


Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

(OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho

prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.



Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením z pohledu zákona o

zaměstnanosti

Osoby se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního

zabezpečení uznány invalidními

a) ve třetím stupni (dále jen „osoby s těžším zdravotním postižením“),

b) v prvním nebo druhém stupni, nebo

c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“).



Může OZP ČR pracovat?

➢ ano, může  

• u osob pobírajících I.  a II. stupeň invalidity zákon o důchodovém pojištění 

předpokládá, že tyto osoby pracovat budou

• osoby ve III. stupni invalidity pracovat nemusí, ale mohou

➢ může OZP pracovat na plný úvazek?

• osoby v I. a II. stupni invalidity mohou, osoby ve III. stupni invalidity dle toho,  

zda mohou pracovat za zcela mimořádných podmínek nebo ne

➢ může vykonávat každé zaměstnání?

• ano může, omezuje jej pouze jeho zdravotní stav



ÚP rozlišuje Evidenci zájemců o zaměstnání a Uchazečů o zaměstnání. V Evidenci

zájemců může být kdokoli, ale v Evidenci uchazečů, mluvíme-li o OZP, jen osoby, které

nejsou invalidní ve třetím stupni invalidity, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní

ve III. stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je osoba schopna výdělečné činnosti v

případě invalidního důchodu III. stupně, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek,

pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů,

používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti

formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.



Zvýšená ochrana na trhu práce pro OZP

Osobám se zdravotním postižením ÚP:

➢ zabezpečuje pracovní rehabilitaci zaměřenou na získání a udržení vhodného

zaměstnání,

➢ může poskytnout příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa,

a to i pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou

činnost,

➢ vytvoření individuálního akčního plánu,

➢ možnost rekvalifikace,

➢ poradenství (se zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a

dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby

povolání a rekvalifikace).



Podporu v nezaměstnanosti mohou získat i OZP, s výjimkou osob, které jsou

invalidní ve III. stupni invalidity a nemohou pracovat za zcela mimořádných

podmínek.

Podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti je, že osoba vykonávala v

posledních dvou letech zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá

povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti, minimálně 12 měsíců.

Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání

a) do 50 let věku 5 měsíců,

b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

c) nad 55 let věku 11 měsíců.



Výše podpory v nezaměstnanosti

V prvních dvou měsících podpůrčí doby činí 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 %

a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl

zjištěn v posledním ukončeném zaměstnání.

45% průměrného měsíčního čistého výdělku dostanete osoba po celou podpůrčí doby,

pokud bez vážného důvodu ukončila poslední zaměstnání sama nebo dohodou se

zaměstnavatelem.

Maximální výše 
podpory

2017 2016 2015 2014

V nezaměstnanosti 15 660 Kč 15 024 Kč 14 604 Kč 14 281 Kč

Při rekvalifikaci
17 550 Kč 16 837 Kč 16 367 Kč 16 005 Kč



Příspěvky od Úřadu práce pro OZP

Chráněné pracovní místo (ChPM)

je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě

písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad

práce zaměstnavateli příspěvek. ChPM musí být obsazeno po dobu 3 let.

Charakteristika chráněného pracovního místa obsahuje popis

a) pracovní činnosti,

b) pracoviště a jeho umístění,

c) pracovních podmínek.

Příspěvek od ÚP je v částce 8 -12 násobek prům. mzdy v nár. hospodářství; u 10 a více míst
pak max. 10 násobek prům. mzdy v nár. hospodářství.



Příspěvek na provoz ChPM

➢ ÚP může, na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo, poskytnout na

základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou,

která je OZP, příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů ChPM.

➢ Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů ChPM může ročně činit

nejvíce 48 000 Kč.

➢ Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů ChPM se neposkytne na

pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.



Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na ChPM 

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na ChPM více než 50 % OZP se poskytuje příspěvek

na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených

prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v

měsíční výši 75 % vynaložených prostředků na zaměstnance v pracovním poměru,

který je OZP, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nejvýše však 9 500 Kč.

Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne tomu

zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je OZP, pracovní poměr nejdříve.



Zvýšení příspěvku na ChPM

Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného ChPM nebo

ode dne vymezení ChPM může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za

následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku

odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem

na zaměstnávání OZP v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá,

nejvýše však o 2 700 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je OZP.

Zvýšení příspěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo

vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.



Povinnosti zaměstnavatelů vůči OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni
zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl v ČR činí 4 %.

Povinnost povinného podílu zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním OZP v pracovním poměru, 

b) odebíráním výrobků nebo služeb (tzv. náhradní plnění) od zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, nebo zadáváním
zakázek těmto zaměstnavatelům 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). (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každého
zaměstnance ZP; nyní přes 60 000 Kč ročně)



Daňové úlevy pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP

Poplatníkům daně z přijmu fyzických a právnických osob se daň snižuje:

a) o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením,

b) o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením,



Daňové úlevy pro zaměstnance

Roční sleva na dani z příjmu

Na dítě s průkazem ZTP/P 23 208 Kč

Na manžela/ku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč

Invalidita I. a II. stupně 2 520 Kč

Invalidita III. stupně 5 040 Kč

Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč



Děkuji za pozornost

PhDr. Leoš Spáčil


