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Příloha č. 1.  

§ 81 odst. 2 z. č. 435/2004 Sb.  

 

 (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na 

celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.  

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní  

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,  

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek  

těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních 

dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo 

náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona 

upravujícího postavení církví a náboženských společností  nebo obecně prospěšnou 

společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo 

služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně 

činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, 

nebo 

c) odvodem do státního rozpočtu,  

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).  

(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, 

nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).  

(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční 

přepočtený počet zaměstnanců.  

(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu 

plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
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Příloha č. 2. 

 

(§ 76 odst. 7 ZoZ) 

 

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody 

s Úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je 

v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto 

zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let 

ode dne sjednaného v dohodě.  Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje Úřad 

práce  zaměstnavateli příspěvek.  
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Příloha č. 3.   

Dotazník pro zaměstnavatelské subjekty  

(Jmenuji se Eva Staňková a jsem studentkou 3. Ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO 

oboru Regionální rozvoj. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to především na zaměstnávání v chráněných 

dílnách. Mým prioritním úkolem je zodpovědět na otázku: Jaký dopad mají chráněné dílny na 

Moravskoslezský kraj? Proto Vás prosím o vyšetření chvilky času a vyplnění tohoto 

dotazníku, čímž mi pomůžete a dáte podklady k prozkoumání této problematiky. Za Váš čas a 

snahu předem velice děkuji.) 

Základní informace o zaměstnavatelském subjektu: 

1. Místo působení:……………………………………………………………………………. 

 

2. Statut subjektu (s.r.o., družstvo,atd.)…………………………………………………...... 

 

3. Oblast působení (zpracovatelský průmysl, energetika, veřejná správa, atd.) : 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Počet zaměstnanců celkem…………….….z toho OZP……………………………….. 

 

Situace na trhu práce: 

 

5. Jaká je spolupráce s úřady práce v Moravskoslezském kraji v oblasti zaměstnávání 

OZP? 

 VÝBORNÁ 

 DOBRÁ 

 DOSTAČUJÍCÍ 

 NEDOSTAČUJÍCÍ 

 ŠPATNÁ 

6. Jste jako zaměstnavatel OZP podporován ze strany kraje?  

 ANO ( V čem?....................................................................................) 

 NE 
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7. Kdo vás jako zaměstnavatele OZP podporuje nejvíce?.................................................... 

 

8. Problémy které nejčastěji řešíte v souvislosti se zaměstnáváním OZP (nemocnost, 

flexibilita, motivace atd.) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Jaký sledujete v posledních letech trend odbytu zboží produkovaného z chráněných 

dílen? 

 ZVÝŠENÍ ODBYTU 

 STABILNÍ ODBYT 

 SNÍŽENÍ ODBYTU 

 

10. Jaký sledujete v posledních letech trend počtu zaměstnanců v chráněných dílnách?  

 POČET ZAMĚSTNANCŮ SE ZVYŠUJE 

 STABILNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ 

 POČET ZAMĚSTNANCŮ SE SNIŽUJE 

 

11. Umíte spočítat, či odhadnout jak velký produkt vytvoří měsíčně v Kč jeden 

zaměstnanec – OZP? 

…………………………………………………………………………………………………... 

12. Jste schopni odhadnout, zda je pro kraj z ekonomického hlediska výhodnější 

podporovat chráněné zaměstnávání či OZP evidované na úřadě práce? 

…………………………………………………………………………………………………... 

13. Pozorujete na zaměstnancích (OZP) nějakou změnu v porovnáním s dobou kdy k 

vám přišli z úřadu práce?  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

14. Myslíte si, že chráněné dílny působí na kraj, jeho rozvoj? Že mají určitý dopad na 

kraj? 

 ANO (V čem? ………………………………………….) 

 NE 
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Příloha č. 4. 

Dotazník pro osoby se zdravotním postižením 

(Jmenuji se Eva Staňková a jsem studentkou 3. Ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO 

oboru Regionální rozvoj. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to především na zaměstnávání v chráněných 

dílnách. Mým prioritním úkolem je zodpovědět na otázku: Jaký dopad mají chráněné dílny na 

Moravskoslezský kraj? Proto Vás prosím o vyšetření chvilky času a vyplnění tohoto 

dotazníku, čímž mi pomůžete a dáte podklady k prozkoumání této problematiky. Za Váš čas a 

snahu předem velice děkuji.) 

Osobní údaje: 

 

1. Věk: 

 18-25 let 

 26-49 let 

 50 a více 

2. Pohlaví: 

 Muž 

 Žena 

3. Zdravotní postižení: 

 Fyzické postižení (pohybové ústrojí) 

 Mentální postižení 

 Interní postižení (např.diabetes) 

 Duševní postižení 

 Smyslové postižení 

 Jiné, uveďte:…………………………………………………. 

4. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 Základní 

 Vyučen/a 

 Střední s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysoká škola 
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5. Forma pracovního poměru: 

 Hlavní pracovní poměr – plný úvazek 

 Hlavní pracovní poměr – částečný úvazek 

 Vedlejší pracovní poměr DPP (dohoda o provedení práce)  

 Vedlejší pracovní poměr DPČ (dohoda o pracovní činnosti)  

 

 

Situace na trhu práce: 

6. V jaké oblasti jste získal/a pracovní uplatnění (např. zpracovatelský průmysl, 

doprava, školství apod.) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Pokud jste byl/a zaměstnán/a na volném trhu práce, jak dlouho? Co bylo důvodem 

ztráty zaměstnání?  

………………………………………………………………………………………………… 

8. Jak dlouho jste byl/a registrována na úřadě práce, než jste našel/našla uplatnění  

v chráněné dílně? 

…………………………………………………………………………………………………... 

9. V kolikáté chráněné dílně pracujete? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Myslíte si, že Vám práce v chráněné dílně pomůže při hledání budoucího zaměstnání 

mimo chráněnou dílnu?  

 ANO ( Proč?................................................................................) 

 NE 

 

11. V čem vám práce v chráněné dílně pomohla (na rozdíl od doby kdy jste byl/a 

nezaměstnaný/á)?  

 Zlepšení finanční situace  

 Získání lepších návyků 

 Získání přátel, známých 

 Zlepšení psychického stavu 

 Lepší zvládání stresu 
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 Lepší nálada 

 Jiné, uveďte……………………………………………………... 

12. Zlepšila se vaše situace ve společnosti od doby co jste zaměstnaný/á v chráněné dílně 

(oblast diskriminace, vyloučení ze společnosti atd.)  

………………………………………………………………………………………………. 

 

13. V čem jsou výrobky/služby vyrobené v chráněné dílně lepší? Proč by si je měli lidé 

kupovat? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Myslíte si, že jsou pro Vás (OZP) přístupné a dostatečné informace o možnostech 

zaměstnání? 

 ANO 

 NE 

15. V čem si myslíte, že jsou chráněné dílny užitečné pro kraj/město? 

………………………………………………………………………………………………....... 

 


