechanismem rozhodování zaměstnavatele při najímání 

zaměstnanců na základě mezní produktivity či úrovně lidského kapitálu neboli na základě 

jejich potencionálního přínosu pro firmu. Hůře placení pracovníci, kteří se pohybují na 

sekundárním trhu práce, nesou důsledek svého rozhodnutí neinvestovat do svého lidského 

kapitálu. Vyskytují se zde však i osoby, které jsou z různých důvodů diskriminováni, ať už 

z důvodu zdravotního postižení, barvy pleti, pohlaví, věku apod. Bariéry jsou tedy zejména 

dány rozdíly v kvalifikaci, která je požadována pro určité konkrétní povolání na primárním  

a sekundárním trhu práce. Společně s tím na straně pracovníků působí nedostatek znalostí, 

kvalifikace, odlišné preference nebo nemobilitní postoje.  

Tyto skutečnosti jsou často chápány jako diskriminace postižených osob. Osoby 

s určitými charakteristikami jsou vylučovány z přístupu na primární trh práce s příznivějšími 

podmínkami. Ztráta povolání či nejistota vyplývající ze zaměstnání na sekundárním trhu 

práce, může být chápána jako začátek sestupného procesu a posléze i sociálního vyloučení. 

Hovoříme o „spirále znevýhodnění“. Nezaměstnanému se sníží životní úroveň při ztrátě 

zaměstnání, s tím souvisí omezené možnosti při hledání nového pracovního místa, zároveň 

dochází k oslabení sociálních kontaktů a k riziku sociální izolace. Návrat na trh práce je velmi 

obtížný v důsledku omezeného sociálního kapitálu, přístupu k informacím o pracovních 

místech a snížené sebedůvěry, viz kapitola 2.3 Důsledky problémů znevýhodněných skupin 

osob na trhu práce (Šimek, 2010).  

Mezi další segmentační teorie patří členění na formální a neformální, interní a externí 

trh práce. Mareš (2002) charakterizuje formální trh práce jako trh oficiálních pracovních 

příležitostí, který je kontrolovaný společenskými institucemi sloužícími k jeho regulaci. 

Neformální trh práce je mimo kontrolu uvedených institucí, zahrnuje aktivity šedé i černé 

ekonomiky, samozásobitelství, domácí práce a různé formy sousedské nebo rodinné 

výpomoci. Domácnosti zapojené do neformálního trhu práce sice kumulují své příjmy, ale 

tento trh nemůže kompenzovat nezaměstnanost. Oba trhy jsou vzájemně propojeny. 

Externí a interní trh práce rozlišuje mezi interním trhem práce, kterým je chápána 

práce uvnitř jednotlivých podniků, a vnějším trhem práce, kde si tyto podniky konkurují. 

Interním trhem se nerozumí trh v pravém slova smyslu z důvodu, že pracovníci jsou zde 

rozmisťování pomocí administrativních pravidel a mechanismů směřujících k přesně 

stanoveným cílům. Jedná se o trh uzavřený a pracovní příležitosti jsou nabízeny zejména 

pracovníkům uvnitř firem.  Na externím trhu práce se setkávají pracovníci, kteří nabízejí svou 
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pracovní sílu, a jednotlivé podniky, které nabízejí volná pracovní místa i mimo interní 

pracovní trh. Externí trhy jsou tedy otevřené (Mareš, 2002). 

Se segmentací trhu práce je úzce spojen problém marginalizace části pracovních sil na 

daném trhu. Marginalita představuje protiklad k participaci na trhu práce. Marginalizací se 

označuje proces, ve kterém jsou určité pracovní pozice přiřazovány specifickým segmentům 

pracovní síly, jež jsou sice ochotné pracovat, nejsou však schopné docílit plné integrace 

v dlouhodobější formě zaměstnání, které by zcela využilo jejich pracovní potencionál. Jedná 

se o oslabení, v extrémním případě o úplnou absenci, vazby jednotlivce na trh práce, která 

může být dočasná nebo trvalá. Procesy marginalizace mohou mít podobu dlouhodobé 

nezaměstnanosti, opakované nezaměstnanosti, diskriminace, mohou být následkem 

institucionální regulace trhu práce nebo osobního rozhodnutí marginalizovaných osob. 

Marginální pracovní místa se obvykle vyznačují nižší kvalitou, což má za následek nižší 

ochranu před rizikem chudoby a především omezený přístup k výcviku a vzdělávání, který se 

následně promítá do snižování zaměstnatelnosti, čímž se prohlubuje riziko dlouhodobého 

vyloučení z trhu práce (Šimek, 2010). 

2.4 Důsledky problémů znevýhodněných skupin osob na trhu práce 

V odborné literatuře se uvádí, že marginalizace na trhu práce, v extrémním případě 

sociální vyloučení, přináší důsledky ve formě zvětšeného rizika nezaměstnanosti 

marginalizovalných nebo sociálně vyloučených osob, které může vyústit v dlouhodobou 

nezaměstnanost. Nezaměstnanost má značný vliv na společenský život i na samotný život 

nezaměstnaných. Vede ke snížení jejich životní úrovně spojené s poklesem příjmů, k poklesu 

sebeúcty, k sociální izolaci, ztrátě sociálních kontaktů, k destrukci struktury času a k dalším 

negativním dopadům, jak na osobní situaci nezaměstnaných, tak i na situaci jejich rodin. 

Nejvýznamnější důsledky nezaměstnanosti pro jedince jsou následující:  

Dlouhodobá nezaměstnanost 

Hlavní formou marginalizace je dlouhodobá nezaměstnanost, která představuje 

ekonomické i sociální ztráty nejen pro jedince, ale také pro společnost. Dlouhodobá 

nezaměstnanost mění status nezávislého občana na status závislého na sociálním státu. 

V případě, že existuje malý rozdíl mezi celkovým příjmem, který nezaměstnaný získá za 

pomoci sociálních dávek, a příjmem, který by získal při nástupu do práce, potom nemá 

motivaci k rychlému přijetí nového zaměstnání, ztrácí své pracovní návyky, neustále čeká na 

„lepší příležitosti“. V takovém případě hrozí, že může dojít k sociálnímu vyloučení 

nezaměstnaného (Mareš, 2002). 



16 

 

Při ztrátě zaměstnání člověk prožívá šok, který je doprovázen pocitem beznaděje, 

apatie a rezignace. Poté následuje fáze, kdy se nezaměstnaní zotaví, jsou optimističtí a začnou 

si hledat práci. Po neúspěšných pokusech opět začnou prožívat pocity nejistoty a rezignace. 

Pokud je nezaměstnaný bez práce déle než šest měsíců, je méně schopen uspokojovat své 

psychické potřeby, potřeby sociálního kontaktu, nových zkušeností a není schopen 

jakýchkoliv výkonů.  S postupující délkou nezaměstnanosti tento stav zanechává následky 

v psychice člověka. Objevuje se pasivita, která zapříčiňuje nemožnost nalézt umístění na trhu 

práce (Šimek, 2010).  

Životní úroveň 

K velkému snížení životní úrovně pro nezaměstnaného i pro jeho rodinu dochází 

v důsledku nutnosti žít pouze z podpory v nezaměstnanosti nebo jen ze sociální podpory, 

která je stanovena na základě minimálního příjmu. Podpora v nezaměstnanosti však není 

automatická, řada nezaměstnaných na ni nemá ze zákonných důvodů nárok. S nízkou životní 

úrovní se nesetkávají pouze nezaměstnaní, ale také chudí zaměstnaní, jako jsou špatně placení 

pracovníci, handicapované osoby nebo matky samoživitelky. V případě, že se nezaměstnanost 

změní v dlouhodobou nezaměstnanost, pak nezaměstnaný získává zaručenou vstupenku do 

světa chudoby a nouze. Finanční potíže jsou jeden z faktorů, který nutí nezaměstnaného vzít 

jakoukoliv práci, i méně kvalifikovanou a méně placenou.  

Deprivace osob 

Deprivace nezaměstnaného jedince souvisí s jeho vyloučením ze sociálních aktivit  

a konzumu. Mareš (2002) uvádí, že je to zapříčiněno tím, že většina těchto osob tráví značnou 

část svého nepracovního dne činnostmi spojenými se spotřebou, např. plánováním 

nakupování, vyhledáváním a obměňováním zboží nebo služeb, získáváním nového zboží. 

Tyto činnosti jsou vnímány jako příjemné události a dávají lidem pocit psychického bezpečí  

a sociálního statusu. Deprivace nezaměstnaných může mít dvojí podobu, podobu absolutní  

a relativní. Absolutní deprivace je chápána jako existenční ohrožení, ale dnes díky existenci 

sociálního státu se vyskytuje jen zřídka. Relativní deprivace je popisována jako psychické 

strádání a je silnější než kdy dříve. Zdrojem relativní deprivace je růst vzdělanosti populace, 

obrazové prezentace komfortu středních vrstev i sociální tlak okolí na udržení určité úrovně 

spotřeby, a hlavně snaha rodiny tuto úroveň dosahovat, což je v rozporu s jejími reálnými 

možnostmi, a potvrdit tak svůj sociální status. 

Předchůdcem relativní deprivace je Simmelův koncept chudoby. Chudoba není dána 

pouze absolutně kvantitativně a chudý není jen ten, kdo se ocitl na „dně společnosti“. 

Chudoba se vyskytuje ve všech společenských vrstvách jako relativní chudoba. Každá osoba 
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se porovnává s úrovní úspěšnějšího člena své společenské vrstvy. Z tohoto důvodu nikdy 

nemůže dojít k odstranění chudoby, jelikož osoby se budou cítit stále chudými v porovnání 

s ostatními jedinci své vrstvy.  

Změny ve vnímání času 

Změny ve vnímání času a rozbití časové struktury dne je jeden z nejzávaznějších 

důsledků nezaměstnanosti. Nezaměstnaným osobám běží čas pomaleji než v zaměstnání, čas 

přestává být důležitý a dochází ke ztrátě nebo dezintegraci smyslu pro čas. Paradoxně 

neomezené množství volného času, kterým nezaměstnaní disponují, jim brání, aby ho 

využívali. Nezaměstnaní se tak střetávají se ztrátou cílů, pocity neužitečnosti či nepotřebnosti 

a jejich životní styl se stává pasivní. Podle odborných výzkumů pouze malé skupiny 

nezaměstnaných jsou schopny udržovat pořád aktivní životní styl. Jedná se především o ty, 

kteří mají nastřádány finanční prostředky na překlenutí doby, než naleznou nové zaměstnaní, 

kdo jsou nezaměstnanými pouze přijatelně krátkou dobu nebo kteří byli nespokojeni se svou 

předešlou prací. 

Rodina 

Důsledky nezaměstnanosti nedopadají pouze na danou osobu, ale také na celou její 

rodinu. Ztráta zaměstnání má negativní vliv na rodinu jako na sociální instituci, ale také 

pozitivní vliv na rodinnou solidaritu a podporu, kterou nezaměstnaný z její strany získává.  

Nezaměstnanost má vliv na rodinu nejen prostřednictvím poklesu příjmů, ale také vlivem 

narušení denních rodinných zvyklostí, změn v sociálních vztazích a sociální izolace rodiny, 

změn postavení nezaměstnaného v kruhu rodiny, ztrátou jeho autority a statusu (muž jako 

živitel rodiny), změn v rozdělení domácí práce apod. Hrozí narušení, dokonce i rozbití vztahů 

mezi jednotlivými členy rodiny. 

Sociální izolace 

Nezaměstnanost vede k sociální izolaci, která je chápána jako izolace od zaměstnané 

populace. Ztráta pracovního místa je hlavním zdrojem ztracených sociálních kontaktů  

a zároveň vede k přerušení dalších sociálních kontaktů, které s ním přímo nesouvisí. Je 

dokázáno, že v období bez zaměstnání se snižuje frekvence sociálních styků, jak v okruhu 

širším, tak i užším. V drtivé většině nezaměstnaní vypadnou ze sociálních kontaktů jejich 

fyzickou nepřítomností.  Jedná se především o přerušení kontaktu s bývalými 

spolupracovníky v důsledku oboustranné ztráty zájmu o jeho udržení, zejména z titulu, že 

mizí prostor sdílených společných životních zkušeností. Dalším motivem pro omezení 

sociální kontaktů ze strany nezaměstnaných je pocit vlastní stigmatizace ztrátou zaměstnání 
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apod. Míra sociální izolace úzce souvisí s věkem. Podle odborných výzkumů mladí lidé při 

ztrátě zaměstnání podléhají sociální izolaci mnohem méně než lidé staršího věku. 

Fyzické a psychické zdraví 

Negativní faktory spojené s nezaměstnaností se promítají do fyzického a psychického 

zdraví jedinců. Problém nezaměstnanosti a fyzického zdraví je ztotožňován se stresem, 

atakujícím imunitní a kardiovaskulární systém člověka. Vedle stresu se často připojují i další 

doprovázející zesilující faktory, a to kouření, požívání alkoholu, léků nebo drog. Vztah mezi 

psychickým zdravím a nezaměstnaností je popisován následovně: pokud se mění míra 

nezaměstnanosti, mění se i míra psychických onemocnění a potíží. Příčinou je vyšší průměrná 

míra napětí a negativních pocitů, nižší úroveň štěstí či životní spokojenosti u osob bez 

zaměstnání. Tato psychická deprivace je spojena s poklesem životní úrovně a strachem  

z chudoby. K dalším faktorům, které ovlivňují psychické zdraví, patří změna společenského 

chování a omezení společenských kontaktů, malý prostor pro rozhodování, nedostatek 

možností pro rozvíjení nových dovedností a zkušeností nebo pocit úzkosti z budoucnosti. Je 

dokázáno, že nezaměstnanost je spojena s větší emocionální nestabilitou. Jedinec ztrácí svou 

cenu ve svých očích, ale vnímá i ztrátu své ceny v očích ostatních členů ve společnosti. Cítí se 

podřadný, ztrácí sebedůvěru a je ohrožena i jeho morálka. Nejčastějšími projevy jsou výskyt 

depresí, snížené sebevědomí a sebeúcta či poruchy spánku. Ovšem je nutné poznamenat, že 

psychická porucha je často příčinou nežli důsledkem nezaměstnanosti (Mareš, 2002).  

Sociálně patologické jevy 

V případě vysokého procenta dlouhodobé nezaměstnanosti se ve společnosti vyskytuje 

zvýšený počet sociálně patologických jevů, což lze zjistit nepřímo, a to prostřednictvím 

zvýšené konzumaci alkoholu, nikotinu či drog, vyšší nemocnosti, zvětšenou potřebou léků 

nebo vyššího výskytu sebevražedných pokusů. Doprovodnými jevy vysoké dlouhodobé 

nezaměstnanosti jsou zvýšená kriminalita a násilí, rasové konflikty, často dochází i ke ztrátě 

úcty k politickým stranám a autoritám (Buchtová, 2013). 
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3 Osoby se zdravotním postižením a politika zaměstnanosti v ČR 

Třetí kapitola si klade za cíl zjistit způsoby, kterými lze podporovat zaměstnatelnost  

a zaměstnanost znevýhodněných skupin osob na trhu práce. Toto téma je součástí procesu 

sociálního začleňování, jenž je blíže specifikován v předchozí kapitole. Další části jsou 

věnovány politice zaměstnanosti, která podporuje zvýšení zaměstnatelnosti této skupiny osob 

a vymezení OZP na pracovním trhu v České republice. 

3.1 Sociální inkluze a její dimenze 

Sociální inkluze neboli sociální začleňování představuje proces, který umožňuje plnou 

participaci na životě společnosti a výkon všech občanských práv. Sociální začlenění je 

odvozeno od konceptu sociálního vyloučení a zpravidla bývá chápáno jako jeho opak (Šimek, 

2010).  Podle oficiální formulace Rady Evropské unie lze sociální vyloučení charakterizovat 

jako proces, který zabezpečuje, že všichni, kdo jsou vystaveni riziku chudoby nebo sociálního 

vyloučení, dostane příležitosti a zdroje nezbytné k plné participaci na ekonomickém, 

sociálním, kulturním životě společnosti a k dosažení životní úrovně považované ve 

společnosti, kde žijí, za standardní. To jim zajistí jejich podíl na rozhodování, které ovlivňuje 

jejich život i schopnost uplatňovat svá základní práva (Rada Evropské unie, 2004). 

Woodward a Kohli (2001) rozlišují tři základní dimenze sociální inkluze. Jde o inkluzi 

politickou, ekonomickou a občanskou. Politická dimenze sociální inkluze představuje 

občanská práva a politickou participaci všech jednotlivců a menších kolektivů, také zde 

mohou být zařazena sociální práva. Ekonomická dimenze sociální inkluze je v současnosti 

uskutečňována prostřednictvím trhu práce a sociálního státu. Občanská dimenze se týká 

participace na komunitním životě a rozhodování dotýkající se každodennosti jednotlivce 

(Mareš, in Sirovátka, 2004). 

Klíčovým faktorem sociální integrace je placené zaměstnání a postupy k jeho podpoře 

se liší podle pojetí sociálního vyloučení v jednotlivých zemích. Redistributivní pojetí 

zdůrazňuje potřeby na zvýšení sociálních transferů, které jsou považovány za nejdůležitější 

nástroj sociálního začleňování. S tímto pojetím také souvisí problematika minimálního příjmu 

pro každého, kdo není schopen pracovat. Proces sociální inkluze osob prostřednictvím 

participace na pracovním trhu není považována za univerzální mechanismus sociálního 

začlenění. V rámci sociálně-integrativního pojetí se klade důraz na začlenění na trh práce, 

jsou preferovány nástroje politiky zaměstnanosti a je podporována zaměstnatelnost např. 

prostřednictvím investic do lidského kapitálu.  Příkladem sociálně-integrativního pojetí je 
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snaha o harmonizaci pracovního a osobního života s cílem např. zvýšit zaměstnanost žen. 

Moralizující pojetí zdůrazňuje opatření vedoucí ke změně chování jednotlivců. V podstatě se 

jedná o redukci sociálních dávek, povinnou účast v aktivačních programech především 

pracovního charakteru. Vysoké sociální dávky jsou považovány za nástroj, který přispívá 

k sociálnímu vyloučení. V politice sociálního začleňování se prolínají všechny tři přístupy. 

Redistributivní politika je nezbytná, když integrace na pracovním trhu selhává a může být 

dosažena pouze při podpoře individuálních schopností a přístupu k trhu práce, současně 

s individuální odpovědností a vůlí.  

Strategie sociálního začleňování a následný typ přijímaných řešení jsou různé na 

základě příčin sociálního vyloučení.  První příčinou může být individuální nebo morální 

selhání, druhou pak kumulace objektivních znevýhodnění. Následky volby přístupu se poté 

projevují ve všech oblastech sociálního začleňování. V prvním případě je kladen důraz na 

individuální pružnost jednotlivce zejména vůči nabízeným mzdám, pracovnímu režimu, 

podmínkám i činnosti. Naopak v druhém případě je cílem překonat existující bariéry na 

pracovním trhu a podporovat rozvoj lidského sociálního potenciálu začleňovaných osob 

(Šimek, 2010).  

3.2 Politika zaměstnanosti v ČR 

Cíl a obsah politiky zaměstnanosti v ČR je vymezen ZoZ. Tento zákon upravuje 

zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Cílem státní politiky zaměstnanosti je úplná 

pracovní integrace osob a ochrana proti nezaměstnanosti (Šimek, 2010).  

Státní politika zaměstnanosti v ČR zahrnuje dle ZoZ především:  

 

• zabezpečování práva na zaměstnání, 

• sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz  

a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na trhu práce, 

• koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na trhu 

práce  

v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání 

pomoci  

z Evropského sociálního fondu, 

• tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit  

v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na trhu práce, 

• uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, 
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• tvorbu a zapojení do mezinárodních programů, které souvisí s rozvojem 

zaměstnanosti a lidských zdrojů na trhu práce, 

• hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, 

• poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na 

trhu práce, 

• poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

• opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami 

bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s OZP a s dalšími skupinami 

osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup  

k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným 

rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob, 

• opatření pro zaměstnávání OZP a dalších skupin fyzických osob, které mají 

ztížené postavení na trhu práce. 

 

Státní politiku zaměstnanosti vykonává stát a podílejí se na ní i další subjekty jako 

jsou zaměstnavatelé a odborové orgány, dále územní samosprávné celky, profesní organizace, 

sdružení OZP nebo organizace zaměstnavatelů (Šimek, 2010). 

Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politiku zaměstnanosti (dále APZ) lze charakterizovat jako souhrn opatření 

směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti.  Zabezpečuje ji především 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad práce ČR, v některých případech spolupracují 

při její realizaci i s dalšími subjekty. APZ je uskutečňována nástroji APZ. Pomocí těchto 

nástrojů motivuje zaměstnavatele k přijetí lidí, kteří jsou znevýhodněni nejen kvůli jejich 

zdravotnímu stavu, ale také kvůli věku, kvalifikaci, nedostatečné praxi apod., prostřednictvím 

poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání těchto uchazečů, i uchazečům 

samotným. Usiluje také o to, aby si tito lidé práci po určitou dobu udrželi.  

Nástroje APZ nejsou tedy určeny výlučně pro uplatnění OZP, avšak jsou často pro ně 

využívány. Z hlediska pracovního uplatnění OZP je vždy prioritní získání zaměstnání na 

otevřeném trhu práce. Pouze v případě, kdy to není možné, protože takové zaměstnání by 

neodpovídalo specifickým potřebám těchto osob, jsou speciálně pro ně vyčleněny i další 

nástroje. 
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K nástrojům, kterými je APZ realizována, dle ZoZ patří: 

 

• rekvalifikace, 

•  investiční pobídky, 

•  veřejně prospěšné práce, 

• společensky účelná pracovní místa, 

• překlenovací příspěvek, 

• příspěvek na zapracování, 

• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

 

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou také: 

• poradenství prováděné úřady práce za účelem zjišťování osobnostních  

a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro 

zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci OZP a při 

výběru vhodných nástrojů APZ, 

• podpora zaměstnávání OZP uvedená v následující podkapitole 3.3. Politika 

zaměstnanosti zaměřená na osoby se zdravotním postižením, 

• cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

 

Rekvalifikace 

Pojmem rekvalifikace se rozumí změna kvalifikace. Jedná se o získání nové, anebo 

zvýšení, rozšíření či prohloubení současné kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. 

Rekvalifikaci zabezpečuje úřad práce v případě, pokud jde o UoZ a jeho rekvalifikace je 

nezbytná. To znamená, že uchazeč má kvalifikaci, pro kterou nejsou volná pracovní místa,  

a zprostředkování zaměstnání není úspěšné. V určeném oboru rekvalifikace musí být dostatek 

volných pozic nebo uchazeč musí získat příslib o přijetí od zaměstnavatele. Rozsah a obsah 

rekvalifikace musí odpovídat individuálním schopnostem i zkušenostem dané osoby. Při 

zařazování do rekvalifikace je tedy nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu, dovednostem  

a zkušenostem UoZ. Náklady na rekvalifikaci hradí úřad práce (Liberdová, 2010). 

Investiční pobídky 

Investiční pobídky jsou důležitým nástrojem APZ. Dle ZoZ se pomocí tohoto nástroje 

podporuje vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace či školení nových zaměstnanců  

u zaměstnavatelů, kterým bylo vydáno podle zvláštního předpisu rozhodnutí o příslibu 
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investiční pobídky. Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst může být 

poskytnuta zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa v územní oblasti, ve které je 

průměrná míra nezaměstnanosti za dvě ukončená pololetí předcházející datu předložení 

záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra 

nezaměstnanosti v ČR. Tato podmínka minimální míry nezaměstnanosti v územní oblasti platí 

i pro poskytování hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. Hmotnou 

podporu zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a výši hmotné podpory i formu 

poskytnutí hmotné podpory stanoví vláda nařízením. 

Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšné práce (dále VPP) jsou časově omezené pracovní příležitosti 

spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě budov či komunikací 

nebo v činnostech ve prospěch obcí nebo obecně prospěšných institucí, které vytváří 

zaměstnavatel nejdéle na 12 měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění UoZ. Tyto 

pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně může 

poskytnout příspěvek. Příspěvek může být poskytnut až do výše skutečně vyplacených 

prostředků na mzdy včetně pojistného na zaměstnance umístěného na tyto práce (Liberdová, 

2010). 

Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelná pracovní místa (dále SÚPM) jsou nástrojem APZ, který slouží 

k pracovnímu umístění UoZ evidovaných na úřadech práce. Zaměstnavatel na jeho zřízení 

může získat příspěvek určený na pořízení vybavení, které potřebuje pro vytvoření místa. 

Příspěvky jsou poskytovány na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a úřadem 

práce. Maximální výše příspěvku je stanovena do výše skutečně vynaložených prostředků na 

mzdové náklady zaměstnance přijatého z evidence úřadu práce (MPSV, 2013i). Obdobně jako 

u příspěvků určených na vytvoření chráněného pracovního místa (dále CHPM) je výše 

příspěvku stanovena násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první a třetí 

čtvrtletí předchozího roku, ovšem tyto násobky jsou nižší. Důležitou roli zde hraje  

i skutečnost, zda jsou nová pracovní místa zřizována v okrese, ve kterém míra 

nezaměstnanosti v měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek dosahuje průměrné 

míry nezaměstnanosti v ČR nebo je vyšší, pak může maximálně činit šestinásobek průměrné 

mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pokud je zřízeno více než  

10 pracovních míst, může být výše příspěvku maximálně osminásobek průměrné mzdy 

(Liberdová, 2010). 
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Překlenovací příspěvek 

Příspěvek dle ZoZ může být poskytnutý osobě samostatně výdělečně činné, která 

přestala být UoZ, a úřad práce jí poskytl příspěvek na zřízení SÚPM. Úřad práce může těmto 

osobám maximálně po dobu 5 měsíců hradit provozní náklady spojené s touto činností. 

Měsíční výše příspěvku činí maximálně 0,25 násobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího roku.  

Příspěvek na zapracování  

Příspěvek na zapracování je určen pro zaměstnavatele, který na základě písemné 

dohody s úřadem práce přijme do pracovního poměru UoZ, kterému úřad práce věnuje 

zvýšenou péči. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na 

jednoho zaměstnance, který se zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy 

(Liberdová, 2010). 

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Dalším nástrojem APZ je příspěvek zaměstnavateli při přechodu na nový 

podnikatelský program. O tento příspěvek může požádat zaměstnavatel, který přechází na 

nový podnikatelský program a z tohoto důvodu není schopen zabezpečit pro své zaměstnance 

práci stanovenou na týdenní pracovní dobu. Novým podnikatelským programem se rozumí 

změna technologie, při níž dochází k podstatným technologickým změnám. Důvodem 

technologické změny může být i zničení technologického zařízení následkem živelné události. 

O poskytování příspěvku na částečnou úhradu mezd pro své zaměstnance uzavírá úřad práce 

se zaměstnavatelem dohodu. Příspěvek může být poskytován maximálně po dobu 6 měsíců  

a měsíční příspěvek může činit nejvýše polovinu minimální mzdy na jednoho zaměstnance 

(Červinka, 2009). 

Cílené programy k řešení zaměstnanosti 

Cílené programy jsou opatřeními APZ zaměřené na zvýšení možnosti osob nebo 

skupin osob uplatnit se na trhu práce. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje 

vláda ČR a programy obecního, okresního a krajského charakteru Ministerstvo práce  

a sociálních věcí ČR. Za pomoci tohoto nástroje může být operativně řešena situace na trhu 

práce. Jedná se také o program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného 

investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění OZP. V rámci tohoto programu 

může být zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP, poskytnut příspěvek až do 

výše 70 % pořizovací ceny majetku (Červinka, 2009).  

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % OZP se musí vyrovnávat se zvýšenou 

nemocností svých zaměstnanců, nižší kvalifikací a vyšším podílem ruční práce. Pohybují se 
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v tržním prostředí a platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní, kteří takto znevýhodněni 

nejsou, a proto je potřeba tento jejich handicap finančně vyrovnat (Liberdová, 2010).  

O poskytnutí příspěvků na jednotlivé nástroje APZ si musí zaměstnavatel nebo fyzická 

osoba požádat. Není možné o ně požádat dodatečně nebo je vyřizovat se zpětnou platností. 

Není na ně právní nárok. 

3.3 Politika zaměstnanosti v ČR zaměřená na osoby se zdravotním 
postižením 

ZoZ upravuje řadu možností podpory zaměstnávání OZP, které plynou z prostředků 

státního rozpočtu. Jedná se o různé příspěvky poskytované z prostředků určených na APZ či  

o příspěvky, jež jsou určeny zaměstnavatelům zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se 

zdravotním postižením. 

Tato část shrnuje právní úpravu, která je zaměřena na podporu zaměstnávání OZP, 

vymezuje kdo je OZP, pojmy jako je pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo nebo 

chráněná pracovní dílna. Dále za jakých podmínek má zaměstnavatel nárok na daný příspěvek 

na zaměstnávání OZP a definuje samotná práva a povinnosti zaměstnavatelů.  

Právní úprava 

Jeden z nejvýznamnějších úkolů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu 

práce ČR v oblasti politiky zaměstnanosti ČR je přijímat opatření, definovat nástroje pro 

zaměstnávání OZP a podporovat rovné zacházení s těmito osobami na trhu práce. Právní 

předpis, který tento úkol zabezpečuje, je ZoZ. Celková koncepce se opírá o dlouhodobé 

zkušenosti ČR se zaměstnáváním OZP a také o závazky, kterými je vázána. V této souvislosti 

hraje důležitou roli především úmluva Mezinárodní organizace práce č. 159, která pojednává 

o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů, také všechny směrnice Rady Evropské unie  

i Evropského parlamentu týkající se rovného zacházení se všemi občany.  

ZoZ definuje opatření, která mohou být přijímána v oblasti přístupu k zaměstnání, 

přípravě k práci, přípravě na budoucí povolání a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům 

zaměřeným na vytváření nových pracovních míst pro OZP, na změnu jejich kvalifikace dle 

potřeb pracovního trhu a na podporu udržení stávajícího pracovního místa. ZoZ se provádí 

vyhláškou č. 518/2004 Sb., která se věnuje otázkám samotného poskytování různých 

příspěvků plynoucích ze státního rozpočtu a upravuje i administrativně technické problémy, 

kterými jsou např. výpočet plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců 

zaměstnavatele, zjišťování průměrných přepočtených počtů zaměstnanců, zaokrouhlování 

apod.  
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Dalším právním předpisem zabývající se zaměstnáváním OZP je zákoník práce  

č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje ochranu zaměstnanců 

OZP v pracovněprávních vztazích a definuje přístup k zaměstnávání osob, kterým je 

poskytována zvýšená péče. Společně se ZoZ představují komplexní úpravu postavení jedinců 

se zdravotním postižením na trhu práce. 

Definice osoby se zdravotním postižením 

Za OZP, kterým se věnuje zvýšená ochrana na trhu práce, se podle ZoZ považují: 

 

• fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními 

ve třetím stupni – jedná se o osoby s těžším zdravotním postižením, 

• fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními 

v prvním nebo druhém stupni, 

• do roku 2012 i fyzické osoby, které byly rozhodnutím úřadu práce uznány za 

zdravotně znevýhodněné. Tyto osoby sice měli zachovanou schopnost 

vykonávat soustavné zaměstnání, ale jejich schopnosti být nebo zůstat 

pracovně začleněny, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní 

kvalifikaci nebo kvalifikaci získat byly omezené z důvodu jejich dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu (Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením, 2011). 

 

Tato koncepce pro přiznání invalidity vznikla v roce 2010. Dříve se používal pojem 

částečná a plná invalidita, která byla nahrazena jedinou invaliditou rozdělenou do třech výše 

uvedených stupňů. Tato nová úprava dle zákona o důchodovém pojištění, č. 155/1995 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, zpřísňuje především podmínky pro určení rozsahu poklesu 

pracovní schopnosti a pro získání tzv. potřebné doby pro vznik nároku na invalidní důchod. 

Pojem invalidita je spojený s vyjádřením pracovní činnosti a je definován tedy ve 

třech stupních. Invalidita představuje ztrátu nebo omezení schopnosti výdělečné činnosti  

a vyplývá z dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za invalidní osoby jsou považovány 

ty osoby, u kterých z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jejich 

pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost invalidní osoby poklesla: 

 

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

• nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 
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• nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

 

Pokles pracovní schopnosti představuje pokles schopnosti invalidní osoby provádět 

zaměstnání v důsledku omezení jejích tělesných, duševních a smyslových schopností, 

s ohledem na její vzdělání, zkušenosti a znalosti (Liberdová, 2010). 

Pracovní rehabilitace 

Pracovní rehabilitace je jeden z nástrojů APZ, na který OZP mají právo. Cílem 

pracovní rehabilitace je podpora zaměřená na získání a udržení kvalifikačně přiměřeného 

zaměstnání pro OZP. Vychází z principu, že nejdříve osoby získají kvalifikaci, pak budou 

umístění (Liberdová, 2010). Pracovní rehabilitace zahrnuje poradenskou činnost, která se 

specializuje na volbu zaměstnání nebo na výkon samostatné výdělečné činnosti včetně 

praktické i teoretické přípravy. Tato praktická a teoretická příprava pro zaměstnání OZP 

obsahuje přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci a specializované rekvalifikační 

kurzy. Jedná se tedy o aktivity, které jsou spojeny s využíváním a rozvíjením pracovních 

schopností u těchto jedinců na pracovním trhu:  

 

• příprava na budoucí povolání – je uskutečňována podle zvláštních předpisů tj. příprava 

v některém ze zařízení zařazených do sítě škol, 

• příprava k práci – směřuje k zapracování OZP na vhodné pracovní místo, k získání 

návyků a dovedností nutných pro výkon zvoleného povolání na základě písemné 

dohody s úřadem práce. Tato příprava k práci trvá maximálně 24 měsíců a může být 

prováděna i s podporou asistenta. Provádí se na pracovištích, která jsou individuálně 

přizpůsobena zdravotnímu stavu konkrétní osoby, na chráněných pracovních místech, 

nebo ve vzdělávacích zařízeních států, územních samosprávných celků, církví  

a náboženských společností či v občanských a dalších sdružení, 

• specializované rekvalifikační kurzy – jednou z forem pracovní rehabilitace jsou 

specializované rekvalifikační kurzy pro OZP, které jsou realizovány za stejných 

podmínek jako rekvalifikace. 

 

Pracovní rehabilitace zabezpečují úřady práce místně příslušné podle bydliště OZP  

a hradí náklady s ní spojené. Uskutečňuje se na základě individuálního plánu pracovní 

rehabilitace, který úřad práce sestaví s OZP. Tento plán obsahuje i mimo jiné formy pracovní 
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rehabilitace. V podstatě se jedná o harmonogram, který vede k naplňování dohodnutého 

postupu vedoucího k uplatnění na trhu práce (Červinka, 2009). 

Představuje cílené a systematické zapojování do normálního pracovního života 

v rámci rozvoje chráněných pracovních míst. Systém pracovní rehabilitace by se měl skládat 

z několika stupňů ochrany, tak aby jedinec nakonec mohl být integrován do běžného 

zaměstnání (Liberdová, 2010). 

Chráněné pracovní místo 

Zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců 

může získat příspěvek na nákup vybavení potřebného pro vytvoření nového pracovního místa 

pro OZP na základě písemné dohody s úřadem práce. Příspěvek může získat i OZP, která se 

rozhodla samostatně podnikat. Tato osoba pak získá příspěvek na pořízení vybavení 

potřebného pro zahájení podnikání. Toto chráněné místo musí být v provozu minimálně  

3 roky (MPSV, 2013i).  

Výše příspěvku na vytvoření CHPM je stanovena v dohodě mezi úřadem práce  

a zaměstnavatelem, odvíjí se od situace na trhu práce, na efektivnosti vytvářeného CHPM, na 

tom, zda je místo určeno osobám s těžším zdravotním postižením, ale také na počtu CHPM, 

která jsou vytvářena v rámci jedné dohody. Maximální výše příspěvku na základě ZoZ je 

stanovena maximálně osminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až 

třetí čtvrtletí předchozího roku pro OZP a maximálně dvanáctinásobkem pro osobu s těžším 

zdravotním postižením. Zřizuje-li zaměstnavatel deset či více CHPM, příspěvek může činit 

maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 

čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. 

Na příspěvek na vytvoření CHPM má nárok pouze ten zaměstnavatel, který nemá 

v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatky na pojistném, penále na 

veřejném zdravotním pojištění, na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti (Židoňová, 2005). 

Již z existujícího pracovního místa lze udělat CHPM, a to na základě písemné dohody  

o vymezení CHPM mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Úřad práce může poskytnout 

příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů, jehož maximální roční výše činí 48 000 

Kč. Tento příspěvek se poskytuje na zvýšené správní náklady, na náklady provozních 

zaměstnanců nebo pracovních asistentů, na náklady na dopravu a přizpůsobení provozovny 

(MPSV, 2013). 
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Chráněná pracovní dílna 

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody  

s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání OZP, kde je v průměru zaměstnáváno více 

než 60 % těchto zaměstnanců. Cílem chráněné dílny je umožnit lidem se zdravotním 

postižením pracovat za podmínek, které se co nejvíce podobají běžnému zaměstnání. Nabízet 

a rozvinout individuální schopnosti zdravotně postižených zaměstnanců. Najít zaměstnání 

lidem, kteří mají zájem pracovat. Úřad práce na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje 

příspěvek. Novelou ZoZ od roku 2012 došlo ke zrušení právní úpravy chráněných dílen. 

Pracovní místa, která byla vytvořena v chráněných dílnách, se staly CHPM (Svěrčinová 

2012). 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

chráněném pracovním místě 

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM se poskytuje zaměstnavateli, který 

zaměstnává více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé 

mají nárok na příspěvek, pokud splní ZoZ stanovené podmínky. Úřadem práce příslušným pro 

poskytování příspěvků na podporování zaměstnávání OZP je úřad práce, v jehož územním 

obvodu má zaměstnavatel sídlo, právnická osoba, nebo bydliště, fyzická osoba (Červinka, 

2009). Zaměstnavateli náleží až 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na 

zaměstnance, maximálně však 8 000 Kč měsíčně na jednoho pracovníka za podmínky, že 

pracuje na CHPM. Po uplynutí 12 kalendářních měsíců může firma požádat o zvýšení 

příspěvku. Maximální možné zvýšení příspěvku je o 2000 Kč měsíčně na jednoho 

zaměstnance se zdravotním postižením. Dále zaměstnavatel může uplatnit slevu na dani ve 

výši 18 000 Kč za zaměstnance uznaného invalidním v I. a II. stupni a o částku 60 000 Kč za 

každého pracovníka ve III. stupni (MPSV, 2013). Od roku 2012 je oprávněn oblastní 

inspektorát práce kontrolovat příjemce příspěvku, zda a v jakém rozsahu přidělují práci svým 

zaměstnancům, s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce 

pracoviště zaměstnavatele. Jeho kontroloři budou moci se souhlasem zaměstnance vstupovat 

do míst výkonu práce (Švěrčinová, 2012). 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku zaměstnavateli jsou: 

 

• nutnost zaměstnávat více než 50 % OZP z celkového počtu svých 

zaměstnanců, osoby s těžším zdravotním postižením se započítávají třikrát, 

• nemít v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
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• uplatnit a doložit nárok nejpozději do konce kalendářního měsíce po uplynutí 

kalendářního čtvrtletí. 

 

V případě nesplnění dvou podmínek nebo uplatní-li zaměstnavatel nárok po stanovené 

lhůtě, úřad rozhodne o neposkytnutí příspěvku (Židoňová, 2005). 

Práva a povinnosti zaměstnavatelů 

Zaměstnavatel má určitá práva a povinnosti vztahující se k zaměstnávání OZP  

a k vytváření potřebných pracovních podmínek. Na ně zákoník práce odkazuje na ZoZ. 

Zaměstnavatel má právo požadovat od úřadu práce informace o situaci na trhu práce  

a v této souvislosti požadovat poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním OZP; na 

součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro OZP, tato součinnost 

spočívá především v poradenství; na spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro 

OZP, spolupráce představuje nejen poradenství, ale také podporu při vytváření nových 

pracovních míst; spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst  

a pracovních podmínek pro tyto osoby (Židoňová, 2005). 

Při zaměstnávání OZP vznikají zaměstnavateli nejen práva, ale také povinnosti. 

Zaměstnavatel je povinen vzhledem k OZP: informovat úřad práce o volných pracovních 

místech pro tyto osoby; rozšiřovat možnost jejich zaměstnávání pomocí individuálního 

přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek, vyhrazovat jim pracovní místa; 

spolupracovat s úřady práce při zajišťování pracovní rehabilitace; vést evidenci vyhrazených 

pracovních míst a evidenci zaměstnaných OZP, zřizovat CHPM pro zaměstnance, které nelze 

zaměstnat za obvyklých pracovních podmínek; zajišťovat rovné zacházení se všemi 

fyzickými osobami, kteří se o práci teprve ucházejí nebo již jsou k zaměstnavateli 

v pracovněprávním vztahu (Červinka, 2009). Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci 

v pracovním poměru musí zaměstnávat OZP ve výši 4 % z celkového počtu svých 

zaměstnanců. Tuto povinnost mohou firmy plnit třemi způsoby nebo jejich kombinací: 

 

• zaměstnáváním OZP v pracovním poměru, 

• odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % 

zaměstnanců se zdravotním postižením nebo od OZP, které jsou osobami samostatně 

výdělečně činnými či zadáváním zakázek těmto osobám, 

• odvodem do státního rozpočtu (Liberdová, 2010). 
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4 Osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji 

Tato kapitola nastiňuje situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji (dále MSK) se 

zaměřením na OZP v období let 2004 - 2012. Pro účely této diplomové práce je použit 

ukazatel celkové úrovně nezaměstnanosti OZP, struktury nezaměstnanosti podle stupně 

invalidity a ukazatel volných pracovních míst. Dále je zachycena realizace APZ  

a jednotlivých regionálních projektů. Cílem této části je analyzovat hlavní trendy vývoje 

těchto ukazatelů v uvedených letech na trhu práce v MSK.  

4.1 Celková úroveň nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 

Data pro analýzu nezaměstnanosti jsou čerpána z databáze Ministerstva práce  

a sociálních věcí ČR. Nezaměstnaným člověkem je podle ekonomické teorie osoba, která je 

ve věku 15 let a starší, není zaměstnaná, hledá aktivně práci a je připravena k nástupu do 

práce.  

Pro potřeby této práce je sledován ukazatel evidenční počet uchazečů o zaměstnání  

a evidenční počet uchazečů o zaměstnání osob se zdravotním postižením v MSK.  

Evidovaného uchazeče o zaměstnání představuje fyzická osoba s trvalým bydlištěm na 

území ČR, která požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu 

práce ČR a které nebrání v zařazení do této evidence překážky uvedené v ZoZ (MPSV, 

2013k). 

V následující tabulce Tab. 4. 1 je znázorněn vývoj počtu evidovaných uchazečů  

o zaměstnání v letech 2004 – 2012. 

 

Tab. 4.1 Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání v MSK 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkový počet 
uchazečů o 
zaměstnání 

105 486 96 528 85 422 65 816 57 455 80 581 82 776 75 019 81 099 

Meziroční tempo 
růstu v % 

- - 8,5 - 11,5 - 22,9 - 12,7  40,2 2,7 - 9,4 8,1 

Zdroj: MPSV, 2013a-i – vlastní úprava 

 

V roce 2004 byl stav UoZ v MSK jeden z nejvyšších v celé historii Úřadu práce ČR – 

Krajské pobočky v Ostravě a činil 105 486. Od vstupu ČR do Evropské unie (dále EU) se 

situace na trhu práce začala zlepšovat, přestože zde stále ještě dozníval vliv restrukturalizace. 

Počet UoZ měl klesající tendenci až do roku 2008, kdy se jejich počet snížil o 48 031 osob 

oproti roku 2004. Tento pozitivní trend je vysvětlován především zapojením ČR do EU, 
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růstem výkonnosti české ekonomiky a celkovým postupným zlepšováním hospodářské 

situace. Tyto skutečnosti kladně ovlivňovaly ekonomickou situaci podniků v tomto kraji. 

Pracovní trh „nabíral dech“ a zavíral pomyslné nůžky mezi nabídkovou a poptávkovou 

stranou. I přesto MSK patří v rámci ČR ke strukturálně nejpostiženějším oblastem, pro které 

je typický razantní útlum těžkého průmyslu. Pozitivní vývoj byl zastaven dopadem 

celosvětové hospodářské krize v roce 2009. Řada zaměstnavatelů se dostala do finančních i 

odbytových obtíží, což vedlo k hromadnému propouštění zaměstnanců a následně k rostoucí 

evidované nezaměstnanosti v registrech úřadů práce. Ve srovnání s rokem 2008 došlo  

k rapidnímu vzestupu počtu UoZ, a to celkem o 40,2 %. Růst počtu UoZ pokračoval i v roce 

2010, kdy jejich stav dosahoval 82 776, což představovalo zvýšení proti předcházejícímu roku 

o 2,7 %. Po dvou letech výrazného růstu UoZ se v roce 2011 jejich počet začal snižovat, 

avšak situace na trhu práce byla stále negativně ovlivněna dozvuky hospodářské krize. 

Celkový počet UoZ vykázaný v roce 2012 vzrostl proti předcházejícímu roku o 8,1 %. 

Evidence úřadů práce registrovala 81 099 osob, což bylo o 23 644 osob více než v době 

vypuknutí světových hospodářských problémů. 

Mezi nejhůře uplatnitelné skupiny osob na trhu práce patří OZP. Celkový počet  

UoZ- OZP je v MSK dlouhodobě nejvyšší. V roce 2004 bylo registrováno celkem 14 138 

těchto osob a jejich podíl na celkové nezaměstnanosti se rovnal 13,4 %. V období let  

2004 – 2008 se celkový počet UoZ - OZP snižoval, což ale nebylo způsobeno pozitivní situací 

na trhu práce díky ekonomickému růstu, nýbrž odchodem části těchto osob do ekonomické 

neaktivity. Jejich podíl na celkové nezaměstnanosti však stoupal. Hlavní zásluhu lze připsat 

právě příznivému vývoji české ekonomiky a redukci celkového počtu UoZ. V roce 2009 se 

zvýšil počet jak celkového počtu uchazečů, tak počtu uchazečů - OZP. Ovšem nárůst 

uchazečů – OZP nebyl ve srovnání s celkovým počtem UoZ tak patrný. Počet těchto uchazečů 

v závěru roku 2009 dosahoval 10 642, tj. pouze o 0,2 % více než v uplynulém roce. Jejich 

podíl na celkové nezaměstnanosti se z důvodu přílivu nových uchazečů do registru úřadů 

práce ve srovnání s rokem 2008 výrazně zmenšil, a to na 13,2 %. Tento pokles zapříčinila 

snižující se poptávka po pracovní síle a úbytek pracovních míst vlivem celosvětové krize, 

jejíž dopady se plně projevily. V dalších letech hodnoceného období měl počet UoZ – OZP 

klesající vývoj. Stejný trend lze vysledovat také u podílu na celkové nezaměstnanosti. Jeho 

vývoj závisel na celkovém stavu UoZ. V roce 2012 úřady práce evidovaly 9 014 těchto 

uchazečů, což představovalo pokles o 4,7 % proti roku 2011 a jeho podíl na celkové 

nezaměstnanosti tvořil 11,1 %. Výše uvedené zobrazuje Tab. 4. 2 Vývoj počtu evidovaných 

uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením. 
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Tab. 4.2 Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením v MSK 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Celkový počet uchazečů 
– OZP 

14 138 13 890 13 487 12 184 10 642 10 661 10 467 9 458 9 014 

Meziroční tempo růstu  
v % 

- - 1,7 - 2,9 - 9,7 - 12,6 0,2 - 1,8 - 9,6 - 4,7 

Jejich podíl na 
celkovém počtu 
uchazečů o zaměstnání 
v % 

13,4 14,4 15,8 18,5 18,5 13,2 12,6 12,6 11,1 

Zdroj: MPSV, 2013a-i – vlastní úprava 

 

Při ztrátě zaměstnání přecházejí tyto osoby většinou ihned do evidence úřadů práce  

a stávají se z nich „klasičtí” představitelé dlouhodobé nezaměstnanosti, která je velmi často 

spojena se ztrátou motivace i potřebného sebevědomí. Řada OZP se proto mnohdy z vlastní 

vůle spokojuje se svými částečnými invalidními důchody nebo sociálními dávkami. Možnosti 

pracovního uplatnění UoZ - OZP jsou v MSK trvale nízké. 

Závažným problémem zůstává, že zdravotní handicap je často kumulován také  

s vyšším věkem a zpravidla s nižším dosaženým vzděláním. Svou roli sehrává rovněž úroveň 

mezd, sociálních dávek a postoje samotných zaměstnavatelů a uchazečů - OZP (MPSV, 

2013i). 

4.2 Struktura nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením podle 
stupně invalidity 

Za OZP se považuje člověk, kterému byla přiznána invalidita I., II., nebo III. stupně. 

Jednotlivé stupně zdravotního postižení jsou vymezeny v podkapitole 3.3. Přiznání invalidity 

je spojeno s nárokem na pobírání invalidního důchodu. Vzhledem k zpřísnění podmínek  

a posunutí hranic přiznání jednotlivých invalidních důchodů došlo v posledních letech  

k významnému poklesu počtu občanů pobírajících invalidní důchod. Další důležitou událostí 

ve vývoji počtu UoZ - OZP podle stupně zdravotního postižení je od roku 2012 platnost 

novely ZoZ. Novela ruší kategorii osob zdravotně znevýhodněných, formálně sice až v roce 

2015, avšak fakticky v roce 2012, neboť již nelze o zdravotním znevýhodnění osoby 

rozhodnout, ale ani dříve vydaná rozhodnutí prodloužit (Nadační fond pro podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 2011). Tab. 4.3 ilustruje vývoj počtu uchazečů 

o zaměstnání se zdravotním postižením podle stupně zdravotního postižení. 
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Tab. 4.3 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením podle stupně zdravotního postižení 
v MSK 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Uchazeči - OZP 13 890 13 487 12 184 10 642 10 661 10 467 9 458 9 014 
Z toho: I., II. stupeň invalidity 10793 10853 10276 8881 8696 8554 7657 7625 
III. stupeň invalidity 56 31 30 34 53 46 42 55 
Os. zdravotně znevýhodněné 3041 2603 1878 1727 1912 1867 1759 1334 
Zdroj: MPSV, 2013a-i – vlastní úprava 

 

Nejpočetnější skupinou OZP jsou uchazeči s I. a II. stupněm invalidity. Početně méně 

jsou zastoupeni osoby se zdravotním znevýhodněním, které se však již dle české legislativy 

nepovažují za OZP a od roku 2015 zcela vymizí z tohoto ukazatele, a nejmenší počet 

představují osoby s těžším zdravotním postižením, tedy osoby ve III. stupni invalidity. 

V následující části podkapitoly je zachycen vývoj počtu evidovaných UoZ – OZP 

pobírajících podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má UoZ, který 

je veden v evidenci UoZ, získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence UoZ 

zaměstnáním či jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního 

právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, a požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR  

o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti 

přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká 

po uplynutí podpůrčí doby, která se liší podle věku UoZ, maximálně však činí 11 měsíců 

(MPSV, 2012b). 

 

Tab. 4.4 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením s podporou v nezaměstnanosti  
v MSK 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkový počet uchazečů – 
OZP s podporou v 
nezaměstnanosti 

2 123 2 064 2 105 1 983 2 020 2 282 2 098 1 639 1 192 

Meziroční tempo růstu v % - - 2,8 2,0 - 5,8 1,7 13,0 - 8,1 - 21,9 - 27,3 

Zdroj: MPSV, 2013a-i – vlastní úprava 

 

Z výše uvedených dat je zřejmé, že podporu v nezaměstnanosti pobírá pouze velmi 

malá část OZP. Tyto osoby ztratí své zaměstnání a ve většině případů již nemají chuť se 

vzdělávat a využívat možnosti nabídky rekvalifikačních kurzů, nejsou ochotni měnit pracovní 

návyky a cokoliv ve svém profesním či osobním životě. V podstatě se smíří, že jsou 

nezaměstnaní. Zároveň zde hraje roli obava, že neuspějí, jelikož zaměstnavatelé kladou 
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vysoké požadavky na vzdělání, znalosti, dovednosti nebo flexibilitu. Vzhledem k těmto 

skutečnostem se tyto osoby dostávají do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných a již nemají 

nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti, což je také důvodem meziročních poklesů 

počtu UoZ - OZP pobírajících tuto podporu. 

Diference jednotlivých okresů Moravskoslezského kraje 

MSK se skládá z 6 okresů, kterými jsou Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, 

Opava a Ostrava. Počet OZP je v MSK dlouhodobě nejvyšší.   Nejvyšší podíl OZP ze všech 

evidovaných UoZ je v okrese Bruntál. Absolutně nejvyšších hodnot je dosahováno v okrese 

Ostrava a Karviná z důvodů kumulace problémů z hlediska celkové nezaměstnanosti v těchto 

okresech. Souhrnné tabulky vývoje evidenčního počtu uchazečů o zaměstnání a uchazečů  

o zaměstnání se zdravotním postižením, a porovnání stupňů invalidity uchazečů o zaměstnání 

se zdravotním postižením za jednotlivé okresy MSK jsou v Příloze č. 2 a č. 3. 

V letech 2004 – 2008 lze vypozorovat zvýšení podílu OZP na celkovém počtu UoZ. 

Tento růst lze vysvětlit snížením celkového počtu UoZ. Opačný trend se projevuje od roku 

2009. Tento propad poměrného zastoupení je ovlivňován značným přílivem nových uchazečů 

do evidence jednotlivých krajských poboček Úřadu práce ČR. 

Absolutní počty UoZ - OZP měly od roku 2004 klesající tendenci. Nemalý vliv na 

tento trend mělo i to, že evidenci ukončili samotní uchazeči na vlastní žádost z důvodu 

nesouhlasu uzavření povinného individuálního akčního plánu, který byl dán novelou ZoZ 

v roce 2009. V mnoha případech se jednalo o dlouhodobě evidované, kdy se jim doba vedení 

v evidenci již nezapočítávala jako náhradní doba pro výpočet starobního ani invalidního 

důchodu (MPSV, 2009). V tomto roce se začaly plně projevovat dopady celosvětové 

hospodářské krize a počet uchazečů začal opět růst. Ke konci roku 2012 proti období 

uplynulého roku ve většině okresů sice poklesl počet evidovaných, ale v registru i nadále 

zůstávali UoZ - OZP, které je obtížné umístit na otevřeném pracovním trhu. 

4.3 Volná pracovní místa 

Uplatnitelnost OZP na trhu práce v MSK je trvale velmi malá. Příčinou je dlouhodobě 

nízký počet volných pracovních míst nahlášených zaměstnavateli a vhodných pro osoby 

s handicapem. Velký vliv na tuto situaci má i fakt, že v nabídce volných pracovních míst je 

stále menší počet vhodných zadaných pozic, které by tito uchazeči zvládli, přičemž by 

zároveň splňovali požadavky zaměstnavatelů. K těmto požadavkům patří např. znalost cizího 

jazyka a práce s počítačem, možnost pracovat v nepřetržitém provozu nebo na 

dvanáctihodinové směny apod. To je dáno hlavně vzdělanostní a věkovou strukturou 
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evidovaných UoZ – OZP (MPSV, 2013j). Vývoj počtu volných pracovních míst vhodných 

pro osoby se zdravotním postižením je zachycen v Tab. 4. 5. 

 

Tab. 4.5 Vývoj volných pracovních míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením v MSK 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Volná pracovní místa (VPM) 31 41 79 135 182 119 134 248 266 

Počet uchazečů OZP na 1 VPM 448,4 340,3 191 95,5 63,4 90,5 77,6 39,7 34,4 

Zdroj: MPSV, 2013a-i – vlastní úprava 

 

V období let 2004 – 2008 rostl počet volných pracovních míst v souvislosti se 

zlepšující se situací na trhu práce. V roce 2004 bylo k dispozici jen 31 volných pracovních 

míst vhodných pro uchazeče OZP a průměrně připadalo na jedno volné pracovní místo 448,4 

těchto osob. Následující rok to bylo jen o 10 volných pracovních míst více. Avšak v roce 

2006 a 2007 měly úřady práce  evidovány 79 a 135 volných pracovních míst určených pro 

uchazeče OZP, což bylo za obě meziroční srovnání téměř dvojnásobek. Na jedno volné 

pracovní místo vycházelo 191 a 95,5 těchto osob. I v dalším roce došlo k více 

než třetinovému nárůstu volných pracovních míst. Pouze rok 2009 byl ve znamení poklesu, 

registroval 119 volných pracovních míst, tj. více než o třetinu méně v porovnání s rokem 

2008. 90,5 těchto osob připadalo na jedno volné pracovní místo.  Zásluhu na tomto snížení 

měly především dopady celosvětové krize. V následujících hodnocených letech se zvyšoval 

počet volných pracovních míst a klesal počet osob připadajících na jedno volné pracovní 

místo vhodné pro uchazeče OZP. V roce 2012 měl MSK k dispozici 266 volných pracovních 

míst, tj. o 18 více než v roce 2011. Na jedno volné pracovní místo spadalo 34,4 osob. 

Na první pohled se může zdát, že vývoj volných pracovních míst určených pro OZP je 

pozitivní. Nicméně důvodem rostoucího počtu volných pracovních míst určených pro OZP 

v posledních letech je zpřísňování podmínek pro přiznání invalidity I., II., nebo III. stupně  

a od roku 2012 zrušení kategorie osob zdravotně znevýhodněných.  

Klientům úřadů práce je nabízeno pro zlepšení jejich pozice na trhu práce v MSK 

v rámci poradenských pohovorů skupinové poradenství, možnost zvýšit si kvalifikaci nebo 

získat další dovednosti formou rekvalifikačních kurzů, které mohou absolvovat s ohledem na 

svůj handicap. Dále se také osvědčila úzká spolupráce se zaměstnavateli při obsazování 

volných pracovních míst, přestože byla zadána pro zdravé uchazeče. Při bližší specifikaci 

požadavku zaměstnavatele bývá zjištěno, že jimi zadané volné pracovní místo může být 
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obsazeno i uchazečem OZP. Tímto si tak zaměstnavatel splní povinný podíl zaměstnávání 

OZP přímým zaměstnáváním (MPSV, 2013j). 

4.4 Aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na osoby se zdravotním 
postižením 

Při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti zaujímají v činnosti úřadů práce velmi 

významné místo nástroje APZ. Jejich hlavním smyslem je účelně působit specifickými 

programy na pracovním trhu s cílem finančně podporovat vytváření pracovních míst pro 

obtížně umístitelné skupiny UoZ včetně zajišťování změn profesního zaměření 

nezaměstnaných, ale i zaměstnanců firem, viz kapitola 3.2 Politika zaměstnanosti v ČR. Při 

existenci trvalého nedostatku volných pracovních míst u zaměstnavatelů plní důsledné 

uplatňování všech dostupných nástrojů APZ velmi důležitou úlohu. 

Tvorba pracovních míst a poskytnuté příspěvky pro osoby se zdravotním 

postižením 

Za hodnocený rok 2004 vytvořili zaměstnavatelé a bývalí UoZ 7 804 pracovních míst. 

Pro OZP bylo vytvořeno 130 nových pracovních míst na CHPM a úřady práce poskytly 74 

příspěvků na provoz CHPM. Účast těchto osob v ostatních nástrojích a opatřeních APZ 

sledují úřady práce až od roku 2011, proto jim v téhle části není věnována větší pozornost. 

Rok poté bylo evidováno celkem 6 624 nových pracovních míst a bylo poskytnuto 1 497 

příspěvků. Z toho 152 míst bylo vytvořeno pro OZP, a 969 příspěvků směřovalo na jejich 

provoz. Do roku 2008 měly celkový počet pracovních míst a poskytnuté příspěvky klesající 

trend. Z nástrojů určených pro OZP meziročně rostl pouze příspěvek na provoz CHPM. 

CHPM vytvořených zaměstnavateli vzniklo v roce 2009 celkem 59, což představovalo 

meziroční nárůst o 14 míst, a to hlavně v profesi pomocný manipulační dělník. Počet OZP, 

které zahájily SVČ, se meziročně zvýšil o 1, a bylo poskytnuto 1 386 příspěvků. Velmi kladně 

lze hodnotit vybudování celkem 95 a 66 nových pracovních míst pro OZP zaměstnavateli 

v letech 2010 a 2011, což bylo o 36 více proti roku 2009, a o 29 méně ve srovnání s rokem 

2010. Tato nově vzniklá pracovní místa zahrnovala profese montážní dělník, pomocný 

pracovník ve výrobě, strojírenský kovodělník a řemeslník. Pozitivní bylo rovněž to, že při 

plnění své povinnosti zaměstnávat 4% podíl OZP upřednostňovali zaměstnavatelé s více než 

25 zaměstnanci jejich přímé zaměstnávání nebo odběr výrobků od firem, v nichž pracují 

především osoby s handicapem, před odvodem do státního rozpočtu. Ovšem nadále přetrvává 

skutečnost, že při jejich zaměstnávání raději žádají o finanční příspěvky na úhradu mzdových 

nákladů před získáním příspěvku na vytvoření CHPM (MPSV, 2013h). V roce 2012 bylo 
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vytvořeno celkem 3 014 CHPM, tedy meziročně o 937 méně, a bylo poskytnuto pouhých 25 

příspěvků. Hlavním důvodem byl značně omezený rozpočet APZ, opožděný začátek zahájení 

nového Národního individuálního projektu (dále NIP) Vzdělávejte se pro růst! – pracovní 

příležitosti, nižší zájem ze strany zaměstnavatelů díky nepříznivé ekonomické situaci a jejich 

opatrné personální politice, a postupný přechod na nový informační systém. V hodnoceném 

roce úřady práce napomohly zaměstnavatelům k vytvoření 50 nových pracovních míst pro 

OZP, což bylo o 16 méně než v roce 2011. Tyto osoby nalezly uplatnění především 

v profesích pracovník v oblasti ochrany a ostrahy a pomocný a nekvalifikovaný pracovník ve 

službách. Počet OZP, které zahájily SVČ, se meziročně snížil o 1 a počet poskytnutých 

příspěvků na provoz CHPM se rovnal pouhým 3. Příčinou bylo zrušení pojmu chráněná 

pracovní dílna v tomto roce, a tím i možnosti poskytovat na ně příspěvky. Pokud tedy 

zaměstnavatel nemá místa, která jsou obsazená OZP, vymezena nebo zřízena s příspěvkem 

úřadu práce jako CHPM, nelze mu poskytnout příspěvky na zřízení a vymezení CHPM a na 

podporu zaměstnávání OZP na CHPM. Místa pro OZP, která byla vytvořena nebo vymezena 

v předchozích letech v rámci chráněné pracovní dílny se od počátku roku 2012 považují za 

CHPM, nejdéle však do konce roku 2014. Pro další čerpání příspěvků je pak třeba místa 

opětovně vymezit. Celkem bylo v roce 2012 v MSK uzavřeno 512 dohod týkajících se 

vymezení 2 764 CHPM na období 3 let. To mělo za následek snížení počtu poskytnutých 

příspěvků o 1 959 a o 11,9 mil. Kč menší čerpání rozpočtu na tento nástroj APZ (MPSV, 

2013i). Zmíněný vývoj zachycuje Tab. 4. 6. Vývoj pracovních míst a poskytnuté příspěvky 

v rámci jednotlivých nástrojů APZ. 
 

Tab 4.6 Vývoj pracovních míst a poskytnuté příspěvky v rámci jednotlivých nástrojů APZ v MSK 

Nástroj APZ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SÚPM – SVČ zřízená uchazeči o 
zaměstnání 

609 503 525 476 390 418 477 304 250 

SÚPM zřízená a vyhrazená 
zaměstnavateli 

3 549 3 842 3 976 2 530 1 914 2 894 3 381 1 508 1 451 

VPP 2 064 1 838 2 072 1 682 1 872 2 135 2 389 2 070 1 261 

CHPM-SVČ osob se ZP 28 19 15 11 7 8 5 3 2 

CHPM vytvořená zaměstnavateli1) 102 133 96 49 45 59 95 66 50 
Příspěvek na provoz CHPM a 
CHPM-SVČ

1) 
0 969 951 1 108 1 136 1 386 1 180 1 962 3 

Příspěvek na zapracování 8 103 48 41 55 46 3 5 0 

Překlenovací příspěvek 64 443 443 292 226 0 0 52 22 
Ostat. programy podp. 
zaměstnanosti 

1 452 271 524 108 0 0 0 0 0 

Celkem 7 876 8 121 8 650 6 297 5 645 6 946 7 530 5 970 3 039 
1)

 Do roku 2012 součástí také chráněná pracovní dílna 

Zdroj: MPSV, 2013a-i – vlastní úprava 
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Pro komplexnost této podkapitoly je sledován vývoj počtu vytvořených pracovních 

míst a umístění UoZ - OZP podle jednotlivých nástrojů APZ, které jsou uvedeny v Tab. 4. 7. 

Tyto údaje za OZP jsou úřady práce povinny sledovat od roku 2011 na základě Normativní 

instrukce MPSV č. 1/2011. První část tabulky představuje národní nástroje APZ a druhá část 

tabulky zobrazuje nástroje APZ realizované prostřednictvím ESF - OP LZZ. O tomto projektu 

je pojednáno v následující části kapitoly.  

 

Tab. 4. 7 Počet vytvořených pracovních míst a umístění  
uchazečů se zdravotním postižením podle jednotlivých  
nástrojů APZ v roce 2011 a 2012 v MSK 

Nástroj APZ 2011 2012 
VPP 139 1 
SÚPM zřízená zaměstnavatelem 10 7 
SÚPM vyhrazená zaměstnavatelem 51 74 
SÚPM – SVČ zřízená UoZ 8 10 
CHPM zřízená zaměstnavatelem 50 36 
CHPM – SVČ osob se ZP 50 2 
CHPM, CHPM SVČ - provoz 0 0 
Příspěvek na zapracování 1 0 
Překlenovací příspěvek 1 0 
Rekvalifikace 194 59 
Poradenské činnosti 11 0 
Pracovní rehabilitace 40 62 
Ostatní (trhy, semináře) 0 0 
Celkem národní APZ 565 251 
VPP NIP 65 96 
SÚPM NIP 59 2 
Rekvalifikace NIP 249 4 
Poradenské činnosti NIP 276 62 
Pracovní rehabilitace NIP 0 0 
RIP OP LZZ 59 1 
Cílené programy OP LZZ 0 0 
Grantové projekty ESF 76 3 
Celkem ESF – OP LZZ 784 168 
Celkem nár. APZ + ESF 1 349 419 
Zdroj: MPSV, 2013hi – vlastní úprava 

 

Počet pracovních míst nebo počet umístnění uchazečů – OZP bylo v roce 2011 celkem 

1 349. Tato skupina osob představovala 9 % z celkového počtu UoZ zařazených do nástrojů 

APZ. V roce 2012 došlo k vytvoření pracovních míst a umístění těchto uchazečů pouze 

v hodnotě 419. Avšak jejich podíl na celkovém počtu UoZ zařazených do nástrojů APZ činil 

14 %. 
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Finanční prostředky vynaložené na aktivní politiku zaměstnanosti zaměřené na 
osoby se zdravotním postižením 

V roce 2004 bylo na APZ v MSK vynaloženo celkem 561 217 tis. Kč. Z celkové 

částky bylo speciálně vyplaceno na OZP 33 798 tis. Kč prostřednictvím výdajů vynaložených 

na provoz a vytváření  CHPM vytvořených jak zaměstnavateli, tak samotnými uchazeči – 

OZP. V roce 2005 se na celkovém meziročním zvýšení těchto výdajů APZ nejvýrazněji 

podílely vyšší výdaje na provoz a vytváření CHPM zaměstnavateli. Naopak pokles byl 

zaznamenán u výdajů na vytvoření CHPM jedinci se zdravotním postižením v rámci 

samostatné výdělečné činnosti. Tyto výdaje klesaly téměř po celou dobu sledovaného období. 

Nemalá pozornost byla také věnována poradenství a pracovní rehabilitaci, v rámci které mají 

OZP možnost absolvovat přípravu k práci po dobu až dvou let s tím, že přímo  

u zaměstnavatele se zaučují na práci, kterou by u něj měli vykonávat. Vývoj struktury výdajů 

na APZ podle jednotlivých nástrojů a opatření v tis. Kč je zobrazen v Příloze 1. 

Celkové výdaje na APZ v MSK až do roku 2007 rostly. V roce 2008 vzhledem 

k dlouhodobě příznivému vývoji na trhu práce v ČR byl Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR oproti roku 2007 snížen přidělený rozpočet na politiku zaměstnanosti, a tudíž v daném 

roce úřady práce vynaložily na APZ celkem jen 538 615 tis. Kč, což bylo meziročně o 287 

288 tis. Kč méně. Do celkových výdajů na APZ byly zahrnuty výdaje ve výši 48 005 tis. Kč 

určené pro OZP prostřednictvím výdajů na provoz a vytváření CHPM zaměstnavateli  

i samotnými uchazeči - OZP, výdajů na poradenství a pracovní rehabilitace (MPSV, 2013e). 

V následujícím roce vydaly úřady práce našeho kraje 546 641 tis. Kč, tedy meziročně o 7 846 

tis. Kč více. Meziročně vzrostly pouze výdaje na vytvoření CHPM zaměstnavateli. V roce 

2010 v důsledku zhoršení situace na pracovním trhu v ČR bylo vynaloženo 782 389 tis. Kč, 

což představovalo zvýšení o 235 928 tis. Kč proti roku 2009. Přesto ve srovnání s daným 

rokem došlo k růstu výdajů na provoz a vytvoření CHPM zaměstnavatelem, dále také výdajů 

na poradenství a pracovní rehabilitace. V posledních dvou hodnocených letech byl čerpán 

mnohem nižší rozpočet. V roce 2011 to bylo způsobeno zejména menším rozpočtem na 

realizaci APZ, oficiálním potvrzením informace o prodloužení projektu NIP VPP a změnou 

organizační struktury (MPSV, 2013h). V roce 2012 činila celková částka věnována APZ 267 

152 tis. Kč, tj. o 212 782 tis. Kč méně oproti roku 2011. Důvodem byl především o mnoho 

nižší rozpočet APZ a tomu musela být přizpůsobena realizace všech nástrojů APZ, dále 

oficiální potvrzení nového projektu NIP Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, 

redukce míst na VPP, které bylo zapříčiněno prioritním zaměřením na úspěšný rozjezd 

veřejné služby v celém kraji, a u prostředků Evropského sociálního fondu regionálních 
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individuálních projektů (dále ESF RIP) došlo k úspěšnému ukončení realizace  

4 regionálních individuálních projektů s naplněním všech aktivit, které byly finančně 

podporovány. Nový RIP „Šance pro samostatnost“ určený pro OZP byl zahájen až ve čtvrtém 

čtvrtletí 2012, a tím začaly postupně nabíhat jednotlivé aktivity (MPSV, 2013i). 

Součástí této podkapitoly je zachycení vývoje výdajů na příspěvky na podporu 

zaměstnávání OZP na CHPM, které zachycuje Tab. 4. 9. Uvedené údaje jsou dostupné pouze 

v letech 2006 – 2012. V roce 2006 vynaložily úřady práce na tento příspěvek 138 267 tis. Kč 

a jeho podíl na politice zaměstnanosti činil 6,8 %. V celém sledovaném období tyto finanční 

prostředky rostly. V roce 2012 bylo vynaloženo 332 425 tis. Kč, což představovalo nepatrný 

nárůst o 20 147 tis. Kč proti roku 2010. 

 

Tab. 4.9 Výdaje na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
pracovním místě v tis. Kč v MSK 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Podpora zaměstnávání OZP 
138 
267 

199 
547 

208 
902 

205 
646 

266 
868 

312 
278 

332 
425 

Podíl podpory zaměstnávání OZP 
na PZ v % 

6,8 9,8 12,9 7,7 9,9 14,0 - 

Zdroj: MPSV, 2013c-h – vlastní úprava 

 

Jedním z důvodů zvyšování těchto výdajů jsou nekalé praktiky ze strany některých 

zaměstnavatelů. Od roku 2012 tedy došlo ke změně podmínek při poskytování příspěvku na 

podporu zaměstnávání OZP.  Např. příspěvek je nově poskytován pouze na ty zaměstnance, 

kteří pracují na CHPM zřízených nebo vymezených na základě dohody s úřadem práce. 

Dalším novým opatřením je stanovení výše příspěvku nebo zabránění dvojímu financování 

apod. (MPSV, 2012a). Podíl finančních prostředků určených na zaměstnávání OZP na politice 

zaměstnanosti závisel na celkových výdajích určených na politiku zaměstnanosti v MSK  

a také na výši samotných příspěvků.  

Realizace projektů Evropského sociálního fondu - Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost (dále ESF – OP RLZ) 

V souvislosti se vstupem ČR do EU a s tím souvisejícími možnostmi čerpat finanční 

prostředky ze strukturálních fondů se úřady práce ČR, jako příjemci finančních prostředků  

z ESF, podílejí na realizaci OP RLZ, který je základním programovým dokumentem pro 

získání finančních prostředků na podporu rozvoje lidských zdrojů. Tyto prostředky se čerpaly 

v prvním programovacím období let 2004 – 2006 a následně ve druhém programovacím 

období let 2007 – 2013. 
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Tento program se specializuje na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím APZ, 

profesního vzdělávání, kromě toho na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do 

společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a na mezinárodní spolupráci ve všech 

uvedených oblastech.  

Globálním cílem OP LZZ je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na 

úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.  Hlavním úkolem Úřadu práce v ČR je zvýšení 

zaměstnatelnosti evidovaných UoZ nebo osob ohrožených na pracovním trhu, a to 

prostřednictvím efektivního a cíleného využití všech nástrojů a opatření APZ. Tato podpora je 

uskutečňována za pomocí národních a regionálních individuálních projektů a globálních 

grantů: 

 

• národní individuální projekty – nositelem těchto projektů je Ministerstvo práce  

a sociálních věcí ČR, přičemž jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce ČR tyto 

projekty zabezpečují. Dlouhodobě se jedná o NIP VPP a ukončené NIP SÚPM, 

NIP „Vzdělávejte se!“ a NIP Poradenství a rekvalifikace. Na ně navázaly nové 

NIPy „Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita“ a „Vzdělávejte se pro růst! - 

rekvalifikace“, 

• regionální individuální projekty – připravují a realizují jednotlivé krajské 

pobočky Úřadu práce ČR. Hlavním cílem je nabídnout komplexní  

a individuální přístup k UoZ při hledání vhodného pracovního uplatnění, 

• globální granty - jsou realizovány na úrovni Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR, které vyhlašuje výzvy k podávání jednotlivých grantových projektů 

(MPSV, 2013h). 

 

Během sledovaného období proběhly celkem čtyři projekty zaměřené na OZP. 

V prvním programovacím období se jednalo o národní projekt „Příprava na práci“  

a v navazujícím programovacím období byly uskutečněny regionální individuální projekty 

nazvané „Šance pro samostatnost“, „Nový začátek“ a „10 pro život“. 

Národní projekt „Příprava na práci“ 

Cílovou skupinou projektu byly OZP nebo osoby se zdravotním omezením 

v kombinaci s dalším handicapem, např. vysoký věk, nízká nebo nevyhovující kvalifikace, 

dlouhodobá evidence apod. Dodavatelem projektu, jehož celková kapacita byla 400 účastníků, 

se stala společnost RPICViP s. r. o. V rámci projektu ukončeném v září 2008, který probíhal 

ve třech bězích, bylo prostřednictvím příspěvků na mzdy ve výši maximálně 9 000 Kč na 
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osobu a měsíc podpořeno 36 nových pracovních míst, jak dosvědčuje Tab. 4. 10 (MPSV, 

2013e). 

 

Tab. 4. 10 Výsledky realizace RIP – „Příprava na práci“ ke konci projektu k 1. 9. 2008 

Ukazatel Zařazeno Ukončilo úspěšně Úspěšnost (v %) 
Počet podpořených osob 400 300 75,0 
Počet účastníků v motivačních kurzech 400 379 94,8 
Počet účastníků v rekvalifikačních kurzech 330 288 87,3 
Počet zaměstnaných osob 221   
- z toho na pracovních místech s příspěvkem 36   
Zdroj: MPSV, 2013e – vlastní úprava 

 

Regionální projekt „Šance pro samostatnost“ 

Projekt je určen pro 400 OZP. Nejvýznamnějším cílem projektu je podpořit začlenění 

těchto osob zpět na pracovní trh a zvýšit jejich zaměstnatelnost prostřednictvím zvyšování 

dovedností jednotlivce a poskytováním komplexních služeb od poradenských, motivačních, 

vzdělávacích aktivit až ke zprostředkování zaměstnání a podpoře pracovních míst. 

Rozhodující aktivitou celého projektu je ergodiagnostika a pracovně-psychologické 

poradenství, které přispěje k dalšímu rozvoji účastníka. Dodavatelem se stala společnost 

COFET a. s. Projekt byl zahájen v září 2012 a bude ukončen v březnu 2014. 

Od zahájení realizace projektu do konce roku 2012 bylo do projektu prozatím 

umístěno celkem 134 UoZ. V závěru roku 2012 ukončilo účast v projektu celkem 5 účastníků, 

z toho 3 úspěšně a 2 nastoupili do pracovního poměru na plný pracovní úvazek. Poradenského 

motivačního programu se dosud zúčastnilo 10 účastníků a všech 10 jej ukončilo úspěšně. Do 

rekvalifikačních kurzů byly zařazeny zatím 3 osoby a příspěvkem na mzdu nebylo prozatím 

podpořeno žádné pracovní místo. Tyto výsledky jsou prezentovány v Tab. 4.11 (MPSV, 

2013i). 
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Tab. 4.11 Výsledky realizace RIP – „Šance pro samostatnost“  
k 31. 12. 2012 

Ukazatel Stav k 31. 12. 2012 

UoZ zařazení do projektu 134 
UoZ, kteří ukončili účast v projektu 5 
- z toho úspěšně 3 
- nástup do PP (plný i zkrác. úvazek) 2 

Počet PM se mzdovým příspěvkem 0 

UoZ zařazení do školících aktivit1) 3 
UoZ, kteří ukončili školící aktivity 0 
- z toho úspěšně 0 

UoZ zařazení do motivačních aktivit2) 10 
UoZ, kteří ukončili motivační aktivity 10 
- z toho úspěšně 10 
1)

 rekvalifikační kurzy, kurzy měkkých dovedností apod.  
2)

 motivační kurzy, motivační programy, techniky hledání  

zaměstnání apod. 

Zdroj: MPSV, 2013i – vlastní zpracování 

 

Regionální projekt „Nový začátek“ 

Projekt je zaměřen na UoZ, kteří se potýkají se svými specifickými handicapy, jež jim 

ztěžují návrat do práce, např. zdravotní omezení, ale i nízký či vyšší věk, nedostatek praxe, 

nízká úroveň vzdělání atd., u nichž evidovaná délka na úřadu práce je delší než  

6 měsíců. Tyto osoby se řadí mezi nejhůře umístitelné na pracovním trhu. Hlavním principem 

je zlepšit zaměstnatelnost této cílové skupiny, rozšířit jejich dovednosti a znalosti, a zvýšit tak 

jejich atraktivitu pro zaměstnavatele, čímž se podpoří jejich začlenění zpět na trh práce. 

Projekt určený pro 720 uchazečů má komplexní charakter, zahrnuje např. motivační, školící, 

poradenské aktivity, zprostředkování zaměstnání a podporu pracovních míst. Klíčovou 

aktivitou je Labour Pool, jejímž účelem je zlepšení a zvýšení praktických dovedností a získání 

pracovních návyků. V současné době je projekt schválen a probíhají přípravné práce na 

zadávacích podmínkách pro výběrové řízení na dodavatele služeb (MPSV, 2013i). 

Regionální projekt „10 pro život“ 

Projekt svou náplní podporuje začlenění nezaměstnaných OZP na trh práce a zvyšuje 

jejich zaměstnatelnost. Projekt si klade za cíl zvýšit šance těchto nezaměstnaných osob 

k nástupu do pracovního poměru prostřednictvím celé škály aktivit, jako jsou kontakt  

a individuální podpora, diagnostika využitelných pracovních kompetencí, monitoring trhu 

práce, vyhledávání vhodných pracovních pozic či rekvalifikace šité těmto pracovním pozicím 

na míru. Hlavním cílem zmíněných aktivit je pomoci ke znovu nastartování profesní kariéry, 

získání vhodného zaměstnání a dovedností potřebných pro výkon daného zaměstnání. Projekt 
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je určen pro celkem 180 osob a v současné době je projekt schválen a probíhají přípravné 

práce na zadávacích podmínkách pro výběrové řízení na dodavatele služeb (MPSV, 2013i). 

4.5 Dílčí shrnutí 

Od vstupu ČR do EU nezaměstnanost OZP v MSK poklesla. Do roku 2012 se počet 

uchazečů OZP snížil téměř o třetinu. Ovšem tento zdánlivě pozitivní vývoj nebyl způsoben 

pozitivní situací na trhu práce, ale odchodem řady OZP do ekonomické neaktivity, zpřísněním 

podmínek pro přiznání invalidity a zrušením kategorie osob zdravotně znevýhodněných.  

Z šesti okresů MSK je nejvyšší podíl OZP v okrese Bruntál. 

Z úhrnného počtu OZP převažují osoby v I. a II. stupni invalidity, dále pak osoby se 

zdravotním znevýhodněním a osoby ve III. stupni invalidity. Jen velmi malá část těchto osob 

má nárok na pobírání dávek v nezaměstnanosti z důvodu uplynutí podpůrčí doby tohoto 

nároku. Vážným problémem tedy zůstává, že při ztrátě zaměstnání a vyčerpání podpory 

v nezaměstnanosti se tyto osoby zpravidla stávají „klasickými“ představiteli dlouhodobé 

nezaměstnanosti a již v ní setrvávají.  

Možnosti pracovního uplatnění OZP jsou v MSK dlouhodobě mizivé. Nabídka 

volných pracovních míst pro OZP je nedostačující a místa, která zaměstnavatelé požadují, 

nelze obsadit, jelikož tyto osoby podmínkám pracovního místa nevyhovují. K zadaným 

podmínkám nejčastěji patří znalost cizího jazyka a práce s počítačem, možnost pracovat 

v nepřetržitém provozu nebo na dvanáctihodinové směny apod. Tento problém je především 

dán vzdělanostní a věkovou strukturou evidovaných OZP.  

Součástí APZ je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků 

zaměstnavatelům při zaměstnávání UoZ, i uchazečům samotným. Součástí opatření APZ je 

rovněž  podpora zaměstnávání OZP prostřednictvím CHPM, poskytování příspěvku na 

částečnou úhradu provozních nákladů CHPM a příspěvku na podporu zaměstnávání OZP na 

CHPM. V souvislosti s členstvím v EU plynou ČR možnosti čerpat finanční prostředky 

z ESF. Do tohoto okamžiku proběhly celkem čtyři projekty zaměřené na OZP. Pomocí všech 

podpůrných nástrojů již bylo vytvořeno mnoho pracovních míst a byla poskytnuta řada 

příspěvků, díky kterým se zvýšila zaměstnanost a atraktivita OZP. 
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5 Názory na uplatňování osob se zdravotním postižením na trhu 
práce v Moravskoslezském kraji 

Cílem této kapitoly je zjistit a vyhodnotit názory na uplatňování osob se zdravotním 

postižením na trhu práce v Moravskoslezském kraji od vybraných subjektů. Snahou je 

identifikovat problémy, které brání lepšímu uplatnění OZP na trhu práce v MSK, a hledat 

možné řešení těchto problémů z pohledu úřadu práce, zaměstnavatelů a samotných OZP. 

V první části kapitoly je zachycena metodologie výzkumného šetření a poté následuje 

interpretace názorů všech tří typů oslovených respondentů.  

5.1 Metodologie výzkumného šetření 

Pro účely diplomové práce byla jako výzkumná metoda zvolena technika dotazníků. 

Podle názoru autorky je dotazníková metoda nejlepší způsob, jak získat potřebné informace. 

Hlavní výhody písemného dotazování spočívají v tom, že dotazovaný může věnovat 

zodpovězení otázek dostatek času a péče, je vyloučen jakýkoliv vliv tazatele na odpověď, 

soukromí při vyplňování může zvýšit upřímnost odpovědí a umožňuje kontaktovat osoby 

jinak nedosažitelné. Struktura dotazníků byla vytvořena za pomocí předpokládaných 

významných témat, což umožnilo porozumět zkušenostem respondentů s problematikou 

pracovního uplatnění OZP na pracovním trhu v MSK. 

Osloveni byli specialisté Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě (dále jen úřad 

práce), dále UoZ – OZP, kteří zde byli evidováni a třetí skupinu oslovených představovali 

vybraní zaměstnavatelé se sídlem v MSK. Dle názoru autorky tyto skupiny dotazovaných 

osob mohou podat náležitý pohled na uplatnitelnost OZP na trhu práce v MSK. Vybráni byli 

z důvodu hlubšího proniknutí do dané problematiky. Smyslem bylo vcítit se do role OZP při 

hledání zaměstnání, na druhé straně však také poznat názory zaměstnavatelů a úřadu práce, 

jež dennodenně s těmito lidmi pracují. 

Data byla získána pomocí dotazníků. Byly vytvořeny tři typy dotazníků pro jednotlivé 

skupiny respondentů, které umožnily tři různé úhly pohledů na řešenou problematiku. 

V dotaznících byly použity uzavřené otázky a jedna otázka otevřená. V úvodu dotazníku bylo 

přiloženo jméno autora, cíl dotazníku a poděkování za spolupráci. Sběr dat proběhl v měsíci 

březnu 2014 a velikost výběrového souboru byla 40 respondentů. Následně byla získaná data 

zpracována autorkou diplomové práce. 
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5.2 Názory specialistů Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě 

Dotazník byl určen pro úřad práce. Obsahoval 9 otázek týkajících se oborů, ve kterých 

nejčastěji OZP nacházejí pracovní uplatnění, a způsobu, kterým zpravidla zaměstnavatelé plní 

povinný podíl zaměstnávání OZP. Další otázky zjišťovaly problémy, se kterými se 

zaměstnavatelé setkávají při zaměstnávání OZP, a zda OZP mají zájem o pracovní 

rehabilitace a rekvalifikace. V závěru byla položena otázka na zkušenosti se spoluprací se 

zaměstnavateli a se samotnými OZP. Všechny tři dotazníky jsou zakončeny otázkou 

k zamyšlení a slouží k  osobnímu vyjádření na otázku, co by pomohlo zvýšit uplatnitelnost 

OZP na trhu práce v MSK. Pro výsledky výzkumného šetření byly použity odpovědi 

z dotazníku určeného pro úřad práce, viz příloha 4. 

Položka č. 1 – obor činnosti 

Položka č. 1 se zabývala oborem činnosti, ve kterém OZP nejčastěji nacházejí 

pracovní uplatnění. Úřad práce uvedl, že je to v oblasti obchodu, úklidu, bezpečnostních 

služeb a v administrativě. 

Položka č. 2 – plnění povinného podílu zaměstnávání OZP 

 Úřad práce odpovídal na otázku, jakým způsobem zpravidla zaměstnavatelé plní 

povinný podíl zaměstnávání OZP dle §81 Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

Pozitivním zjištěním bylo, že převažuje možnost přímého zaměstnávání OZP, dále odběru 

výrobků a služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se 

zdravotním postižením a klesá varianta odvodu do státního rozpočtu. 

Položka č. 3 – problémy při zaměstnávání OZP 

Tato položka zkoumala, s jakými problémy se setkávají zaměstnavatelé při 

zaměstnávání OZP a co je nejvíce odrazuje. Respondent se domnívá, že se jedná o nedostatek 

práce pro OZP, celkový nedostatek práce, nedostatečné vzdělání a kvalifikace, nízkou 

motivaci a flexibilitu OZP a také zde hraje roli nedostatek informací zaměstnavatelů  

o možnostech zaměstnávání OZP. 

Položka č. 4 – zájem o pracovní rehabilitace 

Čtvrtý dotaz se týkal zájmu UoZ - OZP o pracovní rehabilitace.  Ze zodpovězeného 

dotazníku vyplynulo, že OZP mají zájem o toto opatření. Pracovní rehabilitace je deklarována 

ZoZ a každá OZP má na ni nárok. 

Položka č. 5 – zájem o rekvalifikaci 

Otázka č. 5 zjišťovala zájem UoZ - OZP o rekvalifikaci. Úřad práce odpověděl, že 

většina těchto osob má zájem o absolvování rekvalifikačního kurzu s ohledem na jeho 
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vzdělání, praxi, stupeň zdravotního postižení a perspektivu dalšího pracovního uplatnění na 

pracovním trhu. 

Položka č. 6 – doba evidence na úřadu práce 

Položka se věnovala době evidence uchazečů na úřadu práce. Dotazovaný úřad se 

potýká především s dlouhodobou nezaměstnaností, která představuje registraci UoZ – OZP 

delší než 12 měsíců. 

Položka č. 7 – zkušenosti s OZP 

Dotaz byl cílen na poznání, jaké má úřad práce zkušenosti se spoluprací s OZP. 

Odpověď zněla, že většinou kladné. Úřad práce se hlavně setkává s UoZ - OZP v době 

pravidelných individuálních návštěv prostřednictvím zprostředkovatelek úřadu práce. 

Položka č. 8 – zkušenosti se zaměstnavateli 

Touto otázkou byly zjišťovány zkušenosti úřadu práce se spoluprací se zaměstnavateli. 

Respondent uvedl, že zaměstnavatelé sice spolupracují, ale neposkytují dostatečné informace, 

přestože mají zákonnou povinnost informovat úřad práce o volných pracovních místech pro 

OZP a o dalších skutečnostech týkajících se problematiky zaměstnávání OZP. 

Položka č. 9 – uplatnitelnost na trhu práce 

Položka č. 9 představovala otevřenou otázku a pátrala po možnostech zvýšení 

uplatnitelnosti OZP na trhu práce. Úřad práce odpověděl, že pro lepší uplatnitelnost OZP je 

zapotřebí dosáhnout vyšší nabídky vhodných pracovních míst pro OZP a zlepšit 

informovanost zaměstnavatelů o možnostech zaměstnávání OZP. 

5.3 Názory zaměstnavatelů 

Dotazník byl vytvořen pro zaměstnavatele se sídlem v MSK a skládal se z 8 otázek, 

viz příloha 5. Úvodní otázky se týkaly oboru činnosti zaměstnavatele, počtu zaměstnanců  

a způsobu plnění povinného podílu zaměstnávat OZP. Následující dotazy se věnovaly 

nejčastějším problémům, se kterými se zaměstnavatelé setkávají při zaměstnávání OZP  

a zkušenostem se spoluprací, jak s OZP, tak s úřadem práce.  

Dotazníky byly předány na poradním sboru konaném pod záštitou úřadu práce 

jednotlivým zaměstnavatelům působících v MSK. Poradní sbor slouží k zabezpečení 

spolupráce na trhu práce. Úřady práce zřizují poradní sbory, které jsou složené zejména ze 

zaměstnavatelů, odborových svazů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených  

a úřadů práce, s cílem koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti v příslušné 

územní oblasti. Dotazníky vyplnilo 10 zaměstnavatelů, kteří se tohoto poradního sboru 

zúčastnili. 
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volné pracovní pozice. Nemají dostatek informací o typech zdravotního postižení 

souvisí nejistota, jaká konkrétní pracovní místa

zdravotního postižení. Jeden 
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Graf 5.4 Problémy při zamě

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Položka č. 7 – zkušenosti s úř
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Graf 5.5 Zkušenosti s úřadem práce

Zdroj: autorka - vlastní úprava

 

Položka č. 8 – uplatnitelnost na trhu práce
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Graf 5.6 Respondenti podle pohlaví

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Graf 5.7 Věk respondentů

Zdroj: autorka - vlastní úprava

 

Položka č. 3 – stupeň zdravotního postižení
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Graf 5.8 Stupeň zdravotního postižení

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Graf 5.9 Druh absolvované školy v

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Graf 5.10 Zájem o další vzdě

Zdroj: autorka - vlastní úprava

 

Položka č. 7 – realizace zvyšovaní
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Graf 5.12 Důvody nezamě

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Položka č. 10 – nalezení pracovního místa
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Graf 5.14 Nalezení pracovního místa

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Položka č. 11 – pracovní rehabilitace

Položka se zaměřila na zjiš

dotazovaných (79 %) uvedlo, že o plán pracovní rehabilitace nepožádal

(21 %) naopak o pracovní rehabilitaci požádalo.

pravděpodobné, že uchazeči nemají pov

nevyužívají. 

 

Graf 5.15 Zájem o pracovní rehabilitace u respondent

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Graf 5.16 Rekvalifikace u respondent

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Graf 5.17 Zkušenost se zamě

Zdroj: autorka - vlastní úprava
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Položka č. 15 – uplatnitelnost na trhu práce 

Otázka se zaměřila na názor dotazovaných osob, co by pomohlo zvýšit jejich 

uplatnitelnost na trhu práce, a jednalo se o jedinou otevřenou otázku v rámci tohoto 

výzkumného šetření. Čtrnáct respondentů (48 %) nevyužilo možnost vyjádřit se k této 

problematice.  Tři dotazované (10 %) osoby uvedly, že neví, a dvanáct uchazečů (42 %)  

o zaměstnání na tento dotaz odpovědělo.  

Tři dotazovaní by uvítali širší nabídku pracovních míst. U dalších tří osob se objevuje 

velmi pesimistický názor a míní, že pracovní uplatnění nikdy nenaleznou. Tři respondenti se 

domnívají, že by pomohl větší zájem a vstřícnost zaměstnavatelů vůči OZP. Dva uchazeči 

spatřují příčinu své nezaměstnanosti ve špatně nastavené politice zaměstnanosti. Poslední 

respondent uvedl na otázku, co by pomohlo zvýšit jeho uplatnění na pracovním trhu, možnost 

práce na zkrácený úvazek. 

5.5 Dílčí shrnutí 

Pátá kapitola podává pohled vybraných subjektů na problematiku uplatnitelnosti OZP 

na trhu práce v MSK. Dotazníkové šetření probíhalo na úřadu práce, kde byli osloveni 

jednotliví UoZ – OZP a samotný úřad práce, a u vybraných zaměstnavatelů působících 

v MSK. Získané výsledky z dotazníkového šetření se vztahují na konkrétní instituci  

a zaměstnavatele v daném čase, a tudíž je zde malá možnost zevšeobecnění, ale výsledky 

mohou sloužit jako podklad pro další výzkumné šetření. 

Úřad práce odpověděl na 9 otázek týkajících se problematiky uplatnění OZP na 

pracovním trhu v MSK. Uvedl, že OZP nalézají pracovní uplatnění nejčastěji v oblasti 

obchodu, úklidu, bezpečnostních služeb a v administrativě. Kladně hodnotí zájem 

zaměstnavatelů přímo zaměstnávat OZP a upřednostňování této varianty před možností plnění 

povinného podílu odvodem do státního rozpočtu. Dále respondent dospěl k názoru, že  

UoZ – OZP jeví zájem, jak o pracovní rehabilitace, tak o rekvalifikaci, která zvyšuje možnost 

jejich uplatnění na pracovním trhu. Podle dat úřadu práce je dlouhodobě bez místa, tedy déle 

než 12 měsíců, většina nezaměstnaných OZP. Dotazovaný úřad má převážně příznivé 

zkušenosti se spoluprací s OZP na rozdíl od zkušeností s jednotlivými zaměstnavateli. Ti sice 

spolupracují, ale i přes zákonnou povinnost poskytovat informace úřadu práce podávají 

informace nedostatečné. 

Z řad zaměstnavatelů dotazník vyplnilo 10 osob. Obory, ve kterých jednotlivé firmy 

působí, se lišily. Polovina dotazovaných zaměstnává 250 a více zaměstnanců, avšak konkrétní 

počet zaměstnaných OZP neuvedli. Pozitivním zjištěním bylo, že většina zaměstnavatelů 



62 

 

preferuje přímé zaměstnávání OZP, což potvrdil i úřad práce. Nejčastěji získal OZP 

zaměstnání u daného podniku díky svépomoci a iniciativě samotného zaměstnavatele. 

Nedostatek práce pro OZP a celkový nedostatek práce je hlavním uváděným problémem, se 

kterým se respondenti setkávají při zaměstnávání OZP. Všichni dotazovaní do jednoho 

odpověděli, že mají převážně kladné zkušenosti se spoluprací jak s OZP, tak s úřadem práce. 

Poslední otázka se týkala názoru respondentů na zvýšení uplatnitelnosti OZP na trhu práce. 

Zaměstnavatelé zejména doporučili změnit přístup OZP při hledání zaměstnání, zvýšit 

kvalifikaci OZP a obnovit kategorii osob zdravotně znevýhodněných nebo ji nahradit. 

 Dotazníkového šetření se také zúčastnilo 29 respondentů z řad UoZ – OZP. 

Zastoupení mužů a žen bylo téměř vyrovnané. Z dotazovaných převažovaly osoby ve věku  

50 a více let a osoby s přiznaným I. nebo II. stupeňem invalidity. Nejpočetnější skupinu 

tvořili uchazeči o zaměstnání s vyučením v odlišných oborech. Zajímavostí bylo, že většina 

respondentů má zájem využívat svůj volný čas k dalšímu vzdělávání, ale pouze třetina těchto 

dotazovaných se vzdělává a zvyšuje si kvalifikaci v současné době. V názorech dotazovaných 

ohledně důvodu, proč jsou nezaměstnaní, převládalo pesimistické mínění, že nemohou nalézt 

pracovní uplatnění z důvodu nezájmu zaměstnavatelů. Pouze jedna osoba uvedla, že jí chybí 

motivace a ani aktivně práci nehledá. Více než 60 % respondentů bylo nezaměstnáno déle než 

12 měsíců a potýkají se tudíž s dlouhodobou nezaměstnaností. Nejčastějším míněním 

respondentů na otázku nalezení zaměstnání je, že místo získají s pomocí úřadu práce  

a zároveň i vlastními silami. Dotazníkové šetření přineslo překvapivé zjištění, že opatření 

APZ pracovní rehabilitace se uplatňuje ve velmi malé míře, přestože převážná většina 

respondentů je v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců. Podle názoru autorky, je to 

z důvodu neznalosti UoZ – OZP tohoto opatření, nebo proto, že tyto osoby upřednostňují 

získání zaměstnání před účastí v tomto programu. Z toho vyplývá, že pracovní rehabilitace je 

sice deklarována, ale není intenzivně využívána v boji proti nezaměstnanosti a v posilování 

pracovních dovedností a znalostí. Rekvalifikaci absolvovala takřka polovina dotazovaných. 

Všech 29 respondentů odpovědělo, že mají většinou kladné zkušenosti se spoluprací s úřadem 

práce. Naopak v souvislosti se zkušenostmi se zaměstnavateli, uvedla více než polovina 

dotázaných, že mají spíše záporný zážitek. Téměř 50 % respondentů se nevyjádřilo k otázce, 

co by pomohlo podle jejich názoru ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. 

K možnostem získání zaměstnání se v odpovědích vyskytovaly spíše pesimistické názory. 
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6 Návrhy a doporučení 

Problematika uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce byla 

hlavním tématem této diplomové práce. Možnost pracovat je důležitý aspekt pro kvalitu 

života, nezávislost a další osobní rozvoj. OZP mají tuto možnost ztíženou v důsledku 

zdravotního handicapu, nedostatečného vzdělání a nevyhovující kvalifikace.  

Vývoj na trhu práce v MSK pro OZP bude ve značné míře záviset na přístupu  

a motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat tyto osoby a také na množství forem pracovního 

uplatnění. Do budoucna lze očekávat, že i nadále bude velmi málo vhodných pracovních 

příležitostí pro tyto skupiny uchazečů, což je umocněno současnou omezenou poptávkou 

zaměstnavatelů o novou pracovní sílu. 

Je žádoucí, aby ČR stále přijímala taková opatření, která povedou ke snížení 

nezaměstnanosti a současně ke zvyšování míry zaměstnanosti. Z tohoto důvodu je potřeba 

směrovat hospodářskou politiku státu, zejména politiku zaměstnanosti, takovým směrem, aby 

občané se zdravotním postižením byli schopni pracovat a zároveň nalezli pracovní uplatnění 

na pracovním trhu. 

Autorka diplomové práce pro tvůrce hospodářské politiky doporučuje přijetí 

systémových opatření pro zvýšení možnosti uplatnění osob se zdravotním handicapem, které 

pomohou odstranit stávající problémy při zaměstnávání OZP, a budou podněcovat jednotlivé 

zaměstnavatele k najímání této pracovní síly. Doporučení jsou vymezena následujícím 

způsobem: 

 

• provést legislativní úpravu týkající se obnovy kategorie zdravotně 

znevýhodněných osob či zavedení její náhrady, která byla zrušena novelou 

ZoZ v roce 2012, 

• upravit ustanovení o pracovní rehabilitaci. Úřad práce by měl mít povinnost 

tuto rehabilitaci nabídnout všem UoZ – OZP, 

• nabídnout hned UoZ – OZP po evidenci na úřadu práce možnost rekvalifikace, 

• zvýšit informovanost zaměstnavatelů o možnostech zaměstnávání OZP 

prostřednictvím školení personalistů firem a pomocí auditů vhodných 

pracovních míst pro OZP přímo u zaměstnavatelů. Dalším nástrojem může být 

také poradenský servis či komunikační kampaň, 
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• zjednodušit administrativu pro zaměstnavatele při vyřizování opatření politiky 

zaměstnanosti. Zaměstnavateli by odpadlo odrazující papírování, aby mohl 

požádat o příspěvek při zaměstnání OZP, 

• umožnit zaměstnavateli souběžné pobírání příspěvku na zaměstnanost OZP  

a pobírání příspěvku na zapracování, 

• realizovat legislativní změnu upravující minimální mzdy pro OZP. V roce 

2013 byla zrušena výjimka možnosti snížit minimální mzdu v situacích tzv. 

omezeného pracovního uplatnění zaměstnance po dobu 6 měsíců. Poživatelům 

invalidního důchodu I. a II. stupně bylo možné vyplácet pouze 75 % 

z minimální nebo zaručené mzdy a invalidům III. stupně dokonce pouze 50 % 

této minimální nebo zaručené mzdy. Cílem této výjimky byla motivace 

zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP. Autorka doporučuje obnovu této 

výjimky, 

• motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání OZP na zkrácený úvazek za pomoci 

vyšších daňových úlev, příspěvku státu na vznik těchto pracovních míst nebo 

zrušením min. odvodu zdravotního pojištění související s touto formou 

pracovního úvazku, 

• zlepšit zprostředkování zaměstnání prostřednictvím pracovních internetových 

portálů, které v současné době často neobsahují sekci pro osoby se zdravotním 

postižením, 

• klást důraz na praktickou přípravu, samostatnost a flexibilitu OZP ve směru 

snížení nároků na zapracování těchto osob a řešit tím „problém navíc“, který 

mnohdy firmy spojují s potřebou většího dohledu nad OZP. Toto opatření by 

mělo být zajištěno z pozice škol, které budou podporovat aktivitu studentů, 

soběstačnost a pozitivní vztah k práci a zájem o seberealizaci. Důležitým 

prvkem zvýšení uplatnitelnosti je i absolvování odborné praxe v průběhu studia 

OZP, 

• zajistit širší spolupráci škol, které vzdělávají OZP, se zaměstnavateli. Opatření 

by šlo realizovat zprostředkováním kontaktu studentů – OZP s podniky v kraji, 

účastí potencionálních zaměstnavatelů na akcích školy, soutěžích a dalších 

aktivitách, které by umožnili získat přehled o možnostech pracovního uplatnění 

OZP a jejich přínosu pro danou firmu, 
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• zvýšit motivaci a změnit přístup OZP při hledání pracovního uplatnění 

prostřednictvím pracovního poradenství, individuální konzultace, 

počítačovými a motivačními kurzy aj., 

• umožnit OZP přístup k udržování znalostí, dovedností a získávání informací  

o trhu práce, 

• úřad práce by měl informovat speciální školy o možnostech dalšího vzdělávání 

OZP. 

 

Šestá kapitola si kladla za cíl navrhnout a doporučit opatření, která by mohla přispět 

k zaměstnatelnosti OZP. Vláda pomocí nich může vytvářet vhodné podmínky pro 

zaměstnavatele a usnadnit najímání nových zaměstnanců z řad OZP. 
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7 Závěr 

Osoby se zdravotním postižením tvoří nejhůře uplatnitelnou skupinu nezaměstnaných 

osob. Uplatnění těchto osob na trhu práce v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě mizivé.  

Především zásluhou jejich zdravotního handicapu jsou vystaveni většímu nebezpečí ztráty 

zaměstnání a jsou předurčeni pro dlouhodobou či opakovanou nezaměstnanost, která vede 

k velkému snížení životní úrovně, k deprivaci nezaměstnaných osob nebo k sociální izolaci. 

Negativní faktory spojené s nezaměstnaností se také promítají do fyzického a psychického 

zdraví jednotlivců. Z tohoto důvodu na ně musí být zaměřena státní politika zaměstnanosti. 

Uspokojivé zaměstnání odpovídající získanému vzdělání a kvalifikaci je pro většinu 

občanů jednou z nejdůležitějších podmínek pro naplnění kvality života. U osob se zdravotním 

postižením je evidentní, že je tento fakt umocněn potřebou seberealizace, vyrovnáním se 

se zdravotním handicapem a celou další řadou faktorů. Nezanedbatelnou roli hraje 

ekonomická soběstačnost, která souvisí se sociálním statusem osoby se zdravotním 

postižením. Absence příležitosti podílet se svou prací na budování společnosti může být 

zároveň vnímána jako neužitečnost člověka s handicapem nebo jako zátěž pro daňový systém 

státu. 

V České republice má problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

silnou legislativní oporu zejména v zákoně o zaměstnanosti. Tento zákon stanovuje pro 

všechny zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 25 pracovníků, povinnost zaměstnat 

nejméně 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Stanovenou povinnost může 

zaměstnavatel splnit také tím, že odebírá výrobky nebo služby od organizací zaměstnávajících 

více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením či odvodem do státního rozpočtu. 

Pozitivním zjištěním je, že v posledních letech stoupá počet zaměstnavatelů, kteří 

zaměstnávají osoby se zdravotním handicapem přímo, a klesá počet odvodů do státního 

rozpočtu. Zaměstnávání těchto osob je podporováno i úlevami na daních z příjmu. Za každého 

pracovníka se zdravotním postižením činí snížení daně 18 000 Kč. Podobně se postupuje  

i u zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, kdy se daň sníží o 60 000 Kč. Kromě této 

obecné úpravy Česká republika podporuje osoby se zdravotním postižením v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti prostřednictvím úřadů práce. Jejím hlavním smyslem je účelně působit 

specifickými programy na trhu práce s cílem finančně podporovat vytváření pracovních míst 

pro tyto jedince včetně zajišťování změn jejich profesního zaměření. Jedná se o různé typy 

příspěvků určených jak pro zaměstnavatele, tak pro samotné osoby se zdravotním postižením. 

Specifickými nástroji jsou pracovní rehabilitace, které slouží k zapojení jedinců se zdravotním 
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postižením do pracovního procesu na pracovním trhu, a chráněná pracovní místa určená pro 

osoby se zdravotním handicapem. 

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji od vstupu 

České republiky do Evropské Unie se snížila, v porovnání s rokem 2004 téměř o třetinu. 

Zásluhu zdánlivě pozitivního vývoje tohoto ukazatele ovšem nelze připsat příznivému vývoji 

na trhu práce, nýbrž odchodu těchto osob do ekonomické neaktivity, zpřísnění podmínek pro 

přiznání invalidity a zrušení kategorie osob zdravotně znevýhodněných. Za úspěch lze 

považovat v současné době proběhnutí již celkem čtyř projektů zaměřených na osoby se 

zdravotním postižením, díky kterým byla vytvořena řada nových pracovních míst, a zároveň 

bylo poskytnuto mnoho příspěvků přispívajících ke zvýšení zaměstnanosti a atraktivity osob 

se zdravotním postižením. 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit uplatnění osob se zdravotním postižením na 

trhu práce v Moravskoslezském kraji a navrhnout opatření, která by mohla přispět k jejich 

zaměstnatelnosti. Za tímto účelem proběhlo dotazníkové šetření mezi třemi typy respondentů, 

mezi zaměstnavateli se sídlem v Moravskoslezském kraji, mezi samotnými uchazeči  

o zaměstnání – OZP a Úřadem práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě. Výsledky 

výzkumného šetření přinesly celou řadu poznání. Autorka práce kladně hodnotí zájem ze 

strany zaměstnavatelů přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a preferování této 

varianty před možností plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

odvodem do státního rozpočtu. Nejčastějším problémem z pohledu zaměstnavatelů, se kterým 

se setkávají při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je celkový nedostatek práce, 

jako i nedostatek práce pro osoby se zdravotním postižením obecně. Z pohledu samotných 

uchazečů o zaměstnání – OZP je nejpalčivějším problémem nezájem zaměstnavatelů o jejich 

zaměstnávání. Úřad práce tato tvrzení potvrzuje a uvedl, že mezi další příčiny omezené 

uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením patří nedostatečné vzdělání a kvalifikace, nízká 

flexibilita a nedostatečné informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Důsledkem těchto problémů je zpravidla dlouhodobá evidence těchto uchazečů v registru 

úřadů práce. 

Aby se podařilo nezaměstnané osoby se zdravotním postižením uplatnit na trhu práce, 

je žádoucí uskutečnit vhodná systémová opatření v rámci politiky zaměstnanosti. Do 

budoucna lze očekávat, že i nadále bude velice málo vhodných pracovních příležitostí pro tyto 

skupiny uchazečů, a proto je zapotřebí aplikovat taková opatření, jež pomohou zmírnit 

negativní důsledky vyplývající z handicapu zdravotně postižených osob. 
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Osoby se zdravotním postižením si do budoucna musí hledat nové možnosti, jak zvýšit 

svou atraktivitu pro zaměstnavatele, zaměřit se na doplňování vzdělání a kvalifikace,  

a zejména mít chuť pracovat. Míra uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce 

bude hlavně záviset na ochotě zaměstnavatelů zaměstnávat tyto osoby, na změně jejich 

pohledu na omezenost uplatnění osob se zdravotním postižením a na množství forem 

pracovního uplatnění, ale také na samotném postoji těchto osob. 

Uplatnění osob se zdravotním postižením na pracovním trhu v Moravskoslezském 

kraji je ohroženo také nekoncepčním systémem vzdělávání. Volba profesního zaměření je 

závislá zejména na typu a míře jejich zdravotního postižení. V Moravskoslezském kraji se 

sice nachází obsáhlá síť středních, vyšších odborných či vysokých škol, ale nabídka oborů je 

vesměs stabilní a nemění se podle podmínek trhu.  

Česká republika musí i nadále podporovat osoby se zdravotním postižením, zvyšovat 

jejich lidský kapitál a tím posílit možnost pracovního uplatnění na trhu práce 

v Moravskoslezském kraji. 
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