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ANOTACE 

V diplomové práci je zpracováno téma problematiky zaměstnanosti osob se 

zdravotním postižením. V úvodu jsou vysvětlena základní teoretická východiska jako - 

pojem postižení, klasifikace postižení a základní pojmy vztahující se k problematice 

zaměstnání a podnikání. Dále je popsána politika zaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením, kde se zaměříme na nezaměstnanost a zaměstnanost těchto osob. Následně je 

zpracováno včlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu a analýza 

zaměstnávání těchto osob v praxi. V další části se posuzuje vliv legislativy k tomuto 

tématu. Na závěr práce jsou vysvětleny jaké výhody a úskalí přináší zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. 

 

Klíčová slova: pojem postižený, politika zaměstnanosti, legislativa, pracovní 

proces, analýza pracovního procesu 

 

SUMMARY 

In this thesis is described the issue of employment of people with disabilities. The 

introduction explains the basic theoretical background such as term disability, disability 

classification, and basic concepts related to the issue of employment and entrepreneurship. 

It also describes the employment policy for people with disabilities where we focus on 

unemployment and employment of these persons. Subsequently is processed the 

integration of people with disabilities to work and analysis of employment of such persons 

in practice. The next section assesses the impact of legislation on this topic. The conclusion 

explains the benefits and drawbacks of employment of people with disabilities. 

 

Keywords: the concept of disability, employment policy, legislation,  

labor process, analysis of work process 
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1 ÚVOD 

 

Problematika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je tématem této 

diplomové práce. Důvod zpracování tohoto tématu byl ten, že svou diplomovou prací 

můžu přispět ke zvýšení informovanosti o daném tématu. Dnešní společnost stále neví jak 

se k tomuto problému postavit. Dalším důvodem byla změna sociální reformy, která 

změnila určité vyplácení dávek osobám se zdravotním postižením. Strach vyplývá 

z neznalosti daného jevu.  

Cílem práce je seznámit společnost s pojmem postižení, s problémem 

zaměstnanosti postižených, a také přiblížit toto citlivé téma a říci společnosti, že jsou to 

sice lidé se zdravotním handicapem, ale také lidé, kteří mají právo žít ve stejné společnosti 

jako my. Žít a pracovat, naplno se věnovat normálním věcem jako ostatní lidé bez 

zdravotního omezení. Velkou roli zde hraje neinformovanost běžného zdravého okolí, 

protože neznámé nemoci a defekty způsobují strach, než jakákoliv běžná onemocnění. 

Proto se často setkáváme s odporem a také často s negativními emocemi. Zásadní problém 

je, že společnost má často tendenci všechny osoby s postižením vidět jednotně a nebrat 

ohled na jejich individuální postižení. Člověk si často uvědomuje vlastní zranitelnost při 

setkání s lidmi, trpící jakoukoli nemocí a reaguje odlišně z důvodu vlastního strachu. 

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) je velmi prospěšné 

pro lidi, kteří si prošli velmi složitým životním osudem a takto se mohou zapojit do 

pracovního procesu a vyrovnat se tak trochu s krutým osudem. Poskytuje jim pocit, že jsou 

také členy určitého pracovního segmentu a mohou být účastníky výroby. 

 

Diplomová práce, se bude zabývat analýzou zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením (dále jen OZP) v okrese Opavska. Data uvedené v této práci, se opírají o 

Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Opavska, které poskytuje Úřad práce (dále jen ÚP). 

Ke zpracování jsem využila odborné publikace zabývající se psychologií handicapu, dále 

sbírky zákonů, zabývají se problematikou zaměstnanosti OZP. Informace jsem čerpala 

z různých webových stránek poskytovatelů sociálních služeb a zájmových sdružení, a také 
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z portálu Ministerstva vnitra a sociálních věci. V rámci analýzy problematiky 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, byla provedena analýza regionu Opavska, 

analýza firem, zprostředkovávající zaměstnání pro OZP. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Pojem postižení 

 

„Od počátku lidské společnosti byli mezi jejími členy jedinci, kteří se odlišovali 

od ostatních vzhledem, smyslovými či tělesnými vadami, duševním stavem či chorobami. 

Jednotlivci i celá společnost se vždy nějakým způsobem musela vyrovnávat se svými takto 

odlišnými členy, tento vztah se však v průběhu dějin proměňoval v závislosti na vývoji 

společnosti.“ [1] 

Osoba, která se odlišuje od ostatních členů společnosti, psychicky, fyzicky (např. 

postižením), je vnímána okolím různorodě. Každý jedinec vyrůstá v odlišném sociálním 

prostředí, což podmiňuje jeho chování. Vztah k lidem, kteří jsou postižení různou formou 

postižení, se tedy odvíjí od výchovy v určitém prostředí. „Závislost jedince na sociálním 

prostředí je zvlášť výrazná na primitivních úrovních vývoje společnosti. Čím nižší úroveň, 

tím vice je člověk závislý na své skupině, tím méně se od ní individuálně odlišuje – tj. 

identifikuje sám sebe především jako příslušníka rodiny, kmene či národa a pak teprve, 

pokud vůbec, jako nezávislé, jedinečné individuum.” [1] 

Postižení je jev, který je stále řídký. Lidé s postižením jsou často vnímání jako 

něco výjimečného. Ještě dnes se často setkáváme s neznalostí veřejnosti a s názorem, že 

tělesně postižený člověk je i zároveň člověkem mentálně retardovaným a předpokládá se u 

něj pokřivení charakteru.  

V současné době je již tato problematika zpracována o poznání lépe, tzn. 

rozvojem speciálně pedagogické péče. „I zde však musíme připomenout, že postižený je 

takto často chápán především jako objekt péče a soucitu, čili znovu je definován hlavně 

svým postižením, což z něj činí člověka určitým způsobem odlišného a potřeba zvláštní 

péče může zdůvodnit jeho oddělení od světa zdravých lidí.” [1] 

K lidem s postižením je třeba přistupovat tolerantněji. Respektovat jejich 

odlišnost a individualitu. Společnost by měla k těmto lidem přistupovat s citem, ale 

zároveň je považovat za řádné členy společnosti, kteří sice trpí určitým typem postižení, 

ale neubližují zdravým členům společnosti. Společnost by se neměla vyhýbat přímé 

konfrontaci. Dojde k určitému zlepšení komunikace mezi těmito odlišnými společnostmi. 
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2.2 Klasifikace postižení  

Pojem postižení neboli handicap, je v podstatě porušení fyzické, ale i psychické 

funkce jedince ve společnosti. Obecně je postižený vnímán jako tělesně postižený 

s poruchou pohybového aparátu. Člověk postižen určitou formou postižení, toto 

onemocnění získal, nebo se s ním narodil. Získané postižení vzniká většinou úrazem nebo 

různými chorobami. Za osoby se zdravotním postižením jsou dle § 67, zákona o 

zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb., označovány osoby, které jsou uznány invalidními prvního 

až třetího stupně, nebo osoby osoby zdravotně znevýhodněné.  

V této diplomové práci se zaměříme na klasifikaci osob se zdravotním tělesným 

postižením. Postižení může vzniknout před narozením jedince, tzn. během těhotenství, 

nebo při komplikovaném porodu. Toto postižení se označuje jako vrozené. Dalším častým 

způsobem získání zdravotního postižení, v našem případě tělesného, je často úraz během 

života člověka. Vrozené postižení vzniká před narozením, během těhotenství nebo při 

porodu. Získané postižení jsou většinou důsledkem úrazu během života lidského jedince. 

[2], [12] 

2.3 Invalidita 

Invalidita, označována také jako handicap, nebo tělesné postižení, dle § 39, 

zákona o důchodovém pojištění 155/1995 Sb., představuje pro pojištěnce pokles jeho 

pracovní schopnosti nejméně o 35 % z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. [4]  

2.4 Nárok na invalidní důchod 

Nárok na invalidní důchod má ten člověk (pojištěnec), jenž nedosáhl věku 65 let, 

stal se vinou nemoci nebo pracovního úrazu invalidním, a také se stal invalidním a ještě 

nesplňoval nároky na řádný starobní důchod. [3]  

 

2.5 Stupně invalidity 

V kapitole 2.3. Invalidita, jsem pojem invalidita popsala takto: pojištěnec se stává 

invalidním, pokud jeho pracovní schopnost klesla nejméně o 35 % procent. Stupně 

invalidity se určují podle poklesu jejich pracovní schopnosti. 
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Stupně invalidity podle poklesu jejich pracovní schopnosti: 

I. stupeň – pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %,  

nejvíce o 49 % 

II. stupeň - pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 50 %,  

nejvíce o 69 % 

III. stupeň – nejméně o 70 % a více [4] 

     

2.6 Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod podle věku 

Potřebná doba pojištění podle věku (pro nárok na invalidní důchod): 

Do 20 let pojištěnce – méně než jeden rok musí být pojištěn 

20 – 22 let věku pojištěnce – musí být pojištěn jeden rok 

22 – 24 let věku pojištěnce – musí být pojištěn dva roky 

24 – 26 let věku pojištěnce – musí být pojištěn 3 roky 

26 – 28 let věku pojištěnce – musí být pojištěn 4 roky 

Nad 28 let věku pojištěnce – musí být pojištěn 5 let [5]  

 

2.7 Výše invalidního důchodu 

Pro výpočet výše invalidního důchodu potřebujeme znát 2 položky. První 

položkou je výše základní výměry a druhou je procentní výměra. Výše základní výměry 

invalidního důchodu se stanovuje procentní sazbou z průměrné mzdy, a to ve výši 9 % 

průměrné mzdy, po příslušném zaokrouhlení. Výše základní výměry invalidního důchodu 

činí 680 Kč měsíčně. 
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Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění: 

pro invaliditu I. stupně – 0,5 % výpočtového základu měsíčně  

pro invaliditu II. stupně -  0,75 % výpočtového základu měsíčně 

pro invaliditu III. stupně – 1,5 % výpočtového základu měsíčně 

 

Může docházet i ke změně invalidity, kdy se stanoví nová výše invalidního důchodu, a to 

ode dne, kdy se změnil stupeň invalidity. Změna probíhá ve formě změny procentní 

výměry invalidního důchodu, a to takovým způsobem, že sazba ke dni, která náležela 

předchozímu stupni invalidity, se vynásobí příslušným koeficientem. 

Koeficienty: 

pro přechod z I. stupně invalidity na II. stupeň – koeficient 1,5 

pro přechod z I. stupně invalidity na III. stupeň – koeficient 3 

pro přechod z II. stupně invalidity na III. stupeň – koeficient 2 

pro přechod z III. stupně invalidity na II. stupeň – koeficient 0,5 

pro přechod z III. stupně invalidity na I. stupeň – koeficient 0,3333 

pro přechod z II. stupně invalidity na I. stupeň – koeficient 0,6666 [6]  

2.8 Přeměna invalidního důchodu na důchod starobní 

Žádost o přiznání dávky důchodového pojištění s občany a s občany se 

zdravotním postižením, sepisuje Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). 

Za občany, kteří nemohou tuto žádost podat sami z důvodu zdravotního stavu, podávají 

tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Tuto žádost mohou podávat na základě jejich 

souhlasu a na základě potvrzení od lékaře. „Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede 

dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.” [7]  

2.9 Posuzování zdravotního stavu 

Vlivem tzv. „sociální reformy“ dochází od ledna roku 2012 k některým změnám 

v oblasti péče o osoby zdravotně postižené. Jednou ze změn je posuzování zdravotního 
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stavu. Změna se týká hlavně jednotlivých dávek pro osoby se zdravotním postižením. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo změny vyplácení příspěvků z nepřeberného 

množství vyplácených dávek v minulých letech, a to na vyplácení pouze dávek dvou. Tyto 

dávky představují příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcku. V dřívějších letech 

docházelo k vyplácení příspěvků na více místech orgánů státní správy. Vlivem „sociální 

reformy“ od 1. ledna 2012, dochází k vyplácení těchto příspěvků na jednom místě, a to na 

Úřadech práce ČR. Důvodem nového uspořádání vyplácení dávek je zjednodušení systému 

a zefektivnění pro samotné příjemce dávek. 

Další změnou, platnou od 1. ledna 2012, je způsob posuzování zdravotního stavu, 

při stanovení stupně závislosti pro účely získání příspěvků na péči. Nově dochází 

k posuzování deseti ucelených oblastí každodenního života. Tyto oblasti posuzují 

posudkoví lékaři. 

Posuzované oblasti každodenního života: 

 mobilita 

 orientace 

 komunikace  

 stravování 

 oblékání a obouvání 

 tělesná hygiena 

 výkon fyziologické potřeby 

 péče o zdraví 

 osobní aktivity 

 péče o domácnost [8]  

 

2.10 Občan se ZPS  

Dle legislativy, zkratka ZPS, znamená změněnou pracovní schopnost. Občan, 

který je osobou se změněnou pracovní schopností, má pro dlouhodobě nepříznivý 
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zdravotní stav omezenou možnost pracovního uplatnění a i přípravy k tomuto uplatnění. 

Tento občan je schopen vykonávat takové soustavné zaměstnání, které neodpovídá jeho 

dřívějším schopnostem (bez změněné pracovní schopnosti). Dále se za tuto osobu považuje 

člověk, který pobírá částečný invalidní důchod a byl uznán částečně invalidním, i když mu 

nevznikl nárok na částečný invalidní důchod. [9]  

2.11 Občan se ZPS s TZP 

Zkratka ZPS s TZP, znamená změněnou pracovní schopnost s těžším zdravotním 

postižením. Tento občan je občan se změnou pracovní schopností a má omezenou možnost 

uplatnit se na trhu práce, včetně zahrnující přípravy k povolání. Tento občan se může 

uplatnit jen ve zcela úzkém okruhu zaměstnání a za speciálních podmínek. Speciálními 

podmínkami jsou myšleny upravené pracovní podmínky na pracovišti. 

Občan, který má změněnou pracovní schopnost s těžším zdravotním postižením je 

občanem invalidním. Tento občan je schopen vykonávat povolání jen za zcela 

mimořádných podmínek. [9]  

2.12 Příspěvek na mobilitu 

Vlivem „sociální reformy” od 1. ledna 2012 se tento příspěvek sloučil v jednu 

dávku, která spojuje dřívější příspěvky na individuální dopravu a příspěvek na provoz 

motorového vozidla.  

Tento příspěvek je dávkou, na kterou má žadatel nárok, pokud splňuje podmínku, 

že je osobou starší jednoho roku a není schopen zvládat každodenní činnost v oblasti 

mobility a orientace. Tyto osoby dostanou příspěvek na mobilitu v případě, že se 

opakovaně v měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální 

služby. Tento příspěvek činí 400 Kč na kalendářní měsíc, což představuje max. 4 800 Kč 

za rok. O dávce rozhoduje Úřad práce ČR, resp. krajská pobočka Úřadu práce. [8]  

 

2.13 Příspěvky na zvláštní pomůcku a na pořízení motorového vozidla 

Jedná se o jednorázový příspěvek, na který má žadatel nárok a který je určen 

osobám, které trpí těžkou vadou nosného nebo pohybového aparátu. Dále se tento 
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příspěvek poskytuje těžce sluchovým, zrakovým nebo těžce mentálně postiženým. 

Příspěvky na zvláštní pomůcku můžou představovat: příspěvek na zvláštní pomůcku a 

příspěvek na pořízení motorového vozidla. 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku – maximální možný příspěvek na zvláštní 

pomůcku je 350 000 Kč, dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umožňují 

samoobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím a podobně. Dále pak 

slouží k zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. 

Příspěvek na pořízení motorového vozidla – maximální výše na pořízení 

motorového vozidla činí 200 000 Kč a opakovaně lze tento příspěvek přiznat po uplynutí 

deseti let. [8]  

2.14 Průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P 

Zákon o sociálních službách určuje, jaké průkazy pro účely příspěvku budou 

poskytnuty osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby ve stupních závislosti. Blíže si 

popíšeme průkazy TP, dále ZTP a nakonec ZTP/P. 

 

Průkaz TP – náleží osobám, jež jsou závislé na pomoci druhé osoby a jsou 

považovány za osoby ve I. stupni (lehká závislost). Pokud však nezvládnou tyto osoby 

životní potřeby v oblasti mobility a orientace, budou držiteli průkazu ZTP/P. Výjimku tvoří 

osoby starší 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility 

a orientace z důvodu plné nebo částečné hluchoty. Těmto osobám náleží průkaz ZTP. [9]  

Průkaz ZTP - náleží osobám, jež jsou závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II 

(středně těžká závislost). Dále tento průkaz náleží osobám starším 18 let, které nejsou 

schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Nedokážou 

zvládat mobilitu a orientaci z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Osoba, která je ve 

stupni závislosti II a nezvládá základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace, 

náleží jí průkaz ZTP/P. [9]  

Průkaz ZTP/P - náleží osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby ve stupni 

III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Dále pak osobám, které nejsou 
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schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výjimku tvoří 

zletilé osoby, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility 

nebo orientace kvůli sluchovému postižení). [9]  

 

2.15 Vliv sociální reformy, platné od 1. 1. 2012, na průkazy TP, ZTP, ZTP/P 

Mimořádné výhody, které vyplývaly osobám se zdravotním postižením, držitelům 

průkazů TP, ZTP a ZTP/P již v minulosti, v novém roce 2012, s platností od 1. ledna, se 

nemění. Tyto výhody platí jen do doby platnosti vyznačené na těchto průkazech, nejdéle 

však do 31. prosince 2015. Osobám, které jsou držiteli karet ZTP a ZTP/P může být 

poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní, filmová představení, dále na koncerty a jiné 

kulturně-sportovní akce. Obce s rozšířenou působností, zaslaly osobám, které mají nárok 

na mimořádné výhody do konce roku 2011 písemné sdělení, ve kterém byly sděleny 

informace o další platnosti průkazu v novém roce 2012 a jejich postupném nahrazování.  

V průběhu období budou tyto papírové průkazy nahrazovány elektronickými 

kartami. Průkazy pro osoby se zdravotním postižením, budou nadále používat názvu TP, 

ZTP, ZTP/P. 

Elektronické karty, s názvem sKarta, budou mít různé funkce. Funkci 

identifikační, platební a bude sloužit ke komunikaci mezi občanem se zdravotním 

postižením a úřadem. Platební funkce bude povinna jen pro ty osoby, které pobírají dávky 

v hmotné nouzi, aby nedocházelo ke zneužívání těchto dávek, jako tomu bylo v minulosti. 

Všechny tyto změny jsou součástí „Jednotného informačního systému práce a 

sociálních věcí“, který se má stát hlavním nástrojem ke zvýšení efektivnosti při správě a 

distribuci sociálních dávek. Dalším hlavním důvodem je lepší kontrolovatelnost čerpání 

sociálních dávek. [10]  
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3 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

 

K lidem se zdravotním postižením je třeba přistupovat citlivěji, než ke zcela 

zdravým jedincům. Je třeba je chránit na pracovním trhu a poskytovat jim zvýšenou 

ochranu. Nemají stejnou příležitost najít si práci a pracovat, jako ostatní zdraví členové 

společnosti. V práci se zaměřím na zaměstnávání osob s tělesným postižením v oblasti 

Opavska. Zdravotně postižení lidé se mnohdy těžko vyrovnávají se svým osudem. 

Zapojení zdravotně postižených lidí do pracovního procesu, může často pomoci znovu 

nalézt ztracené sebevědomí. Sebevědomí, které ztratili díky nemocem nebo při nešťastných 

událostech, které je upoutaly na invalidní vozík.  

Ochranu lidí, které jsou osoby se zdravotním postižením, na trhu práce řeší §67 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nám říká, že fyzickým osobám se 

zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. [12] 

Dle mého názoru, osoby se zdravotním postižením, jsou nejvíce ohroženy 

dlouhodobou nezaměstnaností. Nemají stejnou možnost jako zcela zdraví jedinci nacházet 

tolik pracovních příležitostí. Častým důvodem je také nedostatečná kvalifikace. Nízké 

pracovní nabídky pro OZP jsou způsobeny také neochotou a strachem zaměstnavatelů, tyto 

osoby vůbec přijmout. 

 

3.1   Zaměstnanost osob zdravotně postižených v ČR 

Zaměstnanost se zpracovává u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než  

25 zaměstnanců. Tyto údaje jsou zjistitelné z databází příslušných Úřadů práce. 

Společnosti, které zaměstnávají méně než 25 pracovníků (1 – 24 osob) tzv. malé firmy, se 

z důvodu novelizace zákona o nemocenském pojištění již nesledují. Zaměstnanost osob se 

zdravotním postižením, které zaměstnavatel zaměstnává v počtu více než 50 % 

z celkového počtu svých zaměstnanců, může požadovat příspěvek na zaměstnávání OZP. 

[13] 
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Úřady práce poskytují příspěvky zaměstnavatelům na vytvoření chráněného 

pracovního místa v chráněné pracovní dílně. Dále pak hradí náklady na přípravu k práci 

OZP, které zaměstnavatelé provádí na svém pracovišti. [9] 

Povinný podíl zaměstnávání OZP pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 

25 pracovníků je, že musí zaměstnat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením, 

z celkového počtu svých zaměstnanců. [9]  

Podle šetření, které jsem provedla za pomoci Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ), 

zaměstnanost osob se zdravotním postižením, nepatří k častým prováděným statistickým 

šetřením ČSÚ. ČSÚ neprovádí pravidelné celorepublikové statistické šetření, které by se 

specializovalo na problematiku zdravotně postižených osob. Z grafu č. 1 můžete vyčíst 

kolik bylo celkově evidováno mužů a žen, osob se zdravotním postižením v roce 2010. 

Dále z grafu č. 2 můžete vyčíst, kolik mužů a žen OZP, bylo zaměstnáno v roce 2010. 

 

Graf č. 1 Počet OZP v roce 

2010

 

(Zdroj: vlastní zpracování a data ČSÚ) 
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Graf č. 2 Počet OZP zaměstnaných v roce 

2010

60,4

53,9

Počet OZP, kteří byli zaměstnáni v roce 2010
(v tis.)

muži

ženy

 

(Zdroj: vlastní zpracování a data ČSÚ) 

3.2 Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením  

Z grafu č. 3, můžete vyčíst celkový počet mužů a žen se zdravotním postižením, kteří byli 

v roce 2010 zaměstnáni, nezaměstnáni a ekonomicky neaktivní (politika zaměstnanosti). 

Ekonomický ukazatel je ukazatelem z prováděného šetření, které provádí příslušný Úřad 

práce. „Ekonomicky neaktivní jsou všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na 

sledovaném území, které v referenčním období nepatřily do kategorie „pracovních sil“, tj. 

nemohou být klasifikovány jako osoby zaměstnané nebo nezaměstnané.” [17]  
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Graf č. 3 Počet OZP přispívajících na politiku zaměstnanosti v roce 

2010
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(Zdroj: Vlastní zpracování a data ČSÚ) 

 

 

3.2.1 Nezaměstnanost OZP v Moravskoslezském kraji  

V následující tabulce č. 1, je zpracována nezaměstnanost v Moravskoslezském 

kraji. Tato šetření byla prováděna ČSÚ v letech 2003 – 2010, kde byla evidována celková 

nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, a z toho nezaměstnanost osob se zdravotním 

postižením. Dále se v tabulce nachází volná pracovní místa, která byla evidována, a z toho 

volná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. 
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Tab. 1 Počet nezaměstnaných osob a nezaměstnaných OZP v Moravskoslezském kraji, v letech 

2003 – 2010 

Počet nezaměstnaných osob 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem uchazeči o 

zaměstnání 
106 304 105 486 96 528 85 422 65 816 57 455 80 581 82 776 

- z toho OZP 13 514 14 138 13 890 13 487 12 184 10 642 10 661 10 467 

Volná pracovní 

místa 
2 403 2 674 3 306 7 896 10 696 8 795 2 756 3 191 

- z toho pro 

uchazeče 

OZP 

22 151 44 86 134 137 99 161 

(Zdroj: Vlastní zpracování a data ČSÚ) 

 

 

 

Pokud porovnám jednotlivé roky vývoje nezaměstnanosti s rokem 2003, je 

evidentní, že rok 2003 byl nejslabším rokem, co se týče volných pracovních míst pro 

uchazeče OZP (tab. 1) Je vytvářeno více volných pracovních míst pro OZP, v porovnání 

s rokem 2003. I když došlo v některých letech opět k poklesu volných pracovních míst pro 

uchazeče OZP, má vývoj celkově stoupající tendenci. Na druhou stranu musím vzít 

v potaz, že z celkového počtu volných míst v počtu 3 191 za rok 2010, bylo jen 161 míst 

vhodných pro OZP. Dle mého názoru podporované zaměstnávání OZP ze strany státu, má 

vliv na vytváření nových volných pracovních míst na trhu práce.  
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4 VČLENĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DO 

PRACOVNÍHO PROCESU 

 

Tělesně postižení lidé tvoří velkou skupinu lidí, která je dlouhodobě omezena 

v uplatnění na pracovním trhu. V České republice existuje několik zájmových sdružení, 

které pomáhají s včleněním OZP do pracovního procesu. Za zmínku stojí Národní rada 

osob se zdravotním postižením, sídlící v Praze, která informuje osoby se zdravotním 

postižením např. o situaci na trhu práce z hlediska nabídek práce. [18] 

 

Existují také zájmové sdružení pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnávat 

nadpoloviční podíl zaměstnanců (OZP) a umožnit podílet se na jejich podpoře 

zaměstnávání. Mezi tato sdružení patří Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, 

která umožňuje spolupráci zaměstnavatelů a podnikatelů, kteří zaměstnávají nebo se 

podílejí na podpoře zaměstnávání OZP. „Spojujeme své podnikání s plněním obecně 

prospěšné sociální role. Bereme na sebe dobrovolně spoluodpovědnost nejen za pracovní, 

ale i ekonomické a společenské začlenění významné skupiny lidí se zdravotním postižením, 

kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí nalézt uplatnění ve své původní profesi 

nebo v běžném trhu práce.“ [19] 

Zaměstnavatelé mnohdy nevědí jak k osobám se zdravotním postižením 

přistupovat, jak z pohledu pracovněprávního vztahu, tak z pohledu lidského. Neznalost 

daného tématu u zaměstnavatelů vyvolává časté obavy k zaměstnávání těchto osob.  

 

4.1 Možnosti včlenění OZP do pracovního procesu pomocí legislativy 

Osoby se zdravotním postižením mají ztíženou možnost uplatnění se na 

pracovním trhu. V této kapitole se budu blíže věnovat včlenění OZP s tělesným postižením 

do pracovního procesu, z hlediska zájmových sdružení a z hlediska legislativy. 
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Zaměstnanci s tělesným postižením mají omezení v oblasti pohybu (mobility) a 

sebeobsluhy. Pro některé typy tělesného postižení je mnohdy nutné upravit pracovní 

prostředí. Ze strany státu existuje pro zaměstnavatele možnost žádat o příspěvek na úpravu 

pracovního prostředí a tím podporovat zaměstnanost OZP. Tělesně postižení se pohybují 

pomocí mechanického nebo elektrického invalidního vozíku. Tyto skutečnosti jsou 

mnohdy důvodem k úpravám pracovního prostředí. Vstup na pracoviště pro invalidní 

vozíky je často zpřístupněn pomocí nájezdní plošiny. Úpravy nemusí zahrnovat jen 

nájezdní plošiny, ale zahrnují i úpravy toalety, a také úpravy pracovního místa (např. 

zvýšením pracovního stolu). Úpravy pracovního místa probíhají často za pomoci 

finančního příspěvku. Příspěvek na základě žádosti poskytne ÚP (viz kapitola 2.13). 

Zaměstnavatelé, kteří se chtějí zapojit do zaměstnávání OZP, by měli vycházet z jejich 

potřeb a poskytovat jim vhodné pracovní příležitosti, např. s využitím jejich intelektových 

potenciálů. Další z možností zapojení OZP do pracovního prostředí je, zapojit tyto osoby 

do lehkých manuálních prací. [18] 

Z hlediska legislativy, včlenění OZP do pracovního procesu, řeší Zákon o 

zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Dle § 69, § 72 a dle § 109, zákona 435/2004 Sb., jim může 

být poskytnuta možnost přípravy k začlenění do pracovního procesu pomocí: 

a) Pracovní rehabilitace 

b) Přípravou k práci 

c) Specializovanými rekvalifikačními kurzy 

 

Pracovní rehabilitací se rozumí činnost, která je zaměřena na získání a udržení 

vhodného zaměstnání pro OZP, kterou na základě žádosti od osoby se zdravotním 

postižením, spravuje pobočka krajského Úřadu práce. [20] 

Přípravou k práci se rozumí cílená činnost, která směřuje k zapracování OZP na 

vhodné pracovní místo, za spolupráce osobního asistenta k získání znalostí, dovedností a 

návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Příprava 

může trvat nejdéle 24 měsíců. Musí být sjednána dohoda mezi Úřadem práce a osobou se 

zdravotním postižením. Příprava se provádí přímo na pracovišti zaměstnavatele, které jsou 
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přizpůsobeny k zaměstnávání OZP nebo na chráněných pracovních místech PO nebo FO. 

[21] 

Další z možností příprav k získání zaměstnání jsou speciální rekvalifikační kurzy 

pro osoby se zdravotním postižením. Panují zde stejné podmínky, jako u běžné 

rekvalifikace. Osoba se zdravotním postižením, po dohodě a následném rozhodnutí Úřadu 

práce, může pobírat dávky po dobu konání speciálního rekvalifikačního kurzu. Je zde ale 

podmínka, že OZP nesmí být vedena v seznamu uchazečů o zaměstnání, nesmí pobírat 

starobní důchod a nesmí pobírat mzdu. [22] 

 

4.2 Organizace zaměstnávající OZP na Opavsku 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Opavě a v jeho okolí, umožňují 

chráněné pracovní dílny. V příloze č. 1, můžete vidět počet chráněných dílen 

zprostředkovávající zaměstnání pro OZP na Opavsku. V přehledném seznamu můžete 

nalézt firmy, které zprostředkovávají zaměstnání, informace o tom kdy vznikly tyto firmy, 

druh vykonávaných prací a také počet OZP, které zaměstnávají. Dále tento seznam 

obsahuje výčet příspěvků, které byly poskytnuty ÚP v Opavě, na zřízení a provoz chráněné 

pracovní dílny za rok 2011. Blíže popíši chráněné pracovní dílny na Opavsku a samostatně 

se budu věnovat firmě Granum, s. r. o. (kapitola 4.2.2.). 

Na Opavsku působí chráněné pracovní dílny (dále jen CHPD) Charity Opava. 

Tyto dílny zprostředkovávají zaměstnání občanům Opavy a okolí, kteří trpí zdravotním 

postižením či duševním onemocněním, mají sníženou a ztíženou možnost získat 

zaměstnání na trhu práce. CHPD jsou zřízeny v souladu se zákonem o zaměstnanosti 

(Zákon 435/2004 Sb.) a vznikly za podpory ÚP v Opavě. Dílny nabízí práci v keramické, 

šicí, kompletační a tkací dílně, a také práci v dílně na využití odpadů. Dílny musí splňovat 

podmínky pro plnění povinného podílu dle § 8 zákona o zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 

Sb.). 

Chráněné pracovní dílny Charity Opava zahrnují 3 střediska, která provádí: 

a) Chráněná dílna sv. Josefa – práce v šicí dílně, v keramické dílně a 

v kompletační dílně 
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b) Chráněné dílny Vlaštovičky – keramické výrobky, tkané výrobky, 

kompletační práce 

c) Chráněná technická dílna – zpracování klasických i nebezpečných odpadů 

(zejména elektroodpadu), skartaci dokumentů a výrobu papírových briket 

 

Další chráněnou dílnou působící na Opavsku, je chráněná dílna FOKUS OPAVA. 

Ta za stejných podmínek jako Charita Opava, zaměstnává osoby se zdravotním 

postižením, kterým nabízí a umožňuje práci v dílně. Práce zahrnují kompletaci hraček, 

kompletaci drobných plastových výrobků, a také práci s textilním a bižuterním zbožím. 

FOKUS OPAVA vychází vstříc individuálním potřebám svých zaměstnanců, ve smyslu 

zkrácení pracovní doby či častější přestávky. [11] 

Pracovní rehabilitaci na Opavsku provádí např. ANIMA VIVA, o. s., která 

s každým ze svých klientů, vypracuje individuální rehabilitační plán. Plán, na jehož 

základě, probíhá nácvik pracovních dovedností. Nacvičované pracovní dovednosti mohou 

představovat, např. pomocné administrativní práce a úklidové práce. Trénují také obsluhu 

v tréninkové kavárně, vycházející ze zkušeností a možností klienta. Poskytují poradenství 

v oblasti vyhledávání pracovních příležitostí, pomoc při psaní životopisů a mnoho dalších 

služeb v oblasti zaměstnávání OZP. Pracovní rehabilitace může být po schválení ÚP, 

uskutečňována jako příprava k práci. Příprava k práci, která je součástí pracovní 

rehabilitace, se také realizuje na jednotlivých pracovištích Charity Opava. [11] 

 

Firma Granum, s. r. o., zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 

postižením. Analýzou, kterou pravidelně provádí Úřad práce v Opavě, bylo zjištěno, že za 

rok 2011 se na Opavsku vyskytuje 17 dílen, které zaměstnávají osoby se zdravotním 

postižením nebo provádějí samostatnou výdělečnou činnost. Počet zaměstnanců 

představuje 353 lidí.  
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4.2.1 Firma Granum, spol. s r. o. 

Analýzu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na Opavsku, jsem 

konkrétně provedla ve firmě Granum, spol. s r. o.. Ta mi poskytla základní informace 

k danému tématu, kde jsem se blíže seznámila se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením. Je třeba přistupovat k těmto lidem z hlediska zaměstnávání citlivěji a chránit 

je. Ze zákona jim je dána zvýšená ochrana na pracovním trhu. V této práci se zaměřím na 

firmu Granum, spol. s r. o., která zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Společnost 

se zabývá výrobou granulované výživy pro zvířata. Hlavní sídlo organizace nalezneme 

v městě Opava, na ulici Olomoucká, kde se nachází také prodejna s krmivy pro zvířata, 

která firma Granum, s. r. o. vyrábí. Pobočku této firmy nalezneme v areálu Rehabilitačního 

ústavu, v obci Hrabyně 3, kde žije hojný počet osob se zdravotním postižením, a kde firma 

poskytuje chráněné pracovní místo pro tyto osoby.  Firma Granum, spol. s r.o., zaměstnává 

těžce tělesně postižené pracovníky, kteří jsou mnohdy upoutáni na invalidní vozíky,  

a poskytuje jim pracovní příležitosti, které jim často v životě nebyly nabídnuty. [23] 

Granum s. r. o., je jedna z firem, která poskytuje zaměstnání pro osoby se 

zdravotně postižením. Většinu zaměstnanců tvoří lidé s tělesným postižením, kteří jsou 

upoutání na invalidní vozík a jsou postiženi III. stupněm invalidity. 

Firma Granum, spol. s r. o. vznikla v roce 1991. Zprvu se tato společnost zabývala 

pouze nákupem a prodejem krmiv a chovatelských potřeb pro drobná zvířata. V roce 1993 

začala vyrábět vlastní krmiva, které nesou název této společnosti. V roce 1995 otevřela 

hlavní sklad v Praze, který sloužil k distribuci krmiv po hlavním městě, a také k distribuci 

v oblasti středních a západních Čech. Od roku 1996 společnost vyrábí speciální krmiva 

v areálu Rehabilitačního ústavu, v Hrabyni 3, kde zaměstnává většinu těžce tělesně 

postižených pracovníků, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. Zvláštností této firmy je, že 

všechny výrobky a dodatkové zboží, vyrábí právě lidé s tělesným postižením ručně, a ne 

strojovou výrobou, jak je to mnohdy časté u jiných firem. [23] 

 

 

Obr. 1 Logo firmy Granum, s. r. o. [Zdroj: Granum, s. r. o.] 
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Dále se zabývá distribucí výrobků různých zahraničních firem, produkující také 

krmivo pro zvířata. V Opavě má dvě maloobchodní prodejny, kde své a výrobky partnerů, 

prodává.  

Ke konci roku 2011 společnost Granum, s. r. o., dle dat ÚP Opava, evidovala  

32 zaměstnanců, jež jsou osoby se zdravotním postižením. V tabulce č. 2, je uveden 

celkový počet zaměstnanců a typ postižení těchto zaměstnanců. [23] 

 

 

Tab. 2 Počet pracovníků firmy Granum, s. r. o., k 31. 12. 2011 

Typ postižení 
Specifika 

postižení 
Počet pracovníků 

Tělesně postižení 

Těžce 

zdravotně 

postižení 

25 

Částečně 

zdravotně 

postižení 

6 

Celkový počet tělesně postižených 31 

Znevýhodněná osoba 1 

Celkový počet pracovníků OZP 32 

Bez postižení 20 

Celkový počet pracovníků bez 

postižení 
20 

Celkový počet zaměstnanců 52 

(Zdroj: Vlastní zpracování a firemní data Granum, s. r. o.) 

 

Z tabulky je evidentní, že firma zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 

postižením, potřebných k získání příspěvků na podporu zaměstnávání OZP. [24] 



Veronika Trojková: Problematika zaměstnanosti OZP 

  22 

2012 

Společnost, respektive zaměstnanci této společnosti, jsou ve většině případů 

zaměstnanci s III. stupněm invalidity. Společnost vyrábí krmivo pro zvířata a dodatkový 

sortiment, který prodává. Směsi určené pro zvířata, jsou vkládány do příslušných obalů 

ručně. Dodatkovým sortimentem jsou ručně skládané papírové krabičky, které slouží 

k přenosu malých a středních zvířat. Krmiva určené pro ptactvo a další zvířectvo, jsou 

specifické v tom, že se vyrábí ručně a jsou pomocí zaměstnanců ručně baleny do 

speciálních obalů.  

Speciálním produktem je výrobek, který je vyráběn ručně, nesoucí název 

Pochoutkové tyčinky pro ptactvo. Je specifický tím, že celé zrniny jsou ve třech vrstvách 

postupně nalepovány na dřevěný hranolek s plastovým klínem. Výrobu tyčinek si můžete 

prohlédnout v následujících fotografiích, přímo pořízených v chráněné dílně, v obci 

Hrabyně, v areálu Hrabyně 3. (obr. 2, obr. 3 a obr. 4) 

 

 

Obr. 2 Ruční výroba Pochoutkových tyčinek pro ptactvo [zdroj: vlastní zpracování, format jpg] 
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Obr. 3 Chráněná pracovní dílna Granum, s. r. o. [zdroj: vlastní zpracování, format jpg] 

 

 

 

Obr. 4 Pracovní firmy Granum, s. r. o., při balení výrobků [zdroj: vlastní zpracování, format jpg] 
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5 POSOUZENÍ VLIVU LEGISLATIVY 

 

V kapitole č. 5, nesoucí název Posouzení vlivu legislativy, se budu zabývat 

chráněným pracovním místem, příspěvky na zřízení chráněného pracovního místa, 

příspěvky na částečnou úhradu provozních nákladů a vlivem legislativy na vyplácení 

příspěvků pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.  

Od roku 2009 dochází k podstatné změně poskytování příspěvku na zaměstnávání 

OZP. Změna spočívá v tom, že příspěvek je poskytován ve výši skutečně vynaložených 

mzdových nákladů na zaměstnance, který je OZP a je v pracovním poměru se 

zaměstnavatelem. Důvod těchto změn je jednoduchý. Změnou vyplácení příspěvku od roku 

2009, se částečně zamezilo jeho zneužívání. Na základě dat, která poskytl Úřad práce 

v Opavě, si v kapitole 5.4. Vliv legislativy na vyplácení příspěvků pro zaměstnavatele na 

Opavsku, uvedeme vývoj vyplácení příspěvku pro zaměstnavatele na Opavsku z důvodu 

tzv. „sociální reformy”, jež vešla v platnost 1. ledna 2012. 

 

5.1  Chráněné pracovní místo 

Chráněné pracovní místo je chápáno jako místo, které se zřizuje zaměstnavatelem 

pro osobu se zdravotním postižením, na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na toto 

zřízení příslušný Úřad práce poskytuje příspěvek. Chráněné pracovní místo dle § 75, 

zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, musí být obsazeno po dobu 3 let. Dohodu nelze 

uzavřít se zaměstnavatelem, pokud z jeho předchozí činnosti nevyplývá přínos pro 

zaměstnávání osob z hlediska druhu jejich zdravotního postižení na trhu práce. [25] 
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5.2 Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa 

Příspěvek pro zřízení chráněného pracovního místa pro OZP může činit 

maximálně osminásobek průměrné mzdy, za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku. Pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku. 

Zřizuje-li zaměstnavatel s Úřadem práce na základě dohody o zřízení chráněného 

pracovního místa více pracovních míst, příspěvek může činit na zřízení jednoho 

chráněného pracovního místa desetinásobek pro osobu se zdravotním postižením. Pro 

osoby s těžším zdravotním postižením může příspěvek činit maximálně čtrnáctinásobek 

průměrné mzdy. [26] 

 

5.3 Příspěvky na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa (CHPM) 

Úřad práce může poskytovat i příspěvky na částečnou úhradu provozních nákladů 

spojené se zřízením chráněného pracovního místa. Musí být opět sjednána dohoda mezi 

Úřadem práce a zaměstnavatelem. Dále mezi Úřadem práce a osobou samostatně 

výdělečně činnou, která je osoba se zdravotním postižením. Tuto dohodu lze nejdříve 

uzavřít po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízenec chráněného pracovního místa 

anebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa. [27] 

Roční příspěvek může činit nejvíce 48 000 Kč. Vliv legislativy na vyplácení 

příspěvků pro zaměstnavatele na Opavsku a v podkapitolách 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., můžeme 

sledovat vyplácení těchto příspěvků v letech 2009 až 2011. Tento příspěvek se neposkytuje 

na pracovní místo, které je mimo pracoviště zaměstnavatele. 

 

Všechny tyto příspěvky mohou být poskytnuty za předpokladu, že zaměstnavatel 

nedluží na pojistném, nemá penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku státní politiky 

zaměstnanosti a nemá penále na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění. 
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5.4  Stanovení charakteristik chráněného pracovního místa a druhy 

provozních nákladů 

Dle § 77, zákona 435/2004, o zaměstnanosti, stanoví Ministerstvo právním 

prováděcím předpisem charakteristiku chráněného pracovního místa a druhy provozních 

nákladů chráněného pracovního místa na které lze poskytnout příspěvek. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, příspěvek se poskytuje 

v násobcích podle uvedených skutečností, dle průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku. Tuto výši průměrné mzdy vyhlašuje Ministerstvo na 

základě údajů Českého statistického úřadu. [28] 

 

Položky, na které lze pobírat příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa (CHPM) jsou poskytovány na: 

 Částečná úhrada nájemného 

 Paliva a energie 

 Náklady na opravy a údržbu zařízení CHPM 

 Náklady spojené s dopravou hotových výrobků a materiálu 

 Na částečnou úhradu mzdových provozních nákladů [13] 

 

Provozní náklady – jsou náklady, které jsou variabilní. Náklady zajišťující 

podnikatelskou činnost. Mezi tyto náklady můžeme řadit náklady na materiál, na služby, 

osobní náklady, odpisy a mzdové náklady. [29] 

 

5.5  Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Úřad práce také poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Respektive krajská pobočka Úřadu práce poskytuje tento 

příspěvek. Poskytuje se zaměstnavateli, jež provádí práci na chráněných pracovních 
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místech a zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového 

počtu svých zaměstnanců, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání OZP. 

Příspěvek se poskytuje ve formě částečné úhrady vynaložených prostředků na 

mzdy a dalších nákladů. [24] 

Tímto příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy 

(platy) v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy osob se 

zdravotním postižením, vč. pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za 

sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč. [30] 

Příspěvek může být navýšen maximálně o 2 000 Kč měsíčně na jednoho 

pracovníka, který je osobou se zdravotním postižením, po uplynutí 12 kalendářních měsíců 

ode dne obsazení zřízeného chráněného místa nebo ode dne vymezení tohoto místa na 

základě žádosti. Žádost zaměstnavatel předkládá za následující kalendářní čtvrtletí. [31] 

 

5.6 Vliv legislativy na vyplácení příspěvků pro zaměstnavatele na Opavsku 

Největší změnou v poskytování příspěvku, která platí od 1. ledna roku 2009,  

a která je také platná pro rok 2010, 2011 a také pro rok 2012 je ta, že požádá-li o příspěvek 

více zaměstnavatelů na stejnou osobu, příspěvek se poskytne tomu zaměstnavateli, u něhož 

vznikl zaměstnanci, který je OZP, pracovní poměr nejdříve od 1. ledna 2012. 

Zaměstnanec, jenž je osobou se zdravotním postižením, který uzavře ve stejný 

den pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří o příspěvek žádají, neposkytne se 

příspěvek na zaměstnance žádnému z nich. 

V případě, že zaměstnanci vznikne více pracovních poměrů u stejného 

zaměstnavatele, může zaměstnavatel žádat o měsíční příspěvek v nejvyšší míře 8 000 Kč. 

Zaměstnanec může založit více pracovních poměrů, ale jen za podmínky, že více 

pracovních poměrů vzniknou u stejného zaměstnavatele. V následujících kapitolách si 

uvedeme vývoj vyplácení příspěvků pro zaměstnavatele v letech 2009 až 2011. [13] 
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5.6.1 Vyplácení příspěvků pro zaměstnavatele na Opavsku v roce 2009 

Tabulka č. 3, obsahuje žádosti o příspěvky na částečnou úhradu provozních 

nákladů chráněného pracovního místa, příspěvek na vytvoření chráněného pracovního 

místa pro osobu se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou 

výdělečnou činnost a dále pak, příspěvky na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, která se rozhodla 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. [13] 

 

Tab. 3 Přehled žádostí o příspěvky v roce 2009 

Příspěvek Částka (Kč) Počet dohod Počet žádostí 

Na částečnou úhradu provozních 

nákladů CHPD 
8 660 000 18 18 

Na částečnou úhradu provozních 

nákladů chráněného pracovního 

místa 

20 000 1 1 

Na vytvoření chráněného 

pracovního místa pro OZP 
neuvedena 1 1 

Na vytvoření chráněného 

pracovního místa pro OZP, která se 

rozhodne vykonávat SMVČ. 

0 0 0 

(Zdroj: Vlastní zpracování a data ÚP Opava) 

 

Z tabulky je evidentní, že ÚP poskytl v roce 2009, na základě jedné žádosti, která 

byla schválena, 20 000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM. Dále byla 

podána jedna žádost na vytvoření chráněného pracovního místa, pro osobu se zdravotním 

postižením. Legislativa nám říká, že maximální příspěvek poskytnutý na částečnou úhradu 

provozních nákladů CHPM platný od 1. ledna 2012, může činit 48 000 Kč za rok. 
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5.6.2 Vyplácení příspěvků pro zaměstnavatele na Opavsku v roce 2010 

 

Tab. 4 Přehled žádostí o příspěvky v roce 2010 

Příspěvek Částka (Kč) Počet dohod 
Počet 

žádostí 

Na částečnou úhradu provozních nákladů 

CHPD 
8 224 000  17 18 

Na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa 
20 000   1 1 

Na vytvoření chráněného pracovního místa 

pro OZP v CHPD 
neuvedena 6 6 

Na vytvoření chráněného pracovního místa 

pro OZP, která se rozhodne vykonávat 

SMVČ. 

0 0 0 

Na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa pro OZP, která 

se rozhodne vykonávat SMVČ. 

0 0 0 

(Zdroj: Vlastní zpracování a data ÚP Opava) 

 

V roce 2010 bylo podáno 18 žádosti na částečnou úhradu provozních nákladů 

CHPD, ale bylo uzavřeno 17 dohod z důvodu ukončení činností jedné ze žádajících firem. 

Došlo vyplácení příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa, a to na základě žádosti. Na základě žádosti bylo schváleno a vyplaceno 

20 000 Kč. Na vytvoření chráněného pracovního místa pro OZP v CHPD bylo podáno  

6 žádostí, které byly schváleny a uzavřeny dohody mezi, ÚP a zaměstnavatelem, viz 

tabulka č. 4. 
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5.6.3 Vyplácení příspěvků pro zaměstnavatele na Opavsku v roce 2011 

 

Tab. 5 Přehled žádostí o příspěvky v roce 2011 

Příspěvek Částka (Kč) Počet dohod 
Počet 

žádostí 

Na částečnou úhradu provozních nákladů CHPD 5 198 000  17 17 

Na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa 
13 000 1 1 

Na vytvoření chráněného pracovního místa pro 

OZP. 
0 zamítnuto 2 

Na vytvoření chráněného pracovního místa pro 

OZP, která se rozhodne vykonávat SMVČ. 
0 0 0 

Na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa pro OZP, která se 

rozhodne vykonávat SMVČ. 

10 000  1 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování a data ÚP Opava) 

 

Z tabulky můžeme vysledovat, že v roce 2011 byly podány 2 žádosti o poskytnutí 

příspěvku. Obě byly zamítnuty. V jednom případě chtěla zaměstnavatelka žádat příspěvek 

na zřízení chráněného pracovního místa (CHPM) pro svého manžela, který je OZP, což 

z hlediska pracovně právních vztahů není přípustné. Druhá žádost byla zamítnuta z důvodu 

nedostatku finančních prostředků. 
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5.6.4  Porovnání výsledků vyplácení příspěvku pro zaměstnavatele na 

Opavsku v letech 2009, 2010 a 2011 

Z výsledků v tabulce za rok 2009 - 2011 je evidentní, že příspěvek na částečnou 

úhradu provozních nákladů CHPD má klesající tendenci.  

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 

v letech 2010 až 2011 také klesá. V roce 2010 bylo vyplaceno 20.000 Kč na tento druh 

příspěvku a v roce 2011 částka 13.000 Kč na tento druh příspěvku. Pro srovnání, tento 

příspěvek je nižší o 7.000 Kč, než v roce 2010. 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, od roku 2009 jsou příspěvky 

poskytovány ve výši skutečných vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance se 

zdravotním postižením, kteří jsou v pracovním poměru se zaměstnavatelem. Tato úprava 

zákona částečně zamezila jeho zneužívání. Změna, jež nastala úpravou zákona, se promítla 

ve snížení celkové roční vyplacené částky.  

Částky, vyplácené zaměstnavatelům mohou být použity na:  

a) na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa  

b) na vytvoření chráněného pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením 

c) na vytvoření chráněného pracovního místa pro OZP, která se rozhodne vykonávat 

samostatnou výdělečnou činnost (SMVČ) 

d) na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa pro OZP, 

která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. [13], [14], [15] 

V následující tabulce č. 6, uvidíme porovnání všech poskytovaných částek v 

letech 2009 až 2011, které Úřad práce v Opavě vyplatil zaměstnavatelům podporující 

zaměstnanost OZP. Částky zahrnují všechny příspěvky, které jsou vyplaceny za rok a na 

které má zaměstnavatel nárok. Tyto všechny příspěvky jsou již vysvětleny v tabulkách 

výše. 
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Tab. 6 Celkové příspěvky, které poskytl ÚP Opava v letech 2008 – 2011 

Rok 
Částka vyplacena v daném 

roce 

Částka vyplacena 

v předchozím roce 
Rozdíl v Kč 

2009 43,9 mil. Kč 56,4 mil. Kč (rok 2008) 12,5 mil. Kč pokles 

2010 41,7 mil. Kč 43,9 mil. Kč (2009) 2,2 mil. Kč pokles 

2011 44,5 mil. Kč 41,7 mil. Kč (2010) 2,8 mil. Kč vzrůst 

(Zdroj: Vlastní zpracování a data ÚP Opava) 

 

V letech 2008 až 2010 měly částky vyplácené na příspěvky klesající tendenci. 

Největší úbytek částek proběhl v letech 2008 a 2009, kdy rozdíl mezi vyplácenými 

částkami, činil 12,5 mil. Kč. V roce 2011 došlo k mírnému navýšení oproti předchozím 

létům, a to o částku 2,8 mil. Kč. 

V následujícím grafu můžeme sledovat vývoj vyplácení příspěvků na podporu 

zaměstnanců (OZP) v letech 2008 až 2011 a výše příspěvků je v tisících Kč. Je evidentní, 

že dochází k poklesu těchto příspěvků, jen v roce 2011 došlo k mírnému vzestupu. Graf  

č. 4, vychází z tabulky č. 6, kde můžeme sledovat vývoj vyplácení. 
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Graf č.4 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v letech 2007-2011 
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(Zdroj: Vlastní zpracování a data ÚP Opava) 

 

5.7  Vliv legislativy na vyplácení příspěvků pro firmu Granum, s. r. o. 

 Společnost Granum, s. r. o., žádá pravidelně každý rok od dob svého vzniku, o 

příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Musí zde být, ale 

splněna podmínka, že musí zaměstnávat více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 

postižením. Žádost o poskytnutí příspěvku předkládá ÚP v Opavě za následující kalendářní 

čtvrtletí. Na základě žádosti může být poskytnut příspěvek, který hradí skutečně 

vynaložené prostředky na mzdy nebo platy, a to ve výši 75 % skutečně vynaložených 

prostředků na mzdy. Nejvýše však 8 000 Kč. Pro 1. a 2. čtvrtletí roku 2012 byl poskytnut 

firmě Granum, s. r. o., 2x příspěvek na podporu zaměstnávání OZP ve výši 2 x 200 000 

Kč. Předpokládám tedy, že firmě bude v letošním roce vyplacen příspěvek v celkové výši 

800 000 Kč na rok. Tato částka bude představovat nejmenší vyplacenou částku za poslední 

4 roky. (2009 – 2012). [23] 

V následující tabulce č. 7, si prohlídněte vývoj vyplácení příspěvků na podporu 

zaměstnávání OZP pro firmu Granum, s. r. o., v letech 2009 až 2011. Příspěvky poskytoval 

a poskytuje ÚP v Opavě. Příspěvky poskytoval ve většině případů na provoz. V roce 2010 
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poskytnul příspěvek i na vytvoření nového pracovního místa. Částky poskytované na 

provoz, zahrnují příspěvky na podporování zaměstnávání OZP, kde proplácí 75 % 

skutečně vynaložených prostředků na mzdy zaměstnavatelům. [15] 

 

 

Tab. 7 Vývoj poskytování příspěvků ve firmě Granum, s. r. o. v letech 2009 až 2011 

Firma 
Rok vyplácení 

příspěvku 

Druh 

vykonávaných 

prací 

Výše příspěvku v Kč Počet 

zaměstnanců 

OZP k 31. 1. 

daného roku 

Na vytvoření Na provoz 

Granum, s. 

r. o. 

2009 

Dělník v drobné 

výrobě krmiv 

- 1 900 000 37 

2010 400 000 2 000 000 45 

2011 - 1 200 000 32 

(Zdroj: Vlastní zpracování a data ÚP Opava) 

 

Provedu modelovou situaci ve vyplácení příspěvků na podporu OZP pro rok 2012. 

Tuto modelaci srovnám s předchozími léty 2009 až 2011. 

 

Od 1. ledna 2012 eviduje Granum, s. r. o., 30 zaměstnanců. Ke konci roku 2011 

evidoval 32 zaměstnanců. Ke snížení počtu zaměstnanců došlo z důvodu úmrtí jednoho ze 

zaměstnanců a z důvodu odchodu zaměstnance. Jak jsem již zmiňovala výše, příspěvek na 

podporu zaměstnávání OZP, je poskytnut ÚP v Opavě, na první dvě čtvrtletí v částce 2 x 

200 000 Kč. Předpokládaný vývoj vyplácení příspěvků pro rok 2012 tedy činí 800 000 Kč. 

Pro přehled, tyto skutečnosti doplníme do tabulky č. 8, kde si můžete ověřit postupný trend 

snižování vyplácení příspěvků v letech 2009 až 2012. 
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Tab. 8 Vývoj poskytování příspěvků ve firmě Granum, s. r. o. v letech 2009 až 2012 

Firma 

Rok 

vyplácení 

příspěvku 

Druh 

vykonávaných 

prací 

Výše příspěvku v Kč Počet 

zaměstnanců 

OZP k 31. 1. 

daného roku 

Na vytvoření Na provoz 

Granum, s. r. o. 

2009 

Dělník 

v drobné 

výrobě krmiv 

- 1 900 000 37 

2010 400 000 2 000 000 45 

2011 - 1 200 000 32 

2012 - 800 000
2)

 30
1)

 

1) Počet zaměstnanců se snížil o 2 zaměstnance, z důvodu smrti jednoho z nich a z důvodu 

odchodu jednoho ze zaměstnanců 

2) Předpokládaný vývoj vyplácených příspěvků za rok 2012, vycházející z prvních dvou 

čtvrtletí, kde bylo poskytnut příspěvek ve výši 2 x 200 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování a firemní data Granum, s. r. o.) 

 

Jak je zmíněno výše (kapitola 5.7) maximální částka, která může být vyplacena na 

skutečně vynaložené prostředky na mzdy, činí 8 000 Kč. Tento příspěvek může být 

navýšen maximálně o 2 000 Kč na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním 

postižením, po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného 

místa nebo ode dne vymezení tohoto místa na základě žádosti. Z částky 8 000 Kč, může 

být poskytnuto 75 % na mzdové náklady a zbylých 25 % může být použito na mzdové  

náklady. Celkové mzdy za 1. čtvrt., v roce 2012, činily 546 364 Kč. V následující tabulce 

(tab. 9) si můžete prohlédnout sumu poskytovaných příspěvků na mzdy ve výši 75 % z 

celkových mezd a sumu, kterou doplácí firma Granum, s. r. o.. Tyto skutečnosti 

porovnáme s rokem 2011. Pro rok 2011 předpokládáme stejnou výši mzdových nákladů za 

čtvrtletí jako v roce 2012, tzn. 546 364 Kč. 

V modelu také porovnáme výši příspěvků, v hodnotě 25 % z částky 8 000 Kč, což 

představuje částku 2 000 Kč, která hradí provozní náklady. Částka na provozní náklady za 

čtvrtletí se počítá takto: 

PN = Počet zaměstnanců x částka 2 000 Kč x 3 měsíce (čtvrtletí) 
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Tab. 9 Porovnání příspěvků na částečné hrazení mezd a provozních nákladů v letech 2011 – 2012 

ve firmě Granum, s. r. o. 

Rok 

vyplácení 

příspěvku 

Celkové 

mzdy 

(CM) v 

Kč 

Příspěvek   

75 % na 

úhradu z 

CM 

Částka 

doplácená na 

mzdy, firmou 

Granum, s. r. 

o. 

Příspěvek 25 % 

vyplácený na 

provozní 

náklady v Kč (v 

hodnotě 2 000 

Kč) 

Příspěvek 

poskytnutý 

za 1., 2. 

čtvrtletí 

Rozdíl ve 

vyplácení 

příspěvků 25 % na 

provozní náklady  

2011 546 364 409 773 136 591 192 000
1)

 300 000 108 000 

2012 546 364 409 773 136 591 180 000
2)

 200 000 20 000 

x x x x 
Celkový rozdíl příspěvků (25 

%) na PN v r. 2011 - 2012 
128 000 

1) Příspěvek se počítá z počtu zaměstnanců, což představuje 32 zaměstnanců, které vynásobíme 

částkou 2 000 Kč, krát počet 3 měsíce, dostáváme částku 192 000 Kč 

2) Příspěvek se počítá z počtu zaměstnanců, což představuje 30 zaměstnanců, které vynásobíme 

částkou 2 000 Kč, krát počet 3 měsíce, dostáváme částku 180 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování a firemní data Granum, s. r. o.) 

 

Z tabulky (tab. 9) je evidentní, že došlo k poklesu výše příspěvků mezi lety 2011 a 

2012. Celkový rozdíl tvoří 128 000 Kč. Pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP, má tento 

klesající styl nepříznivý dopad. Firma více doplácí ze svého, ale tržby dosahují podobné 

výše jako v předchozích letech. Důvod proč se výše tržeb nezvyšuje, je jednoduchý. Malý 

výkon u invalidů, způsobuje malou produkci výrobků. Výrobky jsou vyráběny ručně a ne 

strojově.  

Firma Granum, s. r. o., je jedna z mála firem v ČR, která zaměstnává osoby se 

zdravotním postižením, třetího stupně invalidity. Klesající tendence vyplácení příspěvků se 

jeví jako nepříznivá pro zaměstnávání OZP. Firma Granum, s. r. o. a mnohé další firmy, je 

nespokojena s výší příspěvku na podporování zaměstnávání OZP. Nelíbí se jím rozdělení 

procentuálních částek z příspěvku. Celková výše příspěvku může činit až 10 000 Kč. Tato 

částka představuje 8 000 Kč (příspěvek na zaměstnávání OZP) a plus částku 2 000 Kč, 

kterou se může příspěvek navýšit (viz kapitola 5.5). 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zvažuje změnu příspěvku pro 

podporování zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby s III. stupněm invalidity. Změna by 

se měla týkat procentuálního rozdělení částky, která by byla poskytnuta na podporu 
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zaměstnávání, v hodnotě 10 000 Kč. Částka by byla rozdělena v poměru 6 000 Kč  

a 4 000 Kč. Částka 6 000 Kč by byla poskytnuta na skutečně vynaložené mzdy a částka 

4 000 Kč na provozní náklady. Tato varianta by mnohem více vyhovovala firmám, 

zprostředkovávající zaměstnání pro OZP. Neustálé zdražování energií, benzínu a nafty, 

nepřináší vhodné podmínky pro hrazení provozních nákladů. Změna navýšení částky na 

4 000 Kč za hrazení provozních nákladů, by firmám mohla pomoci k udržení jejich dalšího 

provozu. 

Pokud by firma Granum, s. r. o., přešla jen na strojovou výrobu, docházelo by k 

propouštění osob se zdravotním postižením, a tím i ke ztrátě příspěvků na podporování 

těchto zaměstnanců. 

 Hlavním poselstvím firmy Granum, s. r. o., je zprostředkování práce pro osoby se 

zdravotním postižením. Umožňují jim zapojení se do pracovního procesu. Jestliže vývoj 

vyplácení příspěvků na provozování pracovních míst pro OZP se bude i nadále snižovat, 

bude docházet k dalšímu propouštění a možnému zrušení činností definitivně. Tito lidé 

potřebují pracovat, tím žijí.  
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6  ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo, seznámit obecnou veřejnost se zaměstnáváním 

osob se zdravotním postižením. Konkrétně jsem se v této práci zaměřila na zaměstnávání 

OZP s tělesným postižením na Opavsku. V práci byly uvedeny základní pojmy týkající se 

identifikace osob se zdravotním postižením, dále dělení postižení, aktivní politika 

zaměstnanosti, včlenění těchto osob do pracovního procesu a také posouzení vlivu 

legislativy na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Na začátku této práce je zmíněno, že osobám se zdravotním postižením, musí být 

dopřána zvýšená ochrana na pracovním trhu. Z analýzy, která byla provedena v kapitole  

č. 4 a č. 5, je zřejmé, že sumy vyplácených příspěvků na zaměstnanost OZP se snížily. 

Vývoj změny legislativy, který nastal již v roce 2009 a dále pokračuje tzv. „sociální 

reformou“ platnou od 1. ledna 2012, byl ten, že v minulosti docházelo k zneužívání těchto 

příspěvků pro jiné účely, než ke kterým byly určeny.  

Vývoj ukáže, jak se firmy, zprostředkovávající zaměstnání pro osoby se 

zdravotním postižením, vyrovnají s touto novelizací a kolik jich bude moci pokračovat ve 

své existenci na pracovním trhu. 

Osoby se zdravotním postižením se chtějí také zapojit do pracovního procesu. 

Umožňují jim to organizace, které se zapojují do podporování zaměstnanosti OZP. Vývoj 

vyplácení příspěvků dokazuje, že postupné snižování výše příspěvků, ohrožuje organizace, 

které podporují zaměstnávání těchto osob. Výrobky jsou mnohdy specifické tím, že osoby 

se zdravotním postižením, je vyrábí ručně a ne strojově a je jim takto umožněno zapojení 

se do pracovního procesu. 

Společnost by si měla uvědomit, že podporování osob, které ve většině případů 

potkala nešťastná náhoda, jež je upoutala na invalidní vozík, má také právo na život. Právo 

pracovat. Práce jim umožní mnohdy zapomenout na krutý osud a může jim být zase 

dopřáno pocitu, že jsou k něčemu užiteční.  

 

 „Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.“ 

(Wilhelm von Humbolt) 
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Název chráněné pracovní 

dílny 

Rok 

zřízení 

Druh 

vykonávaných 

prací 

Výše příspěvků vypláceného 

v roce 2011 
Počet 

zaměstnanců 
Na vytvoření Na provoz 

Charita Opava 

pracoviště Přemyslovců 26 

Opava 7 

1996 

 

jednoduché 

pracovní operace 
- 

714 000 

 
46 

Eurometa s. r. o.  

Hrabyně 3 – areál  

Hrabyně  
1996 

jednoduché 

montážní práce 
- 667 000 51 

Granum, spol. s r.o.  

Hrabyně 3 - areál  

Hrabyně  
1998 

dělník v drobné 

výrobě krmiv 
- 1 200 000 32 

Pavel Kašing  

Hrabyně 3 - areál  

Hrabyně  
2000 

obsluha 

tiskárenských strojů 
- 700 000 20 

Charita Hrabyně  

Centrum sv. Kláry  

Hrabyně  

2001 

 

administrativní a 

tiskařské práce 

 

- 267 000 17 

Eva Chalupová  

Třešňová 14  

Opava 6  

2001 

 

šicí dílna 

 
- 27 000 1 

Inter Meta s.r.o. Ostrava  

Hrabyně 211  

Hrabyně  

2001 

výdej a prodej 

zdravotnických 

potřeb 

- 54 000 2 

Charita Opava  

pracoviště Velké Hoštice  

2002 

 
likvidace odpadu - 367 000 26 

Fros ZPS s.r.o.  

pracoviště Těšínská 29  

Opava  

2003 
šička technické 

konfekce 
- 67 000 5 

Karel Chalupa  

Opavská 10  

Velké Hoštice  

2003 pracovník prádelny - 80 000 12 

Trend Nova s.r.o.  

Oblouková 2  

Opava  

2003 

administrativní 

práce, skladové 

hospodářství 

 

- 107 000 7 

FILIPA s.r.o.  

Otická 39  

Opava  

2004 šicí dílna - 67 000 10 

Fros ZPS s.r.o.  

pracoviště Hrabyně 207  
2004 

dělník balicí linky 

 
- 200 000 19 

Fros ZPS s.r.o.  

pracoviště Lepařova 2  

Opava  

2005 

 
dělník balící linky - 200 000 40 

Charita Opava  

pracoviště Vlaštovičky  
2006 

šicí a keramická 

dílna 

 
- 327 000 22 

SPID handicap, o.p.s.  

pracoviště Bolatice  
2008 

obsluha 

tiskárenských strojů 

 

- 100 000 12 

FOKUS OPAVA  

pracoviště Hradecká 16, 

Opava  

2008 
jednoduché ruční 

práce 
- 54 000 31 

 

CELKEM  
 

x x - 5 198 000 353 

 

 


