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Nástroj APZ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
SÚPM – SV  z ízená 
uchaze i o zam stnání 

38 243 30 288 34 393 26 555 20 048 27 328 32 651 15 225 15 610 

SÚPM z ízená a vyhrazená 
zam stnavateli 169 311 223 468 200 299 160 831 100 901 151 019 210 712 102 744 51 219 

VPP 113 074 114 546 107 991 83 064 121 327 162 376 196 855 136 649 67 994 

Rekvalifikace 94 121 81 282 71 274 60 121 51 702 156 127 232 941 74 193 63 348 

Poradenství a prac. 
rehabilitace v . ESF – OP 
LZZ 

0 16 363 8 525 9  805 3 639 4 253 1 711 5 630 

CHPM-SV  osob se ZP 2 304 1 573 1 989 917 754 746 544 105 140 
CHPM vytvo ená 
zam stnavateli1) 

9 462 14 038 8 085 4 384 2 558 5 532 8 200 4 474 3 603 

P ísp vek na provoz 
CHPM a CHPM-SV 1) 

22 032 39 518 38 487 30 738 34 888 34 651 35 471 22 900 10 985 

P ísp vek na zapracování 0 399 422 2 015 1 764 0 40 36 0 

P eklenovací p ísp vek 386 2 850 2 950 423 435 666 0 599 371 
ESF – OP LZZ (RIP) 0 15 612 88 142 192 942 153 431 2 636 60 268 121 164 47 988 

Ostatní 112 528 262 644 338 020 255 388 41 002 1 741 454 134 264 
Celkem APZ 561 461 786 234 892 327 825 903 538 615 546 461 782 389 479 934 267 152 
1)

 Do roku 2012 sou ástí také chrán ná pracovní dílna 

Zdroj: MPSV, 2013a-i – vlastní úprava 
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Zdroj: MPSV, 2013c-h – vlastní úprava 
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DOTAZNÍK 

 

UPLATNITELNOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE  
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Jmenuji se Michaela Trojková a jsem studentkou druhého ro níku navazujícího 
magisterského studia oboru Národní hospodá ství na Ekonomické fakult  VŠB – TUO. 
V sou asnosti vypracovávám diplomovou práci na téma Osoby se zdravotním postižením na 
trhu práce v Moravskoslezském kraji.  Ráda bych Vás tímto požádala o vypln ní dotazníku. 
Vaše odpov di budou pro m  velmi užite né p i zpracování této problematiky. 

P edem d kuji za vypln ní dotazníku. 
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Dotazník pro Ú ad práce R – Krajská pobo ka v Ostrav  k problematice 
uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce 

U jednotlivých otázek ozna te jednu nebo více odpov dí, pop . dopl te vlastními slovy 

 

1. Uve te, prosím, ve kterém oboru nej ast ji OZP nacházejí pracovní uplatn ní: 
 zem d lství, myslivost, lesnictví 
 zpracovatelský pr mysl 
 výroba a rozvod elekt iny, plynu a vody 
 stavebnictví 
 ubytování a stravování 
 obchod 
 doprava, skladování a spoje 
 finan ní zprost edkování 
 innosti v oblasti nemovitostí a pronájmu 
 ve ejná správa a obrana 
 vzd lávání 
 zdravotnictví a sociální pé e 
 informa ní technologie 
 ostatní ve ejné, sociální a osobní služby 
 jiný obor, dopl te …………………………………………………………... 

 
2. Jakým zp sobem zpravidla zam stnavatelé plní povinný podíl zam stnávání OZP dle 

§81 Zákona . 435/2004 Sb. o zam stnanosti? 
 zam stnáváním OZP 
 odb rem výrobk  a služeb od zam stnavatel  zam stnávajících více než  

50 % zam stnanc  se zdravotním postižením 
 odvodem do státního rozpo tu 
 kombinací t chto variant 
 nemají povinnost plnit povinný podíl 

 
3. Jaké jsou podle Vašeho názoru nejv tší problémy, se kterým se setkávají 

zam stnavatelé p i zam stnávání OZP a co je nejvíce odrazuje? 
 nedostatek práce pro OZP 
 celkový nedostatek práce 
 nedostate né vzd lání 
 nedostate ná kvalifikace 
 nevhodný obor 
 nízká motivace pracovat 
 vyšší nemocnost 
 nízká flexibilita 
 zvýšená pracovn -právní ochrana 
 náklady na úpravu pracovišt  pro OZP 
 nedostate né informace o zam stnávání OZP 
 jiné problémy, dopl te ……………………………………………………... 

 
4. Mají uchaze i o zam stnání – OZP zájem o pracovní rehabilitaci? 

 ano 
 ne 
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5. Mají uchaze i o zam stnání – OZP zájem o rekvalifikaci? 
 ano 
 ne 

 
6. Jak dlouho jsou nej ast ji OZP evidovány v registru ÚP, než naleznou zam stnání? 

 mén  než za 6 m síc  
 6 – 12 m síc  
 více než za 12 m síc  

 
7. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s OZP? 

 v tšinou kladné 
 v tšinou záporné 

 
8. Jaké máte zkušenosti se spoluprací se zam stnavateli? 

 zam stnavatelé poskytují p esné a kompletní informace a velmi dob e 
spolupracují 

 zam stnavatelé neposkytují dostate né informace, ale spolupracují 
 zam stnavatelé nemají zájem spolupracovat 

 
9. Co by podle Vašeho názoru pomohlo zvýšit uplatnitelnost OZP na trhu práce? 
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DOTAZNÍK 

 

UPLATNITELNOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE  
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Jmenuji se Michaela Trojková a jsem studentkou druhého ro níku navazujícího 
magisterského studia oboru Národní hospodá ství na Ekonomické fakult  VŠB – TUO. 
V sou asnosti vypracovávám diplomovou práci na téma Osoby se zdravotním postižením na 
trhu práce v Moravskoslezském kraji.  Ráda bych Vás tímto požádala o vypln ní dotazníku, 
který je anonymní. Vaše odpov di budou pro m  velmi užite né p i zpracování této 
problematiky. 

P edem d kuji za vypln ní dotazníku. 
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Dotazník pro zam stnavatele k problematice uplatnitelnosti osob se zdravotním 
postižením na trhu práce v MSK 

U jednotlivých otázek ozna te jednu nebo více odpov dí, pop . dopl te vlastními slovy 

 

1. Uve te, prosím, obor innosti Vaší organizace: 
 zem d lství, myslivost, lesnictví 
 zpracovatelský pr mysl 
 výroba a rozvod elekt iny, plynu a vody 
 stavebnictví 
 ubytování a stravování 
 obchod 
 doprava, skladování a spoje 
 finan ní zprost edkování 
 innosti v oblasti nemovitostí a pronájmu 
 ve ejná správa a obrana 
 vzd lávání 
 zdravotnictví a sociální pé e 
 ostatní ve ejné, sociální a osobní služby 
 jiný obor, dopl te ………………………………………………………… 

 
2. Kolik má Vaše organizace zam stnanc ? 

 1 - 49 
 50 - 249 
 250 a více 

z toho OZP: ……………………………………………………………….... 
 

3. Jakým zp sobem plníte povinný podíl zam stnávání OZP dle §81 Zákona . 435/2004 
Sb. o zam stnanosti? 

 zam stnáváním OZP 
 odb rem výrobk  a služeb od zam stnavatel  zam stnávajících více než  

50 % zam stnanc  se zdravotním postižením 
 odvodem do státního rozpo tu 
 kombinací t chto variant 
 nemáme povinnost plnit povinný podíl 

 
4. Pokud zam stnáváte OZP, kdo pomohl zprost edkovat práci OZP ve Vaší organizaci? 

 ú ad práce 
 agentura práce 
 vlastní iniciativa OZP 
 vlastní iniciativa organizace 
 jiné 
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5. Jaké jsou nejv tší problémy, se kterými se setkáváte p i zam stnávání OZP, anebo co 
Vás nejvíce odrazuje? 

 nedostatek práce pro OZP 
 celkový nedostatek práce 
 nedostate né vzd lání 
 nedostate ná kvalifikace 
 nevhodný obor 
 nízká motivace pracovat 
 vyšší nemocnost 
 nízká flexibilita 
 zvýšená pracovn -právní ochrana 
 náklady na úpravu pracovišt  pro OZP 
 nedostate né informace o zam stnávání OZP 
 jiné problémy, dopl te …………………………………………………… 

 
6. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s OZP? 

 v tšinou kladné 
 v tšinou záporné 

 
7. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s ú adem práce? 

 ú ad práce poskytuje p esné a kompletní informace a servis 
 ú ad práce neposkytuje dostate né informace a servis 
 ú ad práce nemá zájem spolupracovat 

 
8. Co by podle Vašeho názoru pomohlo zvýšit uplatnitelnost OZP na trhu práce? 

 



1

DOTAZNÍK 

 

UPLATNITELNOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE  
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Jmenuji se Michaela Trojková a jsem studentkou druhého ro níku navazujícího 
magisterského studia oboru Národní hospodá ství na Ekonomické fakult  VŠB – TUO. 
V sou asnosti vypracovávám diplomovou práci na téma Osoby se zdravotním postižením na 
trhu práce v Moravskoslezském kraji.  Ráda bych Vás tímto požádala o vypln ní dotazníku, 
který je anonymní. Vaše odpov di budou pro m  velmi užite né p i zpracování této 
problematiky. 

P edem d kuji za vypln ní dotazníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2

Dotazník pro OZP k problematice uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na 
trhu práce v MSK 

U jednotlivých otázek ozna te jednu nebo více odpov dí, pop . dopl te vlastními slovy 

 
Základní údaje 

1. Jste muž nebo žena? 
 žena 
 muž 

 
2. Jaký je Váš v k? 

 15 – 30 let 
 31 – 49 let 
 50 a více let 

 
3. Jaký máte p iznaný stupe  invalidity? 

 III. stupe  invalidity 
 I. nebo II. stupe  invalidity 
 osoba zdravotn  znevýhodn ná 

 
Vzd lání a kvalifikace 

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzd lání? 
 základní 
 vyu en, st edoškolské bez maturity 
 st edoškolské s maturitou 
 vyšší odborné 
 vysokoškolské 

 
5. Jaký obor jste studoval/a? 

 zem d lství, myslivost, lesnictví 
 zpracovatelský pr mysl 
 výroba a rozvod elekt iny, plynu a vody 
 stavebnictví 
 ubytování a stravování 
 obchod 
 doprava, skladování a spoje 
 finan ní zprost edkování 
 innosti v oblasti nemovitostí a pronájmu 
 ve ejná správa a obrana 
 vzd lávání 
 zdravotnictví a sociální pé e 
 informa ní technologie 
 ostatní ve ejné, sociální a osobní služby 
 jiný obor, dopl te …………………………………………………………... 

 
6. Jste ochoten/na využít sv j volný as k dalšímu vzd lávání? 

 ano 
 ne 
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7. Dopl ujete si vzd lání nebo zvyšujete kvalifikaci v sou asné dob ? 
 ano. Jakým zp sobem? ………………………………………………… 
 ne 

Pracovní uplatn ní 
8. Pokud jste nezam stnán/a, uve te, prosím, z jakého d vodu: 

 sou asný zdravotní stav mi to neumož uje 
 nedostate né vzd lání 
 nedostate ná kvalifikace 
 nevhodná kvalifikace 
 chybí mi motivace 
 aktivn  práci nehledám 
 nedostate né informace o zam stnavatelích 
 zam stnavatelé nemají zájem 
 jiné d vody, dopl te ………………………………………………………... 

 
9. Jak dlouho jste nezam stnán/a? 

 mén  než 6 m síc  
 6 – 12 m síc  
 vice než 12 m síc  

 
10. Jakým zp sobem hledáte zam stnání? 

 sám/sama 
 p es známé, rodinu, p átelé 
 p es ú ad práce 
 p es inzerát 
 ekám, až m  zam stnavatel osloví sám 
 jinak, dopl te ……………………………………………………………….. 

 
11. Požádal/a jste ú ad práce o plán pracovní rehabilitace? 

 ano 
 ne 

 
12. Zajímal/a jste se o nabídku rekvalifikace na ú adu práce? 

 ano, rekvalifikaci jsem absolvoval/a 
 ano, ale podmínky pro rekvalifikaci nebyly p izp sobeny mým 

specifickým pot ebám 
 ne, možnost rekvalifikace mi ú ad práce nenabídnul 
 rekvalifikaci jsem si zajistil/a sám/sama 

 
13. Jaké máte zkušenosti s ú adem práce? 

 v tšinou kladné 
 v tšinou záporné 

 
14. Jaké máte zkušenosti se zam stnavateli? 

 v tšinou kladné 
 v tšinou záporné 

 
15. Co by podle Vašeho názoru pomohlo zvýšit Vaší uplatnitelnost na trhu práce? 


